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skylder jeg så overordentlig meget. Den første førte
mig til kilderne, den anden lærte mig at bruge
dem, den tredje understøttede mit arbejde og gav
mig mod til at fuldføre det.
Jeg tilegner deres minde dette arbejde og brin
ger dem min bedste tak.
Poul Bjerge.
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Bagefter forstår vi nu alting så godt, —
ak kunde vi gøre det to gange blot!
Dog — kunde vi det — er jeg næsten bange,
vi ønsked at gøre det trende gange.

Dette vers af Erik Bøgh er gang på gang kommen i
mine tanker, mens jeg har arbejdet med foreliggende
værk.
Da jeg begyndte, syntes jeg, det var et nemt lille ar
bejde. Men efter som arbejdet gled frem, så jeg, det
voksede i omfang, og jeg erfarede tillige, at det krævede
dygtighed, krævede en oplærelse og en øvelse, som jeg
ikke havde i tilstrækkelig grad. Nu, jeg står ved slutnin
gen, ser jeg allertydeligst, hvor store mangler arbejdet har.
Havde jeg nu haft hele materialet, og kunde med den
øvelse, jeg nu h^r fået, gøre det om, hvor meget bedre
kunde jeg så ikke have gjort det, men kunde jeg det,
er jeg næsten bange, at jeg vilde ønske, at jeg kunde
gøre det om en gang til.
En undskyldning — man har jo altid undskyldninger
— har jeg. Arbejdet er udført i mine ferier, i min fritid.
Det har strakt sig over en tid paa en snes år. Man for
står, at det giver vanskeligheder. Dog, jeg beder ikke
om undskyldning, men jeg beder om, at folk vil glæde
sig, naar de har gavn af bogen, og ikke bande alt for
stærkt, naar de opdager manglerne
Det er mit håb, at arbejdet, som det er, vil være en
stor hjælp for mange og spare dem for en hel del besvær.
Nu har de den slags på et sted og en vejledning til at
finde rede i det.
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Naar De er færdig, skal De skrive en fyldig indledning
til disse vider og vedtægter, skrive om, hvilken betydning
de har, og hvad man kan lære af dem. Det var Pro
fessor Edvard Holm, der sagde dette til mig. Det var
ogsaa min plan. Men der kom flere og flere vider, bogen
blev større, priserne højere, og jeg blev ældre. Så be
sluttede jeg, at nu skulde det have en ende. Nu sagde
jeg stop, lavede et register, der så skulde stå som
vejledning. Det blev større, end jeg havde tænkt, og
tog meget mere tid end beregnet. Og nu, det er færdig,
ser jeg, at det kunde også have været gjort meget
bedre. Ting, som skulde have været med, er glemt, og
andet, som har mindre betydning, er medtaget. Men
også her gælder det, at selv om det er^ som det er,
så vil det dog være en god hjælp. Lad så registret
og min indledning i første bind stå som den vejledning,
jeg foreløbig giver.
Der blev stadig funden flere og flere vider. Vi bestemte
os så til at tage Sønderjylland med. Dens danske vider
og efterslætten kunde nok danne et bind. Det blev så
tredie bind til side 448. Under dette arbejde blev der
funden endnu flere, og vi fortsatte med dem. Derved er
ordningen af viderne i dette bind bleven noget forstyrret.
Jeg håber dog, at man ved hjælp af fortegnelserne side
723—733 kan finde rede i dem.
Men der findes fremdeles flere vider. Nu har jeg over
en halv snes stykker flere, end her er meddelt. Lever
jeg min alder ud og beholder min arbejdskraft, kommer
der vel et fjerde bind.
Mange har jeg at sige tak til for gode råd og elsk
værdig hjælp. Det er mænd, der leder vore arkiver og
biblioteker, det er private folk. I første bind nævner jeg en
del. Nu kunde jeg nævne mange flere. Jeg tørnæsten ikke
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begynde på det; thi glemmer jeg så nogen, foruretter
jeg dem. Jeg retter derfor en tak til alle, der har hjulpet
mig. Jeg er gang på gang bleven overrasket ved, at
mig ukendte folk har fulgt mit arbejde og gjort mig
opmærksom på fundne vider og givet mig gode råd.
En særlig tak til dem, der har støttet mig. Det er
*Den grevelige Hielmstjerne-Rosencroneske stiftelse*. Den
har trolig holdt ud med at støtte foretagendet. Jeg troede,
at viderne kun havde kulturhistorisk interesse, men én
gjorde mig opmærksom på, at det var jo jura, og at
jeg kunde søge det Finneske Legat, der understøtter stu
dier i lovhistorie. Jeg gik op til Professor H. Matzen, og
skønt vi en gang havde haft et livligt politisk sammen
stød i en jernbanekupé, tog han venligt imod mig og
stillede mig en understøttelse i udsigt. Desværre døde han
kort efter, men hans efterfølger, professor H. V. MunchPetersen vedgik arv og gæld efter ham. Jeg fik en under
støttelse, som jeg er meget taknemlig for. Også regering
og rigsdag må jeg bringe min bedste tak. De har be
vilget en sum til køb af 200 ekspl., der uddeles til høj
skoler, lærde skoler og statsinstitutioner.

POUL BJERGE.

OBERSTLØJTNANT

THYGE J. SOEGÅRD.
22. OKTOBER 1851 - 26. JANUAR 1911.

er født i Horsens egnen. Hans forældre ejede en
gård i Træden. Hans fader var en fremskridtsmand
for sin tid. Han fulgte den danske bevægelse i Sønderjyl
land med stor interesse og tog levende del i det liv, der
knyttede sig dertil. Han var med ved Skamlingsbankemøderne i 1844 og 45 og var ven med Laurids Skau. Det
var ham, der i December 1849 opfordrede Laurids Skau til
at stille sig som folketingsmand i Skanderborg amts tredje
valgkreds, og som arbejdede for hans valg, så det blev ført
igennem.
Om end forældrene døde, mens Thyge var barn, så var
deres indflydelse på hans udvikling ikke ringe. Dette at
faderen havde stået blandt de fremmeligste og bedste, stod
stadig senere for børnene som en opfordring til dem om
også at være der, hvor der var fremskridt og liv. I 1869—70
kom han på Dalum højskole, hvor den velkendte skole
mand Ghr. Kold var forstander. Men førend skoleåret slut
tede, døde Kold, og Thyge drog så til Askov sammen med
en ældre Broder, der også havde været på Dalum.
Året forud havde han været på session, og han blev ind
skrevet som soldat, skønt han ikke havde fyldt de atten år.
Han vilde være officer. Nederlaget i 1864 lå som en tung
byrde på folk; der måtte gøres noget alvorligt. Det var den
følelse, der hjalp så meget frem i tiden efter 1864. Thyge
an
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vilde være officer, for så kunde han rigtig komme til at
deltage i den kamp, som så mange unge ventede, og som
de så sikkert håbede skulde give vort land og folk oprejs
ning. Retfærdigheden måtte jo da sejre.
Han blev indkaldt 1870, og krigen mellem Tyskland og
Frankrig brød ud, og håbet blussede op på ny. Man var så
sikker på, at Franskmændene skulde sejre, og nu vilde vi
få bod for 1864.
Men det blev jo anderledes.
Det var ikke ved et hurtigt kup, at vi skulde få oprejs
ning; der skulde årelangt arbejde til. Det følte Thyge Soegård også. Han blev i Tjenesten som officer og søgte nu
at uddanne sig på bedste måde, søgte at uddanne sig som
officer og som menneske.
Som den, der var udgået fra et folkelig vakt hjem og
påvirket af højskolen, lå det nær for ham at slutte sig til
den grundtvigske kreds i København. Han kom i Grundt
vigs hus, og man syntes dér godt om den unge raske soldat.
Bispinde Grundtvig var en født Krag-Juel-Vind-Frijs og
første gang gift med godsejeren og ministeren H. C. Reedtz;
men trods sin fornemme afstamning var hun folkelig og
jævn i sin færd og holdt åbent hus for Grundtvigs venner.
Bispinden havde en datter, der syntes endnu bedre om den
unge Soegård, og de blev snart forlovede. Men den glæde
varede kun forholdsvis kort. Hun var svagelig og døde
1875. Men bispinden tabte ikke interessen for Soegård for
det Hun gav ham penge til en studierejse, og i 1880—81
foretog han en længere rejse i Nordamerika.
Om en dansk officers stilling og arbejde i fredstid er der
ikke meget at sige. Arbejdet går sin rolige gang; han avan
cerer fra det ene til det andet. Skal vi følge Soegård kan
vi meddele, at han blev kaptajn i 1890, at han nåede alders-
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grænsen i Oktober 1903, og blev derefter udnævnt til oberst
løjtnant i forstærkningen. Men en dansk officer har i reglen
megen fritid. Er han gift, så optager familielivet ham.
Soegårds forlovede døde, som vi har hørt, og siden levede
han som ungkarl. Men han har forstået at fylde sin tid
med arbejde.
Når sommeren kom, og han ikke havde rekrutter, tog han
stav i hånd og gik ud i landet for at studere vort land og
vort folk, særlig var det kæmpehøje og minderne fra old
tiden, der fængslede ham. Og her har han gjort et stort
arbejde, idet han har fredlyst hen imod tusinde kæmpe
høje og voldsteder, og det nogle af de smukkeste og de
mest betydningsfulde, og det, hvad enten man tager det
historisk, geografisk eller æstetisk. Det var et arbejde, der
optog ham stærkt, og som han havde megen glæde af. 11904
skrev han til mig:
»Jeg har haft et smukt udbytte af mit fredningsarbejde
i sommer: 759 velbevarede oldtidsmindesmærker er nu fred
lyste fra min hånd, og alle er skænkede til statens frem
tidige omsorg — et arbejde, der forhåbentlig skal stå ved
magt, sålænge Danmark står.<
Senere var han lige ved at klage over, at nu var der
næsten ikke flere at frede, dog tilføjer han: »Det er mit håb
ja min sikre forventning, at jeg nok skal nå de tusinde
men så vil bunden også være skrabet.«
Og ikke nok med det, at de var bleven fredet; men han
havde forstået at vække folks sans, så de alle er bleven
givet uden betaling, noget der ikke alene havde betydning
for nationalmuseet, i hvis tjeneste han har arbejdet; men
som også har meget at sige, når vi tænker på det arbejde,
han har gjort for at vække folks forståelse af denne sag.
Han blev også påskønnet for det: Nationalmuseet fik kultus-

THYGE J. SOEGÅRD

XIII

ministeriet til at indstille ham til sølvkorset Ridder var
han naturligvis i forvejen; det bliver enhver pligtopfyldende
officer, når han har tjent sin tid. Sølvkorset er mere sjæl
den for en kaptain, endnu mere sjælden, når det er kultus
ministeren, der indstiller ham. Denne udmærkelse var han
selv glad ved. Han kunde omtale det omtrent sådan: Mit
ridderkors fortæller blot, at jeg er ingen klodrian; men mit
sølvkors fortæller, at jeg har udrettet noget.
Om vinteren kunde han ikke arbejde i marken. Så var
det landsarkivet i Viborg, der optog ham. Her har han
været en flittig arbejder. Det var særlig kulturhistorien, der
fængslede ham, og af den ^gen, den kultur, der knytter sig
til folkets liv paa landet Han gennemgik den ene tingbog
efter den anden, og her fandt han så meget, der kastede
lys over bondens kår i det 17. århundrede og opklarede
forhold, han ikke havde anet. Men hvordan skulde han
gøre noget ud af det, så andre også kunde få gavn af det.
Her kneb det for ham. Undersøge og finde, det gik så ud
mærket, og det tiltalte ham så stærkt; men samle det, få
oversigt over det og få det givet form, det lå ham fjærnere.
Han havde skrevet lidt til »Samlinger til jydsk historie og
topografi« i 1899, men han syntes, der måtte kunne gøres
mere ud af det. Så skrev han til forstander L. Schrøder om
sit arbejde, om der ikke på en eller anden måde kunde komme
et samarbejde i stand mellem ham og Askov højskole, så
der kunde komme noget mere ud af alt det arbejde, han
gjorde i Viborg. Schrøder kom til mig og talte om, hvad der
var at gøre ved det. Ingen af os kunde dog hitte på et
praktisk forslag, som vi kunde gøre ham.
Imidlertid hører han, at jeg arbejder med danske vider
og vedtægter, og så skriver han til mig og foreslår et sam
arbejde. Vi kommer derved i brevveksling, og han skriver
til mig om sin plan:
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>1 den senere tid er tanken hos mig opstået om at skrive
en slags højskolebog om bøndernes kår i det 17. århundrede,
som det vilde være mig en glæde at tilegne den udvidede
højskole i Askov i taknemlighed og troskab mod den tid,
da jeg selv var lærling ved skolen. Jeg kunde til sommer
ønske at gøre d’hrr. bekendt med mit materiale og høre
deres råd og mening. Forøvrigt vil det vare et par år, inden
planen kan realiseres. Dels er jeg ikke ganske færdig med
Jylland endnu på dette felt, dels agter jeg mig til Amerika
til næste vinter. Det er nu en snes år siden, jeg sidst var
der, og jeg trænger til lidt frisk luft i lungerne.«
Bogen blev der ikke noget af foreløbig, og samarbejdet
var jeg ikke så dristig ved. Men da jeg så senere fik talt
med ham, og jeg mærkede, hvilken sund sans han var i
besiddelse af, hvor stor interesse han havde for den sag,
og hvilket trofast arbejde han havde gjort, gik jeg gladelig
ind på det og fik aldrig grund til at fortryde det.
Der kom nu en tid af lykkelige arbejdsår for Soegård. I
1903 blev han, som vi har hørt, oberstløjtnant i forstærk
ningen. Det gav ham en del kontorarbejde, og sessionerne
optog en del af hans tid, men han havde også megen fritid.
Om sommeren var han ude sft frede sine kære kæmpehøje.
Om Vinteren arbejdede han med sine vider.
Jeg udgav først viderne for øerne. 1 1908 skulde han saa
begynde med Jylland. Han havde alt i orden, men da han
så skal begynde, kom han til mig: Vil De ikke gå manu
skriptet igennem og udgive det for mig. De har nu udgivet
første bind, De har øvelsen, De kan bedre gøre det, så det
bliver nogenlunde ens. Jeg fandt, der kunde være noget i
det, gik ind på det, og sådan kom vi til at arbejde i endnu
nærmere forening. Han var let at arbejde med. Hans sunde
sans fornægtede sig aldrig. Var der uoverensstemmelse om
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en eller anden ting, så gik det gerne sådan, at når jeg blot
kunde begrunde mit forslag ordentligt og klart, så gik han
altid ind på det; kunde endogså takke mig for det.
I slutningen af Oktober 1910 var vi bleven færdig med
andet Bind, Jylland. Jeg havde sendt ham en del eksem
plarer, men hørte intet fra ham. Jeg undrede mig lidt, men
tænkte dog ikke videre over det; han måtte vel være op
taget af andet Ved nytårstide fik jeg brev fra ham. Han
lå på garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og havde ligget der
i seks uger. Han havde lige været ved at gå over på den
anden side, men nu var han bedre, ventede sig snart rask
og skrev så om, hvordan han vilde ordne sig.
En fjortendags tid efter får jeg et langt brev igen, der
viser, hvor glad han er, og hvor forhåbningsfuld han er
med hensyn til fremtiden. Han udtaler sin glæde over, at
vi nu har fået viderne udgivet, takker mig for mit arbejde,
fordi jeg havde planlagt og ledet det. Når det var blevet
et så smukt arbejde, som det var, så måtte han takke mig
for det. — Vor brevveksling havde mest været om vort ar
bejde, det havde været spørgsmål og svar, oplysning om
kendsgerninger og lignende. Nu fik jeg her et brev, hvor
hans gode hjerte strømmede over af taknemlighed og kær
lige følelser. Jeg blev overrasket ved at modtage det, men
forfærdelig glad for det. Jeg havde sommetider følelsen,
at jeg kørte med lidt for stramme tøjler. Derfor var det så
velgørende for mig at få dette brev, som viste mig, at han
forstod at vurdere mit arbejde ligesåvel som sit eget.
Nogle dage efter læste jeg i avisen, at han var død den
26. Januar 1911. Det var af en hjærneblødning. Det greb
mig stærkt, og nu fik hans sidste brev dobbelt værdi for
mig. Skønt det ikke fra hans side var tænkt som en afslut
ning på vor brevveksling og vort samarbejde, så kunde det
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ikke have været gjort bedre og smukkere, selv om det havde
været planlagt.
Jeg skal dog tilføje, at en del af de jydske vider i nær
værende tredje bind stammer fra hans hånd. Så snart han
havde fundet én, skyndte han sig at få den afskreven og
sendte mig den. Jeg syntes, at han gerne selv kunde have
samlet til bunke og ordnet dem, men det var som en anelse
i hans underbevidsthed sagde ham, at det gjaldt at få dem
hurtigst muligt ud af sine egne hænder og over i mine. Da
han var død, var jeg taknemlig for, at han havde gjort det.
Th. Soegård var officer, soldat, han var den praktiske
mand med den sunde sans. Han var jyde, sejg og udhol
dende, trofast i sit arbejde og trofast i sit venskab. Han
havde noget af det jydske lune. Udholdenhed og lune, det
var de to egenskaber, der gjorde, at han kunde få folk til
at frede alle de mange kæmpehøje. Han havde et mildt
sind, var hjælpsom over for dem, der var kommen på livets
skyggeside. Han var en flittig kirkegænger, og det ikke fordi,
det hørte sig til. Han blev ofte grebet af prædikenen og de
hellige handlinger, så at tårerne randt ned ad kinderne på
ham. Han var en stor, svær og kraftig officerskikkelse, men
her i kirken mærkede man, han satte sig på barneskamlen
ved sin himmelske faders fødder.
Jeg var glad ved, at jeg kom til at arbejde sammen med
ham, og jeg kom efterhånden til at holde meget af ham.
Jeg vil derfor ikke sende dette bind ud, uden der bliver
rejst et lille æreminde for ham i det. Det være min Tak!

Poul Bjerge.

SØNDERJYLLAND

Haderslev amt.
C. L. E. Stemann har i sin »Schlesivigs recht und
gerichtsverfassung im siebenzehnten jahrhundert, Schlesivig 1855« omtalt en hel del by love eller grandebreve og
gengivet dele af dem efter tingbøgerne. Jeg glædede mig
ved dette, thi det gjorde, at de nævnte by love måtte
være lette at finde. Men da jeg så vilde til at arbejde
med tingbøgerne, var de ingen steder at finde. Der blev
ledet i provinsarkivet i Slesvig, i Flensborg, ved under
retterne; ingen steder fandtes de. Heller ikke i rigs
arkivet i Kjøbenhavn vidste man noget om dem. De
tyske embedsmænd mente, de holdtes skjult et sted i de
danske arkiver. De danske, at de er tilintetgjort af
Tyskerne i krigens tid. Det sandsynligste er dog vist,
at de ligger et eller andet sted på et loft eller i et lager
rum, uden at nogen ved besked om dem. Men hvor?
Det har ikke været til at finde. Der har vi grunden til,
at jeg i det følgende må gengive en del efter Stemann.

Errigsted, Bjerning, Haderslev herred.
15. Marts 1641. Errigsted grandvide:
1. Skal voris vangegierder vere fuldferdige og vangeverre årligen både vinter og sommer, hver at holde
ved magt for sin aggerender.
i*

4

HADERSLEV AMT

2. Mens de tvende leie, som henger for byen, skal
henges og vere ved magt fra vor Fruedag udi faste
og siden, til aufrit er opgifven.
3. Item skal vi freie voris vang og hegnet årligen
fire uger for Voldborgdag, og indtil krop og kierf er
udaf marken, og vorden ens omb samptligen at slå
udi aufrit.
4. Og skal hver hele gårdsmand af voris lådseigere
hafve 8 høfder, og hver halfve gårdsmand fire høfder
udi hegnet hvert år, som en hver skal holde på sit
eget, sin naboer uden skade, og intet mere, førend
der slåes udi aufrit. (Undtagen Pouel Jepsen, som
hafver et støcke særjord imod de tre høfders fællitsgreis, hannem kortis; det må hand her foruden hafve
fri forbeholden enten at såe og aufle eller at greisse
kretter derpå, os andre grander og naboer uden skade
at holde).
5. Må og ingen enten tyre eller bede på nogen
andens end som alleniste på sit egit.
6. Item må ingen agge ofver nogen andens agger
og eng eller korn uden på de rette markeveie, foerter
og gamle veie.
7. Må også ingen tage eller hiemle nogen fremme
des kretter udi voris hegnet enten udi forgrøde eller
udi aufrit, mens om nogen hafver nogen greisning at
aflade, den skal lådseierne hafve for betaling.
8. Må og ingen såe og høste haufre, førend samt
lige grander vedtager, og da må ingen såe eller høste
vider den første dag end som vesten adelsveien og
den anden dag østen adelsveien, såvit som mand kand
ofverkomme.
Efter C. L. E. von Stemann: Schleswigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehnten Jahrhundert, s. 158—59.
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Skrydstrup, Gram herred.
i657.

Schrydsterup och Uldal mend loed aflæsse it skrift
lig forlig och vedtegt lydendes som efterfølger:
7. Bekiender vi menige mender i Schrydsterup och
Uldal byer, at eftersom vores engejord i Grøns ....
hafver i fordumb tied verret indhegnet och indlucke/,
i dag samptlig blefven tilsinds dend gammelle...........
at reparere och igien forferdige, således, at dend er
altied vangsverge, och skal samme altid arbe...........
fuldferdiget vinter og sommer.
2. Item skal ingen øg........... komme i foråret i
samme eng indtil dend først........... er aftagen.
3. Item skal der ingen fordriste sig til at slå sin
hester frå sin vogen i nogen mands eng, men holde
dennem på sin egen grund.
4. Item må ingen kiøre ofver nogen mands uslagen
enge eller høe.
5. Item skal ingen fordriste sig at indlade noget
kreter, liedet eller stort, undtagen hester och hopper,
førind hø er af.
6. Item skal ingen fordriste sig at slå gres i samme
kier, førind menige grander af Schrydsterup och Uldal
blifver sambtalle derom.
7. Hvo som fordrister sig til at bryde diesse forskrefne poster, då skal hånd gifve til kgl. mayt. 2 rdl.,
fougden och skrifveren hver én rdl., til grander én
tønde øl.
Det bekiender vi menige grande udi Schrydste
rup och Uldal at vere udi ald sandhed på begge
sieder, och er gierne 2 tingsvinder begierendes: it til
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Schrydsterup och it til Uldal ligelydendes, som for
skrevet står.
Datum Schrydsterup dend 30. Januari anno 1657.
Tøger Jeszen på Schrydsterup mends vegne it tings vinde.
Lauritz Jeszen på Uldal mends vegne it tings vinde.
Efter Gram herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn
1657—61. Den er noget skadet i kanten; der fra de ulæse
lige ord, som her er udfgldt med........ eller med kursiv.

Allerup, Toftlund, Nørre Rangstrup herred.
1620.

11. Juni 1695. (En gammel tingsvinde — Allerup):
. . . ., anno domini 1620 neste tirsdag efter voris Herris
himmelfarts dag, som indgik den 30. Mai, ... at samptlige Allerup byemend stod inden tinge og sambtøcket
med hverandre efterfølgende vilkor, vide og vedtegt:
1. Først at ingen må understå sig at tage noget
fremmed krætter til byen at greisse, men det krætter,
som fødis i byen om vintern og icke bortselgis om
foråret, må også greisses der om sommeren.
2. Og legge greisleg med hverandre hver Voldborgdag, og giøre hver andre lige og ret med hvis kre og
bester, som da i byen ved enhver findis, så den ene
kand hafve ligeså meget til sit greis som den anden,
efter ottings måde om sommeren.
3. Item med deris høst udi enge vil de såledis holde
dennem, at ingen må bierge korn førend de hafver
veret tilsammen derom og sat en bestemt dag og tid,
og så strax sætte en visse sæt, hvor meget de en hver
dag må bierge.
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4. Item ville de vere forplichtet til at opfrie alle
deris enge 8 dage for Voldborgdag, og hvis diger og
leie, som icke ere vangsverge, skal have forbrøt 1 mark
til byen.

Efter C. L. E. von Stemann: Schlesivigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehntenjahrhundert, s. /49—50.

Branderup, Nørre Rangstrup herred.
1631.

1672. En gammel tingsvinde om Branderup byemends grandvide og vilkor:
Vi efterskrefne J. H. herritsfoget, B. H. og P. J.
sandemend giør fuld vitterligt hermed for alle, at år
efter Guds byrd 1631 den neste Tirsdag efter dom. XIII
post trinitatis, som indfalt den 6. Septembris, da vår
skicket for os og menige herritsmend, som den dag
til tinge våre, beskeden dannemand H. J., hvilken der
liudeligen eskede og fik et fuldt tingsvinde af otte
uvildige troefaste dannemend, som våre......... hvilke
otte dannemend for os vunde på deris christelig troe,
sjel og rette sandhed, at de hørde og såe samme dag
og tid, at grande og naboer i Branderup hafver samptlich efter voris velb. lensmands J. v. Alefeldt hans befalling alle og hver som byger og boer i Branderup
bye, indgangen og gjort denne contract og grandvide
indbyrdis med hverandre, som skal holdis fast og
urygelig imellem dennem og deris efterkommere, på
det at de kand holde god skik og omordning i byen,
som såre vel giøres behof:
1. Hafver de vedtagen, at hver mand skal gå til
greisleg om Voldborgdag og legge det efter otting, så
at det kand gå ret og ligelig til.
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2. Skal de hver år, førend de bryder land, udi rette
tide samle sten hver af sin agger og age dennem af.
3. Skal alle deris gårde og leie om deris vang og mark
vere ferdige otte dage for Voldborgdag, og hvis der
icke er ferdig skal gifve kongen 1 rdl., fogden Va rdl.
og granden en tønde øl, og strax frapandis. Og når
der blifver brek og feil på nogen mands gårde, da
skal hånd derfor gifve 4 sk. Men vorder hånd advardt og icke strax ferdiger den, skal hånd derfor
bøde ald skaden, der efter kommer.
4. Alle mend udi byen skal møde til grandesteffen,
når de tilsiges, og hvo som icke møder, skal strax
pandis for 4 sk., uden hånd er udi lovlig forfald eller
på sin siugeseng. Og dersom hans naboe icke tilsige
ham, da skal hånd gifve 4 sk.
5. Skal der ingen mand gå udi sin agger og eng
at høste eller slå, førend de hafver veret tilsammen
derom og sat, hvad dag de skal høste på. Og hvo
som her imod giør, skal gifve (som ad 3).
6. Skal de vedtage at høste roug udi 5 dage, som
er 2 dage om møntroug, 2 dage om anden kierf og
den 5te dag at høste tredie kierf roug. Og dersom
nogen anderledis giør og høster mere eller høster det
en dag eller 2 dag og icke står ude Va trav uhøst,
som tilforn sked er, straffis som sagt er. Udi ligemåde skal icke heller nogen mand binde roug, før
end de hafver veret tilsammen og sat dag og tid.
7. Skal ingen mand slå græs udi fællit om sommer
høst andet ent sin rette lodskift.
8. Skal ingen holde gammel heste eller kocheler
om sommer eller efter høst, der kand løbe og om
ride øgene, som tilforne hafver veret ondt hest, men
skal lade dennem gilde ved lige straf.
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9. Skal ingen tyre heste eller øg iblandt ophøstet
korn, førend det er indført i huset, og ganske vong
-er ledig, ved lige straf.
10. Ingen skal låne deres byetiur uden byen.
11. Ingen skal strø lyng udi foerten eller udi leie,
hvoraf veien blifver forderfvet.
12. Skal alle grande hvert år skifte tyringe, og hver
derudi skal hafve efter sin ottinge i marken.
13. Skal der intet ungfæ gå med koehiorden uden
allene køer og ungnøds kalfve.*
14. Skal hver mand holde sine åer og grobe og
sine veie ved macht, så at de kand vere forsvarlige.
15. Ingen skal holde særhiord med sine øg udi voris
koegang om sommern.
Neden på samme tingsvinde stod ydermere skrefvet:
Anno 1640 in Augusto samdrechtelige hafver vi
byemend, både forbels og boelsmend, såledis ved
tagen, at det skal gå om i byen at hafve fejsgumpen
(skal vere x/a trav, men slog hånd det icke op, skal
hånd vere under brøde). Og hvo som icke vil tage
den, når det kommer til ham, skal have en god tønd
øl til byen forbrøt.
Efter C. L. E. von Stemann: Schlesivigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehntenjahrhundert, s. 138—40.

Agerskov, Nørre Rangstrup herred.
I. 1592.

Agerskov grandebrev.

Vi efterskrevne Hans Ouesen i Roest, herritsfoget i
Nør-Rangsta herrit, Chresten Jepsen i Beftoft, Tersten
Persøn i Roest og Hans Olufsen i Gesdrup, dannemænd i fornefnt herrit giøre fuld vitterligt for alle
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anno domini 1592 dend tisdag nest efter søndag jubilate, som er dend 18de dagen aprilis, var skicket for
os og menige herritsmænd, som dend dag til tinge
vare, denne brevviser Las Jensen af Agerschau, hvil
ken efter sin fulde myndighed af sine naboer stod på
tinge og lydeligen på alle deris vegne æsket og fik et
fult tingsvinde af 8te uvildige trofaste dannemænd,
som vare Per Hansen i Bovlundt, Morten Jacobsen
og Rasmus Nielsøn i Stenderup, Mads Simonsen i
Gammelskou, Jon Persen og Jørgen Nissen i Rangstrup,
Jep Høeg i Galstede og Laurits Christensen i Toftlund,
hvilke fornefnte otte dannemænd for os vunde på
deres chrestelige troe, siæl og sande, at de sove og
hørde samene dag og tid, at fornefnte Las Jensen og
alle sine grande og naboer udi Agerskof hos hannem
og bekiendt alle samdregteligen deres almindelige
grandevilkor og vedtægt at vilde holde, som dennem
alle kunde være nyttigt og gavnligt, så vedslår de nu
alle, som herefter følger:
L At de ville hvert år have en markmand.
2. Hvert ville de såe tredie kierf rugsæde.
3. De vilde ingen heste eller øg have tøiret i engen
efter høsten, førend årtoget er slagen. Ikke heller ville
de have øg tøiret i deres kogang.
4. Item hver mand skal have sine gårde og leie
vel ferdiggiort og lukt 14 dage efter Voldborgdag.
<5. Hver mand skal have horne af sine kiør.
6. Ingen skal holde heste ugildet, som icke er 5
daler værd.
7. Ingen mand skal holde giedder sin naboe til
trods og skade og skal af byen, hos hvem de findes.
8. Ingen mand skal gåe i eng eller ager før de
bliver alle derom samdregtige.
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9. Ingen skal drive særdrift efter Voldborgdag,
enten med kiør eller andet kvæg, forind hiørden tager
dennem til sig, og ingen skal have øxen eller ungt
fæ med koehiorden andet, som de ere alle ens om.
»De om lycken at slåe, skal de være om udi 3 dage
fra Kiærgårds vod og til Hans Callesens møleng. Og
hvo som slåer nogen anden steds, før de 3 dage ere
omme, hånd skal have forbrut en tønde øl.«
10. Hver mand skal holde sine hørregårde sterke
og faste, og ingen skal ruske hør, førind de ere alle
fult ens derom. Ikke heller skal nogen mand bryde
sin går op, for alt hørret er afført.
11. Ingen skal have mere som 5 nød til hver otting
til greise, som haver været af gammel tid og 3 øg til
hver otting.
»Ingen skal tøire heste heller drive nogen hiord enten
med plagge, creter heller andet på præstens mark imod
hans minde.«
12. Ingen skal heller tøire heste på stubbene heller
andet creter, før alt kornet er afbundet.
13. Vi vilde ingen udeier lade enten grave heller
tage nogen tørve paa Lysemosen, men hvo som vil
siellie nogen mand lysetorv, hånd skal fåe dennem
fra sine, hiemme ved sit hus.
/4. En horsdreng, svinedreng, kalvedreng skal alle
naboer være samdrægtige om, holde dend, dend ene
såvel som den anden.
15. Når de skulle hente hyrde til byen, da skulle
de alle være ens om at hente hannem, som have øg
og vogen.
16. Når de stevnes til grandestevne, da skulle de
alle møde, om de ere oven deres siugesenge og uden
lovligt forfald, dend ene såvel som dend anden, ved
4 sk. brøde, strax at pante.
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Og hvosomhelst’ her befindes at forbryde sligt imod
nogen af disse foreskrevne articler, hand skal have
forbrut til sit øvrighed 4 gode daler, til herritsfogden
2 daler og til sine nabor og grander én godt tønde
riberøl.
Efter en afskrift, der sandsynlig er fra først i det 18.
hundredår. Et par indskud i originalen er indført mel
lem > <. Afskriften eies af Rentier Jørgen Fausbøl i
Åbenrå, men vil i fremtiden komme til arkivet på
Folkehjem i samme by.
Forhen trykt i *Knud Ågård: Beskrivelse over TørningLehn,Kjøbenhavn 1815«,side247—50, og* J.Fausbøl:
Minder fra Agerskov sogn, Haderslev 1910«, side 15—17.
II. 1741.

Kgl. maists. til Danmark og Norge p. p. bestalter
herritsfoget i Nør-Rangstrup herrit Lorentz Bertelsen
i Roest, Peder Gregersen Holm, herritsskri ver, og Truels
Hansen i Rurup, sandemand i forskrevne herrit, giør
hermed vitterligt, at anno 1741 tisdagen dend 28. Fe
bruary var skicket for os og nerverende herritsmænd
sambtlig Aggerskou byemænd og lodseiere, som lovlig
esket og fik en fuld tingsvinde af 8te dannemænd,
som var Anders Andersen, Peder Hansen i Gestrup,
Jep Peitersen, Peder Mathiesen, Jørgen Jessen, Nis
Pouelsen i Lund, Jørgen Wind i Boulund og Søren
Hansen i Aggerskou, hvilke forskrefne 8te dannemænd
alle samdregtelige vonde og bekiende, at de samme
dag såe og hørde, at for retten fremkom bemelte Agger
skou byemænd og lodseiere og lod deris vedtægt af
læse, hvilken var lydende som følger:
1. Efter som vi Aggerskou mænd haver skiftet vores
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eng i trende små støcker til hver helegård, fordi at
vi kunde hedere høvde det, for det er ringe og vældkildegrund, at vi kunde grafve og forbedere det, så
haver vi gjort det så, at det lod, som ligger nordost
ved byen, skal kicke norden for og siden halve part
med dennem, som ligger sønden for. Og siden skal
di lucke alle sønden for og lade ligge med dets grund
til grofven. Og dend skal være 4re allen vid og holdes
forsvarligen vedlige. Og for enderne skal enhver holde sit
lod forsvarligen lukt, at ingen klager kommer derover.
2. Disse to lodder, som ligger vesten for dend syn
der gårds toft, skal kiøre med deris høe udaf det lod,
som ligger sønden Ifver Hansens toft, som kaldes
Gerrebrei. Og hvad de vil føre i deris lodder på eftergrøden, det skal di føre udi tøevel, fordi de icke må
giøre skade i det lod. Og dennem, som haver deris
tofter derhos, skal holde dennem forsvarligen lukt, at
det går icke deraf. Siden skal de tvende lodder, hver
lod inden Bertemøsdag, både for enden og graven
imellom lodderne forsvarligen luckes og ferdiggiøres.
3. Og om nogen haver nogen ubære bester, at di icke
kand holde dennem i deris eget, så skal di hægte dennem.
4. Og det tredie lod skal det nordeste lod lucke ved
både sider, og de andere siden synden for. Og enhver
skal holde sig udi sit eget lod at kiøre og føre med,
hvad hånd vil. Og det lod skal være lukt for inden
og imellem lodderne — ligesom det andet — inden
Bertemøsdag året 1742.
5. Og hvem icke holder sig derefter, må vare sig
for kgl. brøde: 2 rdl.
6. Dend gamle bek skal have sin gamle gang, i det
ringeste én allen vid.
7. Og vort aggerland skal enhver have sin måde
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allesteder, dend ene så vel som den anden. Hvor det
icke findes, så skal di give hannem vedderlag derfor,
undtagen det land, som er uden måde. Hvo som icke
holder sig herefter, hånd må vogte sig for dend kgl.
brøde, som talet om.
8. Og det vand, som kommer fra Jep Pedersens
hus, hører dennem til, som haver det nørnyengs lod, og
di må støve og giøre dennem det til nøtte, når di vil,
uforkrenket i alle måder.
9. Hver skal have sin aboed ved sit lod.
Jep Jessen. Simon Madtzen. Jep Pedersen.
Anders Pouelsen. Søren Johansen. Nicolai Petersen.
Hans Bertelsen.
Hans Hansen.
Christen Ollufsen.
Ifver Hansen. Johan Jensen. Jens Christensen.
Hans Hansen. Hans Jesen. Hans Garde. Hans Jesen.
Item stod samptlige mænd og lodseiere i Aggerskou
for retten dend 28. Februari anno 1741 og denne ved
tægt samtøckte og bekræfte for dem og deris efter
kommere således at skal holdes og efterkommes.
At således inden tinge er gangen og faren, haver vi
til vitterlighed vores sigeneter her neden fore påtrykt.
Actum ut supra.

Herunder to segl, hvoraf det ene er ødelagt, det
andet tildels.
Originalen ejes af rentier J. Fausbøl i Åbenrå, men vil
i fremtiden komme til arkivet på Folkehjem i samme by.
Den er skrevet på et folioark, stemplet til vier schilling.
III. 1753.

Giøres hermed vitterligt, at samtlige lodseiere tillige
med hr. pastor Otto Riese i Aggerschow efter itzige
tiders omstændigheder have fundet det for gavnligt
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og nødvendigt at fornye deres gammel grandebrev, i
hvilken henseende de da og nu velvillig og utvungen
til menige heste med hverandre have indgået, fastsat
og besluttet at rette og holde sig i alle måder efter
følgende puncter, nemlig:
1. At til hver otting ei mere holdes på marken,
end som tre hester, fire køer, tvende ungkræe, nød
eller stude og ti fåer. En hest anslåes for atten lybskil
ling, en koe eller tredie års kvie ligeledes for atten
lybskilling, et yngre nød for otte lybskilling, et ung
nød ved ungkræehjorden for fire lybskilling, men ved
køerne for ni lybskilling. Et fåer anslåes for fire
lybskilling. Men har en mand ei sit antal fuld af en
af foromskrevne sortementer, kan han fylde det med
et andet slags. Køer og besterne svarer hverandre og
ungkræ og fårene hverandre. Kalvene jevnes over
byen, som anslåes hvert stykke for otte lybskilling,
da enhver drager saa mange hannem lyster. End
mere skulde sognepræsten behøve græsning for et par
stude eller toe, da vegres det hannem ikke samme
græsning uden betaling at nyde, i sær han, om han
har mindre end som sit antal, ingen vædderlag tager
derfor, dog drives det ingensinde højere end som til
toe par, foruden de sex stykker, som hannem tilkom
mer efter sine 3 ottingers anpart, altså i alt ti stykker.
2. Intet kalv, som er tillagt for den 22. juni, må
næste år komme på kalvegangen, under én mark lybsk
af hvert stykke til brøde, halv til kongen og halv
til byen.
3. Når tvende boelsmænd i foråret forlanger, at
ungkræet skal skilles fra køerne, må de øvrige naboer
lade sig det befalde, og skal hyrden straxen derom
beordres, fordi ingen tredie eller fierde års stud må

16

HADERSLEV AMT

komme iblant koerne under otte lybskillings brøde af
stykket, halv til kongen og halv til byen. Mens trende
uger for Michels dag må koerne og ungkræet komme
sammen i én hiord.
4. Ingen lader nogen koe eller kvie komme for
hyrden, som ei har hornene afsavet. Sker det, da
bødes for hvert horn én lybskilling til byen.
5. Ti dage for Voldborrigdag eller den l.mai, giør
hver mand rede for de kreature, som han sammesommer agter at lade komme på græs, da han skal
have hiemmel dertil. Men betreffes han i nogen svig^
da betaler han derfor dobbelt penger til brøde, såsom
én mark lybsk til kongen og én mark lybsk til byen.
6. Om nogen varer sine bester i det, som er fredet,
enten agger eller eng, da betaler han for hvert best
toe lybskilling, halv til kongen og halv til byen.
7. Ingen mand må komme på stublandet, førend
vongen er gandske ledig, hverken at vare eller med
at tydere, mindre nogen særhiord at holde derpå. Sker
det, da betaler han derfor brøde otte lybskilling til
kongen og otte lybskilling til byen.
8. Ingen mand må slåe grønjord på fælleds grund,
men skal have forbrudt otte lybskilling for hvert læs,,
halv til kongen og halv til byen.
9. Ingen mand må såe tadder eller høste roug, før
end naboerne ere derom bleven ens. Og skal det gåe
efter de flestes kiendelse.
10. Ingen mand tilstædes at grave flave på fælledsgrund. Men om der imod handles, betales for hvert
læs fire lybskilling, halv til kongen og halv til byen.
11. Hvad præstens mark østen kirken angåer, da
indføres her samme ord, som findes i det gammel
grandebrev således lydende: Ingen skal tydere hester
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eller drive nogen hiord, enten med plagge, krætter
eller andet på præstens mark, mod hans minde.*)
Dog formener han ei at drive derpå, når årtoget er
giort, og alt kornet er indbragt af aggeren. Så har og
præsten et par kiørehester, som ei hører til græslægget,
men kand nyde vædderlag derfor.
12. Den som indtager inderster i sit hus, skal kvite
for, hvis fåer og køer de kunde have, i sit eget antal.
13. De penger, som ved brøde eller anden måde
kunde falde kongens casse eller byen til gode, skal
opholdsmændene giøre rede for i retter tid, at indcassere dem og svare dertil — såsom de sidste alleniste
skal anvendes til byens almindelig nytte, enten til en
markmand at holde, fåreløn eller deslige.
14. Årlig bør i retter tid at være beskikket tvende opholdsmænd eller tilsyns- og vilkorsmænd, som tilbør
lig have at besørge byens vilkor især med diger, giærde
og ledde, som bør at findes i god forsvarlig tilstand
14 dage for Voldborrig dag. Kunde og samme mænd
betænke eller opdage noget til byens gavn, må ingen
være det imod, med mindre at det var en sag af be
kostnings betydenhed eller i en meget trabbel tid. End
mere så bør disse 2de mænd, ifald der om småe ting,
avlingsdrift angående, kunde blive disput, derudi strax
at kiende, og skulde vedkommende dermed ikke være
tilfreds, da klage de på behørige stæder. Der imod
skal samme tilsynsmænd ståe til ansvar, om de i deres
ting findes efterladne, og derfor settes til brøde efter
de fleste stemmers kiendelse.
15. Grandestokken bør af tilsynsmændene udleveres,
når granden skal samles, og igien til dennem strax
leveres, så snart tudet er omme, ved toe lybskillings
') Se foran side 11, post 11, tilføjelsen.
Vider og vedtægter. 3. B.
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brøde til byen af den, som det forsømmer. Møder
den ei, som har fået budet, uden han har lovlig for
fald, da giver han én lybskilling til brøde. Så sam
les ei heller granden på nogen helligdag, med mindre
det var i en sag, som ei kunde opsettes og var meget
magt på liggende. Giver nogen tilsynsmand der imod
grandestokken fra sig, da bøder han derfor, og tør
ingen mand møde. Endeligen
16. om nogens diger til gaden om byen ikke er
forsvarlig indlukket, og markmanden indtager nogens
creature, da skal han give indtægtspenger, efter at de
ere set af opsynsmændene. Og om nogens kreatur
findes ubære, da skal de heite dem.
Sluttelig love og forsikkere samtlige Aggerschow
lodseiere for sig og deres efterkommere ovenstående
til menige beste sigtende vilkor og grandebrev udi
alle sine ord og puncter stedse fast og uryggelig at
holde, følgeligen ikke nogensinde imod en eniste af
samme at handle, langt mindre at lade handle, under
betrædelse af et ærligt indlager, pantsettelse af alt
deris gods og formue og frasigelse af alle rettens velgierninger, indvendinger og udflugter med hvad navn
de og nævnes eller optænkes kand, i særdeleshed den
exception, at den eller de af dennem ei skulde have
noksom forstået det, at et andet var bleven aftalt end
her udi nedskreven findes, så og den rets regul, at
en almindelig udflugters ^frasigelse ei gielder noget
med mindre en særdeles er gået foran, alt uden svig,
underfundighed og bedrag.
Til ydermere stadfæstelse have samtlige lodseiere
udi Aggerschow dette grandebrev, vilkor og forening
vel vitterlig og vel betænkt selv egenhændig under
skrevet og der hos tiennestlig ombedet kong. maie-
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stæts rettens betientere udi Nør Rangstrup herred
samme med dennem til vitterlighed at subscribere.
Actum Aggerschou den 1. Februari 1753 og expederet den 26. Novembris 1754.
Otto Riese, pro tempore pastor. Peder Ollufsen.
Peder Hansen.
Jens Johansen.
Simen Matzen.
Poul Andersen.
Jep Jessen.
Hans Jessen.
Hans Hansen. HansGarde. Hans Hansen. Hans Jessen.
Lauest Lassen.
Søren Johansen.
Nicolai Pedersen.
Jep Pedersen.
Ing Christens, som lavværge:
Povl Andersen.
På rettens vegne:
G. C. Hoffmann.
Musmann.
In fidem
Holm.

Efter originalen, der er skreven i et hæfte på to folio
ark af stemplet papir til »vier schilling« hver ark.
Den ejes af rentier J. Fausbøl, Åbenrå, men vil i frem
tiden komme til arkivet på Folkehjem i samme by.
IV. 1754.

Giøres hermed vitterlig, at den stridige sag, som
imellem lodseiere af Aggerschow på den ene og sogne
præsten velærværdige og vellærde hr. Otto Riese på
den anden side i disse tider har været, er, efter inter
position, og da hr. Rieses gamle og autentique breve
ere bleven perlustreret og forklaret imellem parterne,
venligen og vel på efterfølgende måde bleven forligt
og bielagt, nemlig at:
lmo. den i contradictione tagene indheigning af
Kiergård af lodseiere, ikke videre vorder disputeret,
i henseende
2do. hr. pastor Riese for sig og sine successorer
har accorderet og tilstået, at de lodseiere, som norden
2*
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og nørvest for den såkaldede Kiergård og engdigen
ligge med deres skifter i Aggerschow eng måe have
for sig og deres efterkommere frihed og forlov ubehindert i alle måder at kiøre igiennem Kiergårds mark
efter deres høe så og på eflergrøden at ind- og udføre
hester eller kvæg, når de vil.
3tio. holde samme participanter engdigen pro dimidia parte med sognepræsten i forsvarlig stand så
ledes, at hvor de nu findes værgeløs, repareres og
ferdiges, forinden dette års eftergrøde i engen beslåes.
Siden vorder denne dige skiftet, at præsten hr. Riese
bekommer halvparten enten på et eller toe stæder og
en hver af interessenterne ligeså deres anpart i den
anden halve del af digen, og holdes hernæst såvel
digen quæst. af alle, som ledene af engeinteressenterne
alletider i upåklagelig god stand. Ligesom da også
4to. hr. pastor Otto Riese så snart mueligt, men i
det seniste 14 dage for Michelsdag, forbederer digen,
som sidst er opkast imellem de Baulund aggere og
kirkens land, og ligeledes holde digen og ledet stedse
vedlige.
5to. er aftalt, at hr. pastor Riese drager den nyelig
opkaste dige fra ledet i engen lige ud til engdigen
igiennem mosen, og det opkaster, som nu løber i nør
vest efterkastes og det for årets udgang.
6to. som nuværende sognepræst hr. Riese forser sig
der til, at de norden og nørvest for Kiergård belig
gende lodseiere vil frede Kiergårds græs og korn som
redelige og retsindige naboer kand eigne og anståe,
så skal det hverken af ham eller af hans eventual
successor så nøie agtes, om nogen creature af vanvare
kom på bemeldte Kiergårds land eller eng. Mens
7mo. skulde nogen imod forhåbning lade sine lykkel-
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ser forfalde eller ståe åben og oftere betreffes der at
komme med sine creaturer, da anses det, som at være
giort af modvillighed, bør da og efter lands vis og
loven at straffes.
8vo. hvad i det øvrige i leilighed eller anledning
af denne tvist kand være talt eller skreven nogen af
parterne til præjudice og forkrænkelse, skal alt sam
men være død og magtesløs, være som utalt og uskre
ven, i sær den post, ligesom hr. Riese skulle have sat
noget andet skiæl, end som burde at være, eller som
de af Kiergårds rettighed vidnende breve indholde.
Dette forlig agter parterne på alle sider evindelig at
holde, renuncerer derfor liti et causæ og alle andere
udflugter samt rettens velgierninger, belover hinanden
al troeskab og fredsommelighed, forhåber og udbeder
sig herover deres høivelbårenhed hr. kammerherre og
amtmands nådige approbation, og have således dette
selv egenhændig underskrevet, thi de og tiennestlig om
beder kgl. maiestæts rettens betientere udi Nør-Rangstrup herred samme med dennem til vitterlighed at
subscribere.
Actum Aggerschow den 8. Juli 1754.
Otto Riese pro tempore pastor.
Samme navne som side 17, her dog meget forkortet.

In fidem
Hoffman.

Holm.

Efter originalen, der er skrevet på et folioark, stemplet
til vier schilling. Den ejes af rentier J. Fausbøl i Åbenrå,
men vil i fremtiden komme til arkivet paa Folkehjem i
samme by.
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Langelund, Agerskov, Nørre Rangstrup
herred.
4. juni 1695. Langelund mends vilkorsbref:
1. ... Vil vi have ald voris aggerjord skift udi 8
indtegter. Og ligesom vi tager det ind den første gang>
såledis skal det altid blifve. Og må ingen såe tadder
i stubland, men altid at såe tadder i grønland, så og
altid at hafve voris sædvanlige sæd, nemblig en kierfve
tadder og tov kierfve roug efter gøden, med mindre
at vi ville såe en kierf haufer imellem, mens icke at
såe hver ingtegt mere end som udi 3 år tillige.
2. Dersom den ene udi høstens tid tilslåes siugdom, da den som hafver sit helbred, at hielpe den
svage sit korn at indbringe. Men er de begge ved
helbred, da enhver sit eget arbeid at giøre, dog om
det kunde hende sig så, at den ene fik afhøst eller
indbunden førend den anden, da skal hånd frede den
andens korn i 4 dage derefter, så at hånd og sit korn
uden skade kand få indbierget.
3. Når så sker, at vi freder noget til voris bester
i tadder sæden, da enhver at tyre på sit eget og icke
at komme sin naboe for nær. Og skal samme fredning
stå til st. Hansdag midsommer.
4. Og må ingen af os indstede nogen fremmed på:
voris mark til at grafve torf, men vi self at grafve til
voris fornødenhed.
5. Og skal den ene med og hielpe den anden, hvor
fornøden giøres, både at stofve vandet på voris jord,
og lyckerne at lucke.
Efter C. L. E. von Steniann: Schlesioigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehnten jahrhundert, side 149..
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NederJersdal, Bevtoft, Nørre Rangstrup herred.
1694.
Efterskrefne grandvide oc vedtegt er i dag afleste
oc af de angående approberit liudende som følger:
Anno 1694 d. 28. April hafver samptlige byemænd
eller lotseier i Neder Jerstald på hans høigrevelige
excellence til Reventlows voris høibydende hr. amt
mands de dato Haderslef d. 2. April 1693 udgifvet nå
dige befaling udi de kgl. fogders ofververrelse oprettet
oc giort og uigienkaldelig grandvide og vedtegt lydende,
som følger:
1. Skal hver mand holde sine gierder eller diger
imellem marke og imod andens tofter, hvor de findes,
gabelugte st. Jørgens dag. Og om Volborig dag skal
både udgierder og indgierder vere gandske ferdig, og
vangsverie så de kand bestå for 6 mends syen, om
påeskes, ved 1 rdl. brøder og menige grander V2 tønde
got øl. Og hvem som godvilligen det icke udlegger,
da skal naboerne tage fult pant fra hannem derfor.
2. Ingen må fordriste sig til at komme på dend
mark eller eigen, som skal vere heignet, med nogen
bester eller kræ, enten uden byen eller inden, men
skal frediges 8te dage for Volborigdag, og ingen at slå
derpå uden samtlige naboers villie og samtycke ved
forbemelte brøder.
3. Hvo sig fordrister at tydere eller bede på en anden
mands gres udi heignet uden hans villie og samtycke,
skal gifve for hver gang 1 mark til kgl. brøder.
4. Otte dage for Volborigdag skal af sambtlige byemend giørris gresleg, hvor meget en hver efter sin an
part kand tilkomme at gresse. Og skal hver l/a gård
hafve 10 kreter og 5 bester og 30 får og 2 svin. Og
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må ingen gieder være i byen. Ei heller må nogen
tage kre i gres for får. Og hvem da icke hafver sit
fulde tal til sit gres, skal først tage af sine naboer,
som kand hafve noget ofver eller også af landboels
kræ, som er i byen, som icke er tilforne i slagen, og
ingen at tage noget fremmet, førend det, som kand
findes i byen, er antaget. Siden det øfrige om Volborigdag at afskaffe til fremmede byer, og landbolerne
icke at forslå voris mark med gies og svin, men 2
høvder kræ og 10 får, mens ingen bester uden betaling.
Hvor derimod handler, gifver Vs rdl. brøder.
5. Når gresleg er lagt, hvor meget en hver da kand
gresse, eftersom fellitsmark kand tåle, så skal hånd
sig dermed fornøie og icke fordriste sig til at tage
noget mere, i hvad nafn det hafve kand, efterdags imod
naeboernis villie og samtøcke, ved 1 rdl. brøde.
6. Item må ingen særdrift vere enten med bester
eller kre iblant korn eller eng, uden det er med hver
mands minde, ved 1 marks kgl. brøder.
7. Ingen mand må hafve noget kre iblant voris køer,
som pleier at giøre skade, at hornene jo skal afsaves.
8. Ingen hopper med føl at tydres iblant kornet
ved brøder.
9. Hver mand skal holde sine svin ringet i næsen
om Vorfruedag i fasten. Findes nogen svin siden
uringet, skal dens eiermand gifve naboerne hver gang
for hvert svin 4 sk.
10. Om foråret, når boghvede skal såes, da skal
sambtlige naboer udsøge nogele bekveme steder, som
besterne kand vares i middagslav, og ingen, enten én
eller anden, at lade vare ved nat eller dag på de steder,
som icke forordnet er. Hvo det giør, skal gifve hver
gang 1 mark brøder.
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11. Går nogen mands kveg ofver anden mands
gierde eller diger og giør skade, skal hånd det betale,
som gierdet tilhør, undtagen at kveget er ubeheigt,
eller bevislig kand giøris, at gierdet er med menniskens hånd opkast og dend tilforne veren vangsverie.
12. Ingen må holde nogen vrinske hester ofver 2
år udi byens fellitsgresning eller aufret, men skal holde
dennem hver mand uden skade og klagemål, ved Vs
rdl. til brøde for hver gang det befindes.
13. Ingen må slå gres eller strøelse item mos på
anden mands grund uden forlof og minde. Hvo det
giør bevisligt, skal gifve hver gang 4 sk. brøder.
14. Dersom nogen giør vei eller kiører enten ofver
græs eller korn vinter eller sommer, og det siden kand
giøres bevisligt, skal straffes med V2 rdl. brøder, og
det siden under forbemeldte straf ved de forordnet
veie at forblifve.
15. Når årsens tid indfalder, at der skal slåis græs
eller korn, da skal hver mand sette en visse dag, når
de vil slå, og ingen at begynde for dend anden uden
høi fornødenhed det udkrefver. En hver, som sig her
imod forser, skal gifve for hver gang 1 rdl. brøder og
Va tønde got øl til naboerne. Item ingen må slå i
aufret, førend hver mand hafver sit korn af aggeren
ved forbemeldte bøder.
16. Dersom nogen formedelst siugdom eller farlig
tilfald icke kand få sin gierning afsted, i hvad slag
arbeide det være kand, da skal naboerne være for
pligtet hannem at hielpe, så meget muligt er.
17. Når noget skal forrettes enten ved hyrdehus
eller folde, sampt broer og veie, og de lovlig dertil
blifver advaret og icke møder, skal menige mand pante
dennem for 8 sk. hver gang det befindes. Og ellers
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hvem sig imod alle forskre/ne poster forser, da at
tage fuld pant derfor.
18. Når menige mand og grander blifver tilsagt at
møde til gade og grandstefne enten på øfverigheds
vegne eller og hvad de hafver self med hverandre at
forrette; hvem som da icke møder uden lovlig for
fald, skal samptlige naboer hannem pante for 8 sk.
19. Skal også hvert år, dend som er helligbrøde
foged, udi alle forskrefne poster hafve indseende om
nogen brødfeldig findes, skal hånd dennem på tinget
nafngifve, og findes hånd derudi med nogen at ofverse,
og hånd det ei angifver, da self at udlege brøder.
20. Skal sambtlige deris torfvegrøfter og flaufvejord
rigtig imellem dennem skiftes og delis, at ingen fornær
sker. Og hvem som siden derimod handler, skal gifve
7a tønde godt øl til granderne og 1 mark til brøder.
At dette således urøgeligen holdes og efterkommes
skal, hafver samptlige grander denne grandvide egenhendig underskrefven og stadfestet, som er sked på
Gram herrids ting torsdagen d. 28. April 1694, og
eskede de herefter tingsvinde.
Niels — N. P. S. — Persen. Frelle Jørgensen.
Willem - W. A.S. — Andersen. Las - L. P.S. - Persen.

Efter Gram herreds tingbog for 28. April 1694 i Rigs
arkivet i Kjøbenhavn.

Abel, Tirslund, Nørre Rangstrup herred.
1696.

30. Juni 1696.

Åbel vilkor:

4. Hvem som icke møder til grandstefne, når
grandpløcken er kommen til sidste mand, hafve forbrøt til menige grande 3 sk.
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5. Ingen må gå ind i nogen mands hus med grandpløcken, men skal banke på døren og den, som annammer den i hånden, skal strax på steden bære den til
sin naboe, på det at den icke skal blifve forhindret.
6. Ingen må drage til mark at slå eller høste eng
eller korn, førend hyrden hafver råbt.
9. Ingen må holde nogen særhiord med sit krætter.

24. Hvad vilkor og vedtegt de fleste ud i
giør til byens nytte og gafn, det skal uryggelige
standen. Og skal 2 mend, en af østerende og
vesterende i byen, pante for hvis nogen sig
byens vilkor hafver forset, hvilket skal omgå
år fra naboe og til naboe.

byen
blifve
en af
imod
hvert

Efter C. L. E. v. Stemann: Schlesiuigs recht und gerichtsverfassung iin siebenzehnten jahrhundert, side 150.

Høgsbro, Hvidding sogn og herred.
1568.
Høgesbro grandesvilkure om torfgrøft.
Vi efternefnte bymænd och naboer udi Høxbro by
udi Hvidding sogne, hafver tilhobekaliet hverandre
til grandestefne och radslaget med hverandre om voris
fordel och gafvn pa vor byens fordel och skade, sa
at den ene motte ske sa gode skel som den anden
efter hans ottenge och rebs falde, och ei den ene tage
fordelen fra den anden. Da kunde vi formerke, ad
denne årlige torfgrift besonderlige af udeier och andre
byes, ad vi dermed storlige forderfves bode i enge och
korn, fort och fælet med alle dettes forderfvelighed
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och anden daglige skade, som vi kand formerke ofer
disse sager. Besønderlige hafver vi besluttet os med
samlede monde och orde med denne vilkor.
1. Ad ingen af os eller nogen af vores herefter, i
hvis tiende i hånd er, skal tilstede hermet och bestå
nogen fremede udeier nogen torfgreft enten i fælles
hegnet inden marken eller uden marken i vores fæles
forte och fægang.
2. Och dersom nogen fordrister sig her imod ad
gøre, ad bryde denne vores vilkore, da skal hånd
hafve forbrøt en grofve tynde øl til hans bymænd
og 2 daler til sin hosbunde och herskop.
Ad denne vilkor skal sa holles ubrødelig, da stad
fæste vi bymend den med voris indsegler och mærke,
nok patryk vort obne bref.
Data Høxbro, anno domini 1568 anniversario Johannis baptistæ.
Velburdig Lodwick Møller.
Syueren Atzersen. Michel Jakobsen. Hans Mogensen.
Peder Bennsen.
Bunde Andersen.
Peder Andersen.
Michel Andersen.
Knud Tigesen.
Niels Knudsen.
Hans Hansen. Desuden seks bomærker.
Efter originalen i Statsarkivet i Slesvig i pakken
Lindevid. Afskreven af rentier J. Fausbøl i Åbenrå.

Lundsmark, Hvidding sogn og herred.
1670.

11. Juli 1670. Grand vilkord:
1. Imedens eng og korn står i fred, må ingen slå
løs bester på voris foert ved 1 rdl. brøde, mens kom
mer noget af våde eller uforvarendis udi eng eller
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korn, da må enhver, som det finder, indtage, og skal
der af støcket gifves 1 søsling til indtægts penge.
2. Skal voris gadeløcker om Voldborgdag forsvarligen vere ferdige, og enhver holde sine vangsverre
og vel ved macht.
3. Ingen må indstede nogen på voris fællids hede
eller på voris lodskiftgrund at grafve torf eller slå løng.
4. Ingen må udfeste noget af voris fællids foert til
at slå greis på.
5. Skal den ene icke må holde eller hiemle mere
kretter på voris fællids foert end som den anden.
6. Ingen må stede nogen at hugge ries udi voris
enge; men hvis enhver behøfver, skal det huggis på
deris eget.

Efter C. L. E. v. Stemann: Schlesiuigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehnten jahrhundert, side 83—84.

Arnum, Højrup, Hvidding herred.
1685.

1. Juni 1685. Grande vilkord:
1. Hvis fire mend pålegger og menige grande ved
tager, skal de andre følge, og der icke kand komme
overens, da skal de gå i tvende parter, og hvilke de
meste indgå, skal de andre følge.
2. Fra den som granstocken udgår, skal den bæres
ret soelgang om til hver gårdmand liden eller stoer
og at fremskikke på standens foed, indtil hun kom
mer til den, som udsend hafver. Og dersom nogen
grandstocken opholder, at gifve til granden 2 sk.
3. Om så sker, at der findes nogen efter st. Voldborgdagstider enten ligge at bede i voris enge eller
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korn ved dag eller nat, da at gifve til granden af hver
stok 4 sk.

10. Dersom nogen findes at oplucke nogen wangs
lei og lader slå oben, da udgifver til granden 8 sk.
Og dersom nogen finder leien oben og det icke lucker,
2 sk.
18. Hver at medtage udi faldet ved hans naboe
agger at pløie og såe og at fly, som det sig bør. Om
så er, at der sker skade, som ligger til udfald, i kornet,
da skal granden giøre hans agger så god som hans
naboes af den mands korn, som skaden hafver giort.
19. Ingen at såe biug eller boget inden påleggis.
20. Ingen at høste eller indføre førend vedtegt
tider.
21. Ingen særdrift skal vedtages, uden så er, at det
icke kand følge, og hiorden det vitterligt er, dog frede
eng og korn.
28. Hvo sig fordrister at føre våben eller verie på
grandstefnen, derfor at lide skade som vedbør.
EfterC.L.E.v.Stemann: Schlesivigs recht und gerichtsverfassung im siebenzehnten jahrhundert, side 103.

Løgumkloster amt.
Løjtved, Nørre Løgum.
1752.

Vitterliggiøres hermed, at eftersom imellem Løytwidt
og Refslund byemænd sig haver opreist nogen disputer
om dend fra Branderup mølle kommende åes læf, de
derom i dag — efter derris for 3 år siden allerede
giorde mundelige forening — atter igien er bleven for
ligt, og for det samme alle tider matte uryggeligen
holdes, efterfølgende bestandige convention er bleven
skriftligen oprettet og fuldbyrdet.
1. Beholder åen eller becken, som kommer fra
Branderup mølle og løber til Closter mølle, sin rette
læf udi den gamle strøm imellem Behrendorf, Tur og
Refslund lyckeeng og videre imellem Løytwidt og Refs
lund eng og så frembdeles videre adstæd, dog at ingen
af landlegere eller byens indvånerne over dens mark,
strømmen løber, samme fragraver eller støver en anden
vei, undtagen når Closter mølle ståe om sommeren,
da måe enhver betiene sig vandet til derres derhos
ligende engs forbedring med dend restriction, at Lügum
vånd aldrig derover i samme strøm fattes vand. Påfølgeligen
2. skal ommelte strøm efter dags ei videre tage
sin bestandige læf ind i Refslund fællet, mens Refs-
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lund byemænd må ei heller derover miste vand til
derres creaturer. Til dend ende
3. parterne med hverandre haver aftalt, at der skal
sættes 2 skiøtter, dend ene i dend grov, som have
tagen vandet til Refslund fællet — hvilken Løytwidt
mænd ved magt holder — og dend anden i åen imel
lem Tur og Refslund lyckeeng — som Refslund mænd
ved magt holder. — Dend første skiøt nu forbyder at
strømmen icke tager sin urette læb; thi så længe dend
står i bonden, måe dend anden være opdragen. Mens
når den anden skiøt vorder i grunden sat, så vorder
dend første opdragen, at Refslund mænd kand be
komme vandet til deris fællet til kreaturerne, som
dennem ingenlunde måe nægtes eller forholdes, når
de det har behov, og altså bekommer på dend måde.
4. Refslunds indbyggere må have vand i derris
fellitsgrov til derres creaturerne om sommeren, så tit
som de det har fornøden, dog icke længere hvert gang
som én dag.
5. Dend nu igien fastsatte rette åe eller vandløb
vorder, når hun eftergroer eller så tit, som fornøden
findes, af de vedkommende landleggere rønset og
renoveret.
Denne Forening lover parterne evindelig med hver
andre uryggeligen at holde og derimod aldrig handle
eller lade agere. Til dend ende de alle udflugter og
rettens velgierninger — ligesom de ord fra ord her
var indført — vel vitterligen renuncerer og derris
gods og formue til underpant sætter.
Alt uden svig.
Til ydermere stadfestelse haver parterne denne con
vention for sig og derres successorer selv egenhændig
underskreven og ombedet kgl. maist. officiales i Nør
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Rangstrup herred samnre med dennem in majorem
fidem at subscribere.
Som skede Roost den 12. Mai 1752.
G. C. Hoffmann.
For os og vores naboer.
Anders Hansen I ßefsjun(j Jacob Jacobsen
Jørgen Pedersen J
Jens Thomsen
Til vitterlighed:
PederSimonsen Løytwidt
Christen Pedersen
Hans Jensen
Berndorf.
Anders Iversen
JacobThomsen

Efter en omtrent samtidig afskrift, der ejes af rentier
J. Fausbøl i Åbenrå, men som vil blive gemt i Folkehjemmets arkiv sammesteds. Den er skrevet på et folio ark.

Vider og vedtægter. 3. B.

3
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Vinum, Døstrup, Lø herred.
1622.

Lefverdagen dend 27. Julli . . .
Kresten Nessen i Vinnum en tingisvinde på sin
egenne och meninge bymends och grandernis vegene
at meninge Vinnum bymend och grander ved nafven
Kresten Nessen, Jep Nielssen, Jes Jenssen, Per Tygssen, Per Perssen, Søfrin Hanssen, Nes Knudlzen, An
ders Jebssen, Per Perssen Nøriby, Thammes Hanssen,
desligste stod Jep Nilssen på Per Hanssens vegene så
och udi lige made Jes Jenssen stod på Per Orbys
vegene stode personligen inden tinge och der for tingisdomb och kundgiørde och bekende, så at de hafver
indbyrdis giørt en grandevilkåer och fuld vedtægt
emellem hinanden udi dierris bye, hvelke di endeligen och ubrødeligen ville hafve ved macht holden
for dennem og dierris efterkommere i alle made och
er sked och giørt i så made.
1. Først skal meninge bymend verre forplichtet at
møde til grandstefven, når byssens tingvol omsendis,
enten hosbonden sielf eller hans fuldmundige bud.
Hvo som ded icke giøer, då skal di strax pande
hannem 8 sk. frå, så tidt och ofte hånd seg her imod
forser.
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2. Dernest skal och ingen fordriste sig til at tage
nogen frembde svin och gies til byen, uden det sker
met meninge mands minde och samtøcke.
3. Desligste skal och må der ingen hafve och holde
merre på dieres mark end sex nød och tu øg af hver
vond. Och findis der nogen, som hafver merre, då
skal de forsende det af byen, uden så er, at de kand
hafve det udi meninge grandernis minde. Och skal
der gifvis til greispendinge af hvert nød 6 sk. lubisch
og af hvert øg 12 skelling lubisch.
4. Item dersom nogen føerer merre kretter på mar
ken, ind som hånd hafver greisse til, och ded han
nem ofverbevisses kand, då skal hånd have forbrødt
jen god tønd øl til granderne och naboer. Och der
som hånd dend samme icke med gode vil udlegge,
når sin brest så findis, då skal meninge granderne
verre forplicht, enten hosbonden sielf eller hans fuldmundige bud, och frapante hannem dend samme.
Men findis nogen af granderne, som icke då enten
sielf heller sindt visse bud vil då medgå, dend samme
udi lige made at hafve forbrøt jen tønd øl, som di
hannem ochså strax skal frapande.
5. Men dersom der er jen mand, der trenger for jet
pår høvder til sin ploug, da må hånd tage dem i hans
greisse, hvor hånd kand få di samme af sundt kretter.
6. Frembdellis skal och må der ingen tyfvere nogen
føeløg ved kornet udi marken lenger ind til otte dage
for st. Hansdag mitsommer. Siden skulle de gå på
fellet.
7. Samledis skal och ingen må hafve heller holde
nogen heste på dierris mark efter høest, når kornet er
indbieriget, men då skulle de tage dennom ind på
stalden.
3*
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8. Item skal der ingen får blifve hiemme på marken
efter Volbørredage. Ei heller boecke heller gieder skal
blifve hierne på marken om sommeren med vorris
byfe, hvilcken i garde heller på gaden, førend krop
och kierve er inde.
9. Item dersom nogen findis forsømmeligen, som
icke vil oplocke sin lycker til retter tide, hånd skal
strax frapandis 4 sk.
10. Och hvad som helst dend største pårt i byen
bevilliger och samtøcker, skal dend ringste part
efterfølge.
11. Och hvilke som af dennom modtvilligen bryder
emod nogen af disse forskrefne vilkår och vedtegt,
skal hafve forbrødt til sindt herskab én richesdaller,
til herrisfougden én half daller, herrisskrifveren otte
skilling, och én goed tøend øl til granderne, så tidt
och ofte her emod handellis.

Efter Lø herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn,
hvor den er betegnet med år 1633.
Forhen meddelt af M. H. Nielsen i Sønderjydske årbøger
1897, side UO—^2.
II. 14. November 1635.

I Årsberetninger fra det kgl. geheimearchiv, udg. af C. F.
Wegener, 6. bind, tillæg side 24-—26, meddeles en grand
vilkår for Vinum by efter en afskrift af Lø herreds tingbog
for 1635. Nogle af bymændene fra 1622 er døde og andre
trådte i stedet, men ellers er denne afskrift næsten ordret
efter foranstående fra 1622. Den gengives derfor ikke
her, kun følgende poster, som den har flere, meddeles.

12. Item skal och ingen mand efter denne dag giørre
heller opsette eller opbygge nogen ny ildsteder udi
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dierris by, ved ti rixdalers brøde til dierris herskop,
tov tønder gådt øl til byen, och fogden och skrifveren
hver 1 daler.
73. Item skal och ingen mand drifve serdreft enten
på sit eget heller på nogen anden mands, icke heller
nogen mand at tifvere for andere mands agerendere
ved Vs dalers brøde til sint herskop, én tønd øl til
byen och fogden och skrifvern hver 8 skilling lb.
74. Och dersom der nogen findes, som høder eller
truver pandeznend eller grander, når di ganger på bysens gafven och beste; dend som ded giør skal hafve
forbrødt til sint herskop 1 rixdaler och til byen én
tønd øl.
15. Och ingen må grafve flaur i felles jord, uden
på sit eget, men ingen mand at grafve inden lycke
ved samme forskrefne brøde.
Och stod forskrefne bymend samptlich til vedermalsting och samtotte och bevilliget denne forskrefne grandvilkoer i alle punkter, lige som forskrefvit står.
Om håndskriftet se foran side 36.

Tevring, Døstrup, Lø herred.
1619.

Lefverdagen dend 24. Aprilli ....
Di Tørring bymend en grandvilkars tingiswinde, at
Siminen Hanssen, Niels Hanssen, Niels Nielssen och
Lauerenz Nielssen i Tørring stode personligen inden
tinge och der for tingisdomb obenbarligen di samptlichen bestoed och bekende, at di vore med hverandere
indbørdis forligt och fordragen om dierris grandvilkaer udi byen såledis at
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1. hvert halgods skal hafve årligen til greisse 26 nød
och 7 øge och tre snes foer och gieder. Och dersom
der er nogen af os forskrefne mend, at der slåer merre
kretter til greisse, ind som forskrefvit staer, då skal
dend gifve 12 sk. af hvert øge och 6 sk. af hvert nød.
Och hvemb som icke hafver sin greise tilfalde, då må
di tage femb faer i steden for hvert nød heller 6 sk.
i steden derfor.
2. Item hafver vi forskrefne Simmen Hanssen, Niels
Nielssen och Lauerenz Nielssen bevilliget och tillatte
fornefnde Niels Hanssen, at hånd må och skal hafve
årligen tilhielp til Jebs greisse jet øg och jet nød mere
ind som vi andere udi byen.
3. Der tilmed skal vi forskrefne mend ingen tiefvere
noget af vorris kretter imellum kornet, førind ded er
indbierriget. Och icke heller skal nogen drifve serdrøft med dierris kretter.
4. Item skal vi forskrefne fiere bolsmend icke grafve
llaue vesten vorris by merre ind som hver jen dags
flauve.
5. Och skal hver mand holde dierris lycker ved
magt om dierris tofte och garde, efter kornet er ind
bierriget, så at di kand forsvarris.
6. Och hvemb som af os forskrefne mend icke
holder denne forlig och contrakt udi alle punkter,
som forskrefvit står, då skal dend hafve forbrøt for
hvert sinde, hånd sådant giøer, tu daller til vorris
herskop, jen god tønd øl til byen, fougden jen hal
daller och skrifveren 8 sk. Och dersom Jeb Nielssen
holder merre kretter heller bruger och bierger merre
ind som sindt bref indholder, då skal hånd verre
under dend samme brøde og forplichlelsse, som for
skrefvit står.

TEVRING, DØSTRUP, LØ HERRED

39

Och stod forskrefne 4 boelsmend med hverandere
til vedermalsting och bevilliget och samtøtte denne
vide i alle mader.

Efter Lø herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
Forhen meddelt af M. H. Nielsen i Sønderjydske år
bøger 1897, side 237—38.

Nørre-Vollum, Døstrup, Lø herred.
1623.

Lefverdagen dend 3. Mai ....
Laurenz Madzen i Vollum en tingisvinde at Laurez
Madzen, Per Vollessen, Hans Simenssen, Hans Mad
zen, Kalle Laurenzen, Kresten Tygssen på sin faders
vegene, Lauers Broesen, Anders Laurenzen, Nils Nes
sen och Anders Ouwessen i Nørre-Vollum stode alle
personligen inden tinge og der for tingisdomb obenbarligen di samptlichen bestoed och bekiende, at di
med hverandere indbyrdis hafvede giørt en grandvilkoer och contracht udi dieris bye, hvilke di endeligen
och strengligen vil hafve ved macht holden, som her
efter følger:
1. Først skal ingen mand må tage frembde eller
udeigers cretter til greisse anten fæ, øge, fåer, svin
eller gies. Men den jenne skal giørre dend anden fyllest.
Dend, som mere hafver ind sint rette leg, skal gifve
dend, som brestholden er, af hvert øg 12 sk. Ib. och
af hver ko på aggere 12 sk. Ib. och af hvert ung nøed
på feile 6 sk. Ib. Och skal grander och naboer regene
och sommére deris cretter 8 dage for st. Voldborchdag och siden på Volborchdag udlegge fornefnde pendinge for hvis cretter ofver sint rette leg er.
2. Item skal ingen slå løng eller greis anten på
forte eller fægang.
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3. Item skal ingen grafve tørfve vesten byen eller
mayesadder på gaden.
4. Item skal ingen må tifvere føløg eller heste ved
anden mands eng eller koren.
5. Item ingen skal fordriste seg at grafve tørfve
nogen steds på marken uden udi sit eget løeskieft jord.
6*. Item skal ingen drifve seredreft ved nogen mands
eng, agger eller ved koren med øg eller fe, uden det
sker i bygseden alliene. Och når bygen er såed, skal
alle serdreften aldellis verre afskafvet.
7. Och når tingvollen ganger om byen, då skal
hver mand komme til grandstefvene, umb hånd er
sielf hiemme. Er hånd icke sielf hierne, då skal hånd
sende en anden udi sit sted och høere, hvad grandvilkoer der påleggis och vedtagis.
8. Dernest hvad vilkoer menige mend pålegger och
vedtager, det skal jen eller lo icke koldkaste eller
imod sige.
9. Icke heller skal nogen holde små kampersheste
i byen.
Disse articuller di strengeligen vil hafve holden.
Och hvilken her imod bryder nogen støcker, dend
skal hafve forbrødt uden ald nåde til sindt herskab
1 daller, herrisfougden V» daller, skrifveren 8 sk.,
grander och naboer 1 tønd dubbelt øl, så ofte sin
brøst findis. Och hvilken icke vil udlegge fornefnde
brøde, då må di andere grandere fri gange udi hans
hus och udtage it pant, hvilke dennom løster, och
dermed hviliken bryde vold eller herverk.

Efter Lø herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
Forhen meddelt af M. H. Nielsen i Sønderjydske år
bøger 1897, side 244—45,
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Ottersbøl, Mjolden, Lø herred.
1619.
Lefverdagen dend 3. Julli . . .
Peder Anderssen i Ottersbul en tingisvinde på me
ninge Ottersbul bymend dieris vegene, at Peder An
derssen, Madz Hanssen, Per Nessen på hans faders
Nes Simenssens vegene, Lauenz Tygssen, Bendt Jebssen, Anders Sørrinssen, Broder Krestenssen på hans
faders vegene, Sørrin Knudzen, HansOuwssen på Ouwe
Nessens vegene, Hans Perssen, Ouwe Jenssen, Niels
Michelssen och Niels Anderssen i Ottersbul stode alle
personligen inden tinge och derfor tingisdomb obenbarligen di bestoed och bekende, at di hafvede med
hverandere indbyrdes giørt en grandvilkaer om vorris
slet, ragind och skerrende udi så made, at
1. når meninge grander vorder ens om at slå toe
til hvert goeds, då skal hver tre ottingis mand lade
dend enne lé legge hvert andet skår, och då skal hver
hal bols mand icke bruge merre som jen lé. Och når
de vorder ens om at slå fierre til hvert guods, då skal
di icke heller bruge merre som jen lé til hver otting.
Og hvo som seg her imod fordrister och mudtvilligen
bryder denne grandvilkår, hand skal hafve forbrøt uden
aid nåde 1 daller til sindt herskop och fougden Va
daller och jen tønde øl til byen, så tidt och ofte som
samme brøde och forselse sker.
2. Item hvo som af os ragere merre ind som meinnige grander pålegger och vidtager, hand skal verre
under dend samme brøde och forplicht, som forskrefvit står.
3. Desligste at hvemb som helst, der skerrer foer
dag eller merre, ind alle grander vidtager och sam-
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tøcker, skal udi lige made hafve forbrødt, som forskrefvit står.
4. Och hvad som helst dend største part udi byen
pålegger, skal dend mindste part efterfølge och samtøcke och icke verge.
5. Desligste skal di Trøiborge tiennere, dersom di
ere udi dierris herskops forfold, då må di hafve fri
forlav at skerre jen dag førrind di andere naboer.
Och dersom di kommer jen dag efter di andere naboer,
då ville vi andere granderne hafve os forplicht at lade
vorris koren stande efter dennom, som di och udi lige
made skal giøre imod os udigien.
6. Item må der ingen af forskrefne bymend tyfvere
føløg efter bygen er såd. Desligste må di ingen køer
tyfvere efter bygen er såd. Desligste må der ingen
mand tyfvere nogen slags kretter, anten heste eller
øge eller noget andet kretter, udi Bøsthallum, efter
byget er såd. Och ingen må drifve nogen serdreft,
efter byget er såd.
7. Item må der ingen mand grafve tørre eller flauve
udi fourte och uskieft fellet. Hvo som helst herudi
imod seg forbryder, skal hafve forbrøt 1 daller til
hver sindt herskop och Vs daller til fougden och én
tønd øl til byen for hvert sinde, sådanne brøde och
forsellesse sker.
8. Desligste skal vi af hvert helle guods hafve til
greisse tifve nød osten byen, desligste 8 øge och i
fenne til hvert bol ti køer. Och hvemb som hafver
merre, hånd skal hafve det i dends minde, som icke
hafver sin greisse tilfulde, med dobbelt greissepending,
eller hånd skal komme det af byen.
9. Och skal der ingen tage techtekretter til byen
ved 1 dallers brøde til sindt herskop och 1 tønd øl
til byen.
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10. Och hvo som helst, der icke møder til grandstefvene eller sit vis bod, når tingvollen går om byen,
dend skal gifve 4 sk. lubisch, så tidt och ofte som
samme brest och forsellesse findis.
11. Och skal menige bymend frede Fårkrog 14 dage
for Volberedag. Desligste skal ingen mand drifve fe
i vordag i Fårkrog och icke heller hafve nogen får i
vordag.
Alt dette forskrefne stod forskrefne meninge Otters
bul bymend til vedermalsting och bevilliget och samtøtte alle disse forskrefne punchter och artickuler lige
som forskrefvet står.
Nes Simmensen Ottersbul en gienpart.

Efter Lø herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
Forhen meddelt af M. H. Nielsen i Sønderjydske år
bøger 1897, side 238—M.

Sønder- Vollum, Brede, Lø herred.
1623.

Lefverdagen dend 19. Aprillis ....
Anders Ifferssen i Vollum en tingisvinde på sin egene
och meninche grander och naboer dierris vegene, at
Anders Ifferssen, Madz Ifferssen, Anders Krestenssen,
Tommes Perssen, Per Jenssen, Lauriz Laurizen, och
Per Laurenzen på sin hosbonds Togge Laurenzen
vegene i Sønder-Vollum stode alle personligen inden
tingi och der for tings domb obenbarligen at samptligen bestoed och bekende, at di med hverandere indbyrdis hafvede giørt en grandvilkoer och contracht
udi dierris bye, hvilke di endeligen och strenglig vil
hafve fuldkommen ved macht holden udi alle punchter
och articukeler, som herefter følger:

44

TØNDER AMT

1. Først skal eller må ingen mand tage fremde
cretter til greisse, det verre sig antten øg, fæ, fåer,
svin eller gies, heller i hvad ded verre kand. Och
skal der giørris greisleg och jafvenge udi vorris bye
otte dage for st. Volborg dag. Och då dend, som mer
hafver, hånd skal gifve af hvert øg 8 sk. lubs. och af
hvert nøed 4 sk. lubs. Men på agere skal hvert hal
bol hafve 8 køer; men findis der nogen, som hafver
flere, hånd skal gifve af hvert støek 8 sk. lubs.
2. Dernest skal eller må ingen mand i byen eller
uden byes grafve tørfve eller flauve på Sønder-Vollum
mark at selle bort eller aftørre, icke heller at slå løng
på felles.
3. Item der tilmed skal hver mand holde sin lycker
vel ferdige otte dage for Volborredag. Och hvelken
mands lycker, som legger nere, och blifver tilsagt om
morgen, och lockes ded icke op inden anden dags
aften, då skal bymenden gå samptlichen til dend, som
findis forsømeligen och pande hannem en vun fra.
Och skal hånd gifve bymenden derfor 1 mark lubs.
4. Noch skal ingen holde knokes heste lenger, end
som hånd er 3 år gammel, uden hånd er så goed som
20 richesdaller.
5. Och ydermere må eller skal ingen fremde køer
komme eller tilstedis til voris byetyfvere, uden det
sker med hver mands ville och samtøcke.
6. Och hvad vilkoer der ligges udi byen til gafven
och beste anten umb slet, ragen eller skyrd eller hvad
vilkoer, som di legger, skal hver mand holde fuld
kommelige och icke derofver tede i nogen made.
7. Och når som helst byssens tingvol gar om byen,
skal hver mand møde til grandstefvene heller sindt
møndige boed.

SØNDER-VOLLUM, BREDE, LØ HERRED

45

8. Och hvad som helst dend største part bevillige
och samtøcker, skal dend mendste part efterfølge.
9. Item skal ingen må tifvere dieris føløg ved kornet.
10. Och hvem som fordrister seg her imod at giøere
och brødelig findis och icke holder denne fornefnde
grandvilkoer och contracht udi alle punchter och articukeler, som forskrefvit står, dend samme skal hafve
forbrødt til sindt herskop tu richesdaller, herrisfougden Va daller, skrifveren Va daller och én god tønd
dubelt øl til byen, så tidt och ofte hans brest findis.
Efter Lø herreds tingbog i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
Forhen meddelt af M. H. Nielsen i Sønderjydske år
bøger 1897, side 242—44.

Daler, Lø herred.
I. 1574.

Copia af et meget gammel vilkorsbrev, som haver
været til Dahier bye og er skreven, da mand skrev
anno 1574.
Vi menige Dahier byemænd så mange, som bygge
og boe udi Daler bye, kiendes og giøre vitterligt for
alle med dette vort åbne brev, at vi samdrægtelig os
alle og hele byen til nytte og gavn og tarv have giort
et vilkor om vores græsning og anden byens leilighed,
hvilket vi efter denne dags dato ville stedse og altid
fast og uforkrænket ved efterskrevne peen og straf
have ved magt holdet, og lyder samme vores byens
vilkor ord efter ord, som disse efterskrevne artickle
formelde:
1. Først da skal hvert hele boel årligen år have 10
nøds greis sønder igienem udi Koefennet. Og skal
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hvert høved gåe for fulde hvad det er, lidet eller stort,
ungt eller gammelt, undtagen spædekalve. Og skal
hver, som haver mere fæe, end han haver gres til,
da skal han give den 2 mark for hver greis, den
mand, som fattes fæ til sit gres. Og skal ingen tage
fremmed krætter til græs, undtagen det er andet eller
tredie års krætter. Hvo som fordrister sig at tage
større fremmet krætter end forskrevet ståer, den skal
have forbrudt for hvert nød 2 mark til byen og 1
rixort til hans herskab.
2. Item ingen skal tage noget fremmed krætter, øg,
svin eller gies til greis og ingen gies til skære, enten
1 forår eller efterhøsten. Hvo sig fordrister her imod
at giøre, den skal give til byen 2 mark for hvert
nød, øg eller giæs og 1 rigsort til hans herskab.
3. Item skal hvert hele boel have årligen 4 øg, 8
svin, 4 gies på gaden. Og skal plage eller følle gåe
for fuld, og ét svin, når det er halv år gammel, gåe
for fuld, ved fornevnte brøde, som foreskrevet ståer.
4. Item ingen skal drive serhiord ved fornevnte
brøde.
5. Item hvilken mand, som vil have én koe eller
2 udi tyvre, de skal holde dennem på sit eget hver
mand uden skade. Og skal samme køer stå hannem
for fulde i hans skere. Klager nogen over nogen mands
kiør, at de giør hannem skade, da skal han strax
nedslåe samme kiør med hiorden ved fornevnte brøde.
6. Item når kornet er moeden og indbindes, da skal
ingen udslåe enten svin eller giæs eller noget andet
krætter på sin hustoftestubber og ei heller at tyvre
heste eller kiør imellem kornrad ved 2 mark brøde
til byen og 1 rixort til sit herskab, og markmændene
strax at udpande den skade, der er giort til.
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7. Item ingen skal grave brede sadder på gaden
eller anden sted til at lukke høehesene eller tørrestak
med ved fornevnte brøde.
8. Item ingen skal nedslåe løse heste på gaden eller
ailden sted iblant øg undtagen de ere gilding ved 1 rdl.
brøde til byen og en daler til hans herskab.
9. Item hvilke som ikke giver vores hyrde sin løn
eller anden rettighed til rette tid*) og bøde der for
uden 2 mark til byen og 1 rigsort til hans herskab.
10. Item når markmanden lader tingvollet omgåe,
at hver mand skal møde at broe i Koefennen eller
andensteds, hvo da ikke møder, ved forskrevne brøde.
11. Item når markmanden lader tingvollet omgåe,
at hver mand skal møde til mode og ikke møder, om
han er hjemme og uden lovlig forfald, da bøde for
hver sinde 1 mark til byen og 8 sk. til hans herskab.
12. Item hvilken som dølger tingvollet og ikke føre
sin nabo det, ved forskrevne brøde.
13. Item markmanden skulle om søndag og andre
hellige dage gåe på marken at bese tyvre, som hest,
øg og kiør ståe tyvret udi. Og hvo som ikke haver
gode tyvre på fornevnte kretter, ved foreskrevne brøde.
14. Item når markmanden med bymænd ligger nogen
leg om bygsæd med høsten i høe og korn eller andet
sligt byen til gavn, og der imod bryder, skal have
forbrudt en tønde øl til byen og 1 daler til hans herskab.
15. Item skulle hvert hele boel have 2 sletter hver
dag at slåe, og hvo som slår mere end 2 dagsslet, ved
1 daler til byen og 1 daler til hans herskab.
16. Item hvilke som kommer udi vores forsamling
og giøre trette eller kiv, den skal have forbrudt en
tønde øl til byen og 1 daler til hans herskab, for
uden anden brøde.
*) Her må afskriveren, have oversprungen nogle ord.
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17. Item skal ingen holde årner, som er kyll eller
sæg ved 1 td. øl brøde til byen og 1 daler til hans
herskab. Og hvo, som forskrevne svin ihielslår, skal
intet derved have forbrudt.
18. Item hvo som udslåer mere krætter eller øg,
end han haver græs eller hiemmel til, ved en tønde
øls brøde til byen og samme overskæres krætter være
forbrudt til hans herskab. Iligemåde overskiæres giæs
og svin være forbrudt til hans herskab og 1 tønde
øl til byen.
19. Item når menige byemænd efter høsten ville
have gaden eller anden høstgrøde fredet, hvo som
fordrister sig at nedslåe øg eller krætter, forind menig
mand nedslåe, ved en fierding øls brøde til byen og
8 sk. til hans herskab.
20. Item markmændene skulde strax udpande for
skrevne brøde både til byen og herskab og ei bryde
dermed vold, herverk eller ran.
21. Item bliver markmændene herudi forsømmelig
og vil ei udpante forskrevne brøde eller udi andre
måde, hvor som de skulle se til byens nytte og gavn,
da måe 2 eller 3 af byemændene, om alle byemænd
ikke er tilstede, pande hver af markmænd en fierding
øl af til byen.
22. Item hvilken som bliver pandet for sin for
seelse og ikke kan årsage sig eller vil løse sin pandt
inden . . .*) dage, da skulle samme pandt være for
brudt, og markmanden haver dennem intet at svare
for samme pandt.
Til ydermere vidnisbyrd og at dette vores byens
vilkår er udi artikkel, ord og puncter er samtykket af
os alle menige Daler byemænd og bønder med fore* Her en åben plads til tallet.
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skreven peen, brøde og straf ved ville der efter denne,
haver vi alle sammen og hver for dennem haver vores
husmerke for dette vores obne vilkårs brev.
Og er skreven om Bartholomei anno 1574.

Efter en afskrift fra slutningen af det attende århun
drede, der gemmes i byskrinet, der følger oldermandshueruet i Daler.
II. 1834.

Actum Dahier den 10. febr. 1834 bliver af vedkom
mende gårdmænd i Dahier for indværende år vores
felles jorder udlejet til græsning og huggen efter an
visning stykkevis.
1. Det til græsning afbenyttes med får og ikke
andre creaturer, uanset det er gårdmand eller hus
mand. Findes der på vor fælles jorder, som i dag
bliver udleiet, andre creaturer som tøiret får, da er
det Dahier byens gårdmænds bestemmelse og older
manden med pandemændene pålagt, at når der ses
løsgående creaturer eller tøiret på felles jorder, da skal
benævnte oidemanden med pandemændene indtage det,
og eieren da betale efter anordninger.
2. Det til huggen, hugges i rette tid, som bliver
herved fastsat 14 dage efter st. Hansdag, hvorved ingen
høstgrøde følger med, forinden det af Dahier byens
gårdmænd ved grande bestemmes, hvor leieren da ved
oidemanden kan afhente tilladelse at tøire med får
og ikke andre creaturer. I øvrigt behandles det som
første post have fastsat.
3. Hvad enten det er gårdmænd eller husmænd,
som leier af vores felles jorder, har ingen rettighed
at indtage de creaturer, som strøifer omkring på samme.
Vider og vedtægter. 3. B.

4
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Creaturer skal efter bestemmelse, som findes på
veiene og felles jorder, allene indtages af pandemændene.
4. De så kaldede vilbanner kan tillades at tøire med
kiør eller andet ungt kvæg.
5. Veiene jevnes overalt ved st. Hansdags tider.
6. De, som have restance til byen for felles jorder
fra forrige åringer, kan ikke vente tilslaget for noget
bud, imodsat fald de stiller antagelig caution for de
resterende.
7. De i dag udleiede veie og felles jorder betales
8te dage for Mikkelsdag i Hamborg courant, 48 skil
ling til en rigsdaler. Og ved tilslaget stiller høistbydende antagelig Caution, når forlanges.

Nis Sørrensen og hr. pastor Stauning giver
af 2de vender jord, som de har fået af
hyrdens gård å vond 4 mk. årlig, er
for hver...................................................... 8 mk. „ sk.
For noget jord, som de har fået af gam
mel tid, giver de årlig samtlig........... 6 — „ For hyrdens gård har Nis Sørrensen betalt 1 — 4 Anders Nielsen betaler årlig af sin gård
1 — 8 til byen.....................................................
Agerland af det såkaldede mølleland udleiet til pløien for 5 år, og det er det 3.
og skal koste årlig — til Matthias Møller 18 — „ Engeland af samme — Matthias Møller 4 — 4 Den nør del af Røvgrav ender — Peder
A. Thomsen............................................... 4 - „ Den synder del af samme— den samme 4 - „ Peder Thomsens land til pløien for 3 år,
og det er det sidste — Andreas Lytzen 1 — 8 -
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De 3de stykker østen for Pøsfenne —
Peder Holms enke..................................
Kådner Saddergrav — Mads Sørrensen.
Byens gård, den øster del — Otto Diderig
—
— den vester del — Bothilla M.
Den Kolk østen for byens gård — Hans
Lausten .....................................................
Vejen til Hans Krags eng — den samme
Degnegården for 3 år, og det er det sidste
— Hans Lausten og Sørren Blom ...
Veien på gaden fra Christen Nissens vei
til A. Lytzens vei — Martin A. Jacobsen
Derfra til J. Moritzens led — Anders Skau
Derfra til J. Moritzens synder grov —
Anders Skau.............................................
Den biørne vesten Hans Chrestensen hus
for 6 år, og det er det tredie — Chri
stian N. Bekker .......................................
Den såkaldte gade — Volf Mathiesen. .
Vinkel vei — Volf Mathiesen.................
Veien ved siden af Hans Krags Knoreng
— Laust Jacobsen..................................
Mærskveien fra tuden til vester - Las Jensen
Veien imellem fællerne og synder mark
fra vesten til HansKrags led-NielsSmed
Derfra til Nis Laustens led — Christian
N. Bekker...................................................
Derfra til Andreas Ch. Adsersens led —
N. Smed.....................................................
Derfra til Elkiersigs grov — Iver Pedersen
Derfra lil Michels Toft — Hans Lausten
Elkiersigs vei i sønder og nør — Peder
Thomsen...................................................
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Fellevei i synder og nør — Christen N.
Bekker........................................................ 3 mk. „ sk.
Bøse aggervei i synder og nør — Niels Smed 3
1 Nør kirkevei — Andreas Ch. Adsersen. „
12 5 Langaggervei — Nis S. Bok...................... „
Østerby mølvei — Mathias Møller. ... „
6 Voykiervei — den samme........................ „
6 Monnika Anderses gård — Laue Lauesen 1
8 Den hiørne ved Nis Lauestens Hauland
for 3 år til kartøfler, og det er det
andet — Hans Jensen Snordom .... „
6 Pandmænds land:
Øster tvigaden — Andreas Bleg............. 2
9 Vester tvigaden — Laust Jacobsen .... 6
>5
Kokfenne — Peder A. Thomsen ........... 5
8 Vasen — Nis S. Bok.................................. 20
Andr. Bleeg. Christian Thomsen. Laust J. Adolph.
Andreas Lützen. Hans Lausten.
Mærskveien har tilgode ved byen, 6 sk.
Sammenskudt af byens gårdmænd til indfæstning
på Anders Nielsens hus, har Andreas Bleeg modtaget
10 mark 8 sk.
Anno 1834 d. 21. September at opkræve byens pen
ger. Og der af skiftede pandemendene deres penger,
og tilkom efter brevet 40 mark 8 sk.

Efter originalen i Daler bykasse. Den er skrevet på
et folioark, ender på tredje side. Nederst på fjerde side
står de sidste tre linier.
III.

En frivillig brandhielp at oprette have vi været for
samlede af Dahier, Østerbye ogGierup og blev forenede
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med hverandre, at som Gud nådelig forbyde, der skulde
nogen af os lide skade af ildebrand og miste deres
huse, da — til den skadelidendes hielp — gives ham,
er han anført for en hel mand, af hver hele mand,
og er han anført for en halv mand, da halv så meget,
som følger:
1. Skulde det hende sig, når høet er indbierget, da
gives ham af hver hele mand 1 rdl. courant til hielp
til høet. Og hver hele mand henter et las høe, om
det forlanges, dog i det længste ongefær på 2 mile.
Og Vs og
mand i lige forhold.
2. Skulde det hende sig, når halvdelen af høet er
indbierget, gives ham da det halve i penge og halv
kiørsel.
3. Skulde det hende sig, når høet og kornet er ind
bierget, da gives ham til foerpenge for sine kreaturer, er
han hel mand, 60 rdl. sølv Hamborg courant, og af
hver hele mand gives ham 2de forsvarlig las giøde.
Og ligeledes i forhold med Vs og V< mand.
4. Til den 31. Decbr. får de den fulde summa, som
er anført.
5. Fra den 31. Decbr. indtil den 11. Febr. får de
V* part af foranførte summa.
6. Og fra 11. Febr. til den 24. Marts får de det
«i
halve af foranførte fulde summa.
7. Fra den 24. Marts indtil udfoerings tid får de den
4de part af foranførte fulde summa regnet til 12. mai.
Af ovenanførte forening betaler den halve i alle til
fælde halvsåmeget som den hele mand og den fierdings
part halv så meget som den halve mand. N. B. Én
eller flere af de brandlidte betaler sin part med de
øvrige i sognet.
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Papiret underneden er delt ved linier i tre ligestore dele.
1 første har helmændene underskreven, i anden halvmændene og i tredje fjerdingsparterne. Der er omtrent
ligeså mange helmænd som fjerdingsparter, og ligeså
mange halvmænd som de andre to slags tilsammen.
Når en gård har skiftet ejer, er navnet udstreget og den
ny føiet til for neden sammen med årstallet. Den er vist
fra 1831, ti første ændring har årstallet 1832 og sidsle
er fra 1839.

IV.
Lidt senere har man givet den følgende tilføjelse.
Indledningen gentages ordret. Her blot posterne:

1. Giøres ham en lang ægte enten til Apenrade eller
Flensborg efter et læs enten lægter eller deller, eller
om han behøvde grov timmer. Og til hvert læs skal
der være 2 tylt deller, 3 snes lægter og grov timmer
efter billighed.
2. Gives ham af hver hel mand, er han hel mandr
2 skip rug og 2 skip byg, godt forsvarlig korn.
3. Gives ham 2 trave rugtag og en snes tækkereb.
4. Gives ham til håndarbeide af hver hel mand
12 sk. sølv Hamborg courant.
5. Skulde det hente sig, når høe og korn er indbierget, da gives ham af hver hele mand 2 skipper
havre til hielp til sine besters foer om vinteren.
At vi således ere forenede i al venlighed og med
fri villie bekræfter vi allesammen med vores hænders
underskrift.
Underskrifterne ligesom foran og delt på samme måde.
Der er foregået ændring i underskrifterne ligesom i den
forrige. Første ændring er fra 1837, sidste 1839.
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Efter originalen i Daler bgkasse. Den er skrevet på
et folioark. II begynder på første side, III på tredje.
Underskrifterne findes nederst på første og tredje side og
på anden og fjerde.
V. Byens bog.

Oldermanden bør og skal giøre bymændene et nøie
specifeceret regnskab for hvert år og samme i denne
prottecål indføre, tilligemed hvad som forefalder i hvert
år til hele byens nyte og gavn under vilkårs brøde.
Sådan begynder byens bog, og så fortsætter den med
et omhyggeligt regnskab, der går fra Fastelavn 1773 til
Fastelavn 1774, og som omfatter indtægt af udlejede jord
stykker eller jordblokke, som de kaldes. Indtægten af dem
er 105 mark og 131/* sk. Desuden et regnskab over af
kådners kiør til hyrdens kost og løn, samt deres kornoverskier på marken til indtægt. Regnskabet er under
skreven: Testerer som oldermanden Sørren Hanssen.
Der er i den tillige afskreven en del dokumenter om
dyrkningen af jorden, om dens opmåling, om hvordan
jorden og hegnene og digearbejdet fordeles, hvordan folk
har haft strid og er bleven venligen forliget o. 1. Opmå
lingen og fordelingen eller rettere fastsættelsen af agrene
sker på følgende måde i et dokument af 10. Febr. 1715:
Nr. 1. Hans Skou: 2 vender og 2Va alen i den
østre ende og 2 vender og 4 Vs alen i den vestre.
O. s. v. alle 18 bymænd igennem. De seks har 2 vender
og nogle alen, otte har 3 vender og nogle alen, tre 4
vender og nogle alen, og den, der har mest, har 6 ven
der og 3 alen i den østre ende og 3 vender og 2l/z alen
i den vestre.
Bogen er i folio. Den gemmes sammen med de fore
gående papirer i byskrinet, det er så stort, at et folioark
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lige kan ligge i det, og så er det et par og tyve centi
meter dybt. Der findes en hel del nyere papirer i del,
mest kvitteringer, skattebøger og lignende.

Emmerlev, Tønder og Højer herred.
1736-1750.

Anno 1736 indrettede Byens bog, hvor udi blifver
antegnet, hvad som der blifver udleiet, eller om der
nogit sær blifver aftalt. O findes her hos copia af
byens vedtægt, som oplæsis én gang om årit. Origi
nalen findis hos Anders Lausten Stork.
Den 23. Juni blef Hafverfens jeørne udleiet til Hans
Hansen Japis for 15 mark 10 sk.
Den 17. August til øster Hans Nissen Haverfens
høestgrøede for 18 mark 4 sk. Brendevinsfenis høestgrøede til Niels Chr. Audsen 16 mark 8 sk. Mesk til
høestgrøede Peder Høyring 11 mark 4 sk.
Den 6. oktober blef hvoris hyrde Greys Christensen
leiet, o blef hannem tilsagt af samptelige byemend
dend same forlening som sin forvæser hafver haft
lidet eller stort, så ingen vil hannem nogit afkorte
med så skiel, han holder så mange folk til hvoris
hiord, som kunde tage vare derpå, at dend blifver
drefven forsvarlig, at holde dend ved lige, o så icke
ved sin forseømelse kommer til skade eller giør nogen
skade, o sine lycker at holde vedlige upåklagelig, hvor
til vi da samptelige ønsker hannem lycke.
Anno 1737, den 4. Martius. Byens regenskab. O skal
pandemendene være til komendis år: Hans Klemedsen o Jegge Lydsen, af Østerbye Hans Nissen, Hans
Hansen Japis. O leiede Niels Jordt, som skal tage vare
på hvoris mark fra gamel Volboredag til Mickelsdag
o skal hafve til leøn 12 mark \ybsk.
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O det blev aucenert, det stycke land vesten hvoris
Knoreng til Niels Chr. Audsen for 6 mark \ybsk hvert
år udi tre år. O ved afregning blifver tilgode hos Jegge
Lydsen af byens penge 2 mark 6 sk.
Den 22 juni tilgode hos Jege Lydsen i penge 8 mark
8 sk. Udliede på ausion den jørn udi e Haverfen og
er blefven Anderes Jyersen tilslagen for 18 mark 8 sk.
Dito hafver vie sat den vei på ausion, som leger udi
mellem Knoragre og Hedeberg skift og er blefven Hans
Ehmsen titslagen for 3 år — og der af sat hvert år
3 mark 4 sk.
Den 26 Juli. Peder Outzen liet e Mesk for 15 mark
2 sk. Jege Lydken liet e Brevenfen for 23 mark 8 sk.
Broeplanker solt til Hans Storch for I6V2 sk., Hans
Ehmsen for 6V2 sk., Anders Laustsen for 5 sk.
Den 12 Aug. Sat e Haverfen høstgrøde pa ausion og
er blefven Peder Outsen tilslagen for den suma 31
mark 4 sk. Udlied et støcke land, som leger vesten
for Hedeberg, som er bred 12 vener og er blefven
Peder Autzen tilslagen for 3 år, og deraf skal hånd
betale til bøien ethvert år 11 mark 8 sk., som er
omskrevet ved samtelig bøiens overværelse.
Hafver vie samtlig bymend tilladt Anders Jyersen
at grave en forsvarlig grav på den vester side ved
siet land ved Ny-Engesvei, hvor udimod Anders Jyer
sen hafver for sig og sine arvinger udlagt af siet land
en forsvarlig vei til det støcke vej, som liger til e
Bolefen pa den sydvest jørn. Så er paseret den 12
August.
At vie samtelig bymend hafver giort den aftale den
31. August 1737 om farren, at enhver bolsmand ma
holde 6 gamle får pa felles grudganger, og enhver
kadner 2 får fri. Hafver die mere, hvad enten det er
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bøinder eller kadner, så betale de af et hvert støcke
til bøien 4 sk. Hvilket er paseret den 31. August. Og
skal og holdes og da efter skørens efter forseelse, og
hvad da kand vorde skal efter greisene delles.
Anno 1838, den 17. Februar.
Giorde regtighed,
hvad samtelig bøi da hafvede udimellem sig, og da
blef der til bøien tilgode 1 mark 2l/a sk., som findes
hos Hans Storch. Dito vestre greiserre a parto 8 sk.,
af a parto af Østerbøien i penge 1 mark.
Hafver vie samtele bøimend giort regtighed om al
ting, og da blef til dato betalt, hves som var forfal
den, og blef også dellet foruden det, som var udliel,
som skal betales nu til komendes Fastelaven 1739,
som er Hedebergvei hos Hans Ehmsen og Hedebergskift hos Peder Autzen.
Hafver Niels Hansen betalet den greise, som var
udi tviestsin, med den suma 9 mark, hvorfor da e
bøi hafver dem der med benådet. Og same 9 mark
er leferet til Anders Lausten, som skal til tag til
eherhus, a parto én mark til bøiens fortering.
Riendes jeg underskrefvene, at jeg hafver liedt pa
offenlig ausion en drifte, som hørrer til den vesterbøi
fra Hans Ehmsen og nør til Skorhede ager med den
beting at holde lei og leipel sampt hosfølgende løicke,
og skal der af betale et hvert år 3 mark hjbsk. Og
nyder den så viedt i breden, som ploven icke hafver
været, og står Anders Andersen derfor udi 10 år,
hvortil jeg underskrevene svarer.
Emmerlef d. 17. Februar 1738.
Anders Andersen.
Die pandemænd af Øster- og Vesterbøi, som var for
leden år Jege Lytzen og Hans Klemesen, af Østerbøi
Hans Nesen og Hans Hansen Japis lefvert os af die
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øfrige får, som die icke hafver greis til, den suina 7
mark 11 sk. Samme 7 mark 11 sk. hafver Hans An
dersen Storch til sig taget, som er pandmand for 1738.
Den 10. Mai. Vie samtelig bymend hafver giort af
tale og der pa palagt enhver, det ma være bolsmend
såvel som kadener, at enhver, som hente ler ved uren
og icke kiøre den aleiel vei der med, strafes derfor
til bøien 4 sk. for et hvert læs. Hvorfor af die 4 sk.
er halparten til angiver og den halpart til byen.
Den 24 Juni haver Tårns Engel lid e jørn i Haver
fen for 14 mark 12 sk.
Den 20 Juli haver vi samplig udleiet den synder
biørn af den liden Mærsk for 14 mark til Peder
Knoedsen, den nør hiørn til Peder Andersen Høyring
for 5 mark 10 sk. og deraf fortæret die 10 sk.
Den 23 August udliet e Haverfen til HansNesen øster,
og er han blefven tilslagen for den suma 22 mark 4 sk.
E Brendevinfen forausionert og er blefven Hans
Storch et Peder Autzen tilslagen for den sum 16
mark 4 sk.
E Mersk forausionert og er blefven Anders Lausten
tilslagen for den suma 14 mark 8 sk.
Den 22 September er e markmand med siet løn af
bøien betalt og er med siet maden lopen ved Anders
Jyersen, og rest Anders Jyersen udi maden for 1738
3Vs dag.
Anno 1739, den 9 februar. Giort sambtlig byens
rægenskab for forleden år 1738, og blef da olt rigtig.
Og da til pandmændene indsat, af Vesterbøien Hans
Hansen et Hans Ehmsen, af Østerbøien Anders Ander
sen et Anders Nesen enke. — Haver vi samplig giort
aftale af Vesterbyen, at give 8 sk. for broen at lege
både for Mærsk og Brænvinsfen.
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Anno 1740 d. 29. Februar hafver vie giort samptelig
byens regning om alting. Og da til pandmænden ind
sat af Vestebøien Laust Jensen og Laust Lausten og
Østerbøien Peder Autzen og Niels Outzen. Og blef
ved Kresten Sødt til gode 3 sk. Liergard bropenge
rester, som er 23 sk.
Riendes vie samtelig underskrefven af Vesterbøien,
som hafver land pa Boelsmark, at vie ere blefven forakorderede med Anders Lausten af Emerlef om en
vei ner ad sin syderlycke for sig og sinne arrevinger,
som skal være bred 9 si. Og deraf nyder hånd af
behøfvende landeiner, som kunde hafve nøte af samme
vei til dieris land, et hvert år 12 sk. Og nar die af
Bolesmark beligende forlanger, at hafve samme vei
afstenet, skal Anders Lausten være forpligtig at gå
med dennem samme at sæte. Og enhver som icke
er med denne akort tilfreds, og die dog samme vei
vil nyde, betaler derfor et hvert gang, som die kunde
blifve befunden, første 8 sk, andet gang 12 sk., tride
gang at blifve ansét for ran og vold aparto ved denne
leilighed. Sa ma herhos pabydis, at enhver skal søge
den rette åielvei til siet land. Først forbøides den vei
udi mellem Gameltaut og Ongtal, at ingen må køre
viedere til øster der, end som vangen nar, og heller
ingen at kiøre med plav og vågen ved den vester
ende pa vores vestervesling, og det ved det forige
behøfvende straf.
For det tride så er blefven forlanget ved samme
akort, at die vieide hafve den ganske Vestermark
eftersét og med vonden malt, at enhver da efter
sinne greiser kunde tilkome, hvad ret var. Og nar
det forlanges, skal enhver være følgagtig same at
fuldbringe, hvor med vie hafver denne contract fri-
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villigen indgåen og same med voris egen hænder un
derskriften.
Emerlef d. 29 Februar 1740.
Peder Autsen.
Anders Laudstzen, min egen hånd.
Marren Nesses. Knud Jensen. Peder Knudtzen.
Hans Hansen.
Hans Ehmsen.
Morten Jensen.
Laust Jensen. Laust Lausten. Hans Klemedsen.
Johannis Hansen og et ulæseligt navn mere. A. A.
Anno 1740 d. 29. Februarius hafver Anders Andersen
overladt den drefte fra Hans Ehmsen og til Skorhede
til Anders Lausten og til Hans Nesen i Søndergårde
for 3 mark 8 sk. med velkar, at die skal svare dertil
til Anders Andersen årligen 3 mark 8 sk. og hånd
ofverlefvér denem lei og leipelle, som hånd hafver
forleden år som de self egenhendig underskrifver.
Hans Nissen Syndergård.
Anders Laudstzen.
Anders Andersen.
Senere uden dag tegning.
Ofverskrefne vei eller drifte fra Hans Ehmsen og til
Skorhede med pel og lei blifver Anders Andersen self
ved i steden for de toe forrige og svarer byen til
første udgift.
1740, d. 14. Mai hafer Anders Andersen udslagit 2
bester, 3 kør pa fellisgade efter Valbordag, og derfor
er blefven acoderet med byen for den sum 8 mark,
som skede af benading.
Anno 1741 d. 13 Februar hafver vie samtelig bymend
giort rigtig regenskab og da til dato alt rigtig, og blev
da til pandmændene indsat afØsterbøien Jol Pedersen
og Nesen, af Vesterbøien Peder Knudsen og Anders
Jensen, og de til dato intet tilgode.
Liedt Anders Markmand for 1741, og skal gifve
hanem til løn 11 mark, og skal korne udi siet tieneste
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om Voldboredag, og hvad hånd icke kan fa af sin
indtægtspenge, det svarer bøien hanem til med rette.
Riendes vie samtelig indtresenter udi e Haverfen,
at den skal al hel udleges 1744.
Forausioneret die brekfeldige tielle af samtele byens
bro og blefven Anders Jyersen tilslagen for den suma
2 mark, som skal betales til Hans Storck til at reperere broen med 1742.
Anno 1742 d. 23 Juni. Såsom i dag er af samtelige
byemendene aftalt og forenige at vie atter at skifte
og deler efter lod Wedemos og Kockfen og siden til
Niels Klemmesen Tafdige, og det så snart, som muligt
er, og med landemaden, som heder Ehm Tysen.
Og at dette er aftalt at ingen føller må vere løse
efter mesommer på mark.
23 Juni 1742. Så som vernemmen at en og anden
som i Emmerlef bey have huse at udlie — at ingen
må efterdag af samme leiehus entage eller i hus tage
nogen imod bymendens vilige, med medt die self,
om samme kommer i armod, at da icke byen dermed
skal besværes, men understo nogen der imod at han
dele, da skal di self vere forplichtige at versye dem,
og byen udden rengeste foryndie og skade, og at voris
egene født i byen aremme til støste skade og verlies,
og alle de, som er entagen, at bygen derfor skal verskånes, alt efter hans kongelige majestets ordrer og
befaling.
Dellet Wedemos og betalet landmaderen Ehm Tysen
af en hver gres 3 sk., som beløb sig til 17 mark 4
sk., og da tilgode udi Vestbyen, som blifver stående,
13 sk., og da er betalt alt e omkastning til dato d.
14 Juli 1742.
20. April 1743 fantes pa gaden pa fæles efter e
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byensvelkor 5 plag, som vor Hans Ehmsen 1, Maren
Nessen et, Chresten Hansen et, Len Andersen et,
Hans Nesen et til.
Anno 10. Febr. 1744. Hafver vie samtelig byenens
indtræfende giort rigtighed om al byens sager, og er
til dato rigtig. Og nu ved afgiorde regning er blefven
aftalt ved samtelig by at Niklaj Jensen skal haide en
forsvarlig bol udi 10 år, siger ti år, og der udimod
hafve Niklaj Jensen same retighed til det land, som
der af byen er tillagt, at giøre sig det til nøte udi
same fornøfvende 10 år og haide det udi forsvarlig
stand, hvilket er sked og indgået.
Nicolaj Jensen.
Efter begiering af samtlig bymend.
Flere utydelige navne.
Og da same dato er copia af byens velkar pandmændene blefven overlefert og efter dag og skal haldes
og efterlefves, hvilket er blefven aftalt.
Udlagt til den grav ved mersken at grave 1/a sk.
af hver greis, og beløber sig 3 mark 14l/s sk. Hafver
Michel og Hans Nessen enfanget og derfor giøre rigtighed.
. Anno 1745, d. 1. Marts. Hafver vie samtlig bymænd
giørt regtig regenskab om alle byens regning, og da
til dato regtig. Hvorfor og Laust Lausten betalede
til brøde for slåen udi e Haverfen 8 sk. Hvor og
herefter, som findes brødelig, skal derefter og strafes.
For anno 1745 er indsat til pandmændene, som er
af Østerbøien Anders Hans Storck og Tames Hansen
Engel, af Vesterbyen Johannes Hansen Højer og Jege
Lytzen. Og efter aftale forleden år blef vilkår icke
efter løfte efterlefvet, altså er nu aftalet, at vilkår nu
efterdags skal efterlefves, og derefter uden nogen forskansel strafves, sa fremt at pandemændene icke vil
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være derfor self ansvarlig. Og eftersom her er pa
moden altid stried og ingen vel udsige meningen,
altså hafver vie forgodt befunden at vieide hafve en
alderman, som da, nar vi samles, at hånd da afsiger
os, hvad vie skal da efterlefve. Og er der af blefven
ved bege byender lødet om, og er da Jege Lytzen til
falden at skal være aldermanden for 1745. Og der
efter nabo efler anden, hvilket er så indgået og med
alles tilladelse.
Kiender vie samtelig vester Emmelef bymænd, efter
som nogen hafver berget en del sten, og de udi mod
land egner icke hafver nydt noget, altså hafver vie
samtelig resolferet at sette pa ausion, nemlig fra Kirsten
Skøtes og så viedt, som Emmelef mark sig til nør
befindes ved kløfen, og er da blefven Anders Andersen
tilslagen for 20 mark 1 sk., hvoraf den 1 sk. er betalt.
Hvor pensenares er forbuden, at icke en fremede
vågen, nemlig udensogens, forbøden at afhente sten
ved fornøfvende kløv ved 4 rdl. brøde, og enhver,
som her ud af byen kommer der at hente sten uden
pensenares forlav, skal bøde derfor 10 rdl., og hves
sten, der findes udenfor, er ham og tilhørig og ingen
anden, hvilket er så sked.
Den 24. Maj 1745. Hafver vie udliet til Jyer Ander
sen Ny-Engisvei med condesion, at band skal hafve
ethvert ar til byen 1 mark lybsk, og skal hånd haide
et forsvarlig lej derfor og haide sin nabers lycke og
grav ubeskåren.
1746 d. 21. febr. aflægges regnskab, vælges oldermand
og pantemænd og siden fremdeles. Efter byens aftale
skal pa østre fælle e bygfen beslås med får, og tre
gyst får pa én greise, og 6 lam pa én greise, herløn
deraf betale efter greis lig af et nød, bester P/a greis
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underlagt og herløn af ethvert støcke ligesom af et
nød, og ind om naten til Niels Klemesen.
Udliet til Hans Klemesen det støk land, som kaldes
ved Geilbiereges skift, pa ausion, og er blefven Hans
Klemesen tilslagen for ti år at pløie og giøre sig det
så nøgtig, som hånd kand, og deraf arligen at betale
til Vestrebyen 8 mark lybsk.
Anno 1746, d. 4. Juli. Kiendes vie underskrefven,
at vie samtelig bymænd er blefven acoderet om broen
af Met-Gameleng og .. .-Gameleng, at die skal gifve
til bropenge én lybsk sk. hvert af den liele bro til
Nør-Gameleng hørendes.
Anno 1747 d. 13. Febr. Er aftalt af samtelig bymend, at ingen må gravve røgeletørrer på gaden eller
noget felles. Den som betreflfes gifve til brøde til
byen 10 rdl. og til den, som dem antreffer 1 rdl.
lligemader må ingen udslae bester på gåden enten
løse eller i tøerre uden der blifver tilstreckelig græs
underlagt. Den som dermed betreffes betaile af et
hvert stycke 8 sk. lybsk.
Da blef Jens Nissen Engel indsat til at være older
mand for voris samtlig bye, og så må samtlig by
mænd vide, at der må ingen modsigels være imod
hannem.
Anno 1748 d. 26. Aug. Blef aftalt og indgået af
sambtlig Emmerlef byemend angåendis Walles grav,
at enhver skal harfve og vedligeholde for sin egen
Hvedemos, og dem, som ei fåer deris måde fulde,
skal have det østen fore på et sted nåbo efter nåbo.
Iligemåde blef Anders Hansen tilsagt 8 sk. for den sti
over sin Hvedemos fenne årligen.
Ligeledis blev det aftalt at ingen må udleie til nogen
udenbyes enden af felles felleland eller af fenner
Vider og vedtægter. 3. B.
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synden by, ved 3 mark til straf førstegang, anden gang
hvad byen dem pålege.
Anno 1749 d. 29. April. Haver Jens Nesen antaget
det læi ved sit hus at holde det udi god stand og
holde det arlig for 10 lybsk sk., og det for 10 ar.
Anno 1750, d. 3. Febr. Blef af samtlig bymend
vedtagen uforbigengelig og urygelig at holde byens
bref vedlige efter denne dag, ingen mand derudi anse.
Anno 1751, d 11. Jan. Ligeledes blef aftalt, at
enhver skal holde og tivre på sit eget, og ingen overtivring at ske, førend kornet er inde, og alt blifver
løsslagen. Hvo som her imod giør, straffis med 4 sk.
Bogen fortsættes til 1786. Hvert år i Februar frem
lægges regnskabet og godkendes, pantemændene vælges,
hyrde lejes og lignende. Længere hen på sommeren
udlejes de forskellige fenner og andet græs. For 1736
—38 er alt i bogen trykt. Fra 1739—51 er udeladt
det, der stadig gentog sig.
Efter originalen, der findes hos kommuneforstanderen
i Emmerlev. Den er i kvart, i omslag af gråt papir
og næsten 2 cm. tyk.

Klint, Ladelund sogn, Kjær herred. Denne by har
et vilkår på tysk af 10. Marts 1660. Den har 16 poster
og fylder
foliosider. Den findes i Glucksburger
arkiv LXXIVb i Rigsarkivet i Kbhvn.

Åbenrå amt.
Hovslund, Øster Løgum, S. Rangstrup herred.
1776.
Da vi samtlige lodseiere i Haberschlund haver ud
skiftet vores engebund efter ottingspart, således at
enhver haver bekommet sin andel efter bonittering,
og da vi samtlige haver giort en accort og forening
således, som følger.
1. Først at ingen må støfve eller forholde vandet
sin gang efter den 31. Mai, men enhver må lade det
efter denne tied have sin frie løb.
2. Andet er aftalt, at enhver må holde sine grover
i forsvarlig stand, den ene efter den anden, igiennem
deris tillagde engedelinger, hvor det sig falder.
3. Ingen må forholde nogen sin støfven i den tid,
som foreskrevet står og ikke heller nedbryde dennem
deris vandstøve, hvor det sig falder. Ifald det bliver
befunden, at nogen giør imod samme accort, skal
efter samtlige lodseieres begiering strafes med 1 rdl.
til straf. Og videre de som ei efter dato den 31. mai
opeider for vandet, skal og strafes ligeledes med 1 rdl.
det være sig så vel igiennem agerland som igiennem
engebund, hvor det sig falder.
4. Videre er aftalt, at enhver som haver veien
fornøden igiennem nogen andens grund, skal ufor5*
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hindert have frie kiørsel til deris enge og videre med
riden og treken, når behov giøres, men ikke nogen
løs drift.
5. Chresten Pedersen haver frie kiørsel tilligemed
riden og trecken igiennem Christen Jørgensens tillagde
deling i såkaldede Tangs, for at afhente hans høe udi
de såkaldede Slump skifter, dog ikke nogen løs drift.
6. Peder Pedersen Smidt og Hans Poulsen haver
og en vei igiennem Lauritz Lausen toft til deris til
lagle engedelinger i såkaldede Tygholm, når som det
fornøden giøres, men ikke med løs drift.
7. Chresten Pedersen Juhl haver og frie vei igien
nem Christen Pedersen og Hans Poulsens tillagde de
ling såkaldede Foelmose til hans tillagde engedeling
i såkaldede Biørnholm til at afhente hans høe og
videre, når fornøden giøres, med riden og treken, men
ikke med nogen løs drift.
8. Jørgen Martensen og Gunner Nisses haver en
frie vei over samtlige fællels grund til deris tillagde
engedelinger i såkaldede Singskier og Krogenge, når
fornøden giøres, med riden og treken, men ikke
nogen løs drift.
9. Nis Rasmussen og Peder Jepsen haver og frie
kiørsel igiennem Jens Pedersens tillagde deling østen
for byen vesten for Stennethyvsmoes til deris tillagde
engedelinger i den såkaldede Damm eller Temerholdt
med riden og treken, men ikke med nogen løs drift.
Hvilket vi samtlige lodseiere med vore egne hæn
ders underskrift stadtfæster.
Actum Haberschlund den 1. Februar 1776.
Hans Chrestensen.
Jørgen Pedersen Juhl.
Christen Juhl.
Mårten Lauritsen.
Jens Pedersen.
Niels Rasmussen.
Mats Hansen Lond.
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Peter Petersen Schmidt.
Hans Poulsen.
Christen Jürgensen.
Bartram Marcorsen.
Jürgen Martensen. Lauritz Lauesen. Erich Madtzen.
Lorentz Lassen.
Peter Jepsen.
Hans Petersen Kier.
Chresten Petersen.
Jürgen Martensen curator für Nis Madtzens enke.
Ist mit dem original gleichstimmig.
Apenrade d. 25. Juni 1777.
J. St. Schwabe.
Efter en protokol i kommunens arkiv, der gemmes på
amtsforstanderens kontor i Hovslund.

Rugbjerg, Ø.-Løgum, Sdr. Rangstrup herred.
1795.
Giører hermed vitterligt at af os underskrevne samt
lige til Åbenråes og Haderslef amt hørende boels be
siddere i Rouberg er opretted og vedtaget følgende
forening, som istedenfor vorris forrig granvide, hvilket
er kommen os af hænde og bleven borte, efterdags
uforbrydelig ved fastsatte poen skal holdes og efter
leves. Således
1. skal årlig åte dage for st. Volborig dag alle vangs
lede, girri, dieger og byens tillukelser være forbederlig,
følgelig i forsvarlig stand sat, ved bøder af vier lybsk sk.
til kongen og 4 1. sk. til byen for en hver post, som
udi feiler og er bleven forsømt. Eller om så er, der
skulle påkomme nogen bræk på den enes eller den
andens led eller dige, da må hånd efter advarsel fra
de andre, straxen efter 24 timer sætte samme i til
børlig stand, eller derefter betale ovenmeldte bøde for
hver dag, samme bliver liggende og ikke istandsat.
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2. Til hver otting tillades på fælledsgræsning syv
fulde høveder at have og intet mere, og tillades at
tvende årings høveder går for et fuld høved, det være
sig bester eller kre af deres eget opdræt. Og går et
kalv, som er tillagt for Mikkelsdag, for et halv høved,
og et, som er tillagt efter Mikkelsdag, for et kalv.
Øvrigt tillades ingen at have mere, som forbenevnt
er, efter enhvers ottings tal, på fælledsgræsning, und
tagen så var, at en eller anden havde et høved for
meget, og tiden var ei, at samme kunde sælges, så
tillades at have samme et år eller toe, mens ikke at
giøre en vane deraf.
Den som efter sit ottingstal haver part i et høved,
tillades at have samme fuld for betaling, nemlig efter
20 1. sk. af hvert fuld høved til græspenge.
3. Hvem som ikke selv haver så mange kreaturer,
som hører til fælleds græsning, må derfor ikke under
stå sig at tage fremmed kreatur til byen i græsning
ved bøde 24 sk. til kongen og 24 sk. til byen for
hvert støcke, mens byen skal betale ham for de mang
lende kreaturer, det være sig for et hel eller halv
høved eller så meget, som mangler, og det med 20
sk. for hvert hel høved.
4. Hvert stykke kvæg, som går for et fuld høved,
skal hornene afsages, forend det i foråret kommer på
græsning. Og hvo som ikke befølger det, skal bøde
for hvert styk 4 sk. til kongen og 4 sk. til byen.
5. Af fårene tillades efter vedtægt at have sex for
hver otting på græsning mens ikke flere. Dog må
den, som haver del i fåret, have det fulde for beta
ling, nemlig åtte lybs. sk. for hvert fuld får til græs
penge. Ingen må understå sig at tage fremmede får
til byen i græsning, ved bøde 12 sk. til kongen og
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12 sk. til byen. Mens den, som mangler får til sit
græs, skal samme gotgiøres af byen, det være sig for
et hel eller halv får eller hvormeget det kunde være
efter foranførte græsløn, nemlig 8 sk. for hvert fuld får.
6. Årlig om Voldborrig dag skal giøres regnskab
på bester, kre og får, som kommer på græsning. Og
når en eller anden derefter sælger noget kreatur og
tager det bort af græsning for st. Hansdag, da regnes
derfor ikkuns den halve tieds græsløn. Mens sælges
noget bort efter st. Hansdag, da bliver derfor i det
fulde ei noget gotgiort.
7. Svin må ingen findes uprynet hele året om. Og
når byens lede og tillukkelser ere forfærdiget, så må
omendskiønt i byen, ingen findes uden byen, indtil 8te
dage for st. Hansdag, og skal samme derefter holdes
indluket sålænge til rugen er indhøstet, ved bøde 1
sk. til kongen og 1 sk. til byen for et hver gang
dette ei findes efterlevet.
8. Ingen måe underståe sig at slåe hverken med
løng- eller sædle noget grøn jord, ved bøde 8 sk. til
kongen og 8 sk. til byen for hvert gang. Der må og
ingen slå tækkelyng på marken til at sælge uden byen
ved bøde 16 sk. til kongen og 16 sk. til byen. Ingen
må bringe noget kreatur på fredgræs om middagen
førend de halve interessenter også giør det samme.
Og når disse aftager, så må enhver også aftage sit.
Mens om aftenen, når kreaturet kommer i byen, må
drives på natte fredgræs, og om morgenen, når krea
turet drives af byen, skal samme græsgang være ledig,
ved bøde 4 sk. til kongen og 4 sk. til byen for hvert
gang.
9. Ingen må græsse og beså det land, som findes
næst efter indtægtet, hvorved samme uddrives. Ikke
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heller må nogen så tader i anden kierre land uden
samtlige naboers samtykke, ved bøde 1 rdl. til kongen
og 1 rdl. byen. Og må ingen understå sig i vores
sædetid at køre tvert over aggerne, ikke heller op ad
høiem aggerne med harre, vogn og plov, mens de
skal følge veien eller brådet, ved 4 sk. bøde til kongen
og 4 sk. til byen for hvert gang, som ikke i agt tages.
10. Hvad kornhøsten angåer, da må ingen mand
høste af sin rug, ikke heller indkiøre deraf, undtagen
tvende trav udi nødsfal, førend samtlige naboer kom
mer til sammen og giørre vedtægt derom, ved bøde
for hver trav 12 sk. til kongen og 12 sk. til byen.
Og så må
11. ingen slå noget kreatur hverken i rug- eller
tadervangen førend de er ledige, og endda skal disse
have nattefrist, ved bøde 4 sk. til kongen og 4 sk. til
byen for hvert stukke.
12. Og må ingen understå sig at pløie til rug og
tader, førend de toe tredie parter af byen synes got
at være, ved bøde 8 sk. til kongen og 8 sk. til byen
for hver skieppe.
13. Dammen angående, da må ingen understå sig
at slå noget kreatur der udi, førend den er ledig for
alle slags negekorn, ved bøde 4 sk. til kongen og 4
sk. til byen for hvert stuk.
14. Al slags korn skal være det hele år i god fred
for alle slags kreatur, både i Vangen og andre steder,
hvor der er sæd, ved bøde 2 sk. til kongen og 2 sk.
til byen for hvert stuk og desuden at betale skaden.
15. Hvad hyreinderster og aftægtsfolk angåer, da
skal gårdens besidder, hvor enhver henhører, forsørge
dem med græsning og brændseljord, så at de ikke
kommer byen til last eller i nogen trang. Skulde det
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dog ske, da skal de, som haver taget dem imod,
bøde efter naboernes pålæg derfor.
16. Et helt kåd skal tillades fire får, og en hus
inderste tvende, skriver 2 får, at holde på fælleds
græsning årlig for syv lybsk sk. græspenge for hvert
stûk. Og må de have på et helt kåd tvende køer og
på et halvt kåd én koe for årlig 20 sk. græspenge af
hvert stûk.
17. Ved kaldelse til grande af grandvidsmanden
må enhver besidder indfinde sig og ikke blive til
bage. Det var da, at samme havde gyldig årsag, at
hånd ei kunde komme, hvilket hånd da i forvejen til
lige med årsag skal give sin næstliggende nabo tilkiende, ved bøde 1 sk. til kongen og 1 sk. til byen
af enhver, som ikke kommer.
18. Ingen af byens besiddere må slå græs med en
græsle i deres toftdiger ved fælleds grund; ikke heller
vogte eller tyre der eller anden steds imellem kornet
noget kreatur, ved bøde 8 sk. til kongen og 8 sk. til
byen for hvert gang. Hvad i øvrigt
19. de to tredie parter af byen finder til vedtægt
og videre beslutning for got at være, det skal den
øvrige tredie part være nøiagtig med ved bøde 1 rdl.
til kongen og 1 rdl. til byen.
Til stadfæstelse at ovenstående punkter uryggelig
af os skal holdes og efterleves, hvorved vi endrægtig
begive os alle derimod stridende udflugter, have vi
samme velbetænkt behørig underskreven og ombedet
vores høigunstige øvrighed samme at ratihabere.
Abenråe amtstue den 4. februar 1795.
Madz Christian.
Jens Iversen.
Nis Christian.
Iver Jesen.
Anders Mikkelsen.
Hans Jensen Kirchmann, mit gefûhrter hånd.
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Laurifls Andresen. Anders Andresen, mit geführter hand.
Lorens Jørgensen.
Jørgen Jørgensen.
Iver Pedersen.
In fidem:
Sivers
Tilegård
zur wissenschrift.
Efter originalen i Rugbjerg kommunearkiv, indbunden
foran i kommunens forhandlingsprotokol.

For Tumbøl, Feldsted sogn, Lundtoft herred, findes
der et vilkår på tysk. Den indeholder 30 poster, er af
6. October 1716, og opbevaret i en afskrift fra det 18.
århundrede. Den er skreven på to folioark og fylder
omtrent syv sider. Den ejes af Rentier Jørgen Iversen
i Svejrup.

Borup, Varnæs sogn, Lundtoft herred.
1728.

7. Maj. De Burup bymænd stod i dag for retten:
At de således med hverandre ere forenede.
1. At de herefter intet fremmede fæ, får eller bester
må tage til byen i greis, uden hvad de kiøber for
penge. Og hvem som ikke har sin anpart til sit
græs, da skal andre i byen, som haver mere end sin
anpart, betale græspenge til den, som haver mindre,
nemlig af en best 1 mark, af en ko 1 mark og af
et ungfæ stor eller liden 12 sk. og af hver får 4 sk.,
som skal således være for eftertiden under straf og
brøde.
2. Og skal greislegget legges 8te dage for Voldborgdag årlig.
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3. Udeiere, som har part i marken, må tage af
deres eget fæ, om det er sund, som de hidtil har
haft.

Efter tingbog nr. 119, blad 13, der findes i landsarkivet
i Slesvig. Afskreven af rentier J. Fausbøl i Åbenrå.
Der findes et lille vilkår af 9. April 1677 på tgsk for
Varnæs, skrevet på et løst blad. Det ejes af rentier J.
Fausbøl, Åbenrå, men vil i fremtiden komme til arkivet
på Folkehjem i samme by.

Sønderborg amt.
For Nordborg findes et vilkårsbrev på tysk. Det er
fra 1. Maj 1663, indeholder 16 poster og fylder 3l/z foliosider. Det findes i Glücksburger arkiv LXXIVb i Rigs
arkivet i Kjøbenhavn. Desuden se videre side 8if.

Mels, Oxbøl, Nørre Als.
1680.

Vi Augustus af Guds nåde arfve til Norge, hertug
udi Schleswig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken,
grefve udi Oldenborg og Delmenhorst, gifve vores
undersåtter samtlige bymændene udi Mels hermed
nådigst at vide, på dette desbedre disciplin og skik
udi by og mark vedlige at holde, skulde de på efterskrevne puncter heller artickeler hafve god achtung
og dennem ved denne derhos satte brøde efterleve og
ubrødiligen holde.
1. Først skal enhver hermed være påmindt og ad
varet at hogge udi sine eggene skifter og blifve fra
sine naboers ved et vilkor 2 rdl. til øfrigheden, og by
mændene 1 tønde got øl. Item når nogen hogger
noget træ, at hånd da efter vores udgangene mandat
lader stobben blifve beståendes ofver jorden, så mand
kand hafve efterretning, at træet er stemplet og med
rette hogget.
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2. For det andet skal enhver bolsmand årligen
være forpligt at sette sine 60 pile så og at grøfte sine
kåbelgårde og besette dennem med lefvendes gierder:
Hesel og torn, så meget muligt kand være, at sådan
kand fremvises, når besigtning sker.
3. For det tridie, at samtlig bymendene udi hver
by skulle være forpligt at holde hvert år til deris by
en felet, og dersom nogen mand vil afhende noget
fellets græs, som hånd sielfer icke har behof, skal
hånd først byde sine naboer det til. Ville de icke
hafve det for dend samptlige kiøb, nemlich 10 sk.,
må de selge det efter deris egen gefallen, dog til ingen
mand uden herrit. Og skal enhver bolsmand hafve
på deris leg af får halfandet høfvit. Og om nogen
hafver mere får og ei græs dertil, skal hånd kiøbe
det af sine naboer, som icke hafver fuldkommeligen
til sit eget. Item skal og enhver kådner hafve for
betaling et høvits græs på felieden, som skal bestå sig
udi fem får for 10 sk.
4. For det fjerde må ei heller antages noget frem
mede kre heller heste udi deres marker og græs uden
mielkekiør og det kre, som kand bruges i plofven.
Skal ei heller ingen understå sig enten at tyre sine
egene heller fremmede hopper med føl udi deres korn
mark ved vilkors brøde, som bemelt er.
5. For det femte, at enhver skal være til fortenkt
at holde sine gårde imellem kornmarkerne stedse og
altid i goed hefvet og ved fuldmagt, så icke tør klages
derofver. Såfremt enhver hafver icke de sinnige fer
dig, når hånd tov gange af sine naboer og forstanderne
er advart, skal hånd uden ald nåde, dersom hånd
tredie gang lader sig tilsige, være udi øfrigheds brøde
forfaldene som et vilkor.
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6. For det sjette blifver også enhver ad vart at hafve
sine kre og bester vel udi agt, at de icke giøre sine
naboer skade enten udi korn heller eng, så og at lade
deris svin udi næserne ringes heller prynes, så det
ingen skade sker enten på engene heller pløigrund
ved forskrevne vilkors brøde,
7. For det syvende skal og ingen må slå udi kornet
i høstens tid, når hannem løster, forind alle eiere ere
samdrechtig derom, og kornet er vel moedt, så at det
kand være til alle deris gafn og beste. Ei heller må
nogen bolsmand heller kådner sette deres kre og bester
på stobben, førind dend er rifvet og kornet er rent
deraf. Item at enhver skal tyre på sit eget, til afred
er opgifvet.
8. For det ottende og sidste skal enhver være tiltenkt at være deres forstandere udi byerne hørrig og
lydig og fast ubrødeligen holde, hvis de en gang med
alle deres samtøcke besluttet blifver, så ei om dennem
i deres by mere end som anderestets må klages og
siges, at de hafve sig som børn, og enhver regierer
efter sin egen villie. Dersom her ofver klages, skal
forbryderen straffes med et vilkor.
Byde og strengeligen befale, at vores beamter med
forstanderne, som nu ere og herefter komme mue,
desse forskrevene puncter i god opsiun og achtung
hafve, at dette som sig bør blifver efterlefvet, og at
enhver, som her imod handeler, straxsen derfor anteignes. Såfrembt icke så sker, skal både forstan
derne, så vel som forbryderen tillige, for hver gang
være med et vilkor forfaldene til os.
Vides derfore enhver vedkommende sig herefter
at rette og for skade at tage vare. Til ydermere
stadfestelse hafver vi dette vilkorsbref med vores
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furstlige indsigel ville bekræftige og os med egen hånd
underskrefvet.
Datum Norborrig den 27. februar anno 1686.
Augustus.
In fidem
J. L. Scheel.

Efter en afskrift i Glücksburger arkivet LXXIVb, der
findes i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
I Holm i Nordborg sogn, Elstrup i Egen sogn, Stevning i Svenstrup sogn er der lignende vilkårsbreve,
omtrent enslydende med Mels og dagtegnet samme dag.
Dog er der den forskel, at hvad der står sidst i Mels 7:
Item at enhver skal tyre på sit eget, til afred er opgifvet det står i Holm sidst i 6 således: og en hver i
høstens tid at tyre på sit. I Elstrup står der i 7:
Dog enhver at sætte på sin egen leestob. I Stevning
i 7: Och at enhver skal tyre på sin egen lehrstob
udi høstens tid.
I slutningen er der også en forskel. Holm har i linie
5 fra neden side 78 mellem gang — være: de se med
nogen i giennem fingerne. Elstrup og Stevning har det
næsten enslydende med Holm.
Alle de nævnte findes i afskrifter i Glücksburger ar
kivet LXXIVb, der findes i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.

Mjang, Hørup, Sønder Als.
1778.

År 1778. Noget af vilkåresbrev. Med høi her
skabelig tilladelse separeret.
Så bliver det efter samtlige overenskommende opretted således, at vi kan straffe og hemme ligesom i
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forrige tider småe ting under os selv, uden at umage
vort Christen øvrighed og lyder på følgende måde:
1. Måe en hver holde sine lukkeiser og gierder i
forsvarlig stand og altid holde gierden i en lige linie
midt på grøften, som der nu er sat, og ei plante andet
ved pløigrunden end hessel og torn, mens ved grav
grund eller mai må de plante vi, pil og elle ved hes
sel og torn, men ingenlunde ask. Hvo som derimod
handler, straffes efter sagens beskaffenhed.
2. Måe både nye og gamle giærder altid holdes
under tilbørlig tugt, at de ikke overskygger anden
mands ager eller eng, ham til skade. Hvo som der
imod handler giver til herskab og naboe hver 12 sk.
3. Så måe samtlige naboer efter forstanderens til
sigelse holde syn over deres gierder to gange om året
om Maidag og Mikkelsdag, Og hvo der ellers af efter
ladenhed lader sine gierder lige øde, modtvillig og
ikke sætter dem istand, når han derom er advaret,
straffes første gang 18 sk.
4. Hvo som berøver anden mands gjerde og der
ved bliver betagede enten det er af levende eller dødt,
torn, staver eller hvad navn det have kan, som er
sat til at værge i gården, straffes på grundstævne 18
sk., desuden at tiltales af forstanderen for pligttyveri.
5. Måe ingen tydre fåer eller andet creatur så nær
anden mands giærde, at han derved tager skade på
sit podeværk, iligemåde hvor der er gang, at de ikke
slåer så meget i af fåer, at der derved tages skade.
Hvo der imod handler og ikke efter advarsel vil sig
forbedre 12 sk.
6. Hvo som kiører, rider eller går over anden
mands ager eller eng, som ikke er lagt lovlig vej eller
sti, 18 sk.
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7. Måe enhver grave vandet af sit land, hvor det
behøves, og hans naboe skal tage derimod og åbne
derfor, at vandet kan fåe sin gang. Mens ingenlunde
at forlokke eller forlede vandet til en fremmed gang,
at det kommer af anden mands mai, som det hidtil
haver gåed til forbedring, hvor efter landet er boni
teret, straffes efter sagens beskaffenhed.
8 og 9. Denne punkt er ophævet. 9 er en vej,
som er forlagt gjennem Barmos (ikke herredet til
besvær).
10. Alle forter og veje beholde deres behørige brede
uforanderlig, ligesom de ved sepparationen er aflagt
og ingenlunde at sætte leder i de forter, som er pas
sagen til hinder. Og hvad græsning der gror i bemelte forter, nyder de, som er landliger ved begge
sider, efterdi at de uden hielp af de andre har indgrøftet og indplantet forten.
11. Da de i forrige tider skulle følges ad, når de
ville slåe græs og høste til en bestemt tied, det bliver
nu ophævet. Enhver kan slåe sit græs og høste sit
korn, når det dennem behager, dog måe forstanderen
have indseende dermed, om der skulde være nogen
enten af koriøsitet eller dårlighed at høste sit grønne
og umodne korn og misbruge Herrens velsignelse, da
strax at melde det til øvrigheden.
12. Når samtlige naboer er af forstanderen stevnet
på grundstævne, enhver som da uden lovlig forfald
bliver derfra, betaler 4 sk.
13. Ingen måe indfalde i fortalsmandens ord på
grundstævne eller ved grove ord betage ham sin lyd,
men meget mere respectere ham og omgåes venlig
med deres oldermand. Hvo der imod handler, giver
første gang 18 sk.
Vider og vedtægter. 3. B.

6
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14. Hvo som forsømmer et bud, enten det kommer
fra øvrigheden eller fra forstanderen, han ikke aleneste
betale 4 sk. til straf, men også betale skaden, som
budets forsømmelse kan forårsage.
15. Når det behager Gud at bortkalde én ved
døden her af byen, så er det pligt og skyldighed i
det mindste 2 forsvarlige personer fra hvert boel og
1 fra hvert kåd og indester den døde til sit leiersted
at følge. Hvo der imod handler og udebliver giver
til naboerne for hver person 4 sk.
16. Videre så er der en vej til Mauermos igiennem
Jørgen Smeds land, som af ingen må bruges, uden
af dem, som haver land i Mauermos, nemlig de 7
mænd, som egentlig har sit land i Mauermos.
17. Så er der fire fæstekådner, som har anno 1772
bekommet af grandlaved hver to tdr. land, hartland
efter reb og mål, nemlig 8 skp. til hver td., og af
hvert td. betales årlig til Martini 2 rdl., gjør af 8
td. 16 rigsdaler, som de bestandig årlig om bestemte
tid betaler til grandlaved.
18. Så er der tre inderster, som ved separation
bekom hver ét td. boniteret hartland a 8 skp. til
tønden, hvorfor de årligen om Martini betaler for hver
td. 8 mark 8 sk.
19. Af det tillagte land til de 3 inderster, som
årlig betale 25 mark 8 sk. nyde de 12 bolsmænd,
som var under separationen 1778, al den betaling og
den mand navnlig Thomas Christian, som allerede
for 6 år siden var udflyt og nu ikke har afstået noget
land til bemeldte inderster, så bliver han derfor udelukt fra den betaling.
20. Så har de 12 boelsmænd i Mjang, som sepa
rerede 1778, tresked en akord med deres smed i byen,
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at han skal have for sit smedearbejde af de 9 småe
fæsteboel 21/« skp. hart boniteret land af hvert bol,
og af de 3 store 3 skp. ditto og apart af dem alle
tolv 1 skp. for at holde slibestenen allene. Desfor
uden bekommer han af hvert boel 6 skp. byg årligen
om juletider forsvarlig og god. Videre så måe enhver
pløje smeden det land, som af enhver er tillagt og
harve det, samt at age ham hans gjøde ud årligen.
Imod dette land og den byg årligen at nyde, som og at
bedyrke ham sit land, forpligter smeden sig at gjøre
alt deres smedearbejde, det måe have navn, hvad
det have vil, undtagen alt bidendes tøj, kleinsmedearbejde, og til nye bygning og slåe nye skinner på
hjul, det betales for apart.
Videre så skal der fra det sted altid stilles en for
svarlig smed, enten ham selv eller en forsvarlig karl,
mens ingenlunde måe nogen af byen tage til en anden
smed og unddrage ham noget af det, som ovenskreven
ståer. Hvo som vil have noget rigtig i smedien forrettet, må bestille det ordentlig ved smeden forud.
(Hvad den 13. mand angåer, da bekommer smeden
6 skp. byg 3 skp. hartland; arbejdet selv skriftlig
enig om.)
At dette skrift på Miang grandstævne efter bolsmændenes egen begjering er opretted og skal kraftig
efterleves. Men først måe det gåe til øvrighedens
aprobation.
Mjang den 11. Juni 1779.
Boniteringsmænd
JørgenAndersen,Kejnesgård. Esben Esbensen,Tandslet.
J. Jacobsen.
Vorherstehende acte wird hiemit von uns wört
lichen inhalts bestätiget und dem jedesmahlichen
6*
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Vorsteher des dorf Mjang aufgegeben selbige gehörig
aufzuhaben.
Augustenburg den 1. Juli 1779.
Matthiesen.
Og lidt mere tysk, som jeg ikke kunde læse.

Efter en nyere og ikke videre god afskrift, der gem
mes hos gårdejer Peder Jacobsen i Mjang. Originalen
har man haft til den nyere tid, men den blev borte
under en proces, der blev ført midt i attenhundredog halvfjerdserne.
Der findes en hel del landsbylove eller vilkårsbreve^
som de kaldes her, på tysk, for det sydlige Als.
For Sønderby på Kejnæs findes der et af 2. Maj 1696.
Det har 12 poster og fylder tre foliosider.
For Lysabild sogn findes der fem: Et for selve Lysabild af 12. September 1685. Det har 28 poster og
fylder tre foliosider. — Et for Mommark af 15. Maj
1661. Det har 19 poster og fylder seks foliosider. —
Et for Sarap af si. Vitidag 1638. Det har 17 poster
og er på tre foliosider. — Et for Skovby af 25. Fe
bruar 1699. Det har 18 poster og fylder fire foliosider.
— Og et for Wieby af st. Vitidag 1638. Det har 18
poster og fylder tre foliosider.
For Tandslet sogn findes der tre: Et for selve Tand
slet af st. Vitidag 1638. Det har 17 poster og fylder
fire foliosider. — Et for Ertebjerg af 15. Maj 1661.
Det har 17 poster og fylder seks foliosider. — Og et
for Lebøl af st. Vitidag 1638. Det har 16 poster og
fylder tre foliosider.
For Hørup sogn er der fem: Et for selve Hørup af
st. Vitidag 1638. Det har 21 poster og fylder halvfjerde
folioside. — Et for Lambjerg af 29. Maj 1649. Det
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har 25 poster og fylder fire foliosider. — Et for Majbøl
af 1. Maj 1663. Det har 25 poster og er paa fire foliosider.
— Et for Mintebjerg af st. Vitidag 1638. Det er på 17
poster og fylder halvfjerde folioside. — Og et for Mjang
af 1688. Det har 26 poster og fylder tre foliosider.
For Ulkebøl sogn er der tre: Et for Ulkebøl og Kjær af
25. August 1719. Det er på 30 poster og fylder fem folio
sider. — Et for Sundsmark af 8. September 1729. Det har
2h poster og fylder seks foliosider. — Og et for Vollerup
af 16. Juli 1703. Det har 19 poster og fylder tre foliosider.
For Asserballe er der et af 1. Marts 1693. Det har
29 poster og fylder fire foliosider.
De er alle på tysk, og alle findes de i Glücksburger
arkiv LXXIVb i Rigsarkivet i Kjøbenhavn.
Da det er i helt dansk talende egne, kunde man synes,
at det var lidt mærkelig, at de var på tysk. Sagen er,
at de fleste af dem er i formen udstedt som påbud af
de sønderborgske hertuger; men at det har været i samråd
med og i overensstemmelse med bymændenes ønsker, ses
af, at der er dog lidt forskel på dem. Der er taget hen
syn til stedlige forhold de forskellige steder, og alt er,
så vidt man kan skønne, bleven indrettet efter ønskerne
for hver by på grundlag af hævd, der for flere byers
vedkommende har været nedskrevet på dansk. På det
fra Lysabild står: »Des dorffs Lichtappel männer ivilkührs brieff aus dem dänschen nach mögligkeit ins
teutsche vertiret.«
Hertugerne eller deres embedsmænd
har set på disse bylove eller vilkår som en hjælp til at
holde orden og skik i byerne og til fremme af økono
misk velvære. Derfor har de taget dem i deres hånd og
fået dem oversat på tysk, som var det sprog, de brugte
ved skriftlige udfærdigelser.

EFTERSLÆT.

Frederiksborg amt.
Slangerup, Lynge-Frederiksborg herred.
1779.
I underdanigst følge hans excellence hr. stiftamtmand
von Brockenhuus høie skrivelse af 27. Febr. sist,
hvilket hr. byefogd Schrøder d. 10 huius har bekiendtgiort og i høisammes følge udmelt os undertegnede
til at forfatte nye vedtægter for denne bye, hvilken
høie skrivelse er således lydende:
Pro memorial Efter de i hr. byefogds pro memoria
af 23 huius anførte omstændigheder, finder jeg intet
at erindre imod, at Slangerups gamle vedtægtsbog for
andres til en nye, som i dets stæd indføres. Hvorved
vil være fornødent, at da denne bogs forpligtelser
grunder sig på vedkommendes fælles samtykke, disses
betænkning og erklæring indhentes. Om og i så fald,
hvad de imod afskaffelse af den gamle vedtægtsbog,
der dog i de mod loven, anordninger og føiede for
anstaltninger stridende vedtægter bør forandres, måtte
have at erindre. Skulle de derimod intet finde at
indvende, men anse det nyttigst, at en nye blev ind
rettet, da synes det best, at nogle af de fornemste og
fornuftigste borgere og lodseiere i alle marker træder
sammen for at giøre et udkast til en nye vedtægts
bog, til hvilket kunde bruges, hvad som kunde være
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almindeligt nyttigt af den gamle, hvilken vedtægtslov
derefter må oplæses i byens samling, hvor en hver
kunde giøre sine indvendinger i hr byfogds nærvæ
relse. Og hvorved nøie måtte påses, at intet indføres
eller vedtages, som kunde være stridende imod loven
og de kongelige anordninger eller andre føiede for
anstaltninger.
Denne således oprettede nye vedtægt, når den for
alle vedkommende på byens samling er oplæst, af
denne samtykt, indgået og underskrevet, bliver der
efter tilligemed hr. byefogds påtegning eller aparte
meddelende betænkning, såfremt noget endnu måtte
findes at erindre, til min nærmere approbation at
indsende.
Da den gamle vedtægtsbog er for stoer til at af
sendes med den ridende post, kunde samme ved leilighed på mit kontoir afhentes.
Kiøbenhavn d. 27. Februarii 1779.
Brockenhuus.
Og hr. byefoged Schrøders udmældelse er således,
i hvis følge vi har indrettet samme vedtægter, som
følger:
Anno 1779 d. 10 Martii blev efter aften tilsigelse
holdet byens samling af alle jordeierne her i byen
betræffende hs. excellences nådige skrivelse af 27.
Februar sistleden, som indeholder, at denne vedtægts
bog, for så vidt den er stridende imod loven og for
ordningerne, bør at afskaffes. Da denne skrivelse for
alle mødende var oplæst, og de tilspurgte, om de havde
noget imod, at denne vedtægt blev afskaffet og for
andret, og hvortil ingen svarede noget imodstående.
I så henseende blev følgende avlsbrugere ^om de
kyndigste og mest eiende i hver vang udvalgte til at
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giøre et udkast til en nye vedtægtsbog, og til den
ende dem overleverede forberørte høie skrivelse, som
de holder sig efterrettelig, og vedtægtsbogen til afbetiening. De udvalgte avlsbrugere er sr. Christen
Hansen, David Wiborg, Tue Nielsen, Niels Sørensen,
Hans Werdeliin, og som lovkyndig og rådførende
procurator sr. Niels Riis.
Slangerup ut supra.
C. Schrøder.
Vedtægter.
1. Den, som icke møder præcise selv eller sit visse
bud i én af oldermændenes hus eller andenstæds, hvor
de rettelig bliver tilsagt at gå general gierdegang, som
sker én gang om foråret, skal give 1 mark straf. Og
ellers tager oldermændene, når de finder for got at
gåe gierdegang, 2de avlsbrugere eller deres visse bud
med sig, som sker tour å tour.
2. Når oldermændene finder for got at eigne, da
skal enhver være pligtig efter tilsigelse at møde eller
møde lade, som er eiere af kreature, under 8 sk.
straf. Og måe enhver eiere tage sine kreaturer fra
uden for byen på marken, for icke at drive dem ind
i byen, hvilket derved let kan, som sket er, komme
til skade.
3. Den som tøirer anden mands ager eller eng med
frie forsæt uden eierens tilladelse, betaler for høehøst
for hver tøirsæt 3 mark første gang, siden dobbelt,
og efter høeslet for et tøirsæt første gang 8 sk., siden
dobbelt.
4. Så længe vi icke er kommen ud af fælledskab,
måe de, som ingen jord eier, græsse deres får og giæs
på byens fælled.
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5. Den, som driver i aured føren oldermændene
har ladet det bekiendtgiøre betaler for et stoer høved
1 mark, for kalve og får hver 2 sk. stk., og én gås
1 sk. Ei heller måe nogen pløie stub ned, føren 14
dage efter, der er givet aured, under 2 mark straf
for hver tønde land.
6. For en tøired hest løs i marken i anden mands
ager eller eng, når ei så stoer skade er skét, at de
skadelidende er fornøiet, foruden at lade skaden taxere
og fortfare dermed efter loven, betaler 4 sk. Dog
iagttages, at markhyren ei måe opbringe løse tøirkreatur af marken, uden at han haver et vidne, som
har set det og kan sige, hvad mands ager eller eng
det først såes løs udi.
7. For en hest eller fæehøved, som bliver vangevant
og opegnes af vangene, betales første gang 8 sk., siden
dobbelt. Vangevante får første gang 2 sk., siden dobbelt.
En gås første gang Va sk., siden dobbelt. Og dersom
eieren icke udløser det opeignede inden 24 timers forløb
efter han der om er advaret, forfares dermed efter loven.
8. Den, som i indhegnet enghauge, efter at høe er
høstet, slår kreaturer løs, og de kommer deraf i van
gen, hvorfor icke i rette tid er forsvarlig heignet, be
taler for et stort høved første gang 8 sk., siden dobbelt.
9. Når vangene er besåed, da skal alle de, som
eier jord i samme, 2de hver nat, selv eller sit visse
bud, fra kl. 10 om aftenen til fire om morgenen have
vagt for at påse, at ingen ufred sker, samt at have
opsigt med hyrden, hvilken vagt tager sin begyndelse,
når byen tilligemed oldermændene finder det for got.
Og skal de, som haver kuns liden jord, vogte hver
anden gang. Overbevises vagten én eller begge, icke
at have vogtet, bøde derfor hver 1 mark. Træfles de
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af oldermændene sovende, bøde hver 8 sk. Og træffer
vagten hyren sovende om natten, bøde han hver gang
4 sk., som oldermændene tegner og kvitter ham i
hans løn.
10. Følhopper forbydes aldeles at sætte i tøir i
vangene. Men skulle nogen have én eller flere gamle
kiør, som de ville tøire på deres eget, da tilholdes
eierne med dem at have nøie opsyn, at ingen ufred
sker i vangene, som ellers betaler første gang 4 sk.
og siden dobbelt.
11. Porte, lede og gierder besørger oldermændene
istandsatte til rette tid, såsom til rugsæd 1. October,
og vårsæd 1. Mai. Ligesom alle og enhver bliver alvorlig
tilholdt at sætte strax pæle ved deres gierder med
deres navn brændte eller udskåren derudi. Findes det
icke at være sket 8te dage efter 1. Mai dette år, pantes
første gang for 4 sk. og siden dobbelt, indtil de be
viser at have giort det.
12. Oldermændene holder rigtig bog over pantepenge for gierder og så videre, samt opeignede og straf
bare creaturer, for hvilke giøres regnskab til den mand
i byen, som efter loven til samme bliver beskicket.
13. Taxt på pantning for alle brøstfeldige gierder,
hvoraf ufred kan komme i vangene, sætter oldermæn-dene med 4re avlsmænd; dog forbeholdes enhvers ret
ved andre at lade omtaxere brøsten, såfremt det sker
strax, siden ingen ophold kan tåles for en hel vang sæd.
14. Giæs, som kan flyve ind i vangen og ei er stæcket,
bøde første gang 1 sk. stycket, siden dobbelt.
15. Ingen må efter klokken 10 slet om aftenen kiøre
ud eller ind af vangeportene med høst- eller tørvevogn, eller kiøre ud med slige vogne i marken og
ligge natten over, for at tage læs hjem om morgenen,
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med mindre fornødenhed høilig udkræver det, da så
dant for oldermændene først anmeldes, under straf
for hver gang, det betræffes, med 2 mark.
16. Kommer nogen mands kreatur i vangen for
medelst brøstfældige og uforsvarlige gierder, da måe
han lade hegnen syne og pante én af oldermændene
for så meget som kreaturets udløsning, hvorfore older
mændene søger deres erstatning hos de skyldige.
17. Ald vedtægts pantning løses, efter det lovlig er
vurderet, inden fiorten dage, ellers ved første auction
bortsælges.
18. Skulde nogen befindes at have smitsomme
bæster, og de icke vil efter advarsel strax tage dem
bort, må de tåle at, efter lovlig syn over dem bliver
taget, bliver skudt i en tørvegrav, og for modtvillighed
at bøde 4 mark, hvoraf de 2 mark gives til dem, der
har umage der med, og de andre 2 mark til oldermandskassen.
19. Siden det er imod den allernådigste udgangne
brandforordning, at ingen må skyde i byen eller nær
ved hus, og den daglig erfarenhed lærer, at skaderne
er et slags fugl, som virkelig ruinerer og forderver
tagene, så bør enhver eiere se på, at skaderederne i
deres eiendele i byen bliver nedrevne. Hvo som her
udi findes forsømmelige bør at bøde 1 mark. Og om
de icke efter advarsel vil efterkomme denne pligt, da
at bøde dobbelt, og desuden tåle, at andre der til
bliver beordret, som derfor nyder 1 mark, og resten
til byens kasse.
20. Brøstfældighed på gierderne liden eller stoer
angiver hyren uden ophold for oldermændene, som
derpå strax efterser samme, og giver vedkommende det
tilkiende, som ufortøvet sætter det i stand. I mangel
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deraf pantes de efter omstændighed. Og forsømmer
oldermændene sin pligt, bliver de af byen pantet.
21. Oldermændene skal uden betaling, siden det
bliver en omgang på byens jordbrugere, forrette deres
oldermandskab upåklagelig, og icke som før ubillig
er sked, byen og jordbrugerne til fornærmelse, have
noget slags vederlag, uden de sædvanlige oldermandsenge. Og bliver oldermandsskabet for eftertiden under
enig for alle vangene.
22. Ingen må under påskud af at have leiet kiør
til melkning indtage imod sommeren på byen græs
ning, med mindre di har overfoeret samme. Og skulle
nogen herimod forse sig, da måe de tåle at indkaldes
for en politieret for der at fremlægge deres leiekontract og beedige samme. Og skal omkostningerne af
den skyldige udredes.
23. Og som erfarenhed har lært, at nogle icke vel
tænkende har i sommerens tid indtaget bæster under
påskud at have leiet dem til brug for at indkiøre tørv,
høe etc., og således haft samme på byens græsning
andre til skade og fornærmelse hele sommeren igen
nem, da bør sligt icke have stæd uden for de nætter,
de dagen tilforn har haft bæsterne i brug. Og skulde
nogen underståe sig én eneste dag at græsse sådanne
bæster på byens marker eller overdrev, da bør de be
tale for hver dag og nat 24 sk.
24. Og som det fra arilds tid haver været brugeligt,
at der ei haver været flere end 2de oldermænd om
året, som efter touren har beobachtet denne forretning,
så vedtages nu, at siden jordeierne er kuns fåe, at
det skal forblive derved, siden det ellers gik for
snart om på byen, ifald de skulle være flere. Og
skal disse oldermænd ifølge loven aflægge regnskab i
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hos- og overværelse af hr. byefogden til den veder
hæftigste mand i byen, som bliver for denne sinde
kiøbmand Hansen, der tillige har lovet at holde og give
frie vangestue, når noget markvæsenet angående skulle
ske sammenkomst om. Og skal et sådant oldermandsregnskab aflægges præcise første søgnedag efter Michelsdag, da nye oldermænd igien udvælges.
25. Hvad pantepengene og andre mulcter angår,
da skal samme ifølge loven anvendes til porte, lede,
grøfter etc., og langt ifra icke, som tilforn er sket, til
privat nytte. Og skal hyrden have af tøirbæster og
kvæg, som optages ifølge 6. post 2 sk. stykket, får og
svin 1 sk. stk. og giæs en Va sk. stykket, hvilke siste
småkreaturer hyrden ei pålægges at have vidnesfast,
hvilke opeigningspenge oldermændene er hyrden an
svarlig til.
26. Opmålingen på gierderne, som i almindelighed
kaldes byens gierdeskrå, skal indføres i vedtægtsbogen
til oldermændenes efterretning for fremtiden.
27. Denne vedtægt skal i byens samling og i over
værelse af hr. byefogden årlig oplæses, for om noget
for eftertiden skulle være enten at tillægge eller fratage.
Og har vi indrettet disse vedtægtsposter således,
som vi troer at være det hele til nytte, insinueres det
således til høiere om- og pådømme.
Slangerup d. 23. Martii 1779.
C. Hansen.
Niels Riis.
David Wiborg.
Hans Werdeliin.
Thue Nielsen.
Niels Sørensen.
Anno 1779 d. 6. April blev byens samling holdet her i
Slangerup ifølge foranførte høie og nådige befaling af
27. Februarii sidstleden betræffende anførte 27 vedtægtsarticler, hvortil borgerskabet var indkaldet ved følgende
skriftlige tilsigelse af byens tienere, lydende således:
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Da de for Slangerups indvånere og jordbrugere nye
indrettede vedtægtsarticler ere færdige og i morgen
formiddag klokken nie slet i byens samling bliver op
læste, så ville enhver, som formener sig at have nogen
slags rettighed enten til at imodsige eller samtykke
samme, behage at møde berørte tid på tinghuset,
hvor denne byes samling bliver holdet, da ingen ind
vendinger imod disse articler sidenefter af nogen i
særdeleshed uden almindelig beslutning kan blive at
antage.
Slangerup d. 5. April anno 1779.
C. Schrøder.
Da disse articler for borgerskabet som anført vare
oplæste, vare alle og enhver med samme fornøiede.
Til den ende bedes de underdanigst, at de måe blive
confirmerede og approberede og således underskriver
dette.
Slangerup ut supra.
C. Hansen. Tue Nielsen. J.J. Møller. Niels Sørensen.
Hans Werdeliin.
P. C. Mørck.
C. C. Mørck.
S. N. S. — F. Tham.
Anders Winther.
Johannes Mørck.
A. Christensen.
P. Marcussen.
Peder Rasmussen.
C. Rasmussen.
R. Olsen.
Michael Kuhn.
Således i min hos- og overværelse at være passeret
bliver hermed af mig attesteret. Og som jeg icke ved
noget her imod at erindre insinueres samme til nådigst
approbation af
C. Schrøder.
Efterdi forestående 27ve vedtægtsposter af samtlige
Slangerups indvånere og jordbrugere er indgået, så
bliver samme, så vidt de icke stride imod loven og
de kongelige allerede udgangne eller herefter udgående
Vider og vedtægter. 3. B.

7

98

FREDERIKSBORG AMT

anordninger, samt andre forhen føiede eller med videre
føiende foranstaltninger, herved af mig approberede.

Kiøbenhavn d. 11. Maii 1779.
Brockenhuus.

Copiens rigtighed attesterer
C. Schrøder.
Efter afskriften i sognerådets arkiv i Slangerup, der
ventelig snart vil blive gemt i Landsarkivet i Kjøbenhavn. Den er på tre folioark, der er sammenhæftede,
og den fglder de ti første sider.
Forhen trykt i »Fra Frederiksborg amt« 1908, side
37—44. Det er cand. jur. A. P. Andersen, der meddeler
den dér. Han oplyser, at oldermandsengene, der om
tales i 21, er efter opmålingen 1802 på 78/4 td. land.
Ifølge 25 skulde hyrden have optagelsespenge af de for
skellige kreaturer, som optages; men regnskabet udviser,
at han kun fik dem i 1784. Rentekammeret mente, at
oldermændene skulde opkræve hyrdens optagelsespenge
for sig og ikke udbetale dem af oldermandskassen.
Siden blev de ikke udbetalt.

Farum, Ølstykke herred.
1711.

Ild og lins altid tilig og sildig at tage i tilbørlig
opagt.
1. Alle skorstene, bagovne, ildsteder, og hvor ild
anlegges, en gang hver månet af alle naboer i alle
gårder og huse at beses, og hvad da brøstfeldig befindes,
tilholde vedkommende under alvorlig straf til en vis
foresatte dag at flye til rette, foruden at de, som ulovlig
er, at nedtage og ikke tillader på sådanne stæder
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at optænde ild, førend ildstedet er i tilbørlig stand,
til hvilket de skal have en bog at tegne udi, hvad
hver gang brøstfeldigt befindes.
2. Påagte om ved ildstederne findes halm, hør,
torf eller noget sligt henlagt, som ild kan falde, og
om de, hvilket huset beboer, ikke self sådant vil
borttage, da at borttages af naboerne og kastes på
gaden. Ligeså tilses om det skuer, som er lagt på
bagovnen og tekt med halm, ikke ligger ovnen alt
fornær. Torveaske, som udføres, at være såvel udslugte, at emmerne der udi, efter asken er udført,
ikke igien til at giøre skade skal opluddre.
3. Naar kvindfolkene vil bage, brygge, tørre hør og
hamp, da sådanne gierninger at begyndes i stille
veier om morgenen tilig, at de dertil kand have dagen
for sig, foruden at de lader mandfolkene det vide, at
de i den tid kand blive hiemme og tilstede, så og,
førend ilden antændes, i beredskab hensætte nogle
kar med vand. Ellers i rette tide om aftenen ald ild
og lius at være udslugte. De, som til at hede ovnene
med bruger boghvede- eller anden halm, at have det
sammenvrimmelet og så vit borte fra ovnen i går
den uden bagerhuset liggende, at ingen ild dertil fra
ovnen kand udkomme. Hør, som er giort vådt og
kastes i ilden på fyrstedet, udslukker med sin sterke
røg, som ved ilden går derfra, den ild, som kunde
være kommen i skårstenen, til hvilken ende i nær
værelsen nogle bylter kunde henligges med derhos
altid én ballevand.
4. Alle ildsteder, så ofte som fornøden giøres, at
feies og holdes rene.
5. Ingen at gå med lius i stald, udhus eller på
lofterne, om endskiønt det haves i løgte, og hvor lius
7*
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i løgte i stuehusene bruges, da at ske ved god forsiunlighed.
6. Tobak-smøg ikke at ske inde i udhusene, på
gaderne, i gården eller ved huse, men når det skal
være, da inde i skårstenene og stuerne, hvor ikke noget
er, som kan fatte ild. Det er og desværre alt for
meget bekiendt, at tobak-smøg har ved ildebrand på
mange steder giort uløkke.
7. Alle smidier at indgraves for sig self i bakker,
og hvor vand er, vit borte fra andre huse og gårder,
og tekkes med tagsten eller torf af lerede jord.
8. I henseende til vand i høifornødene tider, både
til det ene og andet, skulle gadekierne årlig renses,
og hvor ikke gadekier er, der at graves eller opdemmes nogle stæder til at holde vand udi, hvor nermest
og best ledighed dertil kunde befindes.
9. Til hver bye skulde haves nogle brandhager
med tilhørende taul, stier og andet deslige redskab
på et vist sted henlagt, at mand strax foruden derom
at spørge og lede kunde få det, om — Gud forbyde
— det skulde behøves.
10. På de stæder hvor kul brændes, ingen dem
til garden at hiemkiøre, førend mand kunde være
forsikret, at de vel var udslukte; thi det er befunden,
at mange gange er sked skade ved sådanne kul, som
hafd ilden hos sig, og efter de var kommen i hus,
sig self til ulykke har antændt.
11. Ingen, i hvo det end og er, at være tilladt at
skyde udi og ved gårder efter sporre eller andet,
såsom mange gårder og huse derved er kommen
til skade og ulykke, hvoraf vel nogle, om behøvedes,
kunde opregnes. Skal eller vil nogen forstandige folk
på sådanne stæder skyde, bør det at ske med hos-
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bondens forlov, og da forladningen i bøssen at være
af uld og ikke af blår eller papier, som fænger ild.
Understår sig nogen — som ikke er øfrighed —
uden minde og tilladelse at skyde, da tages bøssen
fra sådanne.
12. Det kunde være en nøttelig ting, at på beleilige steder i byerne til bagning, hør og hamp at tørre,
som ofte giør ulykke, blev opsat 1, 2 a 3 bagovne,
ligesom byen var stor til, med små stuer og kakkel
ovne til at deigne udi forsiunet, og med tagsten be
lagt. Men sligt at få indrettet er ikke at tænke på
både for voris egen efterladenhed med at giøre det,
som kunde tiene til nøtte, gafn og sikkerhed, samt
at kvindfolkene skulle mene, det var en stoer umage
lighed, når de ikke strax kunde trine udaf deris seng
og stuer ind i bagoven.
13. Og som en del af de, der i ægteskab sammen
løber, opbygger sig her og der små huse nær og
iblandt gårderne udi hvilke aldelis ingen ildsted findes,
så skal samme være forpligtet at forskaffe sig sligt
ligeså forsvarligt, som det bør at være, og ingen her
efter tillades sådanne huse at opbygge, førend de
om et lovligt ildsted har giort forsikring, og øvrighed
med samtlige naboer i byen har givet bevilling til
at bygge.
14. Endnu kunde det være tienligt både for ilde
brand og tyves skyld, at 1, 2 eller 3 folk, ligesom
byen var stoer til, om natterne gik vagt.
15. Denne forskrefne anordning hafver vedkom
mende til deris egen sikkerhed og gafn af yderst efne
at efterleve, og om nogen skulle findes efterladen eller
modtvillig dets indhold at efterkomme, da den samme
at pandtes hver gang på 2 mark foruden anden straf,
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og dog strax flye og giøre det, som forsømt er. Hvad
anordning som tilforn i så måde om ildebrand kand
være giort, skal ligeledes med ald flid tages i agt, og
skal den mand, i det år hannem byens bestillinger
ved omgang at forrette tilfalde, særdelis være omhyg'
gelig, at dette bliver fuldbyrdet og til efterretning hver
månet en gang på gadestefne lade oplæse.

Dat. Farum d. 30. Septembris anno 1711.

Afskrift. Dateringen med J. Rostgårds hånd. Findes i
Rostgårds samlinger 169, 4, side 103—7, i Universitets
biblioteket i Kjøbenhavn.
Om J. Rostgård se side M i foregående første bind.
Som man af indholdet ser, er det mere et forslag til en
vedtægt, som Rostgård kunde ønske blev vedtaget rundt
i landsbyerne, end en virkelig vedtægt. Den går jo
særlig ud på at omdanne og forbedre forholdene i byen
for at hindre ildebrand og griber så stærkt ind i folks
tilvante levevis, så det vist har været vanskeligt at få
den vedtaget. Om den har været vedtaget af Farum
eller andre byer, kan ikke oplyses.

Holbæk amt.
Holbæk.
1581.

Vi efterskrefne Michel Andersen, Jep Kremmer, Jens
Kremmer, Thomas Simonsen, Thomas Sprat, Esbern
Ludvigsen, Madtz Jensen, Jens Brygger, Søfren Krem
mer, Christen Jude, Anders Nielsen, Lauritz Remesner,
Oluf Hansen, Lauritz Byg, Poffuel Schomager, Henrich
Christensen, Rasmus Schreder, Christen Andersen,
Niels Transsen, Jens Oissen, Søfren Monssen, Søfren
Jenssen, Henrich Anderssen, Dominicus Jenssen, Niels
Anderssen, Jens Nielsen, Anders Hansen, Rasmus
Tåstrup, Anders Nielsen, Per Jude, Moens Søfrensen,
Rasmus Perssen, Jens Tåsterup, Rasmus Jenssen, Niels
Skomager, Jørgen Bager, Jens Vogenssen, Niels Pers
sen, Niels Hanssen, Per Olssen, Jens Madtsen, Lauritz
Anderssen, Laurits Bunde, Morten Jenssen, Jens Nielssen, Anders Nielsen, Jens Smidt, Per Bager, Moens
Olssen, Albert Hansen och Davidt Hansen, borgere
udi Holbech giøre alle vitterligt med dette vort obne
bref, at det hafver verrit och endnu er vor alvorlige
begere, villig och samtycke, at enhver her udi byen,
som hafver jord udi marken på bysens, må herefter
nyde og beholde aid den skouf, elle og tiørne, som
voxer på hans egen ager och enge, och hafver derfor
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alle indgåidt och samtyckt alle di punkter och artikle,
som voris kiere øfrighedt, borgmester og rådt derom,
och om andit vor byes nytte och gafn, som er om
voris hegnit och andit nyttige artikle, hafver ladet
udgåe och beseille. Och bepligte vi os alle at holde
alle forskrefne punkter och artikle ubrødelig under
den peen och straf, som samme beseilte artikle inde
holde och formelde, och hafver derfor vor borgemester
och råd høieligen betackid, som sådanne voris begere
hafver bevilgid, samtøkt och skriftelig confirmerit på
det, at alt uskickelighed, som her til dags imod forskrifne artikle hafver verrit brugit, måtte en gang for
alle afskaffis och fordempis.
Til vidnisbiurd at så i sandhed er som forskrevit
står, hafver vi venligt ombedet disse efterskrefne
dannemend, som er Anders Hanssen, byfogid, Niels
Perssen, Per Oissen, Lauritz Bunde, Morten Jenssen,
Jens Nielssen, Jep Kremmer, Jens Smidt, Michel An
derssen och Jens Kremmer borgere her sammested
dette vort obne bref for os alle at beseile.

Actum Holbech den 3 Martii år efter Guds biurd 1581.

Her under de ti mænds segl, hver med forbogstaverne
af navnet og så et bomærke forskelligt for hver.
Det er skrevet på forsiden af et folioark, der har
været sammenlagt i et firkantet brev. Udenpå i fir
kanten står:
Byes vilkor.
Er lest på Holbeck byething dend 20. Decembris anno
1613.
Er lest på Holbeck rådhus dend 3. Martii 1617,
hvilket menige borgerskab hafver samtyckt.
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I. 1581.

Disse efterskrifne artikle hafver borgemester oc råd
oc ineninge almue, som hafver jord udi vongenne
indgåidt, vedtagit oc samtogt at ville fast oc urøchligen
holdit hafve under den peen oc straf, som efterskrifvit står.
1. Først skal hver mand hafve skelligen gaflukt
sine rogvongsgierder indtil Volborgmisse, eller bøde
for hvert 4 sk.
2. Biugvongsgierrerne at verre skiellige gaflukt indtil
Volborgmisse eller och at bøde och for hvert 4 sk.
och fuldlukt til Pinsedag eller bøde 1 td. øl.
3. Och skal då nefnis 4 dannemend, der skulle
bese alle vongegierrerne, och hvilken mands gierrer,
som da blifve sagt vid sin...................... der blifve vid
sin fulde...........
4. Och der som der siden nogen bryder hul på nogen
mands gierder och enten agger, rider eller går igiennem,
och det bevissis hannom ofver, da bøder hand 1 td. øl
och giøre gierit så got, som det vår tilforen.
5. Hvilken som icke strax, efter hand blifer advarit,
at hans gierre er blifvet brut, drager ud och lucker
det, hand bøde 4 sk.
6. Hvilken mands kvig, som bryder på giererne
och giør skade på uhøstet koren, da bøde for hvert
høvid, svin eller andit 2 sk.
7. Hvilken mands kveg, som bryder på gierrerne
och giør skade på høstit korn, da dend, som eier
kviget, skal betaile, hvis skade hans kvig så hafve
giort nogen mand, epter dannemends uring, och der
udofver bøde for hvert høfvid 1 sk.
8. Hvilken mands kveg, svin eller andit som blifve
befundit udi vongenne, da bøde for hvert 1 sk.
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9. Ingen skal tøire sine heste i vongenne om natte
tide, dend stund kornit står i vongenne, under 1 td.
øls brøde.
10. Ingen skal tøigre i stranvongen hverken nat eller
dag, førrend kornitb liver afhøstit under 1 lierring øls
brøde, dog skal ei forbiudis, at hvilke mand som
agger sine høstfolk med i marken, da må hånd tøire
sine heste hues sig på sit egit.
11. Och på det at enhver icke skal hugge eller
ødelege skofven i utide, efter som dennem lyster, da
ville vi hermed så alvorligen holdit hafve.
12. Først at hvilken som epter denne dag befindis
at oprydde nogen af sin skofrodt eller at hugge nogen
af sin skouf i utide, hånd skal strax hafve forbrut
sin fordel i alle vonge och bøde herudofver imod
kongen og byen, som dannemend kunde siunis ska
den at verre stoer til.
13. Hvilken som epter denne dag blifver befunden
at hugge af sin skouf i nogit boel føren dend bestemte
tid kommer, at alle boels brøderne vidtager at ville
hugge, som skal verre imod biugvong och ei anden
tid om årret; dend det giør, skal strax hafve forbrøt
al sin fordel udi alle vongge.
14. Hvilken som findis och kand bevisis ofver, at
hånd hugger nogit af hin andens grund, elle eller
tiørne, hånd skal epter lougen udlegge det, hånd så
ulovlige hugger, och bøde som for andit tiufveri både
imod dend, han hugget frå, och imod byen.
15. Hvilke af borgerne, som icke hafver jord udi
vonggenne och vil forpligte sig at tage vognegtere
ligesom sin medborger, når det kommer hannom til,
dennom skal forskafis så god fordel af skoufven, som
di.............. hafve haft, et les om årrit, nar........... Men

HOLBÆK

107

hvilken som vil verre skoufven ubevart, di må och
side fri for vognegt.
16. Skulde borgemester och rådt hafve »inde och
brugge och beholde al dends skouf, elle och tiørne,
som voxer på deris enge och agger och på deris løcker,
ubehindret udi alle måder under samme peen och straf.
17. Hvilken borger som her epter blifver befundit
at skiude med røer enten på gåden eller af husit, nat
eller dag, hvor epter en stor uløcke snarlig kunde
komme, som mange stets disver er skiet, hand skal
hafve forbrøt 20 mark penning, haldellen til kongen
och haldellen byen for hver sinde, det skier.
18. Hvilken borgersøn eller anden ledig karl, som
udiligemåder blifver befundit at skiude nat eller dag,
hand skal hafve forbrøt 10 mark penge, halpart til
kongen och halpart til byen, for hver sinde.
Til ydermere vindisbyrdt at vi alle disse forskrefne
artikle fast og ubrødelig ville holdit hafve, som forskrifvet står, då hafve vi ladit trøcke voris byes indsegle nedenfor med begge borgemesters Jacob Villomsøn och Anders Jensøn och 4 af borgernis Anders
Hanssøn, Lauritz Brod, Jep Kremer och Peder Olssøn,
deris besegling, som er gifvet och skrifvit.
Holbeck dend 3. dag Martii, år epter Christi fødsel
1581.
Det er et foliolæg på to ark. Tre og en halv side
er fuldskreven. Bag på står:
Holbech byes vilkor om dieris marker och anden
byes nytte och gafn udgifvit anno 1581.
Lest på Holbechs byeting den 18. Julli 1632 udi
meninge almufve och borgeskabs påhørring och samtøcht efter denne dag ubrødeligen at skal holdis och
efterkommis.
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II. 1705.

Lars Christensen Borgemester i Holbech, Johan
Svertfeier och Anders Grubbe Rådmend, Jørgen Birch
bye- och rådstueskriver sammesteds, giøre vitterligt
Tisdagen d. 31. Marti er mødt på Holbechs rådstue
samptlig Holbechs byes auflsmænd och så mange,
som hafver jorder i marken och indgik och opretted
efterskrefne vedtegt, såledis:
1. De tilforordnede fire mend, som årlig beskicked
vorder, skal udi rette tide lade enhver, som jorder
hafver, ved markmanden advare 8te eller 12 dage for
tiden, at hvers gierder kand blifve lukt til rette tide.
Tager de fire mend forsømmelse och icke lader ad
vare, da de at bøde derfore fire mark.
2. Markmanden skal være de fire mend hørig och
lydig och icke tage forsømmelse for noged af ded,
hannem blifver befalit af formanden enten til gierderne at lucke, ved folden at møde, med gierder at
gå, eller alt andet, som udi marken kan falde, ved
skovhug, tøierbed, engslet og andet mere. Tager hånd
forsømmelse for noget, da skal hånd bøde hver gang
én mark. Hvorimod hånd skal hafve til løn af hver
jord, om sommeren 4 sk. och om vinteren 4 skilling.
Iligemåde af alt kveg, som hånd antreffer udi vongene,
af hvert stort høfde af dem, som jorder hafver, 1 sk.,
mens andre 2 sk., for svin og får af dem, som jorder
hafver, 2 støcker 1 sk. End och skal hånd hafve kost hos
enhver, som jorder hafver, af hver jord én dags kost fra
påske och til Michelsdag, med hvilken spisning hånd
skal først begynde hos formanden for de fire mend.
Och skal markmanden ligesåvel hafve opsiun om vin
teren och vere udi marken at se til, at rugen icke kom
mer til skade, eller at noget skovhug sker på vore
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marker af indenbyes eller udenbyes folk. Antreffer hånd
nogen, da at gifve det strax tilkiende for de fire mend,
och at gierderne icke kommer til skade, enten ved
skøtters brud och igiennemridende eller andre. Skulde
gierderne isåmåder beskadigis, da selfver at gablucke
ded og iligemåde det at gifve tilkiende. Hvorimod
hånnem er bevilget et par skoe om året. Tager mark
manden forsømmelse, og icke gifver det strax tilkiende,
da bøede derfor 1 mark, hvis sligt sker.
3. De fire mend skal och efter gammel sedvane ud
melde neste tingdag efter st. Hansdag andre fire mend,
som skal holde ofver markerne igien, og skal de således
udmeldis, at ingen skal være fri, at de joe enten går
sielf eller skaffer i deris sted en anden dygtig avls
mand, undtagen byens præster och øfrigheden for de
fire mends og formands bestilling, så vit deris bestil
lings jorder er angående, at vere fri, men ellers i andre
måder skal de holde lige tynge ved andre. Och skal
såledis udmeldis for hver byes jord at gå med gier
derne ét år, och skal de som auflsbruger self gå med
at pante, eller, som før er melt, en anden auflsmand
i deris sted, undtagen øfrigheden och præsterne, dog
at de skaffer i deris sted en dygtig karl. Hvo her
imod giør, bøde derfor 1 mark.
4. At rugvongsgierderne skal vere gablukt fra
Mickelsdag årlig och siden vinteren igiennem til påske
under bøder for hver gierde 8 sk. och til Valdborg
dag eller første Mai fuldlukt, eller bøde for hver gierde
én mark.
5. Biugvongsgierderne iligemåde skal vere gablukte
Voldermissedag eller 1. Mai, hvis icke, bødes for hver
gierde 8 sk.; og Pintsedag derefter fuldlukte eller
bøede for hver gierde én mark.
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6. De fire mend skal hafve goed acht at lade en hver
advare, at de betiden lader lucke deris foldgierder, at
folden kand være fuldlukt Valdborig dag eller 1. Maj.
Hvilken icke da hafver lukt, skal bøde 8 sk. Tager
de fire mend forsømmelse, da bøde derfore toe mark.
7. Och som ringe och liden gresning er her til
byen, så er vedtaged, at når de 2de vonge er i fellid
nemblig: Strandmarken og Lillevong, da på det, at
gresningen kand blifve desbedre, skal enhver lade
sine oldgierder stå och grøfterne tillige med gierder
vedligeholde lukte, lige ved rugvongsgierderne under
straf for hver gierde 1 mark. Och så fremt nogen
findes forsømmelig med sine gierder at lucke enten
disse eller andre forskrefne, når de derom første gang
er advarit, och siden panted, da må de fire mend
lade opkaste grøften och gierdet lucke på den skyl
diges bekostning, och derfor af hans boe udpantes,
om hånd ded icke godvillig vil betalle.
8. Befindes nogen, i hvo det er, at optage af anden
mands gierder nogen stafre til at sette i andre gierder,
bøde derfor som for skovhug och andet tyfveri —
eller befindes ud i marken at sanke giersel eller stafre
af nyt eller gammelt at hiembere eller age, enten de
antreffis i mark eller bye och udi nogen deris huse
eller gård findes, bøede derfor én rixdl. hver gang,
de dermed betreffis. Hafver de icke at bøde med,
da straffis med gavstocken och strax forvises byen.
9. At och enhver i marken kand beholde sit eget,
skal den, som i marken nogen giersel vil hugge eller
hugge lade, først derom advare markmanden och vise
hannem hvad sted, hånd vil hugge på, at hånd hug
ger sit egit, som altid skal ske i vongen och ei i felleden.
Befindes det, at det er en anden mands torn eller
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elle, da skal hånd bøde derfor 2 rdl. Och skal mark
manden vere forpligted at følge och se, hvilken sted
hånd vil hugge på, på det at markmanden kand vide
at giøre enhver rede for sit. Giør markmanden det
icke, da bøde derfor 1 mark hver gang.
10. Och som underskoven er snart gandske for
huggen, advaris och forbydes hermed, at ingen må
understå sig at hugge eller hugge lade noget elle udi
byens marker enten lidet eller stort uden til markgierderne, och inted til byen at age eller bære hauggierder eller andel med at lucke, på det at under
skoven des bedre kunde til fremvext komme, at så vel
de, nu er, som efterkommerne kunde udi fremtiden
hafve stafre och andet til gierdernis nytte. Hvo her
imod giør, skal bøde, om hånd hugger på sin egen
jord, første gang 1 rixdlr. Hugger hånd det på anden
mands låd, da bøde derfor tov rixdlr. Befindes nogen
at ofverlade nogit giersel til anden mands brug, som
ingen jorder hafver, end vangenis indluckelse, bøde
der for hver gang 2 rdl.
11. Och på det enhver kand hafve desbedre gres
for sit kveg, da må enhver, som aufl bruger i marken,
ei hafve mere på hver jord i Bjerremarken end sex
høfder på felieden, och i hver af de andre tov marker
fire høfder. Och hvis nogen ei hafver så megit kveg,
som hans lod kand tåle, må hånd det ei til nogen
udenbyes bortleie, men til byens indvånere, hver høfde
for 24 sk., och fem får imod it høfd at regne.
12. De andre byens indvånere, som ingen jord
hafver i marken, må ei sette noget kveg på felieden,
uden de kand leie det der ind, så fremt de icke
vil bøde for hver høfd, der findes, når eigning sker,
2 mark, och endda strax skaffe det deraf. Mens
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enhver, som kiører kongereiser eller betaler penge
derfor, må for hver kongereise, de kiører, hafve 2
høfder i olden, och så på enhver advenant, som de
står for. De øfrige høfders gresning i olden tilhører
dem, som hafver jorder, ligemegit på hver byes jord,
ligesom olden taxeris for.
13. Och som mange svin tindes at beskadige marken
och engene, da alle svin efter hans kongl. maist.
allernådigste forordning at være ringede. Hvis icke,
da de som svinene eie, at bøde efter høist bemelte
kongl. forordning och svinene at gå i olden och ei i
byens marker, førend efred er opgifved.
14. Alle gies at være af marken til medio mai, och
ingen at indgienne nogen, førend efred er opgifved,
under 1 sk. straf af hver gås, som findes.
15. Ingen må fordriste sig til at lade noget kveg
gå udi rugvongen efter Voldermisse eller 1. Mai, enten
det er plougkveg eller andet, eller bede der enten nat
eller dag. Giør nogen herimod bøde for hvert høfde
én mark.
16. Och på det ald uskickelighed kand afskaffis,
må ingen fordriste, sig til at lade noget kveg ind i
efred, førend enhver hafver sit korn indhøsted, och
af de fire mend blifver opgifven och lydeligen tvende
gange ringet med tingklocken, da alle og enhver, som
det lyster, kand indslå deris kveg. Forser sig nogen
at giøre herimod, bøde derfore for hver høfde, de
indslar, penge 1 mark.
17. Och på det enhver kand hafve sit gres och
korn uden skade, må ingen fordriste sig til, som icke
hafver jorder i marken, at sette noget kveg udi tøier
enten bester eller kiør, førend efred er opgifven. I
fald nogen det giør, skal det af markmanden optagis>
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och bøder for hver bæst eller koe til hannem én mark.
Ei heller må nogen, som jorder hafver, fordriste sig til
at tøire i marken, førend gresset er slagen och høet
oprefven, som dog skal være bæster, mens ei kveg eller
følhopper, och om det går løst och giør skade, da at
betaile skaden och derforuden for hver bæst 4 sk.
18. Befindes nogen eller kand påsiges, at hånd
eller hans folk ofverkiør nogen mands eng eller korn
eller bortslår hans eng eller at slå sin boelsbroder for
nær enten lidet eller megit, da bøde for slig forseelse
it lod sølf och gifve så megit tilbage igien, som hånd
vil være tilfreds med, der skaden hafver bekommet,
uden hånd med ed bekrefter, at icke viste andet, end
det var sit egit.
19. De fire mend skal årlig udi rette tider nogle
gange opeigne kveget i markerne, så och når fornøden
eragtis, opeigne kveget i olden, hvortil alle de, som
jorder hafver, skal være dennem behielpelig, på det
enhver kand ske ret. Tager de fire mend herudi
forsømmelse, eller nogen af de andre findes modvillig
eller forsømmelig, da bøde enhver derfor 2 mark.
20. Och som stor uskickelighed bruges på marken
med ertesæden, at når de kommer til nogen vext,
blifver de bortrefven førend de kommer til nogen
modenhed, så må ingen fordriste sig til at plucke
eller plucke lade erter udi anden mands ager, med
mindre eiermanden eller hans visse bud hos er, under
4 mark bøder hver gang.
Och om markmanden
ser igiennem fingre och lader nogen gå udi anden
mands ager, och det icke strax panter och tager klæder,
och hvad de med dennem hafver, fra dennem och
gifver det tilkiende for den, som de giøer skade, da
skal hånd bøde for sligt penge 1 mark.
Vider og vedtægter. 3. B.
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21. Ingen at bortleie sine jorder til fremmede, men
om nogen sine jorder vil bortleie, da dennem først
aflsmendene eller andre byens indvånere at tilbyde,
och hvis de icke vil hafve dem och betale så megit
deraf som andre, da så fremt de til udenbyes boende
bortleies, skal hver, som jorden eier, self for ald
ufred och anden mod vedtegten faldende forseelse vere
ansvarlig.
22. Ingen må være gienstridig, hvor de fire mend
med rette kand pante, enten med trudsel eller slag.
Giør nogen forhindring, bøde derfor 1 lod sølf. Ei
heller må nogen med magt tage deris kveg eller bæster
fra markmanden på marken, når hånd det indtager,
eller udaf folden, når det er inddrifven, langt mindre
hannem med hug eller slag eller onde ord begegne,
så fremt de icke efter sagens beskaffenhed vil tiltalis,
och derforuden bøde for hver høfde, som de sielf med
magt ham fratager, dobelt indtegts penge, hvor udi
hannem de fire mend hafver at være behielpelig, at
hannem ret vederfaris.
23. For alle for indførte strafbøder må de fire
mend pante hos en hver af de skyldige, och skal
bøderne såledis medhandlis, at hvis som falder for
gierderne, skal høre de fire mend til. Men hvis andre
bøder skal formanden giøre regenskab for och lefvere
til den formand, som kommer efter hannem, at det,
når fornøden, och i tiden kand anvendis til markernis nytte, och hvad som hest kand for gåt af samt
lige aflsmendene anses. Mens for tøired eller optagen
kveg i vongene tilhør markmanden bøderne.
24. Och som oldgierderne om vinteren megit bortstiellis och ødelegis, da for at holde dem i goed hefd,
er af os samtlig vedtaget at lade tvende huse opbyge,
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nemblig it ved Torupsled och it ved Lieberupsled,
hvilke vi samtlig skal lade bekoste, och derfor betale
ligemegit af hver byes joerd. Och skal til hver af
disse huse tagis noget joerd af det, som kand lige
beleiligt ved hused, som de beboende nyder, efter
samptlig auflsmendenis gotbefindende, hvorimod de
beboende sielf holder husene ved lige, och hafver opsiun med oldgierderne, at de holdis i goed hefd.
25. Och som høilig giøris fornøden, at til byens
kveg holdis hyre, så er vedtagit, en hyre at skal antagis, som kand vogte kveget i felieden, såledis at
hånd antager kvegit Philipi Jacobi dag och vogter det
indtil den tid med hannem accorderis om. Så skal
och med hannem accorderis, hvad hånd skal nyde til
kost och løn, med videre hvorledis hånd sig skal
forholde.
26. Endelig dersom nogen tvistighed skulle fore
falde imellem de pågrendsende bønder och Holbechs
byes aflsmend formedelst pågrendsende marker och
olden, da i fald derom skulde falde proces, skal samtlig
aflsmendene och de, som jorder i marken hafver,
vere tiltenkte det på egen bekåstning at udføre.
Forskrefne, som i alle måder er nytig och tienlig
for byens indvånere och dennem, som aufling i mar
kerne bruger, er hermed af os som stedets anordnede
øfrighed approberit, hvilket i alt af vedkommende
under forskrefne bøders straf alvorligen bør holdis
och efterlefvis.
Til stadfæstelse under voris rådstue seigl.
Datum Holbech d. 7. Aprili anno 1705.
Lars Christensen.
Johan Schvertfeyer.
A. L. Grubbe.
Johannes Heerfordt.
P. Sefferrin.
Christen Christensen.
Niels Christensen Faber.
8*
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Jørgen Birch.
Søren Nielsen Grovsmed.
Christopher Hanssen.
Michel Pedersen.
Knud — K. N. S. — Nielsen.
Anders Madtzen.
Peder Pedersen.
Jens Envoldsen.
Frederich Lydersen.
Jens Pedersen.
Tommes Nielsen.
Claus Nielsen.
Hermand Olsen.
Christen — C. J. S. — Jensen.
Laurids — L. H. S. — Hermandsen.
Laurs — L. P. S. — Pedersen.
Henrik — H. M. S. — Madtsen.
Niels — N. A. S. — Andersen.
Lauritz Ibsen.

Det er et foliolæg på fire ark, de første 12 sider er
fuldskreven. Det betegnes som copie, men underskrifterne
er originale.

III. 1714.

Anders Lauridtzen Grubbe, Borgemester i Holbech,
rådmand Christen Christenssen junior og rådmand
Jachob Jenssen, Thomes Michelssen Galskøt bye- og
rådstueskrifver sammested giøre vitterligt, at år anno
1714 tisdagen dend 13. Marti er mødt på Holbechs
rådstue sambtlige Holbechs byes auflsmænd og så
mange, som hafver jord i markerne, og indgik efterskrefne vedtegt således:
Nu kommer samme vedtegt som II. post efter post og
næsten ord til andet, kun nogle afvigelser, hvorfor her
gøres rede.
1. er uforandret.
2. Vedkommende hyrdens kost, er det ændret fra »fra
Påske och til Michelsdag« til både sommer og vinter.
Til posten er tilføjet:
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Item når de fire mænd fornøden eragtes, skal
enhver, som hafver hæste i tøier efter tilsigelse møde
ved folden med derris hæstetøier for at se deris døgtighed, og hver tøier, som icke forsvarlig anses, bøde
derfor 4 skilling hver gang.
3. De fire mænd skal og efter gammel sædvane
udmelde andre fire mænd, når derris tid er ude, som
sker hver år med udmeldelsen og skal således ske,
at ingen o. s. v. som i IL 3. side 109, dog ændres slut
ningen til: undtagen præsterne og magistraten. Hvo
herimod giør bøde derfor én mark.
4—6 er uforandret.
7. som 8 i II, side 110, dog ændres slutningen til:
Hafver de icke at bøde med, straffes de efter velvise
magistratens gotbefindende.
8. At og enhver i marken kand beholde sit eget,
skal den, som i marken nogen giersel eller stafre vil
hugge eller hugge lade, først anfange, når formanden
vedkommende derom ved markmanden lader advare.
Hvo her imod giør, bøde for hver gang som i 7de
post ommeldt er, som markmanden i så måder skal
hafve god opsiufn med.
9. Befindes nogen at hafve hugged anden mands
torn eller elle og dermed treffis, bøde derfor hver
gang 2 rixdl., og skal markmanden være forpligted at
følge og se, hvilken stæd hånd vil hugge på, at mark
manden kand vide at giørre enhver rede for sit. Giør
hånd det icke, da bøde derfor 1 mark hver gang.
O. s. v. som 10, side 111.
10. Begynder som 11, side 111, og fortsætter'. Og hvis
nogen ei hafver så meged kveg, som hans lod kand
tålle, skal hånd, nemblig formanden af de 4re mænd,
giøre en tilliusning til Holbech byeting, at indvånerne
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i byen er nermest tilfalden deris kveg på fælleden
at have imod 24 skilling for hver høfde, hvilken lys
ning skal ske 3 a 4 ugger for 1. Mai, at de hos ved
kommende, som kand imodtage noged, kand anmelde.
Hvis icke da fåes så meged, græsningen kand tålle,
ståer det enhver frit for at modtage udenbyes fæmon
til græsning, og reignes 5 fåer imod ét høfde.
11, 12 og 13, som 12, 13 og 15, side 111—12.
14. Och på ded ald uskickelighed kand afskaffes,
må ingen fordriste sig til at lade noged kveg ind i
efred, førrend enhver hafver sit korn indhøsted og
formanden vedkommende derom dagen tilforn med
markmanden lader advare, og der som noget kveg før
i marken eller vangene indslåes, betalier enhver, som
kveg hafver indslaed eller ladet indkomme, for hver
høfde 2 mark.
15. Och på ded en hver kand hafve sit græs og
korn uden skade, måe ingen fordriste sig til, som
icke hafver jorder i marken at sætte noged kvæg i
tøier enten bester eller kiør, førrend efred er opgifven,
undtagen udi Bieremarken skal dennem være tillat.
Hvem som hafver sløier ligende og icke vil sla græs
bed, da derpå at tøire hæste på derris, men icke føl
hopper eller andet fæmon, men i de andre marker
ingenlunde at tøiere, som melt er. I fald nogen her
imod handler, skal det af markmanden optagis og
betalles for hver best eller koe til hannem én mark.
Ei heller må nogen fordriste sig, som nogen jorder i
marken hafver, at tøire i marken førrend græssed er
slagen, og høed oprefven, som da måe sette hæste i
tøier, mens ingenlunde følhopper eller noged slags
fæmon. Hvis skade, hestene skulle giørre, om de slap
løes af tøierene eller i andre måder, betalier dend,
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hæstene tilhørrer, hvad skade er sked, der foruden
for hver hæst 4 sk.
16 som 18, side 113.
17 som 19, dog udelades sætningen : så och når for
nøden eragtis, opeigne kveget i olden.
18 som 20, dog er slutningen ændret til: og gifver
det tilkiende for formanden, hvem det har giort, skal
markmanden bøde for hvert 1 mark.
19 som 21, side 774.
20 som 22, dog ændres sidste 30 ord til: Skulle
nogen befmdes sligt at giøre, bøde for hver høfde 2
mark; hvor udi hannem de fire mænd hafver at være
behielplig, at hanem ræt vederfaris.
21 som 23, side 774.
22. Forbiudes at ingen må enten self eller med
andre, mindre overlade til nogen at måe hugge efterslet. Befindes det, strafis ligesåvel dend, der tillader,
som dend, engen slåer, hver én rixdlr.
23. Skulle nogen udenbyes befindes i Holbechs
marker at hugge enten eng, stafre eller giersel, da
dend, som samme træffer og opbringer, skal niude for
umagen én rixdlr., som dend angrebne betalier.
24 som 26, side 115.
25. Endnu yderligere for at holde og efterkomme
alle forskrefne vedtegtsposter tilståes hermed, at ifald
nogen skulle forse sig imod noged af forhen indførte,
og de icke strax retter for sig eller og anden stridig
hed imellem auflsmændene denne vedtegt angående
kunde indfalde, da skal det strax magistraten tilkiendegifves, som derudi og ofver måe kiende, og hvad da
i så måder af borgemester og råd her udi Holbech
blifver kiendt for ret, dermed skal dend skyldige uden
videre proces strax være tilfrids med og derefter strax
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rætte for sig. Såsom denne vedtegt i alle måder er
nyttig og tienlig for byens indvånere og dennem, som
aufling i markerne bruger, hvilked hermed af os som
stedens anordnede øfrighed aproberis.
Holbech ut supra under voris rådstue sægel.
A. L. Grubbe.
Christen Christensen junior.
Jacob Jensen.
Hendrik — H. M. S. — Madtsen.
Christofer Hansen.
H. Riche.
Christen Christensen d. eldre.
Olle — O. C. S. — Christensen kræmer.
Laurids Heermandsen.
Anders Madtzen Brabrand.
Herman Eggers.
Hans — H. J. S. — Jensen.
Frederich Lydersen.
Søren Knudsen bager.
Olluf Christensen.
Jacob Rasmussen hanskemager.
Anders Hiort.
Jens Envolsen.
Morten Rasmussen.
Laurids Andersen grovsmed.
Tommes Nielsen kleinsmed.
Peder Andersen hollansfarer.

Efter originalen. Den er i et foliolæg på fire ark.
På første side står Holbechs byes vedtægt indgåed anno
1714, dend 13. Marti. Vedtægten begynder på tredje
side og fortsætter til om på 13. side, hvor der klin
findes to underskrifter.
IV. 1740.

1. Ved den tid af medio Februari skal af magistraten
tilligemed byens aflsmænd årlig på rådstuen udnevnes
4re mænd, som kand have flittig og nøie opsigt med
alt, hvis som udi byens marker kand være samtlige
aflsmændene til nøtte og gavn.
2. Skal de dertil forordnede 4re mænd udi rette
tide alle og enhver, som jorder haver udi marken,
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ved markmanden 14 dage førend forfaldstiden efter
loven bekiendtgiøre, at enhver sine gierder forsvarlig
lucker og istand holder, som således indgår, nemlig
rugvangsgierder forsvarlig gablukt fra Michaeli og til
1. Mai, da de bør være forsvarlig fuldlukt. Befindes
nogen herimod at forse sig, da bøde for hvert, som
icke er gablukt holden fra medio October i det lengsle
og til 1. Mai derefter 8 sk., og fra 1. Mai indtil Pintzedag for hver gierde, som icke til den tid er fuldlukt,
1 mark. Forsømmer markmanden og icke advarer
de 4re mænd, hvo der icke på ovenanførte måde og
tid haver lucket sine gierder, da bøde hånd første
gang 1 mark.
3. Ligeledes omgåes og med byens biugvangsgierder,
som til 1. Mai forsvarlig bør at være gablukt under
8 sk. straf for hver gierde, og til nestfølgende Pintzedag forsvarlig fuldlukt under straf af 1 mark for hver
gierde.
4. De fire mænd skal og have god agt at lade
enhver betids advare til at holde deres fuldegierde
forsvarlig lukt til 1. Mai. Hvo som icke til den tid
forsvarlig lucker sin del, bøde derfore 8 sk. danske.
Tager de 4re mænd forsømmelse herudi og icke lader
vedkommende advare, da bør de for samme forsøm
melse at bøde 1 mark.
5. Markmanden skal være de 4re mænd hørig og
lydig og icke tage forsømmelse udi noget af det han
nem bliver befalet af formanden enten til gierdernes
luckelse, ved folden at møde, med gierder at gåe eller
alt andet, som udi markerne kand forefalde, være sig
enten med gierselhug, tøirebed, engslet og andet mere.
Tager han herudi nogen forsømmelse, da bøde for hver
gang 1 mark. Hvorimod hånd nyder til løn af hver jord
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fra Michaeli og til Påske 1 mark, og fra Påske til Michaeli
1 mark. Så nyder og markmanden af hvert stort høfde,
som udi byens kornmarker indkommer og løs ganger
4 sk. Skulde der iblant være et afvendt høved, bør
vangevogteren det strax eiermanden at tilkiendegive,
på det høvdet kan blive heftet. Og skal markmanden
icke allene være pligtig om sommeren at opvarte byens
marker, mens endog være pligtig vinteren igennem
at efterse byens tvende marker, at gierderne for rug
marken er forsvarlig gablukt, på det at rugen i dessen
mangel icke bliver beskadiget. Ligeledes bør hånd
og flittig at efterse, at ingen enten af fremmede eller
byens egne indvånere i urette tide eller om nattetide
hugger noget giersel på byens marker. Antreffer hånd
nogen og icke straxen giver formanden det tilkende,
da bøder hånd derfor 1 mark. Skulde gierderne for
rugmarken om vinteren enten af skytterne eller andre
blive brudt, da skal markmanden stræbe at fåe at
vide, hvo sligt giør eller haver gjort, at samme til
børlig kand vorde afstrafet, og ellers straxen igien
være pligtig til at gablucke samme gierder, og der
efter give formanden det tilkiende. Tager hånd her
udi forsømmelse, da bøder hånd 8 sk.
6. Befinder nogen, førend eigningen er sked, at for
beholde sig nogle bæster og creaturer over sin andels
græsning enten til at sette i tøier eller have dem
andre stæder enten på strandengene eller overagerne,
og siden, når eigningen er sked, indlader dem på
byens fællede, da bør den skyldige at betale for hver
høved 3 mark, og desuden straxen at skaffe høfderne
af fælleden, såsom det ei andet kand anses, end at
slige skyldige med forsæt vil have mere fordel af
græsningen, end de med ret og billighed tilkommer.
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7. Det skal og være de 4re mænd tilladt, når nogen
mistanke haves om tøiernes udøgtighed, at lade sige
dem til fold, som har deres heste udi tøier, at de
tøierne fremviser, ligesom de tager dem af hestene.
Og findes nogen deraf, som icke ere forsvarlige, da
bødes for hver tøier 4 sk.
8. Befindes nogen, i hvo det er, at tage af anden
mands gierde enten stafre eller tiørne til at lucke sit
gierde med eller andre stæder at bortføre, bøde derfore som for skovhug eller andet tyverie. Befindes
nogen i byens marker at samle giersel eller stafre,
enten at hiembære eller udi deres vogne med sig at
tage efter Marti måneds udgang, da bør det at være
confisceret og derforuden bøde 1 rdl. for hver gang
de dermed betreffes, og må ingen, hvo det være må,
føre nogen stafre fra marken enten udi møgvogne
eller anden måde, førend den rette tid er, at stafrehug
gåer for sig, som begyndes in Martio. Antreffes nogen
derimod at handle, som vangevogteren nøie haver at
efterse, bøde første gang 2 mark, anden gang 4 mark
og 3die gang at tiltales som for anden tyverie.
9. At enhver lodseiere kand beholde sit gierselhug
af stafre og tiørne i fred, måe ingen underståe sig til
at hugge noget i byens marker, førend formanden til
ligemed de andre trende mænd haver ladet samtlige
aflsmændene advare, hvad dag de kunde møde ved
folden for at gøre aftale, hvad dag udi Marti måned
enhver på sine egne tilhørende parter kunde begynde
at hugge stafre og giersel, mens hverken før eller
siden under vedbørlig straf, som udi nestforegående
8de post formelder.
10. Overbevises nogen at have hugget anden mands
stafre eller tiørne, bøde (lerfor første gang 1 rdl. Be-
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treffes den samme anden gang, da 2 rdl., og 3die
gang som for anden marktyverie tiltales. Og skal
markmanden være forpligtet, når gierselhugget sker,
daglig at være tilstæde udi marken for at efterse, hvor
hugget sker. Finder hånd nogen, som hugger på
andres og icke giver det for eieren tilkiende, da bøde
for sin forseelse 1 mark. Og om det kand nogen af
aflsmændene overbevises, at hånd hugger giersel eller
stafre og selger det til andre, at hans egne gierder
i markerne derover icke tilbørligen vorder holden i
stand, bøde første gang 1 mark, anden gang 2 mark
og 3die gang 4 mark og så fremdeles; thi billigheden
og retten medfører, at slig giersel og stafrehug bør i
muligste måde i agttages marken til conservation og
icke komme fremmede til nøtte, som ingen lod eller
del har der udi.
11. At byens felleder icke skal blive forset, da
skal de, som haver jorder i byens marker, icke have
mere på hver jord udi de 2de marker, nemlig Lille
marken og Strandmarken, end som 4re høfder, hvor
under regnes 5 får eller 5 fuldkomne svin å 3 år i
stæden for et høfd. Og hvo som icke haver så meget
kvæg, som hånd kand græsse, skal hånd inden Marti
måneds udgang give formanden det tilkiende, som
straxen lader det hos sig blive antegnet, hvor efter
hånd først skal give de øvrige aflsmænd tilkiende,
om nogen af dem behøver mere græsning, end de
selv kand have høfder til, da de frem for andre det
skal overlades, og om noget skulde tilovers blive, da
at lade byens andre indvånere det vide, at de frem
for nogen fremmede dermed kand blive forsynede.
Og hvis nogen fremmed bliver overladt nogen høfd
i disse 2de marker, da må det ei ske uden fulde
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høfder, så at hver høfd kand gåe for fyldest; thi
erfarenhed har noksom givet tilkiende, at mange dis
puter ere forvoldede med de indleiede halve høfder,
som dog for fuld høfd burde anses. Og hvis kvæg,
som findes på fællederne, når eigningen sker, og icke
udi rette tide kand bevises, ved seddel fra formanden
at være indleiet, skal icke ved eigningen nogen tillades
at frietage; thi af alt det kvæg, som forefindes og icke
formanden tilforn er bekiendtgjort at skulle gå i fæl
lederne, betales 1 mark af høfdet, og desuden straxen
af fælleden afskaffes.
12. Ingen må fordriste sig til at lade noget kvæg
gåe udi rugmarken efter Voldermessedag eller 1. Mai
enten af plougkvæg eller andet kvæg enten ved nat
eller dag at bede. Hvo derimod forser, bøde for hver
høfde 8 sk., hvormed vangevogteren haver nøie opsiun
og uden forskiæl optage sådant kvæg og sette det i
folden indtil muleten er betalt, hvoraf hånd nyder 4
sk., og resten leveres til formanden.
13. Ligeledes må ingen, i hvem det og være må,
indfløtte og sette mere høfder på efret end som virke
lig udi byens fælled,^ old- og nyevang er anteignet at
skal være, under straf af 1 mark for hver fuld høfd;
thi den uskik hidtil har været, at såsnart efret er
opgivet, hentes fra adskillige stæder af byens tilhørende
kvæg for at indsettes i efret, hvilket forvolder efrets
hastige fortæring aflsmændene til stor skade og afgang.
14. Ingen tillades at sette udi nogen af byens vange
følhopper udi tøier iblandt kornagerne eller på nogen
engskifter mens allene på strandengene, ei heller blive
nogen tilladt at sette enten kiør eller kalve udi tøire i
nogen af vangene. Findes nogen, som herimod giør, skal
kvæget af markmanden optages, og eieren være pligtig
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at betale for hver høfde, inden det igen udlades, 8
sk. Hvad som udi byens kornmarker ståe udi tøier
og deraf kommer løs og beskadiger nogen mands
kornager eller traugehob, da skal den, som eier samme
bæster, betale efter de 4re mænds kiendelse, hvad
skade som sked er, uden vidre lovmål, og til vange
vogteren for hver bæst 4 sk.
15. Overbevises nogen, at hånd eller hans folk
overkiør nogen anden mands kornager, bortslåer hans
eng enten lidet eller meget, da bøde for samme sin
forseelse et lod sølv og derforuden betale skaden,
hånd har giort, til agerens og engens eiere.
16. De 4re mænd skal årlig udi rette tide nogle
gange opeigne kvæget af byens fælleder i marken,
hvortil de, som haver jorder udi brug, skal være dem
behielpelig, på det enhver kand ske ret. Tager de
4re mænd herudi forsømmelse eller nogle af de andre
findes modvillige at være dem behielpelig, da bøder
enhver derfore 2 mark.
17. Og som en del misbrug går i svang i markerne
ved erternes afpluckelse førend de kommer til moenhed, så må ingen fordriste sig tp at plucke eller ved
sine tiuende at lade plucke udi anden mands agger
nogle erter, uden eierens bud selv er der tilstæde,
under straf 4 mark. Hver gang markmanden finder
nogen, som herudi forser sig, og dersom han det ei
straxen for eieren tilkiendegiver og panter straxen
den, som han finder på ageren, da bøde for sin for
seelse 1 mark.
18. Haver nogen i sinde at bortleie sine jorder, da
må det tilbydes byens egne indvånerne og aldeles
ingen fremmed ifølge af hans kongl. maist. til magi
straten ergangne allernådigste befaling. Og skulle
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jorden nogen tid henligge udyrket, holder dog eieren
fred på sine gierder, ligesom forhen er meldet, under
ved børlig straf.
19. Hvo som findes gienstridig imod de 4re mænd,
hvor de haver nogen erinde enten til udpantning eller
andet, såvit at markrettigheden kand vedgåe, enten at
begegne dem med slag eller trudseler, bøde da derfore efter magistratens gotfindende. Findes nogle,
som samler sig sammen for at tage kvæg eller bæster
fra markmanden, som hånd finder løse udi byens
vange og derfore udi folien ville indføre, indtil de af
vedkommende bliver udløset, og eieren enten med
hug eller slag begegner markmanden eller og med
magt fratager ham dem, da bøde for hver høfde, de
ham således voldelig fratager, 2 mark. Og bør de
4re mænd udi alle måde være markmanden eller
vangevogteren behielpelig, at ham sker vedbørlig ret.
20. Alle foranførte strafbøder må de 4re mænd ud
pante hos enhver af de skyldige, og skal med bemeZte
bøder således omgåes, at hvis som falder for gierderne
tilligemed ledet, som bliver årligen bortleiet, skal til
høre de 4re mænd. Mens for alle de andre bøder,
skal formanden giøre regnskab, og samme til magi
straten inden hvert års Marti måneds udgang ind
levere til eftersyn, og ved overleggelse med samtlige
aflsmændene eller med de udmeldende 4re mænd så
ledes rette, at overskuddet kand anvendes byens mar
ker til nøtte og gavn. Herudi er ei dog forstået de
optagne tøierheste eller andet kvæg, som allene til
hører vangevogteren ved udløsning af folden.
21. Ingen af aflsmændene må tillades at overlade
til nogen sin efterslet, men hvad som er til rest efter
sædvanlig høst, bliver efret til beste. Forser nogen
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sig herudi, bøder eieren 2 mark, og den, som det
overlades til og det bruger, 4 mark.
22. Antreffes nogen på byens marker at hugge
enten el eller tiørne, som icke haver nogen avling på
byens marker, da skal hånd, som samme opbringer,
nyde for sin umage 1 rdl., og den anden at straffes
efter foranførte 8. post.
23. Falder der nogen tvistighed imellem pågrendsende
bønder og Holbechs aflsmænd formedelst pågrend
sende marker eller andet, da skal de, som haver
afling udi markerne, være pligtig alle derpå at tale
og efter anpart i marken svare til pågående omkost
ninger for at indtale markernes rettighed.
24. De som haver tilleg af føl, må icke tillades at
lade nogen hesteplag indlades på byens fælled, uskåren,
over år gammel, under straf af 1 rdl. for sådan hengstplag.
25. Den vangevogter, som nu er eller herefter måtte
antages, må ingenlunde påtage sig nogen mands gierde
eller grøfter at lucke eller nogen slags arbeide, som
kand hindre tilsiun for markerne. Forser hånd sig
herimod, bøde for hver dag 1 mark.
26. De som har afling i byens marker, må icke
tillade nogen anden, som ingen afling har, at sette
heste udi tøier i byens marker, være sig endog på
strandengene. Findes nogen, da bør hånd, som har
givet forlov, bøde for hver hest 4 mark og eieren 2
mark, og derforuden straxen tage den af marken.
27. Endnu yderligere for at holde og efterkomme
alle foreskrevne vedtægtsposter tilståes hermed, at ifald
nogen skulle forse sig imod nogen af de indførte
poster og icke strax retter for sig, eller og nogen
anden stridighed imellem de, som ére lodseiere udi

HOLBÆK

129

byens marker og aflsmænd angående så vit denne
vedtægt ommelder kunde forefalde, da skal det strax
magistraten tilkiendegives, som derudi og derover
må kiende, og hvad da i så måde af borgemester
og råd her udi Holbech bliver kiendt for ræt, dermed
skal den skyldige uden videre proces strax være til
freds med, og derefter strax rette for sig, såsom denne
vedtægt i alle måder er nøttig og tienlig for byens ind
vånere og dennem, som aufling i marken haver og bruger.
Hvilke hermed af os som byens anordnede øvrig
hed approberes.
Holbech rådstue d. 14. Marti anno 1740.
J. Schowgård.
C. Christensen.
Hans Fæster.
Denne af magistraten her udi Holbech underskrevne
vedtægt er lydelig for os alle, som ere lodseiere i byens
marker og auflsmænd, bleven i dag d. 14. Marti 1740
på rådstuen oplæst, hvorefter vi os i alle måder skal rette.
C. Barfoed.
L. J. Schow.
Peder Søfrensen.
P. Heyelschow.
H. Isacsen Wolf.
Ole — O. C. S. — Chrestensens nafn.
Jacob Rasmussen.
Christen Mathisen.
Jørgen — J. M. S. — Mortensens nafn.
Marttin Kraus.
Anders Madtsen.
Morten — M. L. S. — Larsens nafn.
Jens — J. A. S. — Andersens nafn. Andreas Sørrensen.
Chresten — C. L. S. — Larsens nafn.
Hans — H. J. S. — Jensens nafn.
Chresten — C. N. S. — Nielsens nafn.
Jens — J. O. M. S. — Olsen Måse.
Hans — H. O. M. — Olsen Måse.
Udmeldt til formand for år 1746 P. Heyelschow.
Niels Hendrich Møller.
Hans Tåstrop.
Vider og vedtægter. 3. B.
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Jørgen Jacobsen Møller.
Christian Chrestensen.
Christen Sørensen Stenberger.
Søren Larsen Friis.
Hans Larsen.
Jochum Lorenssen.
Mads Andersen den unge.
Anders Pedersen.
Paul Jenssøn Eilt.
Lars Måsen Kier.
Jørgen Lasen.
Hans Christensen.
Laurs Jensen.

Efter originalen. Det er et foliolæg på fire ark.
Underskrifterne er originale. De er skreven med samme
blæk indtil bemærkningen for 17^6. Siden er de med
forskelligt blæk, formodentlig føjet til efterhånden, som
der kom ny mænd.
K

1758.

1—5 som 1—5 i IV, se foran side 120 f, dog tilføjes
side 122, 11. linie efter »beskadiget«: Tager hånd herudi
forsømmelse, da bøde for hver gierde, så ofte det be
findes 1 mark. Og i 16. linie efter »1 mark«: Men skulle
hånd befindes at collidere enten med inden- eller
udenbyes mand udi noget hans embede vedkommende,
og hånd icke efter advarsel første gang entholder sig
fra sligt, da haver hånd forbrudt sit embede.
6 som 6 foran side 122.
7. Så ofte formanden for got eragter at efterse
tøierne på de heste, som ere tøierede, om de ere for
svarlige, og hånd ved markmanden lader vedkom
mende advare, som heste haver i tøier, at møde for
at lade samme tøiere efterse, om de ere forsvarlige,
da bør de at møde ved byens fold såvel med hesterne
som tøirene. Skulle de efter tilsigelse til besagde
klokslæt ei møde, da betale for hver hest 1 mark,
som i mangel af mindelig betaling strax bør udpantes,
og for hver tøier, som icke kiendes dygtige og for-
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svarlig, betaler de skyldige 8 sk. danske, som i mangel
af mindelig betaling ligeledes hos de skyldige strax
bør udpantes.
8—9 som 8—9 foran side 123, dog tilføjes til den
sidste: og skal de stafre og giærsel, som da hugges,
enten føres til jordernes eieres hus eller her ned i
byen eller og legges udi byens marker, hvor det skal
forbruges, og ingenlunde tillades at føres ind udi frem
mede marker eller byer under skind, at det der skal
forblive, til giærderne skal luckes. Skulle nogen der
imod handle, bøde første gang 1 rdl., anden gang 2
rdl. og 3. gang straffes som for andet tyfveri.
10 som 10 foran side 123, dog er bøderne fordoblet,
og den har følgende tillæg: Så forbydes alle avelsbru
gere, som jorder eier, at ingen måe underståe sig i
den mark, som er fællet, at hugge enten tiørne, giersel eller stafre, uagtet det skede på deris egit, thi når
sligt var tilladeligt på den tied, marken ligger til
fællet, var tiørne, giersel og stafre udi en hast øde
lagt. Befindes nogen herimod at handle, bøde første
gang 1 rdl., anden gang 2 rdl. og så fremdelis. Men
skulle nogen befindes at huge på fremmedes, da første
gang bøde 2 rdl., anden gang 4 rdl. og så fremdeles,
foruden at erstatte vedkommende deris derved tilføiede
skade, af hvilke bøder angiveren nyder en trediepart.
11 som 11 foran side 12^, dog tilføjes i 6. linie efter
»høfd«: Og hvad som enhver haver over 5 får
på hver jord, som de selv eier, da bereignes 3 får
for et høfd og 3 giæs med sin grøde for et høfde.
Desuden har den følgende tillæg: Og da pengene for
hver høfds græsning betales strax til formanden, når
derpå gives seddel, så bliver formanden vedkommende
ansvarlig for deris græspenge. Men skulle nogen
9*
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høfd befindes oftere end én gang udi fellederne, som
icke der ere indleiede, da betales anden gang 2 mark
og tredie gang 1 rdl., hvilket og er at forståe fra for
året af.
12 som 12 foran side 125, med tillæg: Men befindes
vangevogteren dermed at se igennem fingere, da be
taler hånd for hver høfde 8 sk.
13—14 som 13—14 foran side 125, med tillæg til den
sidste: Men skulle tøiren befindes udygtige og ufor
svarlig, da betaler den skyldige desuden for hver tøier,
som udi 7. post er anført.
15 som 15 foran side 126, med tillæg: Skulle det ske
ved hosbondens tienere eller andre, hånd på den tied
kunde have udi sit arbeide, da skal dog husbonden,
uagtet hånd derom kunde være uvidende, dertil være
ansvarlig imod regres til dend skyldige.
16 som 16 foran side 126, med tillæg: Skulle det
overbevises en eller anden af de 4re mænd at give
sligt eigning for andre tilkiende, på det de udi tiede,
før eigningen skede, kunde udtage de creaturer, som
uberettigede kunde være indsadte udi fællederne, da
bøde hånd derfor 1 rdl., men sker det af dem, som
ere dem udi eigningen behielpelig, da bøde den, hvis
brøst findes, 4 mark, hvilke mulkter udi de 2de sidste
tilfælde, halfdelen betales til byens fattige.
17 som 17 foran side 126, dog lidt omstillet.
18 som 18 foran side 126, med tillæg: Det samme
er og at forståe, at når nogen sine jorder til anden
mand her i byen bortleier, da bliver jordens eiere
ansvarlig for, hvis den leiende imod denne vedtægt
måtte begåe imod sin regres til den leiende.
19—20 som 19—20 foran side 127, dog er det lidt
omstillet i den sidste.
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21. Ingen af avelsbrugerne må enten selv benøtte
sig af eftersletten eller overlade samme til andre, men
hvad som er til rest efter den sædvanlig høst, bliver
efferet til nøtte. Forser nogen sig her udi, bøder
eieren 2 mark til 1 rdl. efter sagens beskaffenhed.
Men skulle nogen uden tilladelse af eierne forefindes
at benøtte sig af eftersletten, da bøde 1 rdl. til 2 rdl.
efter sagens beskaffenhed.
22—24 som 22—24 foran side 128, dog er »indlades«
i sidste ændret til udlades og tilføjet: hver gang den
findes.
25. På det at byens marker kand være frie for
fremmede udenbyes folk, så måe ingen af avelsbru
gerne til dem overlade enten enge eller agere til høeslæt eller tøiring. Findes nogen herimod at handle,
da bøde 1 rdl. til 2 rdl. efter sagens beskaffenhed,
og det høe, som er slagen, at selges de fattige til
beste, og bæsterne at optages, som i så fald findes
udi tøier, hvorfor jordens eier bør betale 3 mark.
26 som 25 foran side 128, dog er bøden fordoblet.
27. De som haver aufling udi byens marker, må
icke tillade nogen anden, som ingen avling har, at
sette heste udi tøier i byens marker, være sig endog
på strandengene — dog icke forstået, at fremmede
heste for én dag, 3 a 4, som måtte være hos jordens
eiere, men skulle de forårsage nogen skade, bliver
jordens eiere dertil allene ansvarlig. — Findes nogen
herimod at handle, da bøde den, som har givet for
lov, for hver hest 4 mark og desuden strax at tage
dem af marken.
28 som 27 foran side 128.
29. At ingen sig med uvidenhed om denne ved
tægts indhold og tilhold skal have at undskylde, så
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haver formanden for markerne årlig in Marti måned
at lade alle avelsbrugerne kalde til folds og for dem
ord til andet oplæse denne vedtægt med tilhold og
formaning, at de udi alle måder retter sig efter samme,
med mindre de efter dends indhold vil vente at vorde
afstraffet.
Denne forfattede vedtægt, som udi alle sine poster
er grundet på ret og billighed, bliver hermed af os,
som byens anordnede øfrighed approberet.
Holbech rådstue d. Marti 1758.
Hans Fæster.
At denne af os forfattede vedtægt udi alle sine
poster skal vorde efterlevet, det tilståes under vores
hænder.
Ingen underskrifter.

Efter en afskrift eller måske original, der er i et foliohæfte. Alle fem vedtægter findes i Landsarkivet i Kjøbenhavn, i pakken: Holbæk rådstuedokumenter vedrø
rende byens jorder, 1579—1820: Vedtægter.

Bennebo i Skamstrup og Tornved
i Jyderup sogn, Tudse herred.
1744.
Anno 1744 dend 1ste Mai hafver vi samptlige 2de
byers gårdmænd i Benneboe og Tornved ei allene
herved fornyed, men endog i adskillige poster for
bedret dend fælledsforening, som imellem os om
Ståbiergs vangs fælled, hvor udi forbemelte tvende
byer allene ere lodtagne. Hvilke uryggelig for os og
vore efterkommere i Benneboe og Tornved om deres
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fælled holdes og efterleves skal, til derefter for enhver
bye at indsette kvæg, reise enning med videre, som
derved skal iagttages og består i følgende:
1. Benneboe by indsetter årlig på o ven meldte Ståbiergs vangs fælled 210, siger toe hundrede og tie
fuldkomne høveder. Og skal alt kvæg reignes for
fuldkomne høvder undtagen fiorkalfve og føl, hvoraf
tvende reignes til ét fuldkommen høvde, men får,
svin og deslige går fri på fælleden uden tal så mange,
hver mand i hver bye haver. Foruden forreskrevne
210 høvder er dend gård i Benneboe, som Milter Jenssøn nu påboer, tillagt tre fuldkomne høvders græs
ning på denne fælled, som dend allene for Skytte
holmen foruden sin rette andel haver nydt, men som
hartkornet og derefter jorden i marken imellem samtlig Knapstrup goedses bønder der i byen er lignet og
delt, så tilkommer enhver af dem sin part af forbemeldte tre høvder.
2. Tornved bye indsetter ligeledes årlig på denne
fælled 230, siger toe hundrede og tredifve fuldkomne
høvder, og det på ligemåde, som for Benneboe bye
er anført, foruden deris får, svin og deslige, som går
fri på fælleden uden tal, som i dend første post er
meldet. Men ved disse 230 høvder, som Tornved
skal indsette på denne fælled, bliver at iagttage, at
af de 200 høvder nyder hver mand sin andel efter
sit hartkorn, men af de 30 høvder, som er for Horse
og Lilleskared, deraf nyder hver lige del, enten hånd
haver stort eller lidet hartkorn.
3. Når denne vang er til fælled, skal forbemeldte
tvende byers mænd møde Fastelafns mandag på dend
ordinaire sammelplads i fælleden, for at tilkiendegifve,
hvormeget kvæg enhver hafver til at sætte på denne
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fælled, og de som da hafver over det tal, som de
efter deris hartkorn og denne vedtægt kand tilkomme
at sætte på fælleden, skal på stæden afhandle, hvem
samme skal indtage af de, der kunde mangle udi deres
tal, og betales imellem fælledsmændene indbyrdes for
hver høvde, de hos andre indleier på denne fælled, 1
mark 8 sk. Og ingen af fællesmændene må underståe
sig at indtage fremmed kvæg, førend samptlig fælles
mændene er forsyfnet. Forsér nogen sig her imod,
bøde til samptlig fællesmændene for hver høvde, som
de såledis hafver indtaget, én rixdaler og skaffe det
strax af fælleden igien.
4. På det ald underslæb kand forrekommes og
såvidt mueligt forrebygge, det ingen af Fælledsmændene
skal fornærme hverandre, ei heller fælleden forsættes,
da skal samplig 2de byers mænd foruden dend første
samling endnu møde på fællespladsen 14ten dage for
Valdermisse for at tilkiendegifve, om nogen enten
kunde hafve kiøbt, soldt eller på andre måder afhæn
det noget af det kvæg, som de forhen hafte angived
eller indleiet, at om nogen da icke hafde nåed sit tal,
da at se sig dermed fra andre stæder forsyfnet. Og
bliver ingen tilladt at sætte mere kvæg på denne
fælled, end han efter denne vedtægt tilkommer og i
rette tide lovlig hafver indleiet. Understår nogen sig
at fordølge noget af det, som de kunde hafve over
deris rette tal, eller indsætter noget på fælleden, som
icke er angifvet og lovlig indleiet, bøde for hver høvde,
som befindes at være forsviget, toe rixdlr. og derfor
uden tage det strax af fælleden.
5. Ingen må indleie eller indsætte noget .ulovlig
kvæg på denne fælled, som tyrbøller, vrinske plagge
eller deslige, ei heller stude, som er over tre år garn-
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mel. Forser nogen sig herimod, bøde til samptlig
fælletsmændene for hver ulovlig høvde 1 rdl. og tage
det strax af fælleden.
6. Husmændenes kvæg i begge byer skal rigtig angifves og lovlig indleies hos dem af boemændene,
som icke haver så meget kvæg, som de efter denne
vedtægt kand tilkomme at sette på fælleden, og før
end husmændene i hver bye er forsyfnet og haver
fåed indleied deris creaturer, måe og icke noget frem
met kvæg indtages. Skulde det ellers hænde sig, at
gårdmændene i begge byer hafde selv så meget kvæg
at sætte på denne fælled, som vedtægten indeholder,
skal husmændenes kvæg i begge byer delis lige mange
til hver bye, og da enhver bye af sine tildelte husmænds kvæg at tage græsgangspenge.
7. Enhver af de 2de byer skal være pligtig at
holde og anskaffe én dygtig og forsvarlig tyr, som
kand forsyfne fælledens kvæg, og fra hvilken bye
tyren befindes at være udygtig, skal bøde til fælledsmændene toe rixdl.
8. Befindes nogen af fælledsmændene at holde
hæste eller kvæg i tøier, førend fælleden er enned,
og efter enningen er overstået, slåer det ud på græs i
fælleden, bøde for hver høvde, nogen så betrædes med,
hver gang 4 mark, og tage det af fælleden igien.
9. Enningen skal forretages for sancte Hansdag,
og om det skulde hænde sig, at begge byers mænd
på én tid vilde enne fælleden og derom hverandre
begegnede, da skal begge byer kaste lod om, hvem
openningen skal tilhøre, til hvilken bye kvæget da
hendrives. Men dersom én af byerne havde sendt
dend anden bud om enningen førend dend anden, da
skal dend bye, hvis bud først haver været på færde,
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tilhøre openningen dend første gang. Skulle enten
af byerne eragte det fornøden at enne fællet mere
end én gang, står det dennem frit for, dog måe der
ikke ennes mere end én gang fra hver bye, med
mindre nogen vitterlig forseelse fælleden til fornær
melse eller denne vedtægts misholdelse er begåed, da
det står enhver bye frit for uden påanke.
10. Ved fællits openningen skal og iagttages dette,
at dend bye, som enner, skal være pligtig at gifve
dend anden lovlig bud derom. Forser nogen sig her
imod og drifver kvæget over markeskiæl, førend dend
anden bye hafver fåed advarsel, bøde til samptlig
fælledsmændene 2 rixdl. Så skal og hver mand i
hver bye med sit bud være pligtig at møde og be
fordre openningen. Udeblifver nogen uden lovlig for
fald og icke møder i rette tid, bøde til samptlig fæl
ledsmændene én rixdl. Understår nogen sig på dend
tid at practicere noget kvæg af fælleden, bøde 4 rixdl.
11. Dersom nogen af fælledsmændene enten på
fælletsmoede eller ved openningen understår sig at
bande, bruge skields- og truselsord, begynde klam
merir eller tiltale hverandre med uhøflige ord, bøde
til samptlig fælletsmændene for hver gang sligt ved
disse samlinger skede, 4 rixdl.
12. Skulde det hænde sig — som Gud forbyde —
at en mands creaturer, enten kvæg eller bæster,
hafde smitsom svaghed, måe hånd ingenlunde lade
det komme på fælleden, at samptlig fælletskvæget
icke deraf skulde blive befængt. Men hvis af uviden
hed nogen tilhørende kunde findes på fælleden, skal
eiermanden efter advarsel strax tage deraf, eller om
hånd derudi skulde vegre sig, bøde til samptlig fæl
ledsmændene 1 rixdl. Befindes nogen af disse 2de
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byers mænd at se igiennem fingre med hverandre og
dølge sådan besmittet kvæg til at skade dem selv og
andre, bøde dobbelt, når det dennem overbevises.
13. Dersom nogen icke vilde erlegge og betaile
forreskrefne bøder, for hvis de imoed denne vedtægt
sig tand hafve forset, da skal samptlige fælledsmændene det hos de skyldige udpante og pante/ derfor
hos oldermanden, i hvilken bye det sker, nedsætte,
som det beholder, indtil dend skyldige det udløser.
14. På denne vedtægt skal anføres og specificeres,
hvad hver mand i hver bye derefter kand tilkomme
at sætte på denne fælled, efter hvilket tal det ved
openningen udtælges og udtages imellem hverandre
indbyrdes, og for dend ene med dend anden kand
vide, om hånd fornærmer eller icke.
At dette således af os samptlige er indgåed og ved
taget til i alle sine ord og puncter uryggelig at holdes
og efterkommes skal, bekræftes med vore egne hæn
ders underskrift. Datum ut supra.
Benneboe:
Casten — C. C. S. — Christopherssen.
Jørgen — J. E. S. — Envoldssen.
Milte—M. J.S.—Jenssen. Mads — M.L.S. — Laurssen.
Jens — J.R.S. — Rasmussen. Niels — N.N.S. —Nielsen.
Hans — H. N.S. — Nielssen. Ove — O.J.S. — Jensen.
Morten — M. N. S. — Nielsen.
Christen — C. J. S. — Jenssen.
Frans — F. R. S. — Rasmussen.
Torn ved:
Hans—H.H.S. — Hanssen. Peder— P. H.S.— Hanssen.
Olluf— O. L. S. — Laursen. Peder — P. S. S. — Svendssen.
Jens — J. J.S. — Jenssen. Jacob — J.H.S. — Hanssen.
Anders Pedersen.
Jens — J. E. S. — Erichssen.
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Jens — J. N. S. — Nielsen.
Mads — M. O. S. — Ollufssen.
Henrich — H. H. S. — Hanssen.

Efter original i Knabstrup godsarkiv, pakken: Diverse
sager, der findes i Landsdrkivet i Kjøbenhavn. Det er
et foliolæg på fire ark. Vedtægten findes på de første
tolv sider. På 13 og 74 side findes den i 74 omtalte
specifikation, der viser:
I Tornved er der 12 gårde. En hører under Fryden
dals gods, den må have 45l/i høved i fælleden; otte i
Bjærgbygårds gods, der hver må have 17 høveder,
Kommunitetet og Aggersvolds gods hver én til 7 4 Vi
høved, og Knabstrup gods én til 203/± høved, ialt 2301/2
høvde. Blifver da over det antal, som de efter denne
vedtægt tilkommer, ét halft høvde, som samptlig fælledsmændene hafver del udi og skal fornøies for.
I Bennebo er der 13 gårde. Syv hører under Fryden
dals gods og må have hver 7771 høved og seks under
Knabstrup, og de må hver have 15l/2, ialt 213s/i høved.
Fra denne bye blifver og over det tal, som de efter
vedtægten bør sætte på fælleden, trefierrendel høfde,
hvor udi samptlig fælledsmændene ere delagtige og
skal hafve lige part.

Præstø amf,
Vordingborg.
1655.

En vedtegt af Borgemester och råd och menige
borgerskabet her i Vordingborg vedtaget blef idag,
liudeligen lest och påskrefven formellendes ord frå
ord således:
Eftersom her til dags hafver verret stoer uskickelighed med Vordingborgs markers heining med videre
dend beskaffenhed, då hafver menige borgerskabet
på Vordingborgs rådstuve den 21. Mai 1655 samtøkt
disse efterskrefne poster med hverandre at indgå och
fuldbyrde uden nogen modstande i alle måde och der
efter tingsvinde tage, som følger:
1. Først skal årligen tages fire markmend, som skal
vere fuldmægtig at antage markvogter och sette hans
løn efter deris lovlige taxt på en hver, som de hafver
jord til, hvilke mend skal hafve tilsyn, at gierderne
och lederne ved magt holdes, borgerskabet deris korn
uden skade.
2. For det andet: Når borgerskabet tilsigis at møde
och svare til deris gierder och dennem at udvise, och
icke møder eller nogen i deris sted, skal de hver
gang bøde en half mark.
3. For det tredie: Dersom de, gierderne tilhører,
icke vil lucke lovlig i rette tide, skal markmanden
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det lade lucke och pante dennem for, såvit gierdet
kåster at lucke, och derforuden at pante dennem hver
for trei mark, anseende deris tradsighed er dend
gandske by til skade.
4. For det fierde: Skal markmendene hafve sielffuldmagt at pantte och bøderne sielf at beholde for
deris umage.
5. For det femte: Ingen må vere undskylt, at hånd
vil sige, at hafve formeget gierde och gifve formeget
markvogterløn, men skal med lov og ret sig derfrå
erklere; thi dersom deris egen ord måte gieide, blev
marken øde.
6. For det siette: Skal mark vogtern tage til fold
bøder, for hver hest eller nød, hvergang det indtagis,
fire skilling, for it svin eller får én skilling. Uvånned
kveg skal icke stedis her omkring, men afskaffis.
Gies må icke stedis i kornmarken, medens hver stecke
sinne eller lide skade, om de der ihielslais.
7. For det syfvende: Ingen må tyre eller indslå
nogen heste eller kveg i kornmarkern førend ald hø
sten er inde, och dend ene at giøre dend andet det
skiel, hånd vilde hafve. Hvem her imoed giør, bøde
for hver hest eller nød, hver gang én mark, it svin
eller får toe skilling.
8. For det ottende: Ingen må om våeren lade
deris heste gå om natten i rugmarken, ruggen at
opæde, under hver hest och nød én marks bøder, och
derforuden betaile skaden.
9. For det niende: Skal gierderne och lederne
vere ferdige om rugmarken til Micheli och om byg
markerne Phillipi Jacobi dag.
10. For det tiende: Hvem som icke gifve markvogtern sin løn och penge, når det fordris, half til
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sancte Hansdag, resten, når indhøstet er, bøde en
half mark, och der foruden panttis for udgiften.
11. For det ellufte: Dersom markvogterens forsøm
melse sker, och ser igiennem fingere med nogen, skal
straffis efter de fire mends sigelse.
12. For det tolfte: Skal markvogtern advare mark
manden, når brøst findes på gierderne och lederne,
och sielf lucke it svinegaf, hvor det findis.
Actum Vordingborgs rådstuve den 21. Mai 1655.
Erich Nielsen, egen hånd. Bertel Hansen, egen hånd.
Niels Frandsen, egen hånd.
Hans Christoffersen, egen hånd.
Som samme skriftlige vedtect såledis formelder och
udviser, blev påskrefven efter at dend var lest. Hvor
efter blef tingsvinde sted.
Efter Tingbog for Vordingborg købstad 1653—55 for
den 11. Juni 1655, 3Mb—3Mb. Landsarkivet i Kjøbenhavn.

Maribo amt.
Nykjøbing.
1724.

Orden, skik og vedtægt for bønderne udi
Nyekiøbings amt, uddragen af hans kgl.
maists. allernådigste lov og indrettet udi
øvrige efter landets egenskab og confrontering med landmænd og bønder.

Derefter kommer en bylov omtrent ligelydende med
Kippinge, der findes i I. bind, side 255—73, kun er
skrivemåden lidt mere gammeldags. Og alle steder, hvor
der i Kippinge står amtmanden, står her enten mig eller
mig som amtmand.
Følgende forskel gøres her opmærksom på:
4. post, 4. linie, står: det retteste og ligeste,
8. p., 5. L, står: vorder forfærdiget,
12. p., /. L, står: må afslage fra nogen,
14. p., 2. 1., står: fælleden, eller bæster i auret, end
som hans lod kan tåle,
15. findes to trykfejl. I linie 11 »eller« for og og i
linie 18 »brød« for tog
19. p., 1. 1., står: Ingen må siage,
21. p., 7. 1., står: mad og brendevin,
25. p., 5. 1., står: Og så fremt nogen bonde under
står sig kornet grønt at afmeie og erter grønne at siage,

145

NYKJØBING

27. p., 2. 1., står: ganske og aldeles været ophævet
og afskaffet,
31. p., side 265, 3. 1., står: at det ordentlig kand
tilgåe — s. st. 8. 1., står: og udi de omliggende byer
møder ligeledis så mange,
38. p., 15, l., står: skal stå så lenge,
40. p.,l.l. står : bonde, boe-eller husmand — 11—12.1.
står: hvorom de betidelig advaris, forinden nogen —
15. 1. står: at icke noget bortstiælis, medmindre —
17. 1. står: boemændene,
42. p., 4. 1. står: eller og i anden lovlig forfald,
45. p., side 270, 2. 1. står: og medfølger,
49. p., 2. og 6. 1. står: skorsten, kiøller og bagerovne,
50. p., 6. 1. står: byemændenis ankomst,
54. p., 11. 1. står: alle disse optegnede vilkårs puncter, — s. st. side 273, 1. 1. står: kand optenke, — s.
st. 2. 1. står: skal hånd strax for regimentskriveren
og mig som amtmand anmelde
Underskriften er:
Nyekiøbing dend 28. April 1724.
H. Landorph.

Efter originalen i Ledreborg samlingen nr. 307 i
kvart. På første side står overskriften, på tredje side
begynder posterne, der sluttes på den 73. side.

Vider og vedtægter. B. 3.

10

Bornholm
Vester Mariæ, Vester herred.
Nørre gildeslav
1739.

Copie af det nørre gildes articuler.

Denne er dend gildesskrå, som er agtet og hør til
det nørre gildeslav udi Vester Marie sogn, hvilken der
indeholder i sig 29 articuler, som er giort og bevilget
og samtykt både af menige brødre og søstre og af
øfrigheden udi gamle forfædres tid.
Gud til lov og ære.
Dem og deres efterkommere til gavn og glæde.

1. Hvilke brødre og søstre som indgår udi dette
gildeslav, skulle bepligte sig at være under oldermandens, skråherrens og stolsbrødrenes lydelse eller
bøde 10 skilling.
2, 3, 4 som Klemensker, se I, side 228.
5. Hver broder og søster skal give for sin indgang,
når han eller hun indgår fra et sogn til et andet,
eller fra et gildeslaug til et andet, give 1 fierring øl.
6—22 som Klemensker 6—22, se I, side 228—29.
23. Om nogen broder giør oprør og siden skiuler
eller skuler hiemme og vil icke svare til sine gierninger og bøde efter skråen, da skulle menige brødre
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gåe til hans boepæl og pandte hannem efter skråens
lydelse. Iligemåde hvad som helst nogen skyldig
bliver enten for indknabelse, giestepenge, forløfte
eller krandse så og for nogen forseelse, om hånd
sig icke indstiller og betaler, skal pandtes, som før
er meldt.
24. Om nogen broder gør perlement i gildeshus
og vil icke stille sig, når hånd bliver påmindt af
oldermanden eller stoelsbrødre, da skulle menige
brødre være forpligtede til at stille hannem og lede
ham for døren. Hvem dertil icke er behielpelig, når
hånd af oldermanden er påmindt, bøde 1 fierring øl.
25. Oldermanden, skråherren, stolsbrødre hører en
fri skienk for dennem.
26. Om nogen broder, ung eller gammel, denne
skråe icke holde vil, men være egensindig og urådig,
vil parlamentere, pucke, svære og bande, da skal
hånd udskydes og udskrives af vores laug og være
falden i øvrighedens hænder.
27. Eftersom der befindes stor bespottelse iblandt
mennisken i deres gilde og samkvem med sværen og
banden om Christi død, vunder og sår med unyttige
eder og plage Vor Herre så letfærdelig med, hvorfor
vi vil have forbudet i vor gildeslaug, at hvilken som
svær om Christi død, og det hannem med to vidnes
byrd bevises, hånd bøde 1 tønde øl og igien betale
sin indgang pånye, om oldermanden, skråherren og
menige laugsbrødre hannem til nåde ville antage.
28. Hvilken broder eller giest, som vige lauget, når
krandserne uddeles, og det hannem overbevises kand,
og siden søger lauget, bøde derfor 1 mark 4 sk.
29. Hvilken kvinde eller pige, som tager nogen
broder eller giest til maigreve, og hånd stritter der10*
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imod eller river krandsen itu, bøde derfor 1 mark
4 sk. og derforuden betale krandsen.

Anno 1739 d. 11. Juni holdtes dette nørre gilde i
Vester Marie sogn, og da indførte gildesbonden Anders
Rasmussen Frost sit årlige landgilde øl, nemlig 1 tønde
og 1 fier., som var lovligt, og lauget var fornøiet der
med, hvorfor kvitteres. Oldermanden påråbte, om
der er nogen, der vilde give sig an for broder eller
giæst i vor laug. Fremkom Mickel Johansen og lovede
1 tier, øl til et andet år. Mickel Jørgensen lovede
1 tier, øl til et andet år. Forloveren er Jens Pedersen.
Lars Espersen lovede 1 fierr. øl til et andet år for
deres indgang.
Disse som have forsømmet at dricke deris land
gilde øl 1739: Clemed Rasmussen, Jens Kofod, Hans
Jørgensen, Peder Jensen i Ringeby og Hans Holst.
Oldermanden opmælder 6 brødre at dømme paa de,
som have forsømt at dricke deres landgilds øl: For
manden Ared Poulsen, Lars Lodvigsen, Jens Holgersen, Jep Aristsen, Isaac Pedersen, Lars Andersen.
Disse 6 brødre dømte således efter skråens 4. art, at
hver af dem skal bøde 1 fierr. øl for deres forsømmelse.
1739 d. 24. Juni, da det nørre gilde udi VesterMarie holdtes, indførte Peder Kofod og Hans Kofod
Vs tønde øl, hver 1 fierr. for deris indgang, som var
lovlig. Samme dag indførte Hans Holst 1 fier. øl
for sin indgang, som var lovligt. Nok indførte Hans
Holst 1 fier. øl, som lauget skal betale med penge.
Nok indførte Jens Espersen 1 fier. øl, som var lovligt,
som var for hans indgang, og er så broder i lauget.
Oldermanden opmælder 6 brødre at dømme efter
vidnesbyrd, hvorledes Jens Larsen handlede imod
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Hans Michelsen, idet hand hårdrog ham og gjorde
ham blodved, som Hans Michelsen selv tilstod. Første
vidnisbyrd: Hans Kofod, Lars Andersen tilstod, at
Jens Larsen selv sagde, at hand fik blod på sig af
Hans Michelsen på gildesvolden. Formanden Gehr
Hansen, Paul Aredsen, Jep Aristsen, Isaac Pedersen,
Jens Pedersen, Jens Espersen, disse 6 brødre haver
dømt således, at Jens Larsen bøder 1 tier, øl til neste
laug for sin forselse.
Anno 1739 d. 2. Juli, da dette nørre gilde i VesterMarie sogn holdtes, da indførte Lars Johansen 1 fier.
øl for sin indgang, som var lovlig. Nok indførte
Mons Hansen på Tingstæd 1 tier, øl for sin indgang
på nye. Nok indførte Niels Bistrup 1 fier. øl for sin
indgang på nye, som var for en krands.
Lars Monsen øl.
Anno 1739 d. 12. Juli, da dette nørre gilde i VesterMarie holdtes, da indførte Ared Poulsen og Lars An
dersen hver 1 fier. øl for deres indgang på nye, som
var lovlig. Nok indførte Niels Pedersen 1 fier. øl
for sit broderskab, som og var lovlig. Samme dag
indførte Jens Larsen 1 tier, øl til bøder for klamme
riet efter 6 brødres dom. Jacob Klokker lovede 1
fier. øl for en krands, når begiert. Ole Mortensen
lovede 1 fier. øl til et andet år for sin indgang.
Hans Michelsen lovede 1 tier, øl for sin indgang
til et andet år. Hans Pedersen 1 tier, øl til et andet
år for sin indgang. Lars Larsen 1 fier. øl, når hand
besøger os igien. Hans Jørgensen, Lodvig Larsen,
Michel Jensen, enhver 1 otting øl til et andet år for
en krands.
Anno 1740 d. 6. Juni, da dette nørre gilde i VesterMarie sogn holdtes, da indførte gildesbonden Anders

150

BORNHOLM

Rasmussen Frost sit årlige landgilde øl, nemlig 1
tønde og 1 fier., som var lovlig, og menige laugsbrødre var dermed fornøiet, hvorfor kvitteres. Christen
Christensen lovede 1 fier. øl til et andet år. Ole Kofod
lovede 1 fier. øl til et andet år. Peder Larsen i Ringebye lovede 1 fier. øl til et andet år.
Anno 1740 d. Juli da det nørre gilde holdtes, da
indførte Michel Johansen 1 fier. øl for sit broderskab.
Anno 1740 d. 10. Juli, da det nørre gilde i Wester
Marie sogn holdtes, da indførte Hans Michelsen i
Gadegård 1 fier. øl for sit broderskab, som var lovlig
og lauget var dermed fornøiet.
Anno 1741 d. 5. Juni, da dette nørre gilde i Wester
Marie holdtes, da indførte gildesbonden Anders Ras
mussen Frost sit årlige landgilde øl, nemlig 1 tønde
og 1 lier., som var lovlig og menige lavsbrødre var
dermed fornøiede, hermed vi hannem kvitterer.
Ole Jensen lovede 1 fier. øl for sin indgang til
nestkommende efterhøst. Nok fremkom Peder Jensen
Kiøller og lovede for sin indgang 1 fierding øl til et
andet år. Hermed sluttes dette laug i Herrens navn.
Anno 1742 d. 13. Juni, da det nørregilde i Wester
Marie holdtes, da indførte gildesbonden Anders Ras
mussen Frost sit landgilde øl, nemlig 1 tønde og 1
fier., som var lovligt, og lavsbrødrene var dermed
fornøiede, hvorfor vi samme kvitterer.
Oldermanden påråbte, om der var nogen, som
havde indflødt til dette gildeslaug, at de vilde sig
anmælde. Da fremkom Christen Jensen Rømer og
lovede 1 fier. øl for sin indgang til et andet år. Nok
fremkom Hans Monsøn i Pilegården og lovede for
sin indgang 1 fier. øl, når begieres.
Nok fremkom
Jep Larsen, lovede 1 fier. øl til et andet år for sin
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indgang. Peder Mortensen i Skovgården lovede 1 tier,
øl til et andet år for sin indgang. Peder Mortensen
på Tingsted lovede 1 tier, øl til et andet år for sin
indgang. Nok fremkom Ole Monsen Kofod og lovede
1 fier. øl for sin indgang. Hermed sluttes dette lav
i Herrens navn.
Anno 1742 d. 3. Juli, da dette nørre gildeslaug i
Wester-Marie holdtes, indførte Jens Olsen ved Gade
gården 1 fier. øl, som var for hans broderskab på
nye. Nok indførte Peder Larsen i Ringebye 1 fier.
øl for sit broderskab og er så broder i vor laug.
Nok indførte Hans Pedersen på Pindelycke 1 fier. øl
for en krands. Og indførte Ole Jensen på Tingsted
1 fier. øl for sin indgang. Hvilket alt ovenskrevet øl
var lovligt og lavsbrødrene dermed var fornøiet.
Samme dag. indførte Jep Olsen på Tingsted 1 fier. øl
for sin indgang, som var lovligt. Og indførte Ole
Jensen Kofod 1 fier. øl, som var lovligt for sin indgang.
De giestepenge, som bekommes, var 12 sk. for de
Claus Olsen lovet at betale for sin svoger Hans Chri
stensen a Clemenssker sogn. Og faldt der til gieste
penge 2 mark, som disse efterfølgende gav: Mons
Hansen 4 sk., Hans Christensen 4 sk. Johan Hansen
4 sk. Niels Olsen 4 sk. Jørgen Jensen 4 sk. Anders
Jensen 4 sk. Anders Olsen 4 sk. Jørgen Nielsen 4 sk.,
hvilke ovenmeldte penge oldermanden tog imod.
Samme dag fik Chresten Rasmus Frost en krands
af Indebor Larsedatter, som gav krandsen til lauget
og lovede derfor 1 mark og 4 sk. Nok Johan Hansen
en krands af Anna Jens Hans på Tingsted og lovede
derfor 1 fier. øl, som er brødreøl. Nok for Jep
Christen en krands af Anders Pouls hustrue og lovede
derfor 1 fier. øl. Nok fik Hans Jørgensen en krands
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af Anna Anders Pouls og lovede derfor 1 fierring øl.
Hermed slutter i Herrens navn dette lang.
Efter et hæfte i oktav, der er indsat bag i»Additamenta
3^2 4/o« i Universitets biblioteket.

Søndre gildelav. I.
1725.

I Guds navn, amen!
Dette er Vor Frue laugs-*og gildesskråe her i Wester
Mariæ sogn på Borringholm, som er skikt, stadfæst
og samtyked af hæderlig og ærlige mænd hr. Jens
Assmusen sognepræst, Lars Thorsen oldermand, Jens
Jonsen og Nisse Jonsen, Diderich Lassen og Abraham
Knudsen og andre flere dannemænd med alle Vor Frue
laugsbrødres råd, begiering, samtyke og stadfæstelse,
og skal så denne skrå ubrødeligen ved magt holdes
af alle brødre, som nu ere, herefter komme og med
ald lydagtighed skal husholdes i agt og ære, dend
alsommægtigst Gud til lov og os selv til fælles kier
lighed og en venlig forligelse. Først skulle gildesbrøderne bevise hverandre indbyrdes god villighed og
kierlighed efter Vor Herres bud.
1. Og skulle brøderne love skråpræsten og older
manden tilbørlig lydelse, når de vilde gåe først ind i
gilded, før de giør deres tid.
2. Brødre skulle give for sin indgang én fierding
got øl, og dend anden neste drik skal hånd betale
sin indgang.
3. Hvo som giør ulyd, snaker eller kvær i oldermandens eller skråpræstens ord, at de ei kand have
lyd, bøde én halv tønde got øl.
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4. Hvilken broder, som ei kommer med sit ud
lovede øl, når de af skråepresten eller oldermanden
er forelagt, bøde én fierding øl.
5. Om nogen af laugs brødre eller giest sig icke
her efter vil rette, men bruger uhøflige ord eller giør
klammeri, bøde efter fire brødres kiendelse, ligesom
forseelsen er til.
6. Om nogen af brødrene byder giest, da skal hånd
først talle med oldermanden og betale giestepenge 4 sk.
for hver tønde øl, og svare til hans gierning, om noged
utilbørlig af hannem øves.
7. Om nogen broder kalder anden tyv, skielm eller
horesøn eller giver nogen ubekvems ord i gildeshus
eller på gildesvald, på vei eller stie fra gilded, bøde
én tønde got øl.
8. Om nogen broder giver en anden mundslag eller
hårdrager hannem, bøde én tønde got øl.
9. Om nogen broder sårer en anden, giør blodvide,
give én tønde got øl og forlige sig med øfrigheden
efter loven, og skal det ståe til menige laugsbrødre,
om hånd skal blive i gildeslauged eller ei.
10. Om nogen slår anden ihiel, det Gud alsommæg
tigste nådelig forbyde, da skal hånd forlige sig med
øfrigheden og dend dræbtes slægt og venner og give
i lauged én læst øl, og endog giøre sin indgang på
nye, om hånd benådes på lifved, og menige laugs
brødre tillade det.
11. Hvo som bær våben eller værge udi gildeshus
eller på gildesvald, skal give én fierding got øl. Bær
hånd nogen lønlig værge, bøde hånd én tønde øl.
12. Hvo som først begynder nogen palamente og
er ret årsagen dertil, skal efter fire brødres sigelse
straffes.
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13. Brodér skal svare for sin dreng eller jung lige
som for sig selv eller lade dem blive hiemme. Og
giøre de nogen klammerie, da skal hånd være pligtig
til at lede dennem ud fra lauged eller glædskabed.
14. Ingen broder skal kiære andre for øfrigheden,
men for vores skrå.
15. Om nogen broder eller giest uskikelig driker,
at hånd spier eller haver sig utilbørlig i gildeshus eller
på gildesvald, bøde én tønde got øl.
16. Om nogen broder spilder af kande eller krus
mere end hånd kand skiule med en hånd, bøde en
fierding got øl.
17. Skråpræsten og oldermanden skal have hver
sin dreng fri for at give gieste penge og ei nødes til
at være broder, om de ei godvillig selv vilde.
18. Om nogen broder ei vil komme til vort gilde
hver år, som de gamle have kalded pindsegilde, måe
ded af oldermanden eller stoelsbrødrene på vor beordned gildesplads tilkiendegives, bøde derfor én fier
ding got øl.
19. Hvilken broder som dølger sin medbroders
ulempe, som er imod skråe, bøde ligesom hånd ded
selv giort haver efter fire brødres sigelse.
20. Hvilken som svær stoere eder ved Christi sacramenter, vunder og hellige død, bøde 10 sk. til de fattige.
21. Hvo som tapper noged øl, når en skienker er
til stæde og stoelsbrødre er tilstæde, uden olderman
den og skråpræstens forlov, skal give én fierding got øl.
22. Om nogen broder eller syster ligger syg og er
en kande øl begierende skal det dennem ei vegres,
såfremt oldermanden og skråpræsten og menige laugsbrødre bliver ombeden.
23. Om nogen broder giør oprør og siden bliver
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hiemme og vil ikke svare til sin gierning og bøde
efter skråens lydelse eller efter brødres sigelse, da skal
menige brødre gåe i hans boepæl og pandte hannem.
Det samme er med, hvad nogen bliver for indknabelse
giæstepenge eller for krandser pålagt.
24. For løfter for krandse så og hvad som nogen
for forseelse skyldig blive, om hånd sig icke indstiller
og betaler, skal hånd pandtes, som udi nest forskrevne
artickel meldes.
25. Om nogen broder giør palamente i gildeshus
eller på gildesplads og ikke vil stille sig ind, når
hånd bliver påmindt af oldermanden og stoelsbrødrene,
da skulle menige laugsbrødre være forpligted til at
stille hannem og udlede hannem for døren. Og hvem
ikke står bie, bøede én fierding got øl.
26. Oldermanden og skråpresten skal holde god skik
og forhold på menige laugsbrødre.
27. Oldermanden og skråpræsten hører oldermandskande til og stoelsbrødrene deres stolkande for dend
sag skyld, de have umage, medens lauged varer.
28. Om nogen broder — ung eller gammel — denne
skrå icke holder, men vil være egensindig og urådig,
vil trettes og pokkes, svære og bande, da skal han
udstøddes og udskeires af vores gildeslaug og være
bortfalden i øfrigheds hånd og minde.
29. Og som ofte kand udi gildeslaug iblant en del
ske stoer Guds fortørnelse med sværen og banden om
Christi vunder og sår og andre sådanne eder og bander,
som christne mennisker ikke sømmer, da ville vi alvorligen have sådant forbuden udi vores gilde og laug,
og ingen herefter sig imod Guds hellige lov og dend
skikkelig forsamling med sådant måe forse eller øve.
Skulle nogen imod forhåbning sådant begåe og der
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om bliver advared af skråepreslen og oldermanden
og ikke lade sig tilfredsstille, bøde hånd en halv tønde
got øl, med mindre oldermanden hannem benåder,
og derforuden på nye at betale sine indgangspenge.
30. Hvilken broder eller giest, som går ud af lauged,
når krandse uddeles og det hannem overbevises, og
siden indstiller sig i lauged igien, bøde én rigsmark
til lauged.
31. Hvilken kvinde eller pige, som tager nogen
broder til maigreve eller giest til maigreve og klager,
at de stræber der imod eller skiere krandsen i støker,
bøde én rigsmark og betale derforuden krandsen efter
sin verdi.
32. Om nogen broder eller giest giør klameri eller
skader anden på hans hiemvei eller legger sig i mark
sti for hannem, bøde en halv tønde got øl. Giør
hånd nogen skade, lide og undgielde hånd efter fire
brødres dom.
33. Hvad som fire brødre giør eller lade eller samtyke og stadfæste på laugets og alle brødres veigne,
ded skal være gyldigt og udi fuld kraft fra én til
anden. Hvo der imod siger, bøde en halv tønde got øl.
34. Hvo som af fri forset eller af drukenskab slåe
noged bæger eller skål eller drikekar i tu i gildeshus,
endog ded er tømt, bøde en fierding got øl og at give
til lauged så got et drikekar, som hånd slog i tu.
35. Når nogen vil i lauged for broder indskrives,
hånd skal give laugsskriveren for sin umage toe skil
ling danske.
36. Ingen måe bære noged uden for gildeshused
eller plads og der uddrikke med mindre med laugets
samtykke. Hvo det giør, bøde 1 td. got øl.
37. Hvis nogen giest, som indbuden vorder, eller
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dend, hannem indbød, ikke strax betaler giæstepenge
efter foregående 6. art, og ikke retter for sig, bøde til
næste gildeslaug 8 sk., når af oldermanden er knabed
til lyd, om hvis til lauged vedbørlig efter sædvane
betales skal.
Og på ded aldting, såvit vores gildeslaug belanger,
så haver vores gamle og hæderlige og gode dannemænd alt dette forskrevne i de tanker dette opsat
til evindelig og ubrødelig lov og efterretning for alle
og enhver, hvorefter menige mand, rige og fattige,
gamle og unge i så måde kunde vide sig at rette,
Gud dend almægtigste til lov og ære og os alle hver
for sig omsider til salighed.
Denne WesterMariæ gildeskråe er bekosted af laugsbrøderne og blev lydeligen oplæst for menige brødrene
med en hosføiende formaning, da oldermanden var ved
navn Ole Larsen, skråeherren hr. Rasmus Jensen.
Borringholm, anno 1725 dend 9. Juli.
Ligelydende med originalen, testerer
C. Lerche.
J. Berregaard.
.... Braem.

Efter en afskrift i »Dokumenter vedk. de bornholmske
kommissionærers relation af 18—2—1739«, pakke I i
Rigsarkivet. Se »Vejledende Arkivregistraturer«, II, 1852,
side 10b.

Anno 1732 sidst udi september begierte Niels Ol
sen, som siden år 1722 har beboed ded søndre gildesboe udi Wester Mariæ sogn, af os underskrevne older
manden og skråherren, siden gildeslauged udi dette
år var alt forbi, og hånd ei for samtlige laugsbrødre
kunde komme til boed at opsige, at gildesboed måtte
overdrages til Anders Olsen, siden hånd nu for alders
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og svaghed skyld ei lengere kunde foreståe ded, hvil
ked vi laugsbrødrene ved første samling ville tilkiendegive og om deres samtykke adspørges.
Imidlertid så har vi dog nu på samtlig laugsbrødres
veigne med dette udgivne brev stæd og fæsted, som
vi og hermed stæder og fæster Anders Olsen forbemeldte det søndre gildesboe udi Wester Mariæ sogn
med ald dends tilliggende jorder og grund hans lifstid, være sig husbygning, ager og eng, skovbund og
fæegang, tørveskiør, lyngslet både inden og uden
gierde, indted undtagen eller fraskilt i nogen eller
allerringeste måde af alt det, som der nu tilligger og
af arrilds tid tilligged haver, i hvad navn del have
kand, ded at giøre sig så nøttig, som hånd vil og
kand udi hans lifstid, som forbemelt er. Og skal
Anders Olsen holde bemeldte gårds huse forsvarlig
vedlige og yde deraf det årlige landgilde, som der
pleier af arilds tid, at yde til kongen, kirken og
præsten og til lauged de fire tønder øl og de fire
skålpund tobak, som der pleier at ydes; derforuden
til Niels Olsen, at hånd ei skal lide nød, årligen,
så lenge hånd lever, én skeppe rugsæd og en skeppe
kornsæd og toe tønder havresæd, én læsing høe og
fri husværelse.
Og ifald Niels Olsen skulle ved
døden afgåe og hans gamle hustru efterleve, da
skal Anders Olsen beholde hende hos sig og ernære
hende. Og skal Anders Olsen give til stedsmål efter
åtte laugs brødres dom. Dette vores udgivne brev er
indtil videre på alle laugsbrødres gode behag af os
udgived, underskreven og forseigled.
Vester Marie præstegård den 6. november anno 1732.
Ole Lauesen.
Conrad Fridereich Gerlach
uværdig sognepræst for Wester Mariæ menighed.
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Laugsbrødrene har tillige med os bortfæsted gildesboen til ommeldte Anders Olsen for 3 tønder øl og
3 pund tobak dend 28 mai anno 1733.
Ligelydende med originalen, testerer
C. Lerche.
C. Berregård.
. . . Braem.
Efter afskrift i »Dokumenter vedk. de bornholmske
kommissærers relation af 18-2-1739«, pakke I. i Rigs
arkivet. Se »Vejledende Arkivregistraturer« II, side 10b.
Gildesbogen
udi det søndre gildeslaug udi Wester Mariæ sogn,
forfatted dend 1. Juni anno 1735.
Gildet udi det søndre gildeslaug holdtes dend 1. Juni
1735, hvor da var:
Skråherren: sognepræsten hr. C. F. Gerlach. Older
mand: Ole Larsen i Sose. Viceskråherre: Lars Thorsen. Stolsbrødrene: Niels Jørgensen og Hans Nielsen.
Skriveren: Ole Lauesen.
Gildesbonden Anders Olsen indleverede i gildislauged
fem fierdinger øl, ét pund og én fierding tobak, som
samtlig laugsbrødrene vel medyndes, som gildesbonden
i dag har betalt på sin landgilde.
Anno 1735 dend 13. Juni holdtes det søndre gildes
laug. Da blev indlevered af gildesbonden Anders Ol
sen én tønde øl og ét pund tobak, som alle mednøides, på sit landgilde.
Anno 1735 dend 16. Juni holdtes atter det søndre
gildeslaug, Og da blev og betalt af Anders Olsen på
sit landgilde 3 fieringer øl og trei fieringer tobak, som
samtlig laugsbrødre vel mednøides, som herfor kviteres ialt.
Anno 1735 dend 28. Juni holdtes det søndre gildes-
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laug. Og der blev udlevered af gildesbonden Anders
Olsen én tønde øl, som er dend fierde og sidste for
dette års landgildeøl, og et pund tobak, som og er
dend sidste, hvorfor kviteres i alt for dette års land
gilde klart. Anno 1735 dend 28 Juni.
Anno 1736 dend 23 Mai. Om onsdagen dend 23 Mai
er holded det søndre gildeslaug første gang, og der
blev indleveret i lauged af gildesbonden Anders Olsen
5 herdinger øl og et pund tobak, som samtlige laugsbrødre mednøides, som hannem derfor kvitteres og
en nok en fiering tobak, samme laug dermed klart.
Anno 1736 mandagen dend 28 Mai holdtes atter det
søndre laug, og da blev indlevered i lauget af gildes
bonden Anders Olsen halvanden tønde øl og ét pund
og én fierding tofrak, som alle samtlige laugsbrødrene
vel mednøides, som hannem herfor kvitteres.
Anno 1736 mandagen dend 25 Juni holdtes atter det
søndre gildeslaug. Og da blev af gildesbonden Anders
Olsen indlevered i lauged én tønde og én fierding øl
og halvanden pund tobak, som os nu er det sidste,
gildesbonden nu haver ydt og betalt for dette års
landgilde, som samtlig laugsbrødre vel mednøiedes,
som hannem i alt for dette år hermed kviteres og
klargiort er, så hånd for dette år icke mere resterer,
og vi icke mere for dette år haver at kræve hannem
af, men fuldkommeligen derfore kviteres.
Anno 1737 dend 12 Juni holdtes det søndre laug,
og da blev udlevered af gildesbonden Anders Olsen
én tønde og én fiering øl og et pund og én fiering
tobak, som samtlig laugsbrødre vel mednøiedes, på
sit landgilde nu haver ydt.
Anno 1737 dend 17 Juni holdtes atter det søndre
gildeslaug og blev der indlevered i lauged: øl, én tønde

VESTER MARIÆ, VESTER HERRED

161

— fem fierding står — 1 pund og 1 fierding tobak af
gildesbonde Anders Olsen på sit landgilde, som samt
lige brødre mednøides og imodtoge.
Anno 1737 dend 26. Juni holdtes igien det søndre
gildeslaug. Og da ydt gildesbonden Anders Olsen på
sit landgilde 1 tønde øl og 1 fierding øl og l1/* pund
tobak, som samtlige laugsbrødre vel mednøides og
imodtoge.
De nye tilkommende laugsbrødre i vort gildeslaug,
som er Christopher Andersen, Jens Hansen i Mølle
gården, Frands Hellesen, Anders Bertelsen, Ole Ødbersen efter vor gildesskik og skrå have at give én
fierding øl i vort laug for sin indgang, og det på
mandag fiorten dage at yde her i lauged.
Nok ydt nu samme gang af gildesbonden Anders
Olsen én fierding øl og én fierding tobak, som nu er
det sidste landgildeøl og tobak for dette år, hånd haver
at yde, hvorfore hannem tilbørlig kviteres for dette
hele års landgilde, dermed klart.
Anno 1738 dend 28. Mai blev holdt det søndre gildes
laug. Og da blev af gildesbonden Anders Olsen indgived i lauged på sit landgilde én tønde øl og én
fierding og ét pund tobak og én fierding, som laugsbrødrene modtoge og mednøides.
Dend 7. Juni blev atter holded ded søndre gildes
laug. Og da ytte gildesbonden Anders Olsen på sit
landgilde halvanden tønde øl og halvandet pund tobak,
som alt blev imodtaged og de alle mednøiedes.
Atter dend 21. Juni blev holded det søndre gildes
laug, og da blev af gildesbonden Anders Olsen ydt
på sit landgilde én tønde øl og en fierding og et pund
tobak og en fierding, som er ded sidste, gildesbonden
haver nu ydt på sit landgilde for dette år, som hannem
Vider og vedtægter. B. 3.

11
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derfore i alt fuldkommeligen kviteres og clareres for
dette års landgilde klart.
Derforuden samme gang eller dag indførte Chri
stopher Andersen i Lykegården en fierding øl for sin
indgang, som blev modtaged.
Fremkom Claus Hansen af Myrebye, belovede én
fierding øl for sin indgang til et anded år.
Iligemåde blev antegned Niels Nielsen i Åsker og
Svend Bertelsen i Høiegården og Jens Aristsen i Bonde
gården at give hver en fierding øl til et anded år for
sin indgang anno 1738.
Ligelydende med originalen, testerer
C. Lerche.
C. Berregaard.
. . . Braem.
Efter afskrift i »Dokumenter vedk. de bornholmske
kommissioners relation af 18—2—1739* i Rigsarkivet.
Se »Vejledende Arkivregistraturer* II. s. 104.

Gildesbog.
Denne bog er bekostet af 1. selveiergårdmand Mons
Olsen Marcher og har kostet 2 rdl. 2 mark danske,
1808 anskaffet til rigtighed for de bønder, som tilhørre det søndre gildeslav her i Vestre Marie sogn,
som efterfølger.
Som åldermand
M. O. Marcher.

Bog over det søndre gildesboe den 12. vårnedegård
i Vester Marie sogn.
Til dette lav tilhør samtlige bønder, nemlig den
søndre del af sognet, den som boe synden og østen
Vester Marie kierke. Og bemeltte gård bortfæstes eller
bortforpagtes af samtlige bønder, næmlig åldermand,
skraherre, stoelsbrødre og nogle andre på de øvriges
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vægne, efter troffen accord og indfæstning. Og entten
skal fæsteren til aldermanden årlig give 4 mark eller
en vis penge på en gang og til skraherren 2 mark.
Lavet skal han årlig give 4 tynder øl og 4 pund skråtobak
eller og brendevin for noget heraf, alt som bønderne
selv vil udvælge, og alt må være godt. Og skal gildes
bonden holde og tilsvare de fire borde, de tynder —
nemlig tvende — og de kander m. m., som lavet til
hør, og tilsé, at intet af hans forsømmelse forringes,
og huse samt grund i et og alt at holde i forsvarlig
stand, hævd og magt, hvilket kan af bønderne efter
ses, når dem for godt synnes, og om de det forlanger,
årlig skiønnes, så vel huse og bygninger som skov
og grund, og er sidste skiønning holdt den 13. Augusti
1809, som den der over holdte skiønningsforrætning
udviser.
Og er skiønningerne fra nr. 1 til nr. 16 henlagt i
behold tillige med den gamle gildesskrade i den gamle
gildes- og kvitteringsbog til at have til efterrætning i
påkommende tilfælde af
M. O. Marcher
som aldermand.

Søndre gildeslav IL
1809,

Den lov eller såkaldede skrade, hvorefter samtlige
haver at læve og skikke sig efter, er af samtlige lavets
bønder af alderstid vedtaget og her næst forhæn på
nye omskrevet og vedtaget 1753, sålydende:
Dette er vort lavs- og gildesskrå her i Vester Marie
sogn på Bornholm, som er beskikket, stadfæst og
samtykt af hederlige og vælærværdige hr. Jens Ras
mussen sognepræst og Lars Thorsen som åldermand
ii*
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med fleres samtycke og stadfæstelse og skal denne
skråde ubrødeligen ved magt holdes af alle brødre,
som nu ere og herefter kommer og med al lydighed
hun holdes i agt og ære, den alsommegtigste Gud
til lov og os selv til indbyrdes venlig og kiærlig forligelse efter Vor Herres bud.
Hvilket forrestående er nu 1809 igiæntaget og på nye
efterskrevet med samtlige lavets bønders ensstæmmende
samtycke og stadfæstelse — som efterfølger:
Nu kommer der en bylov, der i meget ligner den af 1725,
se side 152 f; dog er skråpræst dér ændret til skråherre
her. Nogle af de mest ændrede poster gengives her.
1. Samtlige brødre skulde værre åldermanden og
skråherren lydige, i hvad de på egne og øvriges vægne
byde og befalle.
2. Brødrene skal give for sin indgång én fiærding
godt øl, som leveres til lauget, når påbydes.
3—13 som 3—15 side 152—54, dog er 5 dér udeladt
og 7—8 er slået sammen til 6. I 13 er bøden nedsat
til 1 fjerding.
14. Åldermanden og skråherren skal have hvær sin
dræng fri for at give giæstepenge og ei nødes til at
give øl, uden de selv godvillig ville det.
15. Som 19 side 154.
16. Ingen må sværge eller bande i gildeshuset.
Hvo det giør, bøde for hvær ed eller bande 10 sk.
til de fattige.
17. Som 21 side 154.
18. Om nogen broder eller søster ligger syg og er
en kande øl begierendes, skal dem ei nægtes, såfræmt
det sker med åldermandens, skraherrens og lavsbrød
renes samtycke, når de derom vorder ombedet.
19. Om nogen broder eller giæst giør oprør eller
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bliver tilsagt eller af fire brødre tildømt for nogen
ord eller giærning og vil siden blive hiemme og ikke
vil svarre til sinne giærninger og bøde efter skradens
lydelse eller efter fire brødres sigelse, da skulle mennige
brødre gå i hans boepæl og pante ham til fyldest
betaling for et og alt. Det samme er og med, hvad
nogen bliver for indknabelse, giæstepenge, kranse, øl
eller vider pålagt eller selv har udlovet
20. Om nogen broder eller giæst giør pallament
eller andet utilbørligt, som er i mod skraden, i gildes
huset eller -plads og ikke vil stille sig og værre roelig,
når han af åldermanden, skraherren eller stoelsbrødrene
bliver påmindt, da skulle mennige brødre være pligtig
til at udlede ham, og hvæm, der ikke ståer bie, bøde
en fiærding øl.
21. Åldermanden og skraherren skal holde god skik
og forhold på mennige lavsbrødre ifølge skradens til
hold og lavets vedkommende.
22. Åldermanden og skraherren tilhører åldermandskanden, og stoelsbrødrene deres støfkande, for den
sag skyld, de have umag, mens lavet varrer.
23. Om nogen broder — ung eller gammel — denne
skrå ikke vil holde, men vil være egenrådig eller vil
trådses og fåses, sværge eller bande, da skal han af
fire brødre dømmes for sin ulyd efter skraden og ud
stødes og udskovis af gildeslavet og være bortfalden
i øvrighedens hånd og minde.
24. Hvilken broder eller giæst, som uden at have
mælt sig ved indkomsten efter 5. artikel (deter 6. art. s. 153)
og er bleven anmælt siden, og når giæster skal efter
ses, da tavs gåer ud af lauget og siden indstiller sig
igiæn uden at rætte for sig eller betaile giæstepenge,
skal tiltalles og i så måde betaile dobelt giæstepenge.
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25—27 som 32—3k side 156.
28. Ingen må bære noget øl udenfor gildeshuset
og der uddrikke, uden det sker med åldermandens
eller skraherrens samtycke. Hvo det ellers giør, bøde
én fiærding godt øl.
29. Hvis nogen giæst, som indbuden vorder, eller
den ham indbød ikke strax betailer giæstepenge efter
forregående 5. artikel (det er 6. art. side 153) og ikke rætter
for sig, bøde til lavet én rigsmark og det strax, når
af åldermanden er knabet til lyd, ligesom efter sæd
vane brugeligt er, om hvad som bør afhandles.
30. Og som undertiden iblant en del er kundet
sket sværgen og banden, som Christen meniske ikke
sømmer, så ville vi alvorlig have sådan forbudet udi
vores gilde og laug, at ingen sig her udi må forse.
Og skulle nogen imod forhåbning sådant begåe og
derom blive advarret af åldermanden og skraherren
og ikke vil lade sig tilfredsstille, bøde en halv tynde
godt øl, med mindre åldermanden hannem noget vil
benåde herfor, men at han i så måde på nyt betailer
sin indgång, om han tilstædes at blive i lauget.
Og på det alle ting, så vidt vorres gildeslaug anbelånger, så haver vores gamle hæderlige og gode
dannemænd alt dette forreskrevene i de tanker opsat
til evindelig og ubrødelig lov og efterrætning for alle
og enhvær, som nu er og efter kommer, hvor efter
alle mand, rige og fattige, gamle og unge, i så måde
kunde vide sig at rætte, Gud den almægtigste til lov,
tak og ære og os alle hvær for sig omsider til evig
salighed. Amen.
1812 den 19. Juli bliv fæstet for nyt for den nu
antagne gildesbonde Didrik Didriksen, og skal efter
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samme årlig ydes til lauget foruden forrige afgift
hvært gilde 4 potter brendevin og brød dertil, hvorfor
han ikke gav nogen indfæstning af øl og brændevin.
Og har bemelte gildesbonde, siden han fæstede, ydt
årlig det tilhørende for 1814, 1815, 1816.
Aar 1817 bliv af samtlige vedtaget, at i steden for,
at de forhen har mødt og nydt deres landgilde i den
søndre længde, da lod de nu til stuelængden oppebygge til den vestre ende et stolperom, som tillige
med de tvende hosværende rum for eftertiden skal
holdes i vedbørlig stand for bønderne, når de der vil
tage møde for om behøvende ting at rådførres, samt og
der at have samling, når de vil imodtage derres land
gilde m. m. Og skal der derres border og benke
samt drikekar ståe i behold efter derres sigelse. Og
til dette rom hus bliv af gårdens skov udvist 6 stycker
eger, som bonden Didrik Didriksen modtog til dette
roms opførelse. Og ellers var samtlige vedkommende
enige om at bekoste det øvrige til istandsættelsen, som
følger:
3 par vinduer; giasserne
16 rdl. „ mk. „ sk.
Snedkeren, vindueskarm og buer... 12 - „
Smeden, vinduesjern og spiger......... 5 - 3
4
Tømmermand for opførelsen............ 6 - „
55
For 10 stycker bræder a 9 allen. . .13 - 2
55
For 200 loftsøm, helle og halve.... 2 - „
4
Et læs løng til taget............................ 4 - „
55
4 trave långhalm, alle.......................... 19 - 4
4
Tagredsel af 117 st. Hans Espersen 1-4
55
Dito af 25 st. Ole Hansen Madsen. 1-4
55
Er summa 81 rdl. 5 mk. 8 sk.
Denne sum skal blive dellet på samtlige lauget til
hørende bønder, som af selveiere er 30 og af vårnede
12, er i alles suma bønder 42. Når nu alle og en-
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hver betaler 1 rdl. 4 mark, da udgør det 70 rdl. „ mk. „ sk
Og det solgte af Halnedeengen. ... 10 - 1 - 8 Er sum 80 rdl. 1 mk. 8 sk.
Ligeledes den 30. September dette år 1817 bliv
holdt skiønning på de til gården værende skovdelle,
og da fandtes således:
1. Den lund nærmest gården 1 asp bielkestor og
lidet ungt opvoxende.
2. I høiskoven fanttes 54 eger med noget ungt op
voxende og 2de unge aske.
3. I Løbeengen 12 bielke- og sparrestore asper og
12 mindre og 18 unge eger og en del ungt, dels asp
og dels eg og hessel, som ståer til væxt.
4. I Krakengen 12 eger, 1 løsholtestor, de øvrige
unge og mindre. Og noget småt, som stod til væxt.
Den løsholtestore blev foræret til gildesbonden.
5. I Halnedeengen 4 asper, bielkestore, og nogle unge
lættestore, samt 26 eger, dels lættestore og dels som
rauttestore og dels mindre opvoxende.
6. I Storengen fanttes 21 eger, de største sparrestoere og de øvrige mindre, og 5 bielkestoere asper
og lidt ungt, som ståer til fremvext.
Aar 1817 den 16. Oktober blev på Halnedeengen
solgt følgende:
2de af de stoere asper til Jens Lønberg
på accordering til høiestbydende for
kiøbesumma....................................... 6 rdl. 4 mk. „ sk.
Og på vesterside 1 stor asp og 2de små
hosstående til Rasmus Monsen for
ligeledes høistbydende for............. 5 - 5 - „ Nok 2 små eger og 1 asp for.......... 3 - „ - „ til Mickel Larsen.
Item 2 asper derhos for..................... 5 - „ - „ til Mickel Larsen.
Er 20 rdl. 3 mk. „ sk.
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Heraf fåes kun det Vave, er 10 rdl. 1 mk. 8 sk.,
som alt betales til neste Mortensdag.
Disse 10 rdl. 1 mk. 8 sk. modtog jeg som åldermand Mortensaften den 10. November 1817.
Og samme dag fåt giæstepenge, som jeg modtog,
nemlig 1 rdl. 1 mark.
Og denne dag bliv af bønderne leveret for deres
broderskab lavet følgende: Den 8. selveiergård 1
fierding øl, og den 20. ditto og 1 fierding øl, samt
den 2. vårnede og 1 fierding øl. Item den 3. vårnede
4 potter brendevin, samt den 11. selveiergård og 4
potter brendevin. Item den 17. selveiergård og 4 potter
brendevin. Og alle gav brød dertil.
Og for dette år 1817 har gildesbonden ydt og afle
veret sit landgilde både øl, brendevin og tobak, lige
som og for de forrige åringer; thi blive han hermed
for samme kvitteret.
M. O. Marcher.
Dette år ved sidste møde bliv efter 4re mænd den
11. selveiergård Hans Vest tildømt til lavets skriver
og for at ved afgiørrende regenskaber værre åldermanden og skraherren behielpelig i behøvende til
fælde, når de eller de øvrige af lauget det forlanger.
Bogen fortsættes. Optegnelserne er i det væsentlige
gentagelser af det samme. 1818 fik de en ny gildes
bonde. Han skulde betale 64 rbdl. navneværdi eller 50
rdl. i rede sølv i indfæstning og ellers samme årlig afgift
som forhen.
Der blev holdt fire gilder årlig, men så læser vi:
For året 1835 blev det første gilde efter vedtagen
bestemmelse med udlæg for 2de gilder modtaget og
holdet den 21. Juni og bliv således bestemt, at når
gildet holdes om sommeren, da begynder øltapningen
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om eftermiddagen kl. 4 præcis, ligesom de andre
gildesvarer også uddeles ved hvert bord. Og om
efteråret kl. 3 slet.
For året 1835 er af gildets vedkommende den med
pænge leverte godtgjørelse for en tønde øl vedtaget
til 2 rdl. 4 mark, som af sælskabet er med megen
tilfredshed modtaget, og på sammes vægne af mig
som oldermand vedståes.
Mads Sorth.
Sådan går det til 1841 den 13. Juni. Da læser vi
igen:
Samme dag blev en til mig indleveret andragende
fra Sosebønderne gildeslauget forelæst angående, at de
anholte om, at gildet igen efter gammel skik og i
henhol efter skraden fire gange om året holdes, hvil
ket også efter di flestes stemmer bliv vedtaget, at det
næste år således skal presteres. Og samme dag bliv
laugsskrivertjenesten entlediget indtil videre. Således
passered i laugsbrødrenes nærværelse vedståer
M. Sorth.
År 1848 blev gildesgården solgt for 1200 rdl. én gang
for alle og en årlig afgift til lavet på 21 rdl. De for
deles i regelen med 3 mark til hver bonde. Der er op
tegnelser for hvert år til 1863. Siden kun, naar der
skiftes oldermand.
Efter gildesbogen, der gemmes hos Hans Chr. Sode i Egelg
i Vester Mariæ sogn, men som måske kommer til museet i
Rønne.

Klemensker, Nørre herred.
I Additamenta 342, 4to, side 167—172, i Universitets
biblioteket findes en afskrift af gildeskråen for Klemensker

KLEMENSKER, NØRRE HERRED

171

østre gildeslag, der er ligelydende næsten ord til andet med
gildeskråen i nærværende arbejde I, side 227—231.
Der fortsættes derefter i Additamenta side 172:

Vestre gildeslav.
Denne gildesskrå, som hører til vestre gildesvold
i st. Clemmensker sogn indeholder i besynderlighed
26 articler, som er gjort, bevilget og samtykt af øvrig
heden og menige gildesbrødre udi gamle forfædres tid.
Gud give den måtte bruges og holdes Gud til lov
og ære og os selv til glæde, gavn og gode.
Såvidt og i henseende til ovenanførte begyndelse
er denne gildesskråe forskiellig med nys forestående
for det østre gildeslaug i Clemmensker sogn. Det
øvrige, som kan udgiøre nogen forskiel, skal ligeledes
blive annoteret.
3. Efter den østre gildesboeskråe skal oldermanden
14ten dage for Pinsedag lade forhøre om de andres
mening om gildet. I mangel deraf bøder oldermanden
1 tønde øl. Efter denne skal oldermanden 14ten dage
for Påske forsamle menige brødre og søstre og til
spørge dem, om de vil holde gilde, eller og bøde en
half tønde øl.
6. I denne gildeskråes 6. art. nævnes og gæstepenge
uden at ansættes til noget vist. I den anden derimod
fastsættes de til 4re sk.
8. efter den østre gildesskråe er udeladt af skråen
for den vestre gildesvold.
For blod vide og at sårgiøre hinanden bødes efter
den østre gildesskråes 9. art. 1 tønde øl, men efter
den 8 artickel for det vestre 2 tønder øl.
For den, som klager på hinanden for øvrigheden,
setter den østre gildesskråes 14. art. til straf 1 fierding
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øl, at forståe når ham vegres skråen. Skråen for den
vestre gildesvold, derimod intet.
Den som drikker uskikkelig, skal efter gildesskråen
for det østre laug bøde efter 6 brødres dom, art. 15.
Efter gildesskråen for det vestre er straffen fastsat til
én tønde øl.
Den som svær store eder efter gildeskråen for det
østre laug art. 20, bøder 1 fierding øl. Efter gilde
skråen for det vestre, art. 19, bøde 10 sk. danske
for hver ed.
Den 27. art. af gildeskråen for det østre laug er
udeladt af dito for det vestre. Derimod er til beslut
ning i den vestre gildesvolds skråe anført og bemærket
med
26. disse ord:
Hermed haver vor skråe en ende!
Gud os sin nåde sende!
Østre gildeslav.
Foruden foranførte haves endnu en gildesskråe for
det østre gildeslaug i Clemensker sogn, hvis begyndelse
og titel kommer for det meste overens med den, som
er anført næst foran for den vestre gildesvolds skråe.
1. Mærkes den forskiel, at hvor i de tvende første
findes fastsat øl til straf, der nævnes i denne altid ret
godt dansk øl.
2. Oldermandens straf, når han ikke til rette tid
overlægger med samtlige brødre, når gildet skal hol
des, skal han efter 3. art. ikkun bøde Vs td. øl.
3. I henseende til den 6. art. i skråen måe bemær
kes den annotation, som er giort angående samme,
at her findes giestepengene heller ikke fastsat.
4. For skieldsord efter 7. art. bødes 1 td. tydsk øl.
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5. Efter 8. art. for mundslag eller hårdrag Vs td.
tydsk øl.
6. Efter 10. art., når én slår en anden ihiel, til
straf Vs læst øl.
7. Når nogen kommer med lovlig værge til gildes
hus bødes efter 11. art. ikkuns Va td. øl.
8. Den som forklager andre for øvrigheden og ikke
forveigres skråen, bøde 1 fierding øl efter 14. art.
9. Når nogen holder sig uskikkelig og formedelst
for megen drikken spier i gildeshus eller vald, bøde
Vs td. øl.
10. Den 27. art., som findes i den forhen anførte
skråe for østre Gildeslaug, findes ikke i denne.
Om kilden se foran, side 170—71.

Rutsker, Nørre herred.
Gildesskrå.

1. Hver broder og søster, som indgåer udi dette
gilde, skal beflitte dem på at være under oldermandens, skråherrens og storbrødrenes lydelse, ellers bøde
de første gang én engelsk grosken, som er 10 sk. dansk.
2. Hvad 6 brødre dømme, som udkræves af older
manden, må ingen straffe under én tønde øls straf.
3. Hvert år 14 dage før Pinsedag, skal oldermanden
forsamle menige brødre og søstre og beråde sig med
dem, om de vilde holde gilde, ellers bøder olderman
den én tønde dansk øl.
4. Hvilken broder, der ikke møder, når han tilsagt
vorder, bøder én fierding tydsk øl.
5. Hver broder og søster skal give for indgang én
fierding øl.
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6. Om nogen broder indbyder en giest, da skal
han først tale med oldermanden derom og siden be
tale hans giestepenge og svare til hans gierning og
opførsel.
7. Om nogen broder kalder hinanden tyv, skielm
eller horesøn eller giver hinanden skielsord i gildets
hus eller på gildets vald, på vei eller stie til eller fra,
bøde én tønde tydsk øl.
8. Om nogen broder giver den anden mundslag
eller hårdrag, bøder én tønde tysk øl.
9. Om nogen broder overfalder hinanden, slåer eller
såergiør, giver blodvide eller andet sådant, bøde én
tønde tydsk øl og forligge sig med øvrigheden efter
loven, og det skal ståe til menige brødre, om han
skal blive i gildet eller ej.
10. Om nogen slåer hinanden i hiel — det den
almægtigste Gud forbyde — da skal han først forligge
sig med øvrigheden, såe og med slægt og venner, og
give én læst tydsk øl og giøre sin indgang på nye
måel.
11. Hvem som bær våben eller værge udi gildets
hus eller ind på gildets plads, som er større end én
madjong, skal give en fierding øl. Bær han noget
lønligt værge, bøder han én halv tønde øl.
12. Hvem som først begynder nogen trætte eller
parlement og er rette årsagen der udi, skal efter menige
brødres sigelse straffes.
13. Hver broder skal svare for sin dreng eller med
havende som for sig selv eller lade ham blive hiemme.
Og giør de nogen parlement, da skal han selv være
pligtig at lede dem ud fra glædeskabet.
14. Ingen broder skal kræve hinanden for øvrig
heden, uden han forvegres skråen.
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15. Om nogen broder uskikkelig drikker, at han
der udover spyer eller haver sig noget utilbørligt i
gildets hus eller på gildets valde, bøde én tønde
tydsk øl.
16. Om nogen spilder øl af kande eller ståb mer
end kan skiule med et fod, bøder én fierding
tydsk øl.
17. Om nogen broder ikke færdiger sit gildessæde
med tag og vægge, så der udover skamferes det gandske
gildeshus, bøder efter 6 brødres dom.
18. Om nogen broder ikke drikker sit rette pindsegilde, bøder én fierding øl.
19. Hvilken broder, som dølger sin medbroders
ulæmpe, som er imod skråen, bøder ligesom han
havde det selv giort.
20. Hvilken som sværger store eder, som ere om
Christi sacramente, vunder og hellige død, bøder
første gang 10 sk. danske.
21. Hvilken som tapper noget øl, når en skiænker
er tilsat, uden oldermandens forlov, skal bøde én
fierding øl.
22. Om nogen broder eller søster ligger sygge og
er begierende en kande øl, da skal det dem ikke
vegres, om oldermanden derom bliver bedet.
23. Om nogen broder giør oprør og så skiuler
hemmelig gierninger og vil ikke svare til samme og
bøde efter skråen, da skulle menige brødre gåe til
hans boepæl og pante hannem efter skråens lydelse.
24. Om nogen broder giør parlement i gildets hus
og vil ikke holde sig stille, nåer han er påmindet af
oldermanden eller storbrødrene, da skulle menige
brødre være pligtigge at stille ham uden for døren.
Hvem ikke ståer bie, bøder én fierding øl.
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25. Oldermanden, skråeherren og storbrødrene til
hører en frie skienk for dem.
26. Om nogen broder, ung eller gammel, denne
skråe ikke holder vel, men værer ubesindig og uråde
lig eller parlementerer, pokker, sværger og bander, da
skal han udskydes af vores gildeslaug og være faldet
udi øvrighedens hænder.
27. Hvilken som pløier udi nogen anden mands
eng og ikke renser igen eller lader ageren hen til
nogen anden og af den udkiøres og ei bliver renset,
da måe bonden eller eiermanden for engen klage for
oldermanden. Da skal den, som udpløiet haver, bøde
for sin forseelse én fierding øl til vores gildeslaug og
siden give så meget græs igien, som fordærvet er.
Ende på denne gildesskrå. Gud os sin nåde sende!
Gud give, at vi kunde så bruge dette jordiske her i
dette liv, at vi siden ikke mister det evige liv. Bøn
hør os, o Jesu! Amen.
Ruthsker sogn på Bornholm den 8. Novemher 1658.

Efter en afskrift i Protocol for Rutskir sogns gilde
begyndt anno 1808 af daværende oldermand Capitaine
J. P. Munch.
Protokollen er ført til 1891, og begyndt 1808. Der
holdes to gilder årlig, Pinsegilde og Mikkelsdagsgilde. I
1808 brugte man 12 potter brændevin og hvedebrød for
2 mark. 5. Oktbr. 1839 bortfæstedes gildesboet. Fæsteren
Hans Peder Smed skal svare årlig 2 tønder øl, 18 potter
brændevin og 1 pund tobak og svare kgl. skal og afgift.
Fæstet er på 50 år. Der holdes fremdeles to gilder, og
længere hen i tiden blev det skik, at oldermanden og
storbrødrene gav enten øl eller brændevin for deres em
beder, og det blev også fortæret på gilderne med »stor

RUTSKER, NØRRE HERRED

177

fornøielse«, som der står. I slutningen af 60erne går det
ud med gilderne. Boet gik over til sognerådet, der den
9. Marts 1891 atter bortfæstede det på 50 år mod en
årlig afgift af
td. byg, der som indtægt går ind i
kommunens regnskab.
Der ses, at gildesboet har ejet husgeråd. 1 1822 om
tales det, at fæsteren har repareret tvende kander og bor
det og derfor fået én daler. 1843 gav en af bymændene
en stor glaspokal, der gemmes i sognerådets arkiv. Der
er en pladelignende rød firkant på den ene side af glasset
med indskriften: St. Ruths Gildesbrødre af K. K. An
dersen 1843.

Vider og vedtægter. 3. B.

12

Odense amt
Drigstrup, Bjærge herred.
1698.

Dristrop byemænds vedtegt og bylov.
Med lov skal mand land bygge,
at mand i fred kand lefve med trygge,
Dend ene den anden i retten føie,
med vold och magt ei sandhed bøie
och lade vore hierter være vort skel,
dømme ofver os self, da giorde vi vel,
sandhed och ret med lov at fremme,
skalke och tiufve dermed at temme.
Efterdi det hafver behaget Gud allermegtigste at
beskicke alting udi begyndelsen og deraf at hafve sin
velbehag, så er det og tilbørligt og christeligt, at
naboer, som boer i bye sammen, de kommer udi ald
oprigtig kierlighed tilsammen, og den ene sig imod
den anden forholde, som hånd vilde den anden imod
sig skulle føie, da hafver alle mand udi Dristrop boende
udi dend Herris Jesu nafn, Gud til ære og alle mand
til gafn og beste, endregtelig og samptlig samtøgte
efterskrefne vedtegt og byelov for os og vore efter
kommere udi Dristrop tillige med dem, der pløier og
såer på Dristrop marker, at skulle holdis og efterkommis under den straf, som udi efterfølgende articler
sat ere. Dertil forlene os Gud fader sin helligånds
nåde og bistand for sin søns Jesu Christi skyld. Amen.
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1. Om gudsfryct: Eftersom gudsfrygt er en rod
til alt got, som gifver enhver, der det af hjertet troer,
fred og salighed, så ville og skulle vi samptligen,
flittigen og alvorligen øfve os, vore børn og tienistefolk udi gudsfrygt, såledis, at Gud i himmelen kand
hafve sin ære, og voris evige salighed derved kand
fordres og fremmis, da skal alle og enhver søge kierken og gudshus om hellige dage og bededage, imedens
prædicken er. Forsømmer nogen det og icke kommer
til kierken, men findis at tage noget arbejde for enten
med at pløie eller såe eller og noget andet arbejde
foretager, skal gifve til vide 1 rdl., uden så er, at for
nødenhed det udkrefver, og da skal oldermanden
derom ansigis, og have bevilling af hannem. Begyndis noget arbeide, for oldermanden derom ansigis
gifve vide 1 rdl.
2. Om oldermanden og stoelsbroder: Older
manden og stoelsbrødere skal og afsettis hver Voldermissedag, og da skal dend oldermand, som træder fra
bestillingen, lade oplæsse meninge mand denne ved
tægt, forend dend anden oldermandslænnet af hannem
annammer, på det, om nogen kand være bortdøed,
og andre udi deris sted kand være ankommen, sig
derefter kand vide at rette. Forsømmer oldermanden
dette, da gifver til vide 24 sk.
3. Oldermandslænnet skal gå ret omkring udi
byen, og hvem som det tilfalder og er goed for samme
bestilling at forestå og vil icke være oldermand,
hånd skal give 1 tønde øl til vide, så goed som
4 si. dir., og en anden i hans sted antagis. Mens
er det så, at dend> som tilfalder at være older
mand, er icke så forstandig, at oldermandslænnet
hannem kand betroes, da må hånd gifve 1 tønde øl
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til vide så goed som 3 si. dir., og tages en anden i
hans sted.
4. De skal være oldermænd, som ere forstandige
og vide at ramme byens og meninge mands gafn og
beste, og som hafver et got rychte. Falder det andre
til, som icke må tale for byen til hver mands beste^
de skal hafve en anden i deris sted, som meninge
byemænd vil nøies med, eller gifve til dend, som
oldermand for hannem blifver udtagen, som hånd for
sin umage må hafve, penge 2 rdl.
5. Oldermanden skal svare og tale på alle byens
sager, som menige mand kand være til gafn og beste,.
og nyde af byen til dets bekostning så meget, som
nødvendigt behøfvis.
6. Oldermanden skal være i sin bestilling it år
omkring nemlig fra Voldermisse og til Voldermisse
igien. Og dersom nogen oldermandslænnet annammer
og vil sig det siden frasige, førend året er forbi, skal
gifve til vide 1 rdlr., med mindre at langvarig siugdom eller andre bevislige årsager bringer hannem
dertil, og da skal hånd begiere, at én af sine naboer
udi hans svaghed samme bestilling for hannem ville
forestå eller gifve vide 1 rdl.
7. Oldermænderne skal være forpligted regenskab
for meninge byemænd at giøre hver Voldermissedag,
for hvis hånd udi sit embede kand have oppebåren,
og derhoes forklare, om samme til byens gafn og beste
er anvendt, eller det kand være tilbagestående, at det
til byens nødvendighed kand blifve indsamlet. For
sømmer oldermanden dette, så byen ingen rigtighed
bekommer, gifver til vide 2 rdlr.
8. Hvem som giør oldermanden ofverlast:
Hvem som giør oldermanden ulyd på stefne, i gildis-
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huset eller og på andre steder, hvor meninge mand
med hannem ere forsamlede, og give hannem ukvems
ord, bander, løgter, høder, truer eller undsiger hannem,
når hånd forårsagis pant hoes nogen at tage, skal
gifve til vide 3 mark, og der foruden efter lovens
indhold straffis af sit herskab, eftersom oldermanden
er allis mand og bør at hafve fred, hvor hånd kom
mer og hafver noget at forrette, så lenge han i samme
embede er. Hvad som helst der brydes af nogen
mands børn, tienistefolk, husfolk eller andre giester
udi slige tilfald, skal hosbonden selv svare og stande
til rette derfor og betale efter denne vedtegtis indhold.
9. Omstoelsbroderocfoldefougedt: Stoelsbroderlauget og foldefougderiet skal alle tider følgis
ad, som skal gå ret omkring i byen såledis, at hvem
som tilfalder at være stoelsbroder, skal tilligemed også
være foldefouged, når det hannem tilfalder. Hvo sig
vægrer, skal gifve til vide 1 fierding øl så goed som
3 mark og dog blifve ved det, hånd er falden for.
10. Hvem som udborger af falden nogen uden
byes kvæg, førend hånd får vessen for skaden, som
giort er, da skal dend svare til samme skade, som
kvæget hafver udborget, og gifve til vide 24 sk. Tager
ellers nogen uden forlof kvæg af falden eller og fra
dend, som skal drifve det i falden, hvad heller
det er inden eller udenbyes kvæg, skal give til vide
3 mark.
11. Stoelsbroderen og foldefougden skulle 2de gange
om året, i det mindste hver Voldermisse- og Allehel
gensdag, giøre oldermanden og meninge byemænd
regenskab for, hvis hånd i samme bestilling på byens
vegne hafver oppebåren. Forsømmer hånd det, da
skal hånd gifve til vide for hver gang 3 mark.
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12. Om sielvaren stefne oc anden stefne:
Hvilken naboe, som icke møder til de stefner, som
holdis Kyndelmisse, Fastelafn, Voldermisse, om Pintsedag og Allehelgendage, når det er middag, skal gifve
til vide 24 sk., med mindre at hånd kand bevise det,
hånd på samme tid udi lovlig forfald været hafver.
13. Ingen må på stefne eller udi anden forsamling
sverge om Guds allerhelligste nafn og pine eller og
andre blodige æder afstedkomme. Så fræmt nogen
findis motvillige og fremturende udi det onde, hånd
skal gifve, for hvert æd hånd soeret hafver, til vide
2 sk.
14. Hvem som icke møder self til stefne, når der
tudes, om hånd er tilstæde i byen, eller og icke
skicker sit fuldmyndigt bud for sig, hånd skal gifve
til vide, for hver gang hånd icke møder, 2 sk., uden
så er, hånd lovlig kand bevise, det hånd icke hørde,
at der blef tudet, da skal hånd være fri for vide at
gifve. Mens kand det anderledis bevisis, at sådan
hans udeblifvelse er sked af foragt, da gifve til vide
hver gang 8 sk.
15. Slåer nogen hinanden på stefne eller og udi
nogen anden christelig forsamling, så at hånd blifver
blå eller blodig, gifve til vide 1 rdl., og skal dend
skyldige strax sætte pant derfor.
16. Hvis kæremål, som dend ene naboe imod den
anden kand hafve, skal ske for oldermanden på byes
stefne. Kand hånd med naboerne icke giøre dennem
imellom, som ret kand være, kand den, som icke vil
nøies, bruge loven. Klager ellers nogen for herskabet,
førend på byestefne vorder klaget, gifve til vide 1 rdl.,
og skal strax sætte pant derfor til betalt blifver.
17. Hvad vide og vedtægt, som de fleste af bye-
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mendene ligger på om hegnet, gierder og anden byes
nytte og gavn, det må de andre ei kuldkaste, mens
alle, som i byen boer, og andre vore markmænd,
som på Dristrop marker bruger aufling, og som ville
nyde og bruge markernis og byens nøtte og gavn,
skulde holde vide og vedtegt. Forbryder nogen sig
imod, hvad heller hånd boer i byen eller icke, hånd
bøde til byen efter lovens indhold 9 mark og til her
skabet 9 mark og derforuden betale skaden og om
kostningen, som af dets årsag sker.
18. Om byens tiur: Byens tiur skal ret omkring
i byen til hver mand, som det kand tilfalde hannem
om vinteren at føde. Og Allehelgensdag skal hånd
indsættis på foer. Siden skal hånd forsvarligen foeres
vinteren igiennem til Voldermisse, hånd på græes igien
skal udslåes. Dersom den mand, som tilfalder byen
tiur at foere og føde og af meninge byemænd dertil
betroes, forsømmer at indtage tiuren Allehelgensdag,
som sagt er, hånd skal gifve til vide, for hver dag
hånd lengere udegår, 24 sk. Ellers skal oldermanden
med meninge byemænd lade besigtige byens tiur 3.
Juledag, efter prædicken er endt, om hånd forsvarlig
blifver foeret. Findis da brøst hoes, manden, som
hannem foerer, da skal hånd gifve til vide 24 sk.
Kyndelmissedag skal byens tiur atter igien af older
manden og meninge byemænd besigtigis, om hånd
færdig er til sit arbeide, som det sig bør. Findis
da atter brøst hoes manden, som hannem skal føde,
da skal hånd gifve til vide 24 sk. Og dersom dend,
der føder tiuren om vinteren, slåer tiuren på græs,
førend oldermanden og meninge mænd hafver set
hannem, om hånd så lovlig hafver foeret tiuren, som
sig bør, da skal hånd gifve til vide 24 sk.
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19. Hvilken af Dristrop mænd, som oldermanden
med meninge byemend betroer byens tiur at føde,
og hånd dend icke forsvarlig foerer, så alle mand
kand hafve nytte af hannem, dend samme mand skal
strax på sin egen bekostning skaffe byen en anden
god tiur igien, som meninge mand vil nøies med.
Vil hånd icke, når hånd af oldermand derom blifver
tilsagt, skaffe en god tiur i steden for dend, som hånd
hafver ladet forsømme, gifve til byen 2 rdl. og sætte
pant derfor, til betalt blifver.
20. Hvem som henter byens tiur og vil bruge han
nem til sine køer, som icke strax, efter at hånd er
vorden brugt, drifver tiuren tilbage, som hånd dend
annammede, hånd skal gifve til vide, for hver gang
sådan forsømmelse sker, 24 sk.
21. Voldermissedag skal alle mænd udi Dristrop
boende ingen untagen, som hafver køer eller kvier,
udgifve til oldermanden deris korn, som hidindtil
sked er, nemlig af hver koe eller kvie 1 fdkr. biug.
Dersom nogen forsømmer det, og icke da vil betale,
hvad hånd pligtig er til tiurens ophold at udgifve,
skal gifve til vide 8 sk.
Her står næsten en halv side blank. Meningen har vel
været at levne plads til senere bestemmelser om tyreholdet.
22. Hvilken mands bud eller barn, som går og
brøler efter tiuren, så tiuren deraf får våne at vil
stange, og hosbonden, som samme bud eller børn
tilkommer, icke vil straffe dem for det, på det de fra
slig forargeligt væsen kand blive afholt, hånd skal
gifve til vide 24 sk. Mens er det gammelfolk, som
til lang alder kommen er og burde at hafve bedre
forstand med sådant afstedkomme i mod tiuren, at
dend skal gifve til vide 3 mark.
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23. Om husfolk: Efterdi det er en almindelig
klage, at meninge byemænd meget besværis af de hus
folk, som en del af Dristrop mænd indtager i deris husse
for en liden fordel skyld, da skal efter denne dag
ingen af Dristrop mænd, hvad heller de boer i gårder,
boliger eller huse, som icke fører lovlig bevis med
sig, hvorfra de ere kommen, uden meninge byemænd
vil det samtycke. Giør nogen her imod, skal gifve
til vide 1 rdl. Og dersom sådanne fattige folk endskiønt hafver lovlig bevis, hvorfra de ere komne, da
må dog ingen mand dem til husse tage, førend alle
mand hafver stedt deris minde dertil. Befindis nogen
her imod at handle, gifve til vide 1 rdl.
24. Ingen husfolk eller andre må tilfordriste sig at
komme i nogen af Dristrop kornmarker ax at sanke
eller korn at hiembære, med mindre, at de hafver
det udi oldermandens og meninge mands forlof. Befindis nogen herimod at giøre, gifve til vide for hver
gang sådant sker, 24 sk. Dersom det og kand be
findis, at nogen af Dristrop mænd af egen myndighed
gifver nogen fattige forlof at sanke ax i Dristrop
marken, medens kornet er der udi, hånd skal gifve
til vide 24 sk.
25. Om tornhug og gierder: Hvo som drister
sig til at hugge på anden mands enten pil eller torn
eller noget andet, eller og stiæller og røfver staufre,
torn eller anden giersel af anden mands gierde, enten
i mark eller bye, og det hannem lovligen kand ofverbevisis, dend skal ei allene betale skaden, som giort
er, men endog der foruden gifve til vide 24 sk.
Mens er det ens husfolk, der findis utro udi sligt
eller i andre måder enten noget at hugge eller og af
gierderne at bortstjæle, de skal icke allene skaden
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betale og gifve til vide hver gang 3 mark, men endog
slet af byen bortvisis.
26. Og som hans kgl. maist. allernådigste udgangne
lov melder, at hver mand skal holde deris tilskifte
broer og veie vedlige under dend straf, som loven
videre omformelder, så skal alle mand, som udi Dristrop boende ere, holde deris tilskifte broer og veie
i mark og bye så velsom udenfore ferdige hver år,
såledis som de bør at være, så ingen klage derofver
skulle komme, hvorimod de som boer i gårder og i
boeliger skulle hielpe med heste og vogn, samt arbeidsfolk, og de, som ere husmend og husfolk, friske
og sterke, skulle hielpe med arbeide, eftersom enhver
med billighed forelagt vorder, når oldermanden derom
tilsigendis vorder. Forsømmer nogen det og icke vil
hielpe til rette på det, som de self kand hafve gafn
af, de skal gifve til vide 2 rdl., og der foruden skaffe
samme broe ferdige eller andet byen vedkommende
inden dend tid, som hannem foreleggis, under forreskrefne straf.
27. Om ofne: Tredie Pindtsedag, når prædicken
er fuldendt, og førend noget andet foretagis, skulle
alle Dristrop byemænd komme tilsammen hvert år,
og da omgå i ald byen hus fra hus en hvers ofn for
frygt og fare skyld at bese. Hvilken mand som da
veigrer sig der udi og vil icke lade sin ofn bese, hånd
skal gifve til vide 1 rdl., og der foruden svare sine
naboer til ald dend skade, de af hans ofn kand be
komme. Findis det ved sådan besigtelse, at nogen
ovn skulle findis, som icke stå til at hielpis, dend
skal strax uden ald nåde nederslaes. Mens dersom
brøst på nogens ovn findis og kand hielpis, da hafver
oldermanden at forelegge samme mand, som dend
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brøstfeldige ovn tilhør, en tid for, som dend brøstfeldige ovn kand hielpis udi. Forsømmer så manden
tiden, at dend brøstfeldige ovn icke vorder ferdig giort,
skal samme ovn strax af alle mand nedslåes, og dend
skyldige at gifve til byen for ulydighed 3 mark.
28. Om ildsvåde: Dersom ildebrand påkommer
udi nogen mands hus eller gård, det Gud nådeligen
afvende for Christi skyld, da skal alle mandspersoner,
udi byen findis, være udi største hast tilrede ildens
magt at dempe, såsnart der tudes, enten det er dag
eller nat. Blifver nogen borte med sine bud udi slig
tilfald og vilde icke hielpe, da skal manden gifve for
sig self til vide 1 rdl., og for hvert af sine bud, som
kunde hielpe og redde fra ildens magt, gifve til vide
3 mark. Og skal hånd strax sætte pant derfor til
betalt blifver.
29. Dersom nogen af Dristrop mænds gårde eller
huse af ulyckelige hendelse vorder afbrendt, da skal
hver gårdmand komme dend nødlidende til hielp med
1 skippe hartkorn og ét got bygningstræ, én trafve
langhalm, én dags arbeid på sin egen bekostning og
2 skilling i penge. Findis nogen så mutvillig og ville
dette foreskrefne ei efterkomme, hånd skal gifve til
byen 1 rdl., og siden skal samme mand søgis for
oldermanden, om hånd dend nødlidende for ommelte
hielp icke vil gifve.
30. Svag i pløie-, sæde-oc høsttid: Såsom vi
ere alle kårset undergifne og vide icke, hvor lenge
Gud vil unde helbredet voris gierning og arbeid at
fortsætte, da er og samtygt, om nogen af Dristrop
mænd udi pløie-, sæde- og høstenstid skulle af siugdom vorde sengeliggende eller i andre måder blifve
forhindret, så de ei kunde få deris jord pløied, såed
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eller høsted i rette tid igien, da skal hver gårdmand
i Dristrop, som ere friske og sunde, hjelpe den siuge
og nødlidende så meget, som oldermanden med fire
af naboerne siunis, hånd fornøden hafver, på deris
bekostning. Dersom nogen her udi findes mutvillig
og ei vil hielpe, når hånd af oldermanden derom til
sigis, gifve til byen for ulydighed 3 mark, og der
foruden betale dend nødlidende så meget, som hånd
skulle gifve en anden, som kunde hielpe hannem i
sit sted.
31. Når nogen af Dristrop mænd ved døden afgår,
da skal mand hielpe til at bære dend døde bort til
sit leiersted, hvad heller hånd vår formufvende eller
icke. Forsømmer nogen det og icke vil hielpe dend
afdøde til grafven, når hånd af oldermanden vorder
tilsagt, gifve til byen for sin ulydighed 24 sk. For
sådan Dristrop mænds umage med dend afdøde til graf
ven at befordre, skal dend afdødis efterlefvende gifve
Dristrop mænd her efter, som tilforn sked er, en goed
tønde øl eller 3 si. rdl. derfor, som kaldis arfveøl.
32. Når nogen af de fattige og arme ved døden
afgår, da skulle alle i Dristrop boende efter deris for
mue gifve nogen hielp, at samme fattige lig hæderligt
kand komme i jorden. Forsømmer nogen det, når
hånd af oldermanden derom tilsagt vorder, gifve til
byen 24 sk.
33. Om hielp: Dersom nogen og af Dristrop
mænd på møllevei, tørfvevei, tingvei eller udi andre
måder lider nød og trang udi mark og bye, hvor som
helst det være kand, og bedis om hielp af sin naboe,
og sin naboe ikke vil hielpe hannem udi sådan sin
trang, da skal dend, som icke vil hielpe, gifve til vide
om på hannem klagis, 24 sk.
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34. Om kvæg i dynd: Dersom nogen af Dristrop
mænd finder noget kvæg liggende udi dynd eller
anden uføre på deris marker, som kunde redde det
og icke ville eller og icke strax gifver manden, som
samme kvæg eier, tilkiende, på det at kvæget kunde
blifve reddet, hånd skal gifve til byen 3 mark. Og
dersom nogen mand i Dristrop beder sin naboe at
hjelpe sig udi slig tilfald, og hånd icke vil, gifve og
iligemåder til byen 3 mark.
35. Falder smitsomme siuge iblandt Dristrop mænds
kvæg, så at det døer for foede, da skal eiermændene
dertil grafve samme døde kvæg på sit eget 2x/a allen
i jorden, på det at andet kvæg icke deraf skal fange
skade. Sker det icke, da skal de skyldige gifve til
vide 24 sk.
36. Fanger nogen af Dristrop mænd skade af tyfve
eller anden ugierningsmand, og dend, som skaden
bekom, kand spørge sin skadismand, følge den, som
skaden bekom, her i landet på sin egen bekostning,
og derforuden skal hver mand hielpe hannem med
4 sk. til at føre sin sag ud med, når hånd af older
manden derom tilsagt vorder. Findis nogen mutvillig
og ei vil udgifve samme hielp, skal gifve til byen 1
rdl. og strax pant derfor, til betalt blifver.
37. Hvein som grafver nogen lergraf ved alfarvei,
hånd skal strax kaste dend efter igien, på det de veifarende og andre icke skal derudi komme til skade.
Sker det icke, og nogen mand fanger skade på deris
kvæg eller andet udi samme lergraf, da skal dend,
som lergrafven kast hafver, betale skaden og derfor
uden give vide til byen 1 rdl.
38. Om heign: Ingen må indhegne nogit på
byens gade udi Dristrop, som ei tilforn hafver været
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indhegnet, uden så er, at alle mand det vil samtycke.
Findis nogen at giøre her imod, skal gifve til byen
1 rdl., og strax legge det ud igien, som hånd ulov
ligt indhegnet hafver, under samme straf.
39. Hver mand som hafver haufvegierder til halned
med sin naboe, skal skaffe samme gierder ferdig inden
Marti måneds udgang, som er til Påske i det seniste
hvert år. Dersom nogen forsømmer det, og nogen
skade deraf sker enten af svin eller andet kvæg, da
skal dend, som sådan brøst hos findis, ei allene be
tale skaden, mens endog gifve til vide, hver gang det
påklagis, 24 sk.
40. Hvem som hafver tofteled eller husloger af sin
gård udi Dristrop marker, hånd skal holde dem såledis ved lige, så alle mand i byen boer kand være
uden skade, og skal sådanne ledder og loger strax
tillucke, når kornet er såed og ei opladis, førend
kornet skal agis i hus. Dersom det befindis, at led
dene af de vedkommende icke blifver vel holt ved
lige, skal gifve til vide 24 sk. Befindis det og, at
samme ledder blifver oplat efter biug er såed, gifve
og iligemåde til vide 24 sk.
41. De som er tillagt vongeleddene vedlige at holde,
skal dem udi rette tid hafve ferdig, at ingen skade
deraf forårsagis. Sker det icke, og der påklagis, at
leddene icke ere forsvarlig ferdiggiort, da skal de ved
kommende samme ledder vedlige skulle holde, gifve
til byen, hver gang skade deraf sker, 24 sk.
42. Voldermissedag skulle Dristrop mænd, og de,
som pløier og såer på Dristrop marker, komme til
sammen og gå med gierder om rugmarken, biugmarken og haufverne i byen. Befindis det da, at
nogen icke hafver giort sine 'gierder ferdig eller er

DRIGSTRUP, BJÆRGE HERRED

191

icke så lovlig, som de bør at være, gifve til vide for
hvert stycke gierde 24 sk. og skaffe gierdet strax
ferdig. Sker det icke, da skal dend mutvillige gifve
til vide, for hver gang derom blifver advart, 24 sk.
og betale skaden derforuden, som af samme gierder
sker. Kommer ellers hul på nogen mands gierder,
efter at biug er soed, og dend, som gierdet eier, blif
ver derom advaret, og hånd icke strax flyer det lugt
igen, hånd skal gifve til vide af hver half dag, det
findis ulugt, 8 sk.
43. Udtager oldermanden 2 eller flere, som skulle
i hans fraværelse gå om gierde, og de samme mænd
ser, at brøst på gierderne findis, og dølier det for vild
eller venskabs skyld, da skal enhver af dennem gifve
til vide 24 sk. og strax skaffe det brøstfeldige gierde
ferdig under samme straf.
44. Befindis at en eller anden giort stente på nogen
mands gierde og tager derofver enten høe eller korn,
og sådant lovlig kand bevisis, da skal dend skyldige
gifve til vide 12 sk. og skaffe gierdet strax så ferdig,
som det tilforn hafver været, under samme straf.
Mens er det så, at andre der efter går ofver på samme
gierde, som tilforne vår stente på, de skal lide og
undgielde samme vide og straf, som tilforn er meldt.
45. Med vogt ved vongeleddene og andensteds der
med skal forholdis, som hidindtil sked er, og skal
samme vogt gå ret omkring i al byen og 2 ferdig bud
skal vogte hver dag. Når de såledis er bestilte, og
der da skade sker for deris forsømmelse skyld, som
skulde vogte, skal de begge gifve til byen 24 sk. og
derforuden betale skaden, sked er. Ellers skal en
hver sige sin naboe til, når hånd skal vogte. Hvo
det forsømmer, så dend, som skulle vogte, i rette tid
ei får bud derom, skal gifve til vide 8 sk.
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46. Hvem som tager staufre, torn eller anden giersel
af anden mands gierder og sætter det på sit eget, og
sådant hannem lovlig ofverbevisis, hånd skal gifve til
vide, for hver gang sådant sker, 3 mark, og så icke
tilstedis at komme i nogen erlig forsamling, førend
alle mand hannem i deris lang vil annamme.
47. Pløier, slåer, skiærer eller høster nogen ofver
rén og gammelskiel, og sin naboe derpå klager, vil
dend skyldige icke strax rette for sig, så dend, som
skaden hafver lid, forårsagis siun derpå at tage, da
skal dend skyldige ei allene udlegge det, hånd i så
måder ulovlig til sig annammed hafver og betale
skaden, sked er, mens endog derforuden betale om
kostningen, som dend anden giør derpå og gifve til
byen 3 mark. Klager nogen uret, da skal hånd lide
og betale samme bøder og straf, som hånd vilde,
dend beklagte skulle betale, og derforuden til byen
3 mark.
48. Hvem som kiører eller ager ofver anden mands
korn eller eng, og det hannem kand ofverbevisis,
dend skal betale skaden og derforuden gifve til byen,
for hver ager eller engmål hånd ofverkiørt hafver, 2
sk. og derforuden 24 sk.
49. Dersom dend ene renbroder uførmer dend anden
med sten at kaste eller anden tåd at påføre ofver ret
rén, hånd skal gifve til vide 24 sk. og strax skaffe
sådan tåd tilbage igien, under samme straf.
50. Slå græs: Der må og ingen af Dristrop mænd
eller og dem, som bruger aufl på Dristrop marker,
udgå nogen år med læ at slå græs udi nogen af
Dristrop marker, førend alle mand vedtager. Dersom
nogen her imod giør, hvad heller hånd slår på sit
eget eller icke, gifve til vide 1 rdl.

193

DRIGSTRUP, BJÆRGE HERRED

51. Age korn og tørf: Så skal ei heller nogen af
Dristrop mænd eller andre deris markmænd, de dage
som prædicken holdis, under prædicken eller om natte
tide tilladis enten at binde eller age korn eller tørfve,
uden så er, at fornødenhed det udkrefver, dog skal
dend, som det fornøden hafver, førend hånd noget sligt
forretter, gifve oldermanden det tilkiende og hafve
det udi hans minde. Forsømmer nogen dette og af
myndighed vil giøre, hvad hannem behager, hånd skal
gifve til vide 1 rdl. og så icke annammis udi nogen
erlig forsamling, førend hånd sin brøde betalt hafver
og sin forseelse hafver afbedet, så alle mand er med
hannem fornøiet.
52. Hvilken naboe, som af fri villie giør dend anden
uhegn i marken med sit kvæg, som enten beder, tygrer
eller hafve bæster i hældegang udi dend andens korn
eller eng og sådant lovlig kand bevisis, hånd skal ei
alene betale skaden, som giort er, mens endog gifve
til byen 1 rdl., og icke annammis i nogen erlig for
samling, førend hånd sin brøde hafver betalt, og hans
forseelse er hannem efterlat.
53. Om tygring: Det skal og icke tilladis nogen
af Dristrop mænd at føre nogen af deris heste, kiøer
eller andet kvæg på tøier udi nogen af Dristrop mar
ker, førend oldermanden og meninge byemænd hafver
det samtygt. Giør nogen her imod, skal gifve til byen
1 rdl. Ellers skal alle mænd, som vil hafve nogen
heste, kiøer eller andet kvæg på tøier udi Dristrop
marker, lade deris tøger siune på stefne for alle mand,
førend de må sætte deris kvæg udi tøier. Forsømmer
nogen det og icke ville lade sine tøger siune, gifve til
vide 1 mark. Føris nogen bæster eller kvæg i nogen
af Dristrop marker på tøier med minde og enten af
Vider og vedtægter. 3. B.
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dem kommer løse udi korn eller eng, da skal dend,
som sådanne bæster og kvæg eier, betale skaden, giort
er, og derforuden gifve til vide for hvert høfved, som
løs kommer, hver gang 1 fdkr. biug, uden så er, at
hånd kand lovlig bevise, at hans uven hafver det løs
slagen, er hånd i byen boende, da skal hånd bøde og
betale samme straf og bøder, som hånd dend anden
forårsaget og bragt hafver. Og på det at goed skik
med tøiring på Dristrop marker kand hafvis, skal
Dristrop mænd, som bæster og kvæg på tøier hafver,
så tit som oldermanden vil det begiere, og dersom det
da kand befindis, tøgrene på de udsatte heste og kvæg
ei ere så lovlige, som de bør at være, skal dend skyl
dige gifve til vide, for hvert tøier ulovlig findis, 8 sk.,
og så skaffe gode tøier eller kvæget bort under samme
straf.
54. Om græsbed: Dersom nogen fører mere kvæg
på Dristrop markers græsbed om sommeren, end som
hånd hafver jord til, og græslegget omformelder, hånd
skal gifve til vide 3 mark og skaffe sit kvæg strax
bort, uden det så er, at hånd kand hafve det i alle
mands minde.
55. Fordrister sig nogen at drifve kvæg ind i Dri
strop marker mod oldermandens og meninge Dristrop
mænds samtycke, hvad heller samme kvæg hafver
hiurder eller ei, hånd skal gifve til vide 1 rdl. Og
dersom hånd icke strax skaffer kvæget bort af vongen
gifve og iligemåde vide 1 rdl.
56. Gadehusmænd og andre, som intet pløier eller
såer i Dristrop marker, må icke lade deris kvæg eller
andet små fænnet komme på nogen af Dristrop fælle
der eller anden Dristrop græsgange, uden så er, at
meninge mand vil det samtycke. Giør nogen her imod,

195

DRIGSTRUP, BJÆRGE HERRED

dend skal gifve til vide 3 mark og skal strax skaffe
sit kvæg bort af Dristrop marker og icke tilstedis
der på marken samme sommer noget græs at niude.
57. Dersom nogen hafver vrinske heste udi tøir på
Dristrop marker, som ere arrige og bidske, skal for
vare dem udi fæddere eller anden sterk giemme. Og
samme heste anden skade tilføier, hånd skal icke allene
betale skaden, sked er, mens endog derforuden gifve
til vide 1 rdl. og skaffe samme heste bort af marken.
58. Hvem som slåer anden mands heste eller kvæg
løse af tøir, som de står udi, og det lovlig kand bevisis, dend skal betale skaden, som sked er, og der
foruden gifve til vide 3 mark. Hugger hånd eller bry
der tøieret istycker, betale skaden og derforuden gifve
til vide 1 rdl. Tager hånd tøiret slet bort med alle,
betale al skaden og gifve til vide 2 rdl. og icke til
stedis i nogen erlige forsamling at komme, førend
samme brøde er betalt, og forseelsen er eftergifven.
59. Om skadelig kvæg og hunde: Dersom det
og kand befindis, at nogen af Dristrop mænd hafver
noget slags kvæg, som vil stange, eller og hunde eller
svin, som vil bide får, lamb, giæs, grise eller andet,
hvad det kand være, og dend, som sådan kvæg eller
hunde hafver eller eier, derom blifver advaret, og
hånd icke strax legger sådant skadelig kvæg og hunde
af eller forvare det så stærk, at de icke kand giøre
nogen mand skade, mens lader samme skadelig kvæg
og hunde gå løse, hvad heller de giør nogen skade
eller icke, da skal dend, som sådant kvæg og hunde
eier, gifve til vide for hver gang 3 mark. Og dersom
sådant kvæg og hunde, som løse går, blifver derofver
af nogen dræbt, hafver skade for hiemgield. Sameledis skal og holdis, dersom noget andet kvæg, hest,
13*
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hors, oxe, koe og svin bryder ind i vång på lovlig
gierder, og dend, som det eier, vil icke legge hegt på
samme kvæg, hånd være samme fornæfnte straf og
bøder undergifven, som om hunde tilforn sagt er.
60. Skal og ingen være tilladt at komme udi nogen
af Dristrop marker at slå eller skiære græs for nogen
mands ager eller i eng imod oldermandens og Dristrop
byemænds villie, som de til kalfve ville hiemføre.
Hvem det giør, skal betale skaden og gifve til vide
24 sk.
61. Om harfve liggende i marken: Lader
nogen af Dristrop mænd ligge deris plog eller harfve
udi marken, efterad hånd hafver tilsåed, af ladhed
sig self og flere til spot, hånd skal gifve til vide 24 sk.
Slæber og nogen sin harfve igiennem vongeled, gifver
og 24 sk. Giør nogen ulovlig vei ofver anden mands
sæd, og det bevisis, bøde, for hver gang sådant sker,
24 sk.
62. Alle rugmarks gierder skal være fuldlugte hver
St. MickeZs dag, som skulle vedligeholdis siden vinte
ren igiennem. Findis at nogen mands gierder icke er
fuldgiort, når rug såes og siden derefter, hånd skal
ei allene strax efter advarsel giøre sine gierder ferdig,
mens endog gifve til vide 8 sk., for hver gang sådan
brøst findis.
63. Alle og enhver udi Dristrop boende skal være
tilforpligted at hafve én lang stie udi sin gård, som
kand være en goed ferdig teckestie, som Gud forbyde
det, at ildebrand kunde påkomme, samme stier til
dets fornødenhed kunde brugis, så vel og i storm og
uveir. Hvo det forsømmer og vil forskaffe sig samme
stie, skal gifve til vide 24 sk.
64. Om vanding: Når tørke kand påkomme og
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ellers, når behof giøris, at kilder og vandinger på Dristrop marker skulle rensis, da skulle alle, som i byen
boer ligesåvel husmænd og husfolk, som de der pløier
og såer, skulle hielpe at rense, når de derom af older
manden blifver advaret. Forsømmer nogen det og icke
vil hielpe at rense kilder og vandinger, når fornøden
giøris, gifve til vide, for hver gang hånd icke vil hielpe,
12 sk. og derforuden betale de andre, som arbeidet
for hannem hafver giort.
65. Om skiæl og pæle: Hvem som oprøcker
skielstage eller sten eller og forflytter det sig self eller
nogen anden til vildelse og skade, og lovligen kand
bevisis hannem ofver, hånd skal icke alieniste skaffe
det på steden igien, som hånd hafver oprøgt og forfløt, mens endog derforuden gifve til byen 2 rdl. og
icke tilstedis at komme i nogen erlige samkvem, før
end hånd sin bøde betalt hafver och sin forseelse for
meninge mand hafver afbedet.
66. Svinestie: Hvem som skiærer tørfve eller
hugger træ på anden mands grund at bygge svinestie
med, skal ei allene betale skaden sked er, mens endog
gifve til vide, for hver gang sådant sker, 1 rdl.
67. Slager nogen lænd, ryg eller bén istycker på
anden mands svin, så de icke kand komme til rette
igien, derfor skal hånd ei allene betale skaden, sked
er, mens derforuden gifve til vide 1 rdl., uden det er
gårdbrydere, som skaden sker på, så bødis intet derfor.
68. Pant at tage: Efterdi at oldermanden skal
skaffe enhver ret, som noget hafver at klage, da skal
oldermanden også hafve dend magt herefter, som tilforne været hafver, at tage pant hoes alle dem udi
Dristrop, som icke vil holde hegn og christelig skik
og der tilmed ei vil giøre, hvad ret er, enten i mark
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eller bye, og dermed sig ei imod loven forser. Befindis
det, at dend, som skal pantis, ei godvilligen vil udlegge det, for hvad som helst handel det og være kand,
til dend tid oldermanden hannem forelegger, hånd skal
gifve til vide, hvergang sådant sker, 2 mark og be
tale pantningen derforuden. Gifver dend, som pantis
skal, oldermanden og hans medfølgere ukvemsord eller
lucker sin port, led eller dør for hannem i sådan for
retning, gifve til vide 24 sk., og tages pant for det,,
som hånd forbryder, som for det, hånd tilforne hafver
forbrudt. Griber hånd til verge, der pantis skal, om
hånd endskiønt ingen skade dermed giør, eller truer
og undsiger oldermanden i samme forretning, hånd
skal gifve til vide foruden det ofverskrefne 1 rdl. og
pantis derfor indtil betalt blifver.
69. Formener sig og nogen, det hånd er pantet for
uret, og hånd det for oldermanden beviser, da skal
oldermanden udnefne 4re mænd af byen, som sligt
skal forfare, enten dend, der pantet blef, hafver ret
med at fare eller ei. Befindis det da, at hånd icke
burde at hafve været pantet, bekommer hånd sit pant
igien uden nogen vide at gifve, hvor imod hans angifvere skal lide og undgielde alt hvis dend, som
pantet blef, ellers for ret skulle betale, og tagis pant
derfor til betalt blifver.
70. Hvem som såledis blifver pantet for sine for
seelser og brøde, og icke løser sit pant inden den tid,,
oldermanden hannem forrelegger, da er pantet for
brudt, dog skal det på stefnen trei gange opbydis^
siden svaris dend, som pantet fråtogis, icke dertil.
71. Om randsagen: Mister nogen af Dristrop
mænd eller andre, som bruger aufl på Dristrop mar
ker, noget af deris goeds, enten i bye eller mark^
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samt ris, torn eller andet, og dennem, som mister,
angifver det oldermanden og begierer at ville randsage
derefter i byen, da må oldermanden eller andre icke
negte hannem, mens oldermanden skal strax under
1 rdls. vide lade sammenkalde meninge byemænd og
rensbrødre, som skulle gå i hver mands hus og hafvende værger og lede efter samme goeds, som angifveren hafver mist, og dermed sig ei imod loven noget
forser. Bliver nogen tilbage og icke vil følgis med at
randsage, når hånd blifver tilsagt, uden siugeseng det
forhindrer, hånd skal gifve til vide 1 rdl. Ellers når
som helst der skal randsagis, da må oldermanden og
meninge byemænd begynde, hvor de vil, og ende,
hvor de vil, dog at de randsager over al byen. Der
som nogen da lucker for dennem, da må oldermanden
og meninge byemænd lucke op med magt og dermed
imod loven intet forbryder. Findis samme goeds, som
eftersøgis, hoes nogen mand, forfølgis det efter loven.
Og hafver oldermanden strax at gifve dend skyldigis
hosbonde sligt tilkiende, at hånd tilbørlige der ofver
kand lade rette, og skal oldermanden imidlertid tilskicke så mange friske folk, som dend skyldige kand
bevare, til hans herskab får det at vide, og begiere
hielp og bistand hoes hannem.
72. Om kvæg, som bryder i vång: Bryder
nogen mands kvæg ind udi nogen af Dristrop marker,
og det vorder indtagen, da skal dend, som slig kvæg
eier, første gang gifve for hver høfved én half skilling,
anden gang 4 sk., 3die gang 8 sk. til vide og skaffe
sådan skadelig kvæg bort. Sker det icke, da gifve til
vide for hvert høfvet 1 mark.
73. Om gieldheste: Ingen af Dristrop mænd
eller andre, som pløier og såer på Dristrop marker,
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må hafve gieldhester i rugmarken eller biugmarken
lengere end 8te dage. Befindis nogen at hafve gieldheste i fornefnte marker efter de 8te dagis forløb,
gifve til vide for hvert hofvet 24 sk. og skaffe samme
hest strax bort.
74. Om hør at røde: Hvo som røder hør eller
hamp i byens vandinger enten i bye eller mark og
hafver ei det i alle mænds minde, skal gifve til vide,
hver gang sådant sker, 24 sk., og skaffe samme hør
eller hamp strax af steden. Sker det icke, da at gifve
til vide 8 sk. Icke heller må dend ene naboe røde
hør eller hamp udi sin naboes tørfve grafver, med
mindre sin naboe vil hannem det bevilge. Befindis
det anderledis, og der påklagis, gifve til vide, for hver
gang det sker, 24 sk. og skaffe samme hør og hamp
strax bort af steden. Sker det icke, da skal dend
skyldige gifve dend, som torfvegrafverne eier, 8 sk.,
uden hånd vil efterlade.
75. Fattige folk, som tilladis af et sogn udi et andet
at komme om almisse at bede, skal fløttis imellom
naboerne, imedens dag er. Dersom nogen fløtter så
danne fattige til sin naboe efter soel er nedgåed, gifve
til vide 8 sk. og self skaffe samme fattige hus.
76. Der skal og ingen udi Dristrop huse eller her
bergere tartere eller andre sådanne omløbende skade
lige folk. Befindis nogen efter denne dag at huse eller
herbergere sådanne omløbende skadelige folk, skal
straffis som de, der huser fredløse, efter lovene. Sker
det ellers, at sådanne tartere eller andre keltringe
skulle overfalde nogen af Dristrop mænd, deris hustruer
eller folk, da skal meninge mand forpligted være med
alle sine folk at hielpe dend, som vold og uret vederfaris. Forsømmer nogen det og icke vil komme til-
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stæde, når der tudes, enten ved dag eller nat, hånd
skal gifve til vide 24 sk. Beder ellers dend ene naboe
den anden, at band udi slig tilfald ville hielpe hannem,
og hånd icke vil, da skal hånd være forfalden til byen
at gifve 2 rdl. og icke tilstedis at komme udi nogen
erlige forsamling, førend hånd samme sin brøde be
talt hafver og sin forseelse for meninge mand afbedet,
uden så er, at meninge mand hannem for afbedelse
ville benåde.
77. Dersom nogen kand hafve tøgring at leie bort
og icke vil unde sin naboe det for betaling, som det
af hannem kand begiere, hånd skal gifve til vide 24
sk. Befindis det, at hånd leier sådan tøgring bort til
udenbyes mand sin naboe dermed at skade, hånd
skal gifve til vide 3 mark, og skal strax skaffe det
fremmede kvæg af marken, under 1 mark til vide,
for hver dag det derefter findis.
Denne forskrefne vedtegt og byelov er af os underskrefne, navnlig:
Mads Nielsøn. Laurs Rasmussen. Anders Rasmussen.
Jens Hendriksen. Knud Hansen. Laurs Hansen.
Peder Hansøn.
Anders Madsen.
Jep Christensen.
Jens Rasmussen.
Christopher Christensen.
Hans Lauesen.
Knud Pedersen.
Lauris Pedersen.
Hans Jensen. Elias Povelsen. Hans Jensen.
Rasmus Knusen.
Rasmus Knusen.
Hans Hansen.
Peder Erichsen. Hans Jørrensen. Peder Christofesen.
Hans Lausen. Knu Nielsen.

Efter originalen, der gemmes hos sognefoged L. P. An
dersen i Drigstrup. Det er en lille octav, 16 cm. høj og
10 cm. bred og indbunden i pergament, i det hele en
lille pyntelig bog, vel skreven og vel holdt. Den inde-
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holder 46 blade, hvoraf de 57 sider optages af vedtægten.
Underskrifterne findes på side 58—59. De består af for
bogstaverne med fornavnet foran og efternavnet bagved.
Efter håndskriften at dømme er den skreven af Anders
Deign i Drigstrup, der døde 1720, 75 år gammel. Un
derskrifterne viser, at den må være skreven før 1698,
idet en af dem omtales som død dette år.

Over-Kjcerby, Drigstrup, Bjærge herred.
Over-Kjærbyes vedtegt.

1723.

Lands lov er rigets støtte,
Byes vedtegt, byens gafn,
beholder hver mands nøtte
sampt fred og goede nafn.
I denne goede tanke og christelig forsæt fornemme
lig Gud til ære og os self til gafn og beste, hafver vi
samtlig Over-Kjerby mænd og beboere, så mange som
pløjer og såer på byens marker udi ydermere kraft
af hans kongl. mai. allernådigste almindelig lovs tredie
bogs 13 cap. 31. art., pag. 477, endregtelig med hin
anden i ald oprigtig kiærlighed indgåed og samtøgt
efterskrevne vedtegt, som af os og voris efterkommere
i Over-Kiærby mand efter anden uryggelig skal holdis
og efterkommis under straf, som en hver efterfølgende
articul formelder. Til dets ydermere forsikring vi og
samme ei allene samptlig hafver underteignet men
end og til tinge hafver ladet forkynde og af rettens
middel læse, underskrifve og forseigle.
Gud for ald ting.
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I. Om Gudsfrygt:
1. Alle og enhver skal søge kirken og Guds hus
om hellige og bededagene, når prædiken forrettis. Hvo
som det forsømmer og imidlertid befindes at tage sig
noget arbeide for, enten at pløie, såe, terske, høste
eller age korn eller tørf eller andet dislige, skal give
til vide hver gang 2 mark, med mindre fornødenhed
det udkræfver, da hånd sit forfald hos oldermanden
dog først skal anmelde og af hannem der til hafve
bevilling.
II. Om oldermand og yngermand,
som er stoelsbroder.

1. Oldermand og yngermand forandris årlig hver
Voldermisse dag. Og da skal oldermanden, som fra
træder bestillingen, lade oplæse for menig mand denne
vedtegt, førend dend anden oldermand lénet af han
nem anammer, på det at om nogen kunde været død,
og andre i deris sted kommen, de dend da kunde
underteigne og sig derefter vide at rette. Forsømmer
oldermanden det, gifve hånd til vide 24 sk.
2. Og skal oldermands lénet gå ret omkring i byen
og de være oldermand, som ere vittige og forstandige,
sampt kand svare og tale på byens sager, som menige
mand kand være til gafn og beste, og nyder af byen,
hvis bekostning hånd nødvendig behøver. Skulde
nogen, som oldermandslénet er tilfaldet, det icke vilde
eller torde antage, da gifve hånd til byen 2 rdl., og
går da oldermandslénet ham det år forbi og treffer
dend nermeste efter omgangen.
3. Oldermanden skal være forpligtet for menige
byemænd ved sin fratrædelse at giøre regenskab for,
hvis hånd i sit embede kand hafve oppebåren, og
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derhos forklare om samme til byens nøtte er anvendt
efter lovens pag. 477, art. 32. Ei heller skal det være
oldermanden tilladt at have nogen restands af byens
tilgoedekommende, men skaffe det inden sin fratræ
delse til byens nøtte indsamlet, eller self være ansvar
lig, og derforuden om nogen byens rettighed i så
måder vorder forsømt, betale straf til byen 1 rdl.
4. Hvo som giør oldermanden ulyd enten på stefne
eller anden skickelig samling, eller og hannem med
ukvemsord bander, lygter, høder, truer, eller undsiger,
når hånd i sit embedis forretning noget har at bestille,
skal give til vide 1 rdl., eftersom oldermanden er
alles mand og bør al hafve fred, hvor hånd på em
bedets veigne forårsagis at komme. Og hvad somhelst udi dette tilfælde forbrydes af nogen mands
børn tiennistetiunde eller husfolk, skal hosbunde self
svare, og byen hos dem tage sin skadis opreisning.
5. Stoelsbroderlauget og fåldefogederiet skal alle
tider følge yngermanden, som ligeledes årlig går ret
om i byen. Og skal yngermanden alletider gå older
manden til hånde og være ofverværende, når noget
i byens forretning forrefalder, på det at hånd kand
giøre sig byens sager des bedre bekiendt og døgtig
til ved årets udgang at antage oldermandslénet.
6. Og skal fåldefogeden i det mindste 2de gange
om året, nemlig Allehelgensdag og Voldermisse giøre
oldermanden og menige byemænd regenskab for, hvis
hånd i samme sin bestilling på byens veigne har
oppebåret. Forsømmer hånd det, gifve til straf hver
gang 2 mark. Og hvo som udborger af fålden noget
udenbyes kvæg, førend hånd får vissen for skaden,
giort er, efter uvillige mends sigelse sambt løsnings
penge efter forordningen af 14. April 1694, som er af
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en koe, best eller andet stort høfvet 8 sk. danske, af
et ungt nød eller svin 4 sk., af hver fåer eller gris
1 sk., da skal dend svare til skaden og løsnings
pengene, som kvæget har udborget, og derforuden
gifve til straf 24 sk. Befindes ellers nogen i byen
uden forloug at tage kvæg eller creatur af fålden eller
fra dend, som skal drifve det i fålden, da skal hånd
gifve til straf 2 mark, i hvo kvæget end tilhører.

III. Om stefne.
1. Hvilken af byemendene som icke møder til de
årlige stefne, som holdis Kyndelmis, Fastelaven, Voldermis, Pindsedag og Allehelgendag, skal give til vide
24 sk., med mindre hånd sit lovlige forfald for older
manden på stefnet lader undskylde og, om forlangisr
kand bevise, men hvem som ellers icke self møder til
stefne, når der tudis i byen eller icke skicke sit fuld
myndigt bud for sig, om hånd ei self er tilstede, skal
give til vide hver gang 2 sk.
2. Slåer nogen hinanden på stefne eller i nogen
anden skickelig forsamling, give til vide 2 mark.
Ellers skal hvis klagemål, som dend ene naboe i
sådan eller andre måder kand have imod dend anden,
ske for oldermanden på byens stefne. Dersom da
icke naboerne kand forlige dem sagen imellem, står
det dem, som icke vil lade sig nøie, frit for at bruge
loven; men understår sig nogen at klage enten for sit
herskab eller at falde til proces, førend hånd på bystefnet har klaget, da gifve hånd strax til byen 1 rdl.
IV. Om byens tyer.

1. Byens tyer foerer oldermanden forsvarlig om
vinteren, som hånd skal være forpligtet Allehelgendag
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på foer at indtage under straf for hver dag, hånd
lenger ude går, 24 sk. Ei heller skal det være tilladt
tyeren førend Voldermisse igien på græs at udslåe,
ligeledes under forberørte straf 24 sk. for hver dag.
2. Og på det tyeren stedse kand findes i god stand
og til sit brug forsvarlig, skal oldermanden ved samtlig
byemendene lade dend besigtige på efterskrefne tider:
3. Juledag efter prædicken, Kyndelmissedag og Volder
misse, førend hånd på græs udladis. Og når hånd
da er funden upåklagelig, hafver hver mand strax at
betaile til oldermanden tyerens forgield, efter som
hidtil i byen brug været hafver, nemblig af hver gård
2 skp. godt ydefærdig byg. Klager oldermanden ofver
betalningens tilbagehold, gifver dend skyldige vide
til byen 1 mark og lide udpantning både for viden
og oldermands kornet.
3. Men befindes her udi nogen oldermandens for
seelse, enten at hånd icke foerer tyeren forsvarlig,
eller ei til anførte tider hannem lader besigtige, betale
hånd hver gang til byen 2 mark. Men skulde tyeren
ved nogen slig forsømmelse blifve udygtig til byens
og menige mands nøtte, da skal oldermanden, så
snart hånd derom blifver tilsagt og forrelagt en vis
tid, at forskaffe en anden dygtig tyer, som alle mand
kand blifve tient med, eller og lide udpantning ved
yngermanden og 2de mend for en dygtig tyers verdi,
hvilken om byemendene i såe måde self skulde være
forårsaget sig at forskaffe, da betaler oldermanden
foruden tyerens verdi vide til byen 2 rdl.

V. Om husfolk.
1. Ingen må efter denne dag underståe sig at ind
tage nogen til huse, i hvad bevis og skudsmål de
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end med sig bringer, førend det tillige er med alle
mands minde. Hvo sig herimod forser, gifve straf til
byen 1 rdl., foruden dend bøde loven i de tilfælde
viedere formelder.
2. Dersom nogen ufred eller utroeskab i mark eller
bye befindes af husfolk enten i at stiele stafre eller
giersel, at hugge piele, torn eller andet dislige, da
skal samme ei allene betale skaden, men endog straf
til byen 1 rdl. og slet af byen forvises med mindre
menige mand vil tillade ham lengre at forblive.
3. Og som mand med største forundring, skade og
fortræd her under på nogle år har måt anse og for
nemme, hvad ufred udi voris marker frem for nogen
anden steds i hele landet er gået i svang med ubillig
axsankning både af husfolk, børn og andre, der i
snesetal hele høsten igiennem løber iblant kornet, som
står på marken, og bortfører hele poeser og secke
fulde, hvor ved de undslår sig fra arbeide, som de
for goed betalling i så travel tid kunde tiene mangen
ærlig mand med, da til slig mistænkelig axsankning
en gang at fåe afskaffet, er hermed fuldkommen ved
taget, at alle og enhver, som har korn her på byens
marker, skal være forbunden at optage, hvem de
såledis med axsankning forrefinder, og første gang
fratage dem, hvis ax de kunde hafve sanket med
poese og alt, som de har, at levere til oldermanden,
som efter dets værdi har at føre det byen til nøtte.
Mens skulde det befindes eller nogen mand ofverbevises, at hånd eller hans folk, som på marken
findes og herom er vidende, icke efterkommer deris
her udi vedtagne pligt, idet at de enten forsømmer
af nachlessighed eller mudtvillighed at optage slige
axsankere, i hvo de og være kunde, eller og at igien-
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gifve nogen, hvis de i så måder har antreffet med,
da betale dend skyldige straf til byen hvergang 2 mark.
Og hvis forseelse hos tienistefolk her udi befindes,
betalte hosbunden og igien søge sin opretning enten
udi løns descourtering eller anden måde, som de bedst
véd og kand.

VI. Om hæign.

1. Ingen må uden menige mands tilladelse bygge
eller indhæigne noget på byens gade, som ei tilforne
bygget eller indhæignet været hafver, under straf til
byen 2 mark. Og dersom hånd slig ulovlig verk icke
strax efter forrelæggelse til vis tid optager, skal hånd
der foruden gifve til byen 4 mark.
2. Hvo som hafver haugegiærder til halve med sin
naboe, skal skaffe samme giærder færdig inden påske
i det allerseniste hver år. Forsømmes det, og nogen
skade der ofver sker, skal dend, som forseelsen hos
findes, ei allene betaile skaden, men endog gifve straf
til byen 24 sk.
3. Giærder skal efter loven forsvarlig være lugte
for rugmarken inden st. Mortensdag og for vårsæd
inden Voldermis. Hvo dette forsømmer, betailer til
vide for hver giærde 8 sk. Dog dersom menige mand
efter tidernes forandring og markernis ledighed noget
år skulde eragte tienligt, at giærderne for blef lugte,
da skal oldermanden, når hannem sligt er giort bekiendt, på offentlig stefne 8te dage forud tilsige en
hver dend berammede tid, inden hvilken giærderne
ufeilbar skal være lukt under forberørte straf.
4. De som er tillagt vongeledene at vedligeholde,
skal dem i rette tid tillige med giærderne forsvarlig
skaffe færdig. Sker det icke, og derpå klagis, skal de,
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som ledene skulde vedligeholde, foruden skaden, om
nogen sker, betale til byen 1 mark.
5. Enhver som har tofteled eller huslouge af sin
gård udi marken, skal holde dem såledis forsvarlig
vedlige, at ingen der ofver tager skade, skal også
tilluckis, så snart kornet er sået, og ei tilladis at opluckis, førend kornet skal indagis. Hvo der imod
giør, betale skaden, der ved måtte tilføies, og gifve
til straf 1 mark.
6. Hvo som giør stente eller gang over nogen mands
giærde, og det hannem overbevises, betalier til vide
8 sk., foruden og svare til, hvis vide, dend som giærdet tilhør, derofver ved giærdesiun måtte vorde lagt
for, og skal det icke tienne nogen til undskyldning,
at andre forhen hafde giort stenten, men dend, som
ofverbevises hafde gået der ofver, skal ligefuldt betale
viden, endskiønt for hen var giort gang af andre.
7. Voldermisdag skal samptlige byemendene samlis
og gå med giærder både om rug og bygmark såvel
som haugerne i byen. Og hvo da befindes enten icke
at have ladet sine giærder forfærdige eller icke giort
dem så louflig, som ske burde, skal betale efter oldermandens sigelse for hver uforsvarlig giærde efter deris
tilstand 2 sk., 4 sk., 6 sk., og i det høieste 8 sk.
første gang og skaffe giærderne færdig inden 24 timer.
Sker det icke, gifvis til vide for hver giærde dobbelt
så meget, som det første gang var lagt for.
8. Hvo som icke self møder at gåe med giærder,
når hånd blifver advaret om aftenen for hen, eller i
det ringeste skicker sit fuldmyndigt bud og lader sit
forfald undskylde, skal gifve vide til byen 8 sk.
9. Hvo som ofverbevises at hafve set igiennem
fingre med giærdesiun og for villie eller venskab duldt
Vider og Vedtægter. 3. B.
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noget mands giærdes brøst, da skal en hver af dem
gifve til vide 1 mark og strax skaffe det brøstfeldige
giærde færdig under samme straf.
10. Med vogt ved vongeledene, stænder eller anden
steds forholdes som hid indtil sket er, og skal gåe
ræt om i ald byen og 2de forsvarlige bud skal vogte
hver dag. Når de såledis er bestilte, og der da sker
skade for deres forsømmelse, da betale en hver af
dem, som vogte skulde, til straf 12 sk. og der foruden
skaden, sket er. Ellers skal en hver sin naboe tilsige,
når hånd skal vogte. Hvo det forsømmer, så dend,
som skulde vogte, i rette tide ei får bud der om, skal
gifve til vide 8 sk.
11. Skulde nogen kunde ofverbevises at have taget
stavre eller giærdsel af anden mands giærder og sætter
det på sit eget, hånd skal uden forskånsel give straf
til byen 1 rdlr. Og såfrembt hånd icke strax sådan
bøde i mindelighed self clarerer, skal hans forseelse
uden ophold tilkiendegifves dend forurettedis herskab
og forfølgis efter loven som for andet tyveri.

VII. Om skiælstager, sten og skiæl.

1. Dersom nogen kand louflig overbevises at oprycke eller forfløtte skiæl, sten eller stage nogen mand
til vildelse eller skade, da stande det menige mand i
byen frit for, hvad heller de vil tilstæde, at hånd for
soener sin forseelse med penge til byen efter uvillige
mænds sigelse eller og at tiltale ham efter loven for
falskner.
2. Pløier, slåer eller høster nogen over ren og gam
mel skiæl og hans naboe klager der ofver, og dend
skyldige strax ei retter for sig, så dend forurettede
forårsagis at tage siun, da skal dend skyldige strax
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udlegge det tilbage, som hånd i så måde til sig ulovlig
anammet hafver, og derforuden ei allene betaile dend
der ved tilføiede skade og ibragte omkostning, men
endog gifve til byen 1 rdl. Og så frembt hånd icke
retter for sig strax derefter uden videre lovmål, til
talis hånd efter loven som for ran. Men befindes dend
klagende i slige tilfælde at have klaget urette, da lide
og betale hånd forberørte bøder og straf, som dend
skyldige ellers, som meldt er, var falden for.
3. Der som dend ene rensbroder uførmer dend
anden med sten eller anden tåd at påføre ofver ræt
rén, hånd skal gifve til vide 1 mark og strax skaffe
sådan tåd tilbage igien under lige straf.

VIII. Om græsbed og tøiring.
1. Dersom nogen fører mere kvæg på byens græs
bed om sommeren, end græslægget omformelder, hånd
skal give til vide for hver høvet 24 sk. og strax skaffe
samme kvæg bort under dobbelt straf, med mindre
hånd kand have det med alle mands minde.
2. Fordrister sig ellers nogen at drive kvæg ind i
nogen af byens marker imod oldermandens og menige
byemænds samtycke, hvad heller samme kvæg haver
hiorde eller ei, hånd skal gifve straf til byen for hver
høfvet 2 mark og dobbelt, hvis hånd icke strax skaffer
kvæget bort af vongen, når hånd derom tilsagt vorder.
3. Mens er det af byens husfolk eller andre, der
icke har grund i marken, som sig imod disse poster
forser, da foruden bemelte straf, skal det dem icke
tilstædis der på marken samme sommer noget græs
at nyde.
4. Ei heller skal det være tilladt nogen at sætte
sine bæster eller andet kvæg i tøir udi nogen af byens
14*
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marker uden oldermandens og menige mænds samtycke. Hvo som her imod giører, skal gifve straf til
byen for hvert høfvet 2 mark.
5. Og skal enhver være forpligtet at lade deris tøier
siune på stefnen for alle mand, forend de må sette
deris kvæg udi tøier. Hvo som det forsømmer, gifve
til vide 1 mark.
6. Og på det disbedre skik i marken kand hafvis,
skal det ståe oldermanden frit for, så ofte hånd det
fornøden siunis, at lade tøirene i marken på de ud
satte heste og kvæg eftersé, og hvilket da icke for
lovlig og forsvarlig kand eragtis, skal eiermændene be
tale for hvert tøier 8 sk. og strax dygtige tøier eller
kvæget bort af marken under samme straf forskaffe.
7. Vorder noget tøier-bæst eller kvæg løst funden
i nogen mands korn eller eng, da betaler eiermanden
skaden, sket er, og derforuden løsningspenge for hvert
høfvet 4 sk., med mindre hånd kand bevise kvæget
ved nogen andens forseelse løs giort, hvilken da skal
bøde og betale, hvis eiermanden i så måde ellers
kunde være falden for.
8. Men dersom nogen ofverbevises forsettelig og
skarnsvis at slåe nogen anden mands hæste eller kvæg
løse af tøiret, da skal samme ei allene betale skaden,
der ofver sket er, men endog derforuden straf til byen
4 mark. Men hugger, skiærer eller bryder hånd tøiret
i stycker, skal hånd foruden skaden gifve til byen 1
rdlr.; blifver tøiret slet borte, 2 rdlr. Og ydermere
dend forurettede sin tiltale forbeholden efter lovlig
omgiænge til dend skyldige for ran eller tyfnet, om
det ei i mindelighed kand afgiøris, som hånd best
vil og kand.
9. Hvo som hafver vrinske heste i tøier, som er
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arrige og bidske, skal forvare dem udi fjædder eller
anden stærk hægt. Så frembt de anden nogen skade
tilføier, betaler eiermanden foruden skaden til straft
4 mark og strax skaffe samme hest af marken.
10. Ingen gieldheste tilladis lengere enten i rug eller
bygmark end i 8te dage, med mindre eiermanden vil
betale hver dag efter den tid for hver hest 24 sk. til
straf.
11. Ingen, som har mere enten græsbed eller tøiring,
end hånd self behøver, må understå sig at leie eller
afhende det til fremmede, førend hånd fåer tilbudet
sine naboer eller lodseiere, der har lod og grund i
marken, om de det forlanger. Hvo herimod giør, skal
bøde til byen 1 rdlr., og derforuden, dersom hånd
icke strax skaffer samme fremmet kvæg af marken
til dend forelagde tied, betale for hver høvet nat og
dag 1 mark.

IX. Om vandinger.
1. Når tørkeåringer indfalder og ellers, når behof
giøres, at byens kilder og vandinger på marken skal
renses, da bør alle og enhver byens beboere såvel
husfolk som anden at hielpe til at rense, når de derom
af oldermanden blifver advaret. Hvo det forsømmer,
gifve til vide for hver gang 1 mark.
2. Hvo som røder hør eller hamp i nogen af byens
vandinger, det være sig enten i bye eller mark, og
icke har det med alle mands minde, skal gifve til
vide hver gang 24 sk. og skaffe samme hør og hamp
strax bort under dobbelt straf.
3. Det samme er også, om dend ene naboe røder
enten hør eller hamp udi sin anden naboes tørfvegraf
uden hans bevilling.
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4. Ingen må grave eller lade vand flyde over anden
mands grund. Giør nogen her imod, betale skaden,
derved sker, og derforuden betale til byen 2 mark.
5. Hvo som graver nogen lergrav ved alfar vei,
skal strax kaste dend efter igien, på det ei nogen der
udi skal komme til skade. Sker det icke, og nogen
fåer skade på deris kvæg eller andet udi samme ler
grav, da betale dend skaden, som graven haver ladet
kaste, og derforuden give til byen 1 rdlr.
X. Om ildstæder og ildsvåder.

1. Tredie Pindsedag, når prædiken er endt, skal
samptlig byemendene hvert år før noget andet foretagis komme tilsammen og gåe om i ald byen hus
fra hus, en hvers oven og ildsteder for frygt og fare
skyld at bese. Dersom da nogen brøst ved nogen
mands ovn eller ildsted skulde befindes, som står til
at hielpe, da forrelæggis samme mand en hvis tid af
oldermanden, forinden hånd brøstfeldigheden lader
reparere og det under en hvis straf. Forsømmis dette,
betailer dend skyldige viden, hånd er lagt for, og der
foruden stande det oldermanden og menige mand frit
for strax at nedslåe dend brøstfeldige oven eller ild
sted, med mindre hånd sig strax på stedet med dennem i mindelighed affinder.
2. Hvilken mand, som veirer sig eller er hinderlig
på dend tid at lade bese sin oven eller ildsted, hånd
skal give til vide 1 rdlr. og derforuden svare sine
naboer til, hvis skade de af hans oven eller ildsted
kunde bekomme.
3. Dersom nogen ildebrand i nogen mands hus eller
gård — det Gud i nåde afvende for Christi skyld —
skulde påkomme, da skal strax alle mands personer
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i byen udi største hast være tilrede, så snart der
tudis, det være sig ved nat eller dag, ildens magt,
om mueligt er, at dæmpe. Skulde nogen i slige til
fælde blifve borte med sine bud og icke vilde hielpe,
da skal hosbunden for sig self gifve til vide 1 rdlr.
og for hvert af sine bud, som kunde giøre nogen hiælp,
4 mark, som hånd strax har at betaile eller uden
ophold lide udpantning for.
4. Dersom nogen hus eller gård i byen af ulyckelig hændelse vorder afbrændt, da skal hver gårdmand
i byen komme dend nødlidende til hielp med 1 skp.
korn, rug eller byg, og et bygningstræe, i det ringeste
af 1 mark værdi, 1 trave langhalm, én dags arbeide
på sin egen bekostning og 8 sk. i penge. Findes nogen
mudtvillig foranskrefne ei at efterkomme, skal samme
lide udpantning af oldermanden og 2de mænd ei allene
for ommeldte hielp til dend nødlidende, men endog
for sin mudtvillighed 1 rdlr. straf til byen.
5. En hver gårdmand skal være forpligtet til at
hafve en goed lang stie udi sin gård, som kand være
tienlig, om — Gud forbyde — ildebrand påkom, til
dets fornødenhed at bruge eller og udi storm og andet
uveir nøttig. Hvo som sådan stie icke har, forrelæggis
af oldermanden en hvis tid sig dend at forskaffe eller
betalle til vide 24 sk., for hver gang hånd befindes
det at have forsømt.
XI. Om hielp og tienstfærdighed imod
hinanden.

1. Såsom vi alle ere korset undergifne og vide icke,
hvor lenge Gud vil unde os helbredet til voris gierning og arbeide at fortsette, da er det også samtykt,
om nogen af os udi pløie-, sæde- eller høstens tid
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skulde vorde syge og sængeliggende eller i andre måder
blifver forhindret og trænge til hielp, så at de ei udi
rette tid kunde fåe deris arbeid frem enten med jor
den at pløie, såe eller høste, da skal hver mand i
byen, som Gud har forlenet helbred og sundhed, forhielpe dend syge og sengeliggende, så meget som for
nøden behøfvis, på deris egen bekostning, hvilket older
manden og 4re af naboerne først skal skiønne på og
afsige, hvorefter oldermanden har for alle og enhver
dette at bekiendtgiøre. Skulde da nogen findes væigerlig herudi og mudtvillige, når hånd derom af older
manden er tilvart, skal samme betaile dend hielptrængende så meget, som hånd skulde gifve en anden,
der kunde hielpe ham i hans stæd, og derforuden til
byen for ulydighed 4 mark, hvilket altsammen udi
dend skyldiges boe skal ske udpantning for.
2. Og skal oldermanden og de benefnte 4re mænd
ellers nøie observere, om sådan trang icke følger af
dend trængendis egen ladhed, skiødesløshed eller anden
skarnagtig forsømmelse, ti da skal ei allene ingen være
forbunden hannem herudi til nogen hielp, men mere
enhver tilladt herforuden at pante ham efter billighed,
som forseelsen er til, for hans arbeids tilbageståelse
og sendrægtighed, så vidt det i sin tid både kunde
komme ham self til forderfvelse og menige mænd til
hinder og ophold og ofveralt gifve anledning til lad
hed og efterladenhed.
3. Dersom dend ene naboe forrefinder den anden
på veie eller sti, hvor det og være kunde, enten på
en eller anden måde forlægen og bedis om hielp, og
sin naboe icke vil hielpe i sådan trang, da gifve hånd
til vide, om påklagis, 2 mark.
4. Skulde og nogen naboe finde andens kvæg ligge
i dynde eller anden uføre på marken og icke ræder
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det, om det er ham mueligt, eller og strax i det
mindste gifve eiermanden det tilkiende, da skal samme
gifve straf til byen 4 mark.
5. Ligeledis om nogen mand beder sin naboe i slige
tilfælde at hielpe sig, og hånd icke vil, skal hånd gifve
til byen 4 mark.
6. Falder smitsomme syge iblandt byens kvæg, så
at det døer for foede, da skal eiermændene, på det
at andet kvæg der af ei skal fåe skade, strax lade
nedgrave samme døde kvæg 2V2 allen dybt under
jorden på en hver sin egen grund, med mindre dend
naboe, på hvis grund det falder, i mindelighed vil
tilstæde ham det der at nedgrave, og det under straf
for hvert høfvet 24 sk.
7. Sker nogen mands hustrue, børn eller folk nogen
ofverlast af omløbende skarnsfolk, tatre eller andre
kieltringer, da skal menige mand forpligtet være, så
snart der tudis, ved nat eller dag, at komme tilstæde
og forhielpe dend, som vold og uræt vederfaris, og
det under straf, for hver gang nogen det forsømmer,
2 mark.
8. Og skal ingen underståe sig at huse eller her
bergere efter denne dag nogen dislige ubekiendte skade
lige folk. Hvo sig her imod forser, tiltalis efter loven
og straffis som de, der huser fredløse.
9. Hvad fattige folk som ellers af et sogn udi andet
tilladis at komme om almisse, skal fløttes imellem
naboerne imedens dag er. Dersom nogen forflytter
sådan fattige til si naboe efter soel er gået ned, give
til vide 8 sk. og self skaffe samme fattige hus.
XII. Om dødsfald.

1. Når nogen udi byen ved døden afgår, det være
sig formuende eller icke, da skal en hver være for-
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pligtet at hielpe til at samme døde blifver bortbåren
til sit leiersted, når hånd af oldermanden derom til
sagt vorder, eller bøde til byen for sin efterladenhed
hver gang 24 sk.
2. For sådan deris umage med at befordre dend
afdøde til graven cretenderis intet særdeles, videre end
hidindtil tilforne sket er, og dend afdødis efterlefvende
af høflighed og efter vilkor og egen goede villie vil
lade se til en kiendelse.
3. Hvad fattige og arme angåer, som i byen ved
døden afgår, skal enhver være bepligtet til efter deris
formue at forhielpe med nogen hielp, at samme fat
tige lig kand komme sømmelig til jorden, når de af
oldermanden derom vorder anmodet, eller og give
straf til byen 24 sk., og derforuden at betale dobbelt
så meget til begrafvelsens befordring, som hånd ellers
imod en af sine naboer kunde tilkomme, og af dem
gifvet vorder.

XIII. Om randsagning.
1. Som nogen af byemændene eller lodseierne i
marken mister noget af deris tilhørende enten i bye
eller mark, være sig staver, giersel eller andet, i hvad
det end være kunde, og dend, som det haver mistet,
angifver det for oldermanden med begiering at vilde
have randsaget derefter i byen, da må det hannem
ingenlunde nægtis, men oldermanden skal strax under
1 rdlr. straf lade sammenkalde menige byemænd, som
med hannem skulde gåe i hver mands hus og søge
efter det miste gods, hvor med de sig imod loven ei
noget skal forse.
2. Og skal det stande oldermanden og menige byemand frit for med randsagning at begynde og ende,
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hvor de vil, dog at de går ofver ald Byen, med min
dre at det søgende imidlertid forinden blifver funden.
3. Blifver nogen af byemændene tilbage og icke
vil følge med at randsage, når hånd blifver tilsagt,
med mindre sygeseng eller andet lovlig forfald det
måtte forhindre, hånd skal gifve vide til byen for
hver gang 1 rdlr.
4. Skulde nogen i sådane tilfælde befindes hinder
lig, at de enten lucker for dennem, som vilde rand
sage, eller i andre måder dennem det vilde formene,
da må oldermanden og tilstædeværende byemænd
self lucke op med magt og, slige hindringer aldelis
uagtet, fare furt med deris forretning og dog dermed
intet udi ringeste imod Loven sig skal forbryde, men
dend, som meldt er, herudi vil giøre hindring, tage
skade for hjemmegiæld, om hånd nogen der ofver
ved luckis opbrydelse kunde blifve tilføiet, og der
foruden gifve vide til byen 2 mark.
5. Findes samme gods, som søgis efter, hos nogen
mand, forfølge sagen efter loven, og haver da older
manden det strax dend skyldiges hosbund at tilkiendegive, at hånd tilbørlig der ofver kan lade rætte.
XIV. Om pantning.

1. Alt hvis nogen sig imod denne vedtægt findes
at forbryde, som efter indbemelte articuler nogen straf
eller vide til byen vedhænger og dend skyldige og
brøstfaldne icke strax på anfordring clarerer, det skal
ved oldermanden og yngermanden tillige med 2de
andre af byemændene tagis pant for udi den skyldiges
boe, uden sig noget dermed imod loven at forse.
2. Og skal oldermanden forelægge dend, som såledis for sin forseelse og brøde blifver pantet, en vis
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tid, forinden hånd sit pant har at løse. Og hvis det
icke til forelagde tid blifver indløst, da oppebydes
pantet 3de gange på stefnet, og dersom da hverken
panteieren eller andre på hans veigne pantet for dend
pris, det er udtaget for, vil indfri, skal oldermanden
self betale byen, hvis penge det er udpantet for, og
derefter ei svare dend, pantet er frataget, videre der til.
3. Ter sig dend, der pantis skal, uhøflig med
ukvemsord eller i andre måder opsætsig imod older
manden og hans medfølgerere, gifve hånd til vide
2 mark, og derfor strax tagis pant såvelsom for dend
forhen ifaldne brøde. Men griber hånd til værge,
omskiønt ingen skade sker, eller truer og undsiger
nogen i samme forrætning, skal hånd gifve til vide
1 rdlr., hvilken ligeledis, som meldt er, strax udpantis.
End giør hånd skade, tiltalis hånd efter loven foruden
nogen forskånsel, efter som skaden og forseelsen er til.
4. Formener sig nogen at være pantet for uræt og
erbyder sig det at bevise, da skal oldermanden udnæfne 4re uvillige mænd af byen til det at undersøge.
Befindes da, at dend klagende icke burde at have
været pantet, bekommer hånd sit pant igien uskad
uden nogen vide. Hvor imod hans angifvere skal lide
og undgielde alt, hvis dend, som pantet blef, ellers
for ræt skulde betale, og tagis pant derfor til det
betalt vorder.
XV. Endelig om noget videre end herudinden
allerrede anført er.
Ved daglig forfarenhed kunde observeris enten til
byens, markernis eller menige mands nøtte og fordel,
som egentlig her at tilføre denne sinde kunde være
forglæmt, da skal samme, når det med samptlige
byemænds samtycke, ofverværelse og underskrift her
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efter vorder indført, så vidt det icke strider imod
loven, alletider være af lige kraft. Til hvilken ende
og yderligere stadfæstelse vi også, som foran meldt
er, ei alene hermed tienstydmygeligst tillige er rættens
middels på skrift og forseigling begierende, men endog,
så vidt vi icke alt self kand skrifve, hafver ladit for
færdige en hver for sig et sit eget signette ved nafn
og nummer efter omgangen i byen til af betienning
her neden under med at forseigle.
Over-Kiærby 1. Dec. anno 1723.
Her under

segl med mændenes forbogstaver.

Læst for retten inden Vinding, Bierre og Aasum
herreders ting løverdagen d. 15. Janv. 1724 og derom
protokolleret. Testerer
Salomon Lindegård.
Jacob Lordropp.

Anno 1724 d. 1. Mai antog Niels Bertelsen oldermandslænet og Lars Hansen yngermands- og stoelsbroderlauget samt foldefogderiet. Samme gang blef
for menige mand lydelig oplæst indbemeldte vedtegt
efter dends melding Cap. I. art. 1.
For hvert af årene 1755, 1768, 1775, 1780, 1782,
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1791 er der en
optegnelse som ovenstående med tilføjelse: »og samme
af os ved egne hænder underskreven, vedtagen til
vedbørlig efterlevelse.« Og bymændene skrev så under
med deres forbogstaver.
Efter originalen. Det er en bog 17 cm. høj og 11,5 cm.
bred. Den er indbunden i læder. Overskriften står uden
på bindet. Den er på 198 sider. Teksten er på de første
98, meddelelsen om tinglæsningen på side 99, og de årlige
optegnelser på side 102—117. Resten er blank.
Den findes hos gårdejer Christen Pedersen i Over-Kjærby.

Svendborg amt.
Lunde, Sunds herred.
I. 1800.

Anno 1800 den 17. December vare vi underskrevne
forsamlede hos oldermanden Peder Thomsen, Lunde,
og da til vort laugs destobedre holdelse vedtoge føl
gende poster:
1. At gå fire gange årlig omkring hos hver mand
i Lunde by for at efterse, om deres ildsteder forsvar
lig ere vedligeholdte og rengiorte. Befindes nogle ild
steder at ikke være rengiorte, bøder den eller de, som
tilhører samme, 1 mark til lauget. Men befindes andre
feil ved ildstæderne, straffes de efter brandforordnin
gen. Og de, som ikke møder de bestemte tider, nemlig
hver Tamperdag, for at efterse ildstæderne, når de ei
ved lovlig forfald kan bevises at være undskyldt,
bøder ligeledes til lauget 1 mark.
2. Når nogen gårdmand indtræder eller afviger
lauget, giver han og hustru hver 1 rdl. Der imod en
husmand 3 mark såvel for sig som sin hustru, og
en indsidder 2 mark for enhver. Dette svares for
enhver til afgang og igang.
3. Når nogen ved døden afgår, det være gårdmand,
husmand eller indsidder, står det enhver frit for at
bede til begravelse, hvem de lyster; men når hele
lauget ikke bliver indbuden til begravelsen, svares i
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penge til lauget for en husmand 3 mark, en gårdmand
1 rdl. og en indsidder 2 mark, såvel for mand som
for hustru. Og de, som ikke møder, før liget bliver
udbåren af stuen, bøder 4 sk., og møder de ikke for
at kaste jord på, bødes 8 sk., og uden lovlig forfald
bliver ganske borte, 1 mark. Men når nogen ikke
uden sygdoms forfald møder til anførte tid, når en
udflytter skal føres til kirken, bødes dobbelt.
4. For laugets destobedre holdelse er indsat 2de
oldermænd, en gårdmand og en husmand, som efter
omgang skifter hver Maidag. Ved indtrædelse og af
gang gives af enhver 1 mark. Oldermanden skal være
forbunden at holde til lauget det fornødne brændevin
for samme pris, som det fåes i kiøbstæderne.
5. Den eller de, som i lauget enten ved skieldsord
eller hug og slag begynder at giøre eller yppe klam
mede, bøder til lauget 24 sk. Og dersom de, fordi
de skal betale den bestemte mulet, udgår af lauget,
som ved vegring inddrives ved pantebøder, 1 rdl.
6. Udflytterne er 1. og 4. post uvedkommende.
7. Ifald nogen forser sig og derfor bliver muleteret
og ei godvillig vil betale det, bliver han uden videre
lov og dom pantet for det mulcterte. Og dersom han
ei inden 4re ugersdagen indløser pantet, bliver det
bortsålgt ved offentlig auction. Så skal og alle i lauget
værende beboere være pligtige at møde ved udpant
ningen. De, som ikke møder, bøder til lauget 8 sk.
At forestående poster i alle optænkelige måder af
os skal efterleves, det ville vi ved vore hænders underskrivt bevidne.
Peder Larsen. L. Larsen. Peder Ibsen. Niels Larsen.
Rasmus Ibsen. Rasmus Marquardsen.
Anders Marquardsen. Anders Hvid. Jørgen Christensen.
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Rasmus Svendsen. Hans Dyr. Lars Bødker.
Johannes Hansen. Tønnes Larsen. Christen Skrædder.
Anders Madsen.
Jens Jensen.
Johann Weinrich.
Anders Madsen. Hans Nielsen. Morten Nielsen.
Peder Jensen. Hans Pedersen. Niels Dinesen.
Mas Lavesen indgår i Lunde bydelav og er dermed
fornøiet, undtagen jeg ligger i kgl. tienste, da frafal
der jeg alt.
Mas Lagesen.
II. 1823.

Ar 1823 den 20. Mai var vi underskrevne forsamlet
hos oldermand Lars Jensen i Lunde og da til vort
laugs destobedre holdelse blev vedtaget følgende poster.
1. At gå 4re gange årlig omkring hos hver mand
i Lunde by for at efterse, om deres ildstæder forsvar
lig er vedligeholdte og rengiorte. Befindes nogle ild
steder ikke at være rengiorte, bøder den eller de,
som tilhører samme, 1 mark til lauget. Og de, som
ikke møder til bestemt tid, nemlig hver Tamperdag,
for at efterse ildstæderne, bøder ligeledes til lauget
1 mark.
2. Når nogen gårdmand indtræder eller fragår lauget,
giver han og hustru hver 1 rdl., og en husmand det
halve for sig og hustru, og en indsidder for sig og
kone 3 mark. Dette svares for enhver til igang og
afgang.
3. Når nogen ved døden afgår, det være gård- eller
husmænd eller indsidder, står det enhver frit for, at
indbyde til begravelse, hvem de lyster, hvor imod at
svare til afgang efter 2. post for enhver.
4. Når en almisselem i bylauget bortdøer, er hele
lauget efter oldermandens tilsigelse, uden at nogen
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slags foregiven undskyldning — sengeliggende syg
undtagen — pligtig at møde og derved udføre, hvad
efter omstændighederne måtte findes fornødent. Ude
bliver nogen, da bøder de enhver især 1 mark.
5. I byen holdes tvende oldermænd, en gårdmand
og en husmand. Efter rigtig omgang skiftes hver maidag. Ved til- og fratrædelse gives af enhver 1 mark.
Udflytterne, som befries fra oldermandsbyrderne, be
taler ligeledes i forhold til deres antal ved oldermandsskiftning, nemlig ved til- og fratrædelse, hver
gang 1 mark.
6. Den eller de, som i lauget enten med skieldsord
eller hug og slag begynder at giøre eller yppe klam
meri, bøder til lauget 24 sk. Og dersom nogen af
modvillighed ikke vil betale den bestemte mulkt,
betragtes de som udgåede af lauget og betaler der
for 1 rdl.
7. I fald nogen forser sig og derfor bliver mulkteret,
og ei godvillig vil betale, bliver han uden videre lov
og dom pantet for den bestemte mulkt. Og dersom
han ikke efter 14 dages forløb indløser pantet, bliver
det ved offentlig auktion bortsolgt. Så skal og alle i
lauget værende beboere være pligtige at møde ved ud
pantningen. De, som ikke møder, bøder 2 mark.
8. Til gade- og haugefreds erhvervelse pålægges
enhver, som har hegn til gaden, samme til alle årets
tider i lovlig stand at holde. Befindes det modsatte,
da betales en mulkt for hver favn slet hegn af 8 sk.,
og efter advarsel om istandsættelse for hver 24 timer
samme således befindes, fordobles mulkten, indtil
samme er istandsat. Og befindes nogen enten forsæt
lig eller uskiellig at betjene sig af gaden til løsgående
kreaturer, da betales for sådant en mulkt, første gang
Vider og vedtægter. 3 B.
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for hvert 8 sk., og i fald sådant oftere indtræffer,
fordobles mulkten daglig.
9. Betræffes nogle løsgående lænkehunde eller andre
skadelige hunde, da bødes første gang 8 sk. Sker
det oftere, fordobles mulkten.
10. Når ordre udgår fra brandfoged eller oldermand
om samlingsmøder, haver enhver især at give møde til
bestemt tid. I udeblivelsestilfælde mulkteres de ude
blivende fra 8 sk. til 1 mark efter omstændighederne.
11. At anførte poster er vi alle enige i at holde og
efterleve. Det bliver med vores underskrift bekræftet.
Lunde den 20. Mai 1823.
28 underskrifter.
Ifølge 5. post forandres med samtliges samtykke såle
des: At de, der bære byrde og tilsigelse som oldermand,
fritages for udgift ved af- og tilgang, hvilken for efter
tiden udredes af dem, som for oldermandsskab fritages,
som bekræftes med hænders underskrift.
Tre underskrifter.
At husmændene således har indgået forening i an
ledning af deres oldermandskab bekræftes endmere
af undertegnede gårdmænds underskrift som sogne
foged og oldermand.
Lunde den 24. Mai 1825.
Underskrifterne.

Originalerne er ikke til at finde. Efter afskrifter, som
dyrlæge P. Jensen i Kværndrup i sin tid tog.

Egeskov, Kværndrup, Sunds herred.
I Egeskov har man et husmandslav, der efter over
leveringen skal være over hundrede år gammel, og det
kan være rimeligt nok, thi det må være fra tiden før
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udskiftningen, der foregik 1805. De har haft deres ved
tægt, men den er forlængst forsvunden. Dgrlæge P. Jen
sen i Kværndrup fik en af de ældre, der troede at kunne
huske indholdet af vedtægten til at gengive den, og han
optegnede så følgende:
1. Når en mand ønskede at blive optaget i lavet,
skulde han betale 1 kande brændevin. Og før dette
var betalt, måtte han ikke snakke med.
2. Såsnart han var optaget i lavet, måtte han over
tage bestillingen som skænker eller stoelsbroder. Og
denne bestilling beholdt han, til en ny mand blev
optaget i lavet, der så måtte afløse ham.
3. Oldermandsbestillingen skiftede hvert år 1. Maj.
Oldermanden skulde sammenkalde lavets medlemmer
ved en løbeseddel, når der skulde være møde. Den
skulde gå byen rundt i en bestemt orden. Den,
der forsømte at sende sedlen videre lige med det
samme, skulde bøde én pægl brændevin. Forsømte
han det en halv dag, skulde han bøde en halv potte.
4. Alle lavets medlemmer skulde møde, når de var
lovlig sammenkaldt. Den der kom for sént til mødet,
måtte bøde én pægl, og udeblev nogen helt fra mødet,
var bøden en halv potte.
5. Når noget skulde forhandles på et møde, måtte
ingen tale om andre ting, før sagerne var ordnede.
6. Der blev holdt hvert år et fastelavnsgilde hos
oldermanden på Fastelavns mandag. Det begyndte
kl. 3 om eftermiddagen og varede til næste dags for
middag. Hver mand gav 1 mark til oldermanden.
Denne skulde så give øl og smørrebrød, kaffe og æble
skiver. Brændevin var der i reglen nok af i de ind
komne bøder. Manglede der noget, blev det købt og
betalt i fællesskab.
15*
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7. Hvis der ellers bode husmænd i byen, som ikke
drev landbrug — det kunde være jordløse husmænd
og håndværkere — kunde de, når de havde lyst til
det, blive optaget i lavet, når de gav en kande bræn
devin. Dog kunde de kun optages i platlavet, det
vil sige, de måtte ikke tale med, når sager behand
ledes.
Lavets vedtægter og penge tillige med to spilkort,
en blyant og papir gemtes i en lavskasse, der fulgte
oldermands bestillingen.
Lavets love handlede mest om de bøder, der kunde
idømmes, og det var i reglen brændevin.
Lavet består endnu, men nu har de næsten ikke
andet at samles om end fastelavnsgildet.

Om kilden se foran side 226—27.

Langå, Gudme herred.
1607.

Langå byelog och gildisskrå med alle ord och ar
tikler, som efterfølger, sampt register och stadfestning
til tinge. Actum anno 1607.
Fortale: I nafn Gudfaders, Søns och Helligånds!
Amen. Guds hellige ord lærer, råder och formåner
alle Guds børn at lefve et kærligt, stille, gudeligt och
erlig lefnit, så som David siger, at det er deiligt och
lystigt, at brødre bor endrechtelig tilsammen. Och st.
Poul formåner, at mand skål holde fred med hver
mand så megit mueligt kand verre, och hånd siger och,
at den, der håder sin broder — det er sin jefnchristen
— hånd er en manddråber, och sådant folk hafver
icke part i Guds rige, thi hvo som ei elsker sin neste,
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som hånd ser, langt mindre elsker hånd Gud, som
hånd icke ser. Sirach siger och, at der er tre dejlige
ting, som behager Gud och mennisker såre vel: Når
brødre ere endrechtig, når naboer hafver kierlighed
tilsammen, och hosbonde och hustru forligis vel. De
gamble visse hedninge pleiede at sige, at det er skådeligt at trette med nogen, ihvo som helst det vere
kand; thi at trette med sin ofvermand, det er dårligt,
at trette med sin jefnlige, det er vogligt och misligt;
thi mand ved icke, heller mand vinder eller tåber,
men at trette med sin undersatte, det er spotteligt,
thi spot och skåde følgis ad, synderlig hos den fat
tige, och retten er ofte på dend sidde, pungen henger.
Vor dansk lov och reces priser och sådan endrechtighed i lande, riger, steder och landsbyer. Och
efterdi her findis mange buldervurig, spildehoune och
tretachtige folk, som icke ville orgis och nøies med
deris egit, hiembles och samtøckis der af dend høie
øfrighed och i dend store lov, at hver landsby, liden
eller stoer, må hafve serdelis sin egen byelog efter
hver byes leilighed om skof, mark, agger och eng,
stefne och samsede, vide och vedtegt efter Guds ord
och verslig lov, så och alle mands samtycke, hvilken
der bør at komme ofverens med ordet och lands
loven, thi her foruden kand ingen bye holdis ved
macht, ligge och ret. Derfor hafver vi menige mend,
som nu bygge och boer udi Langå efter vor byes
leilighed, ladit sammenskrifve och forfatte disse efterskrefne korte artikler, som vi beplichte os och voris
efterkommere indbyrdis med alle voris gode villie och
samtycke ubrødeligen at ville holde under dom, pine
och straf, som følger hos hver artikler, som efterfølger.
Dend evige almechtigste Gud for sin kiere søns
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Jesu Christi skyld hielp os nådeligen, at alting kunde
udrettis hans hellige nafn til ære och os alle til tarf
och evige salighed. Amen.
1. Først ville og skulle vi med voris hustrus, børns
och tiuende och så mange, som findis i vort vurdt,
for alt frygte, ere och tiene Gud vor himmelske fader,
som af sin nåde for sin søns Christi skyld gifver os
alt got til siel och lif. Och ville vi icke uden synder
lig årsag forsømme Guds ord och kierkens tieniste.
Och hvo der ofver en monidstid er af kierken — om
hånd er uden sotteseng — skål gifve di fattige 8 sk.,
som vore stoilsbrødre skulle indkrefve och sidden af
meninge mand byttis.
2. Dernest skulle vi ingen tage til husse, som kom
mer anden steds frå, enten at holde hel, halt eller
fierding ar, uden vi tilforne gifve det tilkiende for
menige bymend och for vor sogneprest. Hvemb der
imod giør, skal gifve x/a tønde øl til vide.
3. Når nogen af gildbrøderne giør nogen værskab,
brøllop eller barsel, då skål ingen af naborne husse
eller helle skøeger eller hieføre landstrygger, som
pleier at giøre stor skåde i sådane bestilling. Hvemb
det giør, gifve x/a tønde øl til naborne.
4. Hvo som der holder nogen i sit brøed eller til
husse, som førre et forargeligt lefnit, så at det er dennem fuld vitterligt och blifver åbenbarit, holder di
dennem derefter ofver en monitstid, gifve x/a tønde øl
til vide. Men hvilken, som husser dennem, efter fiere
mend hafver udsagt dennem af byen, gifve for hver
nåt 1 tønde øl.
5. Hvo som vil vorde gildbroder och gifve sig i
dette gilde och vere under denne byelog, hånd bede
sig så Gud til hielp på, at hånd vil giøre med
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sine gildbrøder, som hånd vil af hannem hende och
hafve.
6. Skål och ingen vorde søester eller broder i dette
gilde, uden de ere velberyctede til hæder och ære och
må stånde udi lov och ret med dannemend, och deris
mål skål brydis til skels på fåstende stefne och randsagis, om de ere sådane, som forskrefvel står.
7. Hvilken som gifver sig och sin hustrue i gildit,
skål gifve for dennem både én tønde øl til igang, vere sig
husmend, pebersven, drenge eller grønne husse. Hvilke
herefter och icke ere markmend, skulle side neden
for dennem, som hafver agger och eng i marken,
hegner och gierder der udi. Mendene skulle hafve deris
sæde i vort gillishus efter deris alder och kvinderne,
som ere gild søsterer, efter deris verelse. Fordrister
nogen sig, som icke er gifven i vort gilde, at sidde ofver
gildbrødre eller søesterer, gifve en fiering øl til vide.
8. Omb nogen gildbroder eller søester blifver siug
om høesten, då skal hver gildbroder vere hannem
behielpelig med en dags arbeid, om siugen forlenter
sig. Hvo det icke giør, bøede en fiering øl. Iligemåde
skulle de verre plichtig at hielpe om voren och rug
seden, om siugdommen på de tider tilkommer.
9. Opbrender nogen gildbroders hus eller gård af
vådeild, då skal hver gildbroder vere hannem behiel
pelig med en dags arbeid, en trauf langhallem och
et timmer træ, eller 1 tønde øl til vide.
10. Når nogen gildbroder eller søster afdøer, då
skulle alle gildbrødre och søstrer følge deris lig til
grafve, eller 1 tønde øl til vide.
11. Skulle den dødis arfving gifve toe tønder øl
til erfvegildet.
12. Hvo som forlocker sin gildbroders dreng eller
pige, gifve Va tønde øl til vide.
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13. Hvo som bander eller løcter sin gildbroder
eller søester eller deris bud i nogen forsambling, gifve
1 fiering øl til vide.
14. Hvo som opkaster — ved tucht sagt — i gillisstuen, gifve 1 fiering øl. Men setter hånd sig til sæde
at dricke med andre, efter hånd så hafver skicket
sig, och skielligen kand bevissis, bøde dubbelt.
15. Hvo som slår sin gildbroder eller syster eller
deris bud udi gillishuset eller pågillisvei ud eller hiemb,
gifve 1 fiering øl. Men sårgiør hånd sin gildbroder,
bøde Vs tønde øl.
16. Vorder nogen sigted for nogen sag, som hæder
och ære er anrørendis, då skal hånd tilsige sin gildbrødre, at de hielper hannem flittelig, eller 1 tønde
øl til vide.
17. Hvilken gildbroder, der sigter anden for skovhoeg, verre hånd sig, der sigtis, med tirre af sine gildbrødre. Kand hånd det icke giøre, gifve Va tønde øl.
Sigtis hånd och med uret, da bøde den och Va tønde
øl, som hannem sigter med uret.
18. Hvo som indbyder nogen gest i vort gilde, hånd
skål betaile och stå for hans brøde.
19. Hvo som ei vil udgive sit vide med velvillighed,
hvad som hånd er fallen for med rette, når alder
manden dennem hafver udskicket om anden och tride
sinde, då må gildbrøderne tage hans part for Va tønde
øl, och inted bryde dermed.
20. Når aldermanden udveiler gildbrøderne i gården
om nogen erinde, ihvad som de sige, enten til eller
frå, dette skulle alle brødre låde dennem nøies med,
fordi det var ei ellers brøderskåb efter vor egit vilkor.
21. Hvo som giør aldermanden uliud, når han stan
der til tals for gildbrødre og søstre, då skal dend,
som giør uliud, gifve Vs tønde øl til vide.
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22. Slår nogen aldermanden enten af gildbrøderne
eller deris bud blå eller blodig, når hånd handler
byens tarf eller beste, bøde en fiering øl imod hver
gildbroder, men dersom aldermanden slår nogen uden
brøde, gifve en fiering øl til vide.
23. Når aldermanden låder stefne våre om aftenen
eller om dagen tilforn eller sielf tilsiger om byens nytte
og gafn, hvo ei vil komme til stefne, bøde 1 fiering øl.
24. Gifvis der årsag af uhegen eller i andre måder
til byes nytte, at gildbrødre skulle hastig samblis
eller hans visse bud, om hånd icke er tilstede, och
at høre klocken. I hvo da ei strax møder, om hånd
er i byen eller så ner, hånd kand høre klocken, gifve
til vide 2 sk.
25. Når vi komer tilhobe i gillishus, då skål stoilsbroder anamme til sig deris knifve eller andre våben
och antvorde dennem udi bondens giemme til om
anden dagen.
26. Findis nogen gildbroder eller hans bud at gå
med knifve åbenbare på lifvit och icke antvorder
dennem frå sig, gifve 1 fiering øl. Gifver stoilsbroder
icke sådant tilkiende, bøede och 1 fiering øl. Men
hafver nogen knifve i løndom eller lummer eller erme,
och blifver bevist, bøde Va tønde øl.
27. Når vor aldermand låder tappe dend første
skålle af tønden, skal hånd klappe til ljud och råde
dennem, som ere tilstede, at bede Gud om sin ner
værelse och nåde. Skal och hver dend, som efter
kommer til gildit, før hånd rører nogen skål eller
dricke nogen drik, tage sin håt af och læse sit fader
vor. Det skulle och kvinderne giøre efter deris vilkor.
Hvo det forsømmer, gifve 1 fiering øl til vide.
28. Hves nogen findis at pløie eller slå gres tillig
frå sin rensbroder, bøde en fiering øl.
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29. Klager nogen gildbroder enten på afpløining
eller afslet, och aldermanden med gildbrøderne icke
følge hannem strax ud och fly hannem ret, bøde hver
af dennem én fiering øl. Men dersom nogen klager
urettelig, bøde hånd och en fiering øl.
30. Hvo som agger ofver sin naboes eng, korn eller
høe, skal gifve for hver mands, hånd ofver agger, 3 sk.
efter gammel brug. Iligemåde skulle ingen pløie lenger
ud i nogens hofder eller enge, end som det af arrilts tid
verit hafver, eller bøede derfor, som forskrefvit står.
31. Hvilken enten gildbroder eller nogen i hans
. . .. eller vurt, som føre tyrrer i vor mark, før alle
mand vedtager, bøde 1 fiering øl.
32. Hvilken som drifver eller drifve låde sit kveg
i afrit, før alle mend vedtager, bøde Va tønde øl.
33. Hvo som finder sin gildbroder i nogen forhin
dring på farende vei, då skal hånd hielpe hannem,
eller gifve 1 fiering øl til vide. Udi ligemåde skulle
gildbrødre hielpe hverandre med tingstefninger och i
andre måde, om di kommer i nogen dellemal, under
same bøder.
34. Findis och nogen at røfve en andens gierde
enten på stavr eller torn, bøde en fiering øl.
35. Skulle rugmark, biugmark, så och alle Rygårds
gierder vere fuldgiorde til Voldborredag. Disligeste
alle andre heginds gierder efter vedtegt, eller gifve 1
fiering øl til vide och herskabet 1 ørte havr.
36. Hvilke gildbroder eller bud, der uretferdelig
esker nogen på gulfvet i vort gilde eller ofverfalder
hannem i sit sæde eller andensteds, såvit vort gillisrom strecker, och dend anden vilde gierne verre i
rolighed, då skal dend, sådant ypper, gifve den andens
vide ud til sit egit.
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37. Kommer de sammen på gulfvet och dragis, då
skal ingen røre dennem, før de blifver tilmelt af alder
manden ad skille dennem ad. Hvo der imod giør,
bøde 1 tønde øl til vide.
38. Når aldermanden tilmelder gildbrødre at pånle
nogen, och icke de gå strax, bøde 1 fiering øl, såvel
de i de små husse som i gården, for alle brøde.
39. Dersom de, der pantis, giør dennem, som panter,
nogen forhindring eller tager til verie, gifve én tønd
øl til vide.
40. Hvad de fleste i byen vedtager med hegnen och
anden byens nytte och gafn, må icke de andre, i byen
er, i nogen made kuldkaste.
41. Item skulle alle de, som ere gildbrødre och
markmend, verre aldermand hver for sig, når det
dennem ordentlig tilkommer, eller gifve 1 tønde øl
och dend strax udlegge, førind hans nabor vedtager.
Hvis tilfald sig kand tildrage, som icke findes be
sked om i disse forskrefne artickler, skål stånde til
aldermanden och menige gildbrødre. Hves de derom for
handler, skal stande for fulde, ligsom det stoed i denne
byelov ved alle ord och puncter indskrefvet, dersom det
kunde i nogen måde vere vort gille och bye nyttigt,
enten om gillissager, med byens nytte och tarf, med vide
och vilkor, som ske kunde, som forbemelt er.
42. Item dersom nogen klager, at hannem er noget fråstollen, hvad som helst det er, då skål aldermanden,
om hånd blifver ombedet, vere forplictet at tage af
gildbrøderne med sig och randsage i byen och be
gynde, hoer dennem lyster. Och dersom de icke finde
det, som er stollit, då skulle de, som randsage, intet
hafve forbrøt dermed til nogen, enten herverk, husfred
eller gårgang eller vold i nogen måder.
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43. Item dersom der kommer hul på nogen mands
gierder, och dend, gierden tilhører, blifver advårit och
fanger det at vide om morgenen och icke ferdig giør
det inden middag, gifve 1 tiering øl och betaile skaden.
Det same er och, om hand fanger det at vide om midaftens tid och låder det ligge natten ofver, under det
same vide och betalie skåden, som for berørt er.
44. Item hvilken mand der blifver advarit, at hans
svin eller andit af hans kveg er i nogen mands vang,
och hand icke strax skicker bud och låder hente det
af och skaffer råd dertil, gifve 1 fiering øl til vide,
såtit hans brøst findis. Det same er med vangvocteren,
om de findis forsømmelig och icke tage same kveg
ind, da ochså at gifve same vide, om de ser igiennem
finger med nogen.
45. Dersom nogen findis at drage ud i voris skov
eller mark enten at stiufve eller hugge enten ris eller
torn på andre tider, end som alle mand vedtager,
gifve 1 fiering øl til vide, om hand end hugger på
sit egit, men hugger mand på en andens, gifve x/a
tønde och betalie skåden. Disligest hvilken som for
drister sig til at hugge i Hesthafven eller i bøgeskoven,
gifve Va tønde øl til vide. Sammeledis hvilken der
finder nogen at hugge, som forbemelt er, och dyl med
dennem, gifve 1 fiering øl til vide.
46. Item blef samtyct, at på hver Askeonsdag skal
settis ny aldermand eller hvilken dag på de tidder, at
der bevilgis stefne. Och hvilken sig understor at icke
vil vere aldermand, da strax at kledde stollen med
én tønde øl. Dog same kald skal gå ret om i byen.
47. Disligist skal aldermanden, den som nu er eller
efter blifver, vere forplictiget at tage firre mend til
sig och hver år toe gange, på Vollermisdag første gang
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och på st. Hans-midsommersdag anden gang, at gå
udi byen och hver mands hus at bese alle ildsted,
vere sig ofven, skorsten, eser eller hvad ildsted det
vere kand, at dersom der findis brøst på, at de icke
er så fuldferdig, som det sig bør, så at byen och
hver mands hus kand vere uden skåde, då skal same
forskrefne mend dennem strax nedslåe och intet der
med at hafve forbrøt til nogen mand. Och når alder
manden med forskrefne mend dennem hafver advarit,
och de icke råder boed derpå, gifve til vide Va tønde
øl, på det hver hus kand verre uden fare for ildebrand.
48. Beplichter vi os alle och hver på voris gode
troe och lofve icke at ville førre uden vort gillishus
hvis ord eller talle, der kand falde i druckenskab
eller hastighed nogen til argist och verste, men som
brødre och søstrer holde hverandre alting til beste,
så megit ske kand med en goed samvittighed och
uden ærespille.
Derefter følger et register over de 47 poster, én, nr.
46, er dog oversprungen.
Jep Finnditzøn udi Rysling, herritsfogit i Gudme
herrit, Peder Markorsen i Gislef, Hans Findtzen i
Holme och Jørgen Michelsen Schar, vi giør vitterlig
for alle med dette vort obne bref anno domini 1607,
torsdagen d. 18. Juni på Gudme herritsting for os
och menige tingmend, som den dag, forskrefne ting
søgte, var skicket Peder Jørgensen i Langå på sin
egen och menige Langå bymends vegne, hvilken der
bedis och fik et fult tingsvinde ved 8 trofaste dannemend, som ere Matz Rasmesen i Svinding, Matz Dinsen i Tange, Rasmes Madzen i Ellerop, Nels Persen
i Sandagger, Niels Knudsen i Holme, Knud Andersen
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ibidem, Hans Nilsen i Sandagger och Jens Audsen
i Auenskovmølle, hvilke forskrefne dannemend der
alle endrechtig vindet på tro och sandhed, at de på
forskrefne ting och dag sandelig så och horde at
Anders Nielsen i Langå, Hans Nielsen, Rasmes Hemmingsen og Peder Markorsen ibidem, di frembstoed
her inden tinge på deris egen och menige Langå byemends vegne och samtøkte alle ord, puncter och ar
tikler, som udi denne Langå byelov findis beskrefven
och antegnit och nøides gierne dermed udi alle måder
och beplichter dennem, deris arfvinger och efterkom
mer at holde forskrefne deris byelov vid alle och
hvis artikler, dend videre om formelder, vid same
pæn och straf derhos er antegnit och indskrefvit.
At så gifven och ganget er, som forskrefvit står, det
vinder vi med voris besegling herneden.
Datum ut supra.
Efter en samtidig afskrift i Ledreborg samlinger nr.
306 i kvart.

Stoense, Langelands Nørre herred.
1707.

Ståense eiermænds antagne vedtægt og bye
lov, hvilken som den på landsens af kongen givne
almindelig lov, som af ingen anden måe forandres,
er grundet, så er den også til allerhøistbemeldte lovs
desto bedre efterlevelse af os samtlig Ståense eiermænd
vedtagen og indretted, således som den af os og vores
efterkommere holdes og efterleves skal udi følgende
poster.
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Kirken og gudstieneste angående.
1. Alle de mænd, som bygger og boer udi Ståense
by, være sig gårdmænd eller husmænd, skal, når
fredsklocken ringes morgen og aften, hver med sin
hustrue, børn og tienestefolk — de, som ere i husene
— indfalde for Gud med sammenlagde hænder og
bede af deres hierter Herrens bøn med mere at til
bede eller afbede. Og de, som ere i marken eller
skoven, skulde og sammeledes gøre deres bøn til
Gud, og des imidlertid hvile fra deres arbeid. Hvo
her imod handler, giver i de fattiges bøsse, hver gang
det sker, én skilling danske. Ellers når der holdes
bøn udi kirken, skal der af hvert hus og gård i det
ringeste et menniske møde og være tilstæde udi
kirken til bøn, under tov skilling for hver gang udi
de fattiges bøsse.
2. Hver den, som om søndagen for prædiken giør
noged groft arbeid eller færdes med heste og vogn
enten i skov eller mark, give foruden de bøder, loven
ommelder, tov mark danske til de fattige.
3. Hvo som findes på kirkegården ståendes, sid
dendes eller liggendes, efter det har ringet sammen, og
messen begyndt er, og icke forføier sig ind i kirken,
give hver gang én skilling til de fattige.
4. Hvo som driver nogen kiøbmandsskab for præ
diken på kirkegården eller i våbenhuset, da straffes
både den, som sælger og kiøber således, at dends
gods tages i arrest af vedkommende og dermed om
gås efter kgl. forordning, og dend, som kiøber, giver
fire skilling til de fattige, hver gang det sker.
5. Hvo som holder nogen snak sammen i kirken
eller er nogen til forhindring, som vil høre Guds ord,
skal give, hver gang det sker, til de fattige én skilling
danske.
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6. Hvo som haver at forrette hos deignen om søn
dagen eller nogen prædickedag, da skal det ske, før
prædicken begyndes, og icke under prædicken. Giør
nogen her imod, skal de give til de fattige hver gang
én skilling, og hans ærinde skal være foruretted, med
mindre noget så hastig måtte påkomme, som icke før
har kundet tilkiendegives.
7. Ingen skal fordriste sig til — uden største nød
vendighed udkræver — at gåe ud af kirken, for vel
signelsen er giort af præsten. Hvo her imod sig for
bryder, skal give hver gang til de fattige én skilling
danske.
8. Hvo som forsømmer mutvilligen og uden nogen
drivende nød — som sygdom eller andet sådant —
gudstieneste, skal give hver gang de fattige tov skil
ling danske foruden den straf, loven tilsiger.
9. Vorder nogen syg og er fattig, da skal den hielpes af de fattiges bøsse, og ellers eierne den at hielpe
til føde og underholdning ud af christelig medlidenhed.
10. Bortdøer nogen, som ei haver dend formue,
at hånd kand fåe en sømmelig begravelse, da skal
alle eierne efter oldermandens sigelse, enhver efter
sin andel, som de ere eiere i byen til, giøre udlæg til
samme ligfærd, både med kiste, lagn, grav at grave,
klocken at ringe, én af hver gård og gadehus i det
mindste at følge liget. Hvo herudi findes forsømmelig,
med mindre hånd lovlig forfald haver, skal give til
alle eiermændene en fierding øls værd, og hånd skal,
strax liget er begravet, give i de fattiges bøsse én
skilling danske, eller strax tage hans pandt derfor.
11. Dersom nogen ved døden afgåer, som er ind
skreven til fulde almisse, og samme ei haver at lade
sig begrafve for, da skal eierne lade dem begrave,
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som sagt er i ovenbemeldte tiende articul, og intet
begiære for deres umag eller bekostning. Haver og
slige noget efter sig over deres begravelse, da, dersom
de ei haver børn, som er fattige, skal deres formue
komme de andre indskrevne fattige til deling.
12. Dend som er oldermand, skal have eller lade
have flittig opseende overalt på leiteret i kirken og i
særdeleshed med dem her af byen og ellers med andre,
som sig uskickelig forholder med stimen under prædicken og sangen, så og når offergang sker på høitiderne — som hidtil sked er — at de fra råben,
stimen, hårnappen, knugen og støden, til og fra alter
gang, sig aldeles entholder. Hvo som sligt herefter
befindes at giøre, skal give, hver gang det sker, fire
skilling danske til de fattige. End sker det groveligen,
da dennem at straffe med kirkens fengsel og derfor
uden give til de fattige, som sagt er.
13. Lader sig nogen finde i kroehuse eller brendevinskroer eller anden steds på nogen helligdag, søn
dag eller beddedag, sig der at overlade med øl, miød,
brendevin eller anden drik, førend gudstieneste er
forrettet, da skal dend, det giør, give til de fattige én
mark danske inden søndagen nest efter og derforuden
bøde efter loven. Men dersom så sker, hånd kommer
drucken i kirken eller af overflødig drik der opkaster
eller overgiver sig, da skal hånd straffes med det
fengsel, som nestforegående tolfte articul omformelder,
med mindre hannem sådant formedelst anden hastig
og brad svaghed kunde uformodentlig påkomme. Og
dend, som samme drik udtapper eller lade udtappe,
skal give til de fattige foruden lovens bøder én rigs
daler og til eierne en half tønde øls værd. Og hvis
dend eller de skyldige icke strax udlegger og retter
Vider og vedtægter. 3. B.

16
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for sig, som for er melt efter ald forskrevne articuler, de
som der imod forser sig, da deres pandt der for at tages.
Eierlavets rættighed angående.

Alle de mænd, som bygger og boer udi Ståense
bye, med indhavende articuler indganget, at ville holde
og holdet have til vide og vilkår, på det de kand
holde deres mark og gresning udi goed fred og giøre
hverandre ret og skiel, under den poen og straf, som
efterfølger. Viden, som almuen udi dend vores bye
om hegnet, gierder eller anden byens nøtte og tarv,
det måe icke én eller tov kuldkaste, men skulle alle
holde vide og vedtægt, og den, som bryder samme
vide og vedtægt, som deres eiermænd vedtager, da måe
de dennem pante for ulydighed og ei bøde derfor
enten for vold, herreværk eller andet sådant.
1. Oldermand at sætte, og om hans vilkår
og embede: 1) Oldermandslavet skal gåe om til
hver et år, og skal oldermanden altid settes om
Voldermissedag. 2) Hånd skal tale deres beste, og de
skulle være hannem hørige og lydige, i hvis hånd
dennem lovligen befaler. 3) Hvilken dannemand, som
de betroer at være deres oldermand, hånd måe icke
bøde sig derfra, men skal selv sidde derfor året om
kring eller skaffe en anden døgtig mand i sit sted
og have da af byens penge trei mark danske til et
par sko. 4) Skal der være ingen oldermand, som selv
er en ond heigents mand i marken eller derfor for
delt er, og hvilken der haver disse brøster, da måe
der sættes en anden i hans sted, om hånd icke vil
minde sig selv til det at afståe, og bøde for sig der
for og tage hans pandt foruden for en halv tønde øls
værd. 5) Skal og oldermanden efter denne vedtægt
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dele alle de delemål, der byen vedkommer, og hans
umag, hånd i så måder haver, skal byen giøre han
nem fyldest for. 6) Måe oldermanden icke sige sig sit
oldermands lav fra, førend hånd haver været older
mand et år omkring, uden lang siugdom tvinger han
nem, eller hånd haver anden skillig årsag dertil.
7) Når noget forefalder, som til byens nytte, med gierderne at have giert, gresning, tyrbed eller andre byens
sager, som skal legges vide om, da skal oldermanden
til sig tage tov eller fire mænd af byens eiere, som
derpå skal lægge vide til en vis dag, sligt at ske og
efterkommes skal, det som skelligt og ret er. Findes
da nogen, som gåer med frie villie imod deres dom
og vide, som bliver lagt, bøde foruden pålagde vide
til øfrigheden trei mark danske, og til eiermændene
en half tønde øls værd. Og hvilken, som vegrer sig
af de mænd, dertil bliver udtagen, bøder en fierding
øls værd, og dog icke være frie derfor. Endelig skal
og oldermanden være forpligtet til at giøre reignskab
for alle og enhver menige eiermand for hvis hånd
har oppebåret eller tilbagestår, være sig brøde, grespenge eller andet, og enten lade det komme til laugete
beste, førend hånd afskilles med sit oldermands lav,
eller vis giøre dennem med forlovere, under en fier
ding øls værd til vide.
2. Stoelbroderlavet skal gåe også et år omkring,
og skal også udtages i dend måde som oldermanden.
Vil hånd det icke annamme eller skaffe en anden i
sit sted, som det for hannem kand forrette, da skal
hånd give en fierding øls værd til vide og dog icke
være kvit derfor uden et år. Måe hånd icke heller
sige sig af med samme bestilling, førend hånd har
været et år om, under en half tønde øls værd til vide.
16*
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3. Foldefoget at sætte: Sammeledes skal og
foldefogets eller foldegiemmerens lav også være og
gåe ret omkring, og tvende mænd være derved hver
år og måe icke bøde dennem derfra, og de skal være
fra en Voldermissedag til en anden Voldermissedag,
som er et år, og når de da afkommer, skal de give
hver for sig til eierlauget én tønde øls værd og be
holder der imod dend halve indkomst, som de fåer
for det kvæg, som i folden bliver indset, og det andet
halve giøre reignskab for til alle eieris nøtte og gaufn
på Voldermisse dag, da de kvitterer deris lav, under
en halv tønde øls værd.
4. Stevneatsøge: Eiermændene skal være fer
dige at søge til stefne, når oldermanden lader dennem
advare. Hvo som da icke møder eller deres fuldmyn
dige bud, uden hånd haver lovlig forfald, skal bøde,
hver gang det sker, tov skilling. Vil hånd ei være
med mændene, da skal oldermanden befale tvende
af mændene, som skal hente hans pant for fire skil
ling. Tager hånd da til værie eller bander dennem,
som samme pante hente, bøde foruden lovens bøder
til eiermændene en fiering øls værd.
5. Slår hånd, som pantes: Dersom dend, som
bliver pantet eller pantes skal, slår eller sårer nogen,
hånd skal bøde efter loven og være af byes lav. Og
sker det så, at nogen af oldermanden befales at gåe
efter pant, og de dennem derudi vegrer og icke vil
hente det, da skal de hver give, for hver gang det
sker, til vide fire skilling.
6. Skiælder, truer, slår nogen eller lader
ilde på byes stefne eller i gildes stue eller anden for
samling, bander eller løgter nogen, da skal den, det
giør, hver gang hans brøst findes, give til vide til eierne
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en fiering øls værd, og det strax at betale eller pant
i steden, og derforuden at lide tiltale efter lov eller
ret, om nogen angribes således, at det er deres ære
og gode rygte til forkleining. Men hvo som øver slags
mål med hverandre, da at bøde en half tønde øls
værd strax eller pant i steden, og derforuden efter
loven at lide tiltale efter sagens beskaffenhed, over
hvilked oldermanden er forpligtet at holde, og øvrig
heden alt sådant give tilkiende, såfremt hånd icke
selv bøderne vil svare om noget siden bliver åben
bared, som af ham var fortied.
7. Lyed at holde: Dersom nogen, enten mand
eller kvinde, giest eller gildesbroder giør oldermanden
ulyed, når hånd haver slaget til lyed, enten med ord
eller gierninger, så hånd icke kand fåe lyed at tale,
efter som hånd dertil er sat af menige gildesbrødre,
da skal den, det giør, bøde én tønde øls værd til me
nige gildesbrødre. Giør og oldermanden uret i nogle
af disse articuler, da skal hånd og bøde, som for er rørt.
8. Gårdgang: Voldermissedag skal gårdgang ske,
og hvo som icke da har giert sin rugmarks gierder
og slaget sine stenger lougfaste til den dag, skal give
strax toe skilling for hvert gierde, der icke er lougfast, enten på rugmark, koehaver eller enghaver, fordi
at de følger rugmarks gierder, og siden fire skilling
for hver gang hånd bliver advaret og icke lucker under
tolf timer, men tredie gang dobbelt og bøde skaden.
Rugmarks gierder skal være gavlugt fra Voldermisse
dag og indtil biug er såed, eller give én skilling til
vide for hver gang, nogen kunde finde dem ulugt.
Men dersom de icke findes fuld gierde fiorten dage,
efter såed vorder, da bødes en fierding øls værd til
vide for hver gård, og siden ligeså meget, hver gang
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de findes åben nat eller dag, efter at hånd bliver ad
varet og bøde skade, der af sker. Om oldermand
byder til gårdgang, og eiermænd vedtager, og de der
efter icke møder eller deres fuldmyndige bud på dend
tid og sted, som vedtages, bøde én otting øls værd
til vide, uden det kand bevises, at de ere i her
skabs eller anden nødtørftig forfald. Hvilke fire mænd,
som oldermanden udtager at dømme og sige på gierder, når gårdgang sker, og hvis gierder, som da siges
i fald, skal derfor bødes det vide, som alle eiere ved
tager på dend tid.
9. Svin i vongen: Hvilken som modvilligen hol
der sine svin i vangen, og hånd icke vil råde boed
derpå, når hånd første gang bliver påmindt, da skal
hånd give for støcket første gang toe skilling, anden
gang fire skilling og tredie gang en otting øls værd.
Mens kommer svin i vang, for gierderne icke ere gierde
eller loflige, da svare dend dertil, som icke holder sine
gierder gierdet, og bøde forskrefne vide.
10. Hopper og kiør i tyre: Hvilken mand, som
tyrer kiør eller følhopper med føl hos sig udi vores
vang eller mark, uden det sker med alle eieres villie,
ja og samtycke, hånd skal give for hver høved, hver
gang det skér, én tønde øls værd til vide og et halv
pund havre til herskabet. Item skal og ingen af vores
eiermænd efter denne dag indleie nogen husmand,
pebersvenne eller nogen udeiere enten heste, hopper,
kiør eller noget andet kvæg at sette udi tyer udi
nogen af vores marke, uden det sker med eiermændenes og oldermandens minde, under forskrevne vide.
Item skal og ingen af vores eiermænd efter denne
dag fordriste sig til at tyre enten heste, hopper eller
kiør eller andet kvæg på nogen sine medeieres ager
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eller eng, enten de ere slagen eller uslagen, uden hånd
haver det i hånds minde, under en half tønde øls
værd til vide, hver gang det befindes, og foruden at
betale skaden.
11. Rede for sit kvæg at giøre: Når eiermændene samles Voldermissedag eller på andre tider,
når de ville komme deres kvæg udi græs, da skal
hver mand være forpligtet til at giøre rede for sit
kvæg, og hvem som da icke selv haver kvæg nok at
drive på sit græs, da skal hånd først tilbyde sine
eiermænd det for fyldest. Dersom ingen af dennem
det behøver, da måe hånd leie andre det, dog skal
man icke leie noget vongvandt kvæg derind. Hvo
her imod giør, og nogen fanger skade, da skal de
bøde skaden og strax skaffe det af igien. Og dersom
nogen inddriver eller indleier videre, end hans rettig
hed og andel kand tåle og er, og første dag bliver
inddreven, sæt og samtykt, da skal hånd give til eiermændene en halv tønde øls værd til vide og til her
skabet en halv pund havre og strax tage det igen.
12. Vongeledet at holde vedlige og færdig:
Hvilken mand, som skal holde vongeledet ved magt
og færdig, og derpå klages, og hånd icke vilde holde
det færdig inden dend aften nest efter, så de kand
giøre hegnet, og der sker nogen skade for hans for
sømmelse, som leddet eier, da skal hånd bøde dend
igien og give til vide en fierding øls værd ickun dend
første gang, efter hånd er advart og får det at vide.
Og er det så icke lovfast giort, når gierder siunes,
gieide da vide derfor en half tønde øl.
13. Halninggierder: Hvilken mand, som haver
half gierder til hallings med sine naboer og icke vilde
gierde dennem i rette tid og holder dennem færdig
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for skade af svin eller andet kvei, og derpå klages,
da skal hånd betale skaden og give for hver sinde
til vide en fierding øls værd.
14. Indgangs øl: Når nogen gildesbroder, som
kommer til at bygge og boe hos os i en anden gildesbroders sted og icke er gildesbroder tilforne, skal give
os én tønde øls værd til indgang og en drickeskål i
vort laug. Derimod skal enhver eiere i byen være
pligtig at udvise dennem deres jord og eng, som de
agter at forsvare ved deres æd, om påklages eller
tvistes. Og de sig her udi vegrer, give til vide en
half tønde øls værd, og til herskabet et half pund
havre.
15. Skielder eller uførmer nogen hinanden
i gildet eller andensteds: Dersom nogen mand
eller ungkarl giør hveranden nogen uføie udi gildet
efter oldermanden haver afløst våben og verie eller
før, og sidder med sit gevehr, øxe eller knif, enten
giest eller gildesbroder, på hverandens verste, da skal
hånd bøde til sit herskab et halv pund havre og til
eiermændene én tønde øls værd. Desligeste dersom
nogen slår hveranden med slag eller rusker hverandre
i håret eller uførmer hverandre på deres hiemfærd,
efter at hånd er gangen fra sine laugsbrødre, og til
hånd kommer til sit eget hus, dend skal bøde til sit
herskab ét pund havre og én tønde øls værd til eier
mændene foruden rette bøder efter loven. Til dend
ende skal alt sligt af oldermanden strax hos øfrigheden anmeldes, efter at hånd derom er vorden vi
dende, og det såfremt hånd ei selv derfor vil svare.
16. Hielp udi sygdom eller anden modgang
og forhindring: Om nogen vores laugsbrødre eller
deres folk bliver siuge om høsten eller i sædetiden,
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så hånd selv icke kand høste sit korn eller såe sin
sæd, så at alle eiere icke skulle fortøve efter han
nem med vongen at opgive, da skal hver laugs&roder
forpligt være, som er uden sygeseng, at hielpe han
nem med et bud en dag på sin egen kost, når hånd
det begiærer, som sidder for gård. Og hvo det ikke
giøre vil, skal give til alle eiere en half tønde øls
værd og herskabet én tønde havre. Og skal older
manden tilsige hver eiermand eller gildesbroder om
sådan hielp for hans dør eller bøde fornefnte bøder.
17. Mark og vong at opgive: Når marken skal
opgives, og det tilforne er kundgiort, hvor lenge hun
skal stande i fred, da må der ingen indslåe noget
før den bestemte tid. Hvo sig herimod fordrister, skal
bøde til øfrigheden én tønde havre og til eierne én
tønde øls værd. Og ingen at indslåe sit kvæg i nogen
vang, som de icke haver lod og part i, under for
skrevne vide.
18. Skade af ildebrand: Om nogen fanger skade
af ildebrand, hvilken Gud almegtige nådeligen af
vende, da skal hver laugsbroder giøre hannem tov
dages arbeide, forære hannem tov traver langhalm,
tov skiepper got korn og et got bygningstræe, nemlig
i det ringeste en stolpe. Hvem som det icke giør,
skal bøde til byemændene én tønde øls værd og til
øvrigheden ét pund havre, og icke siden hielpes i de
vilkår, om de fanger sådan skade.
19. Lig at følge, erreøl at give og dricke:
Når Gud ved døden henkalder nogen lavsbroder, lavs
søster eller deres folk, og eiermændene blive tilsagt
at følge dem til deres begravelse eller hvilested, da
skal hver mand lade et bud medfølge under en half
tønde øls værd til vide til eierlavet. Desligeste skal hver

250

SVENDBORG AMT

mand, gildesbroder, gildessøster eller deres venner,
som igien lever, give eiermændene én tønde arveøl
efter husbonden eller hustruen, mens efter børn og
tienistetiunde at give til eiermændene en half tønde
arveøl, og det at dricke, dog icke på noget hellig-,
mens en anden dertil udvaldt dag. Og hvem, som
sidder for arveøl, være sig enten for husbond, hustru,
børn, svend eller pige, og hånd påmindes at oplegge
samme øl, og hånd icke vil, da skal oldermanden til
sig tage fire af gildesbrødrene og pante ham derfor.
20. Torn og gierdsel at selge: Ingen mand
måe uden øfrighedens tilladelse selge eller afhende
nogen gierdsel, torn eller ris enten til sine naboer eller
andre, hvo det være kand, imod loven og kgl. allernådigste skovforordning. Mens om det ske måtte, at
noget sådant med øfrigheds villie af fornødenhed
skulde hugges, da enten selv eller ved sit visse bud
det at udvise, på det de icke skulde hugge på andres
mål. Hvo her imod handler, bøde til eierne en half
tønde øls værd og der foruden aftinge sagen hos øfrigheden, hvor oldermanden strax bør det at angive,
når sligt forefalder, eller og selv være tiltale derfor
undergiven.
21. Skovhug: For denne post tage sig hver mand
vel i agt, eftersom loven og skovforordningen på
skovhug så som stoer straf har sat, at en ringe for
seelse lettelig kan koste ære og timelig velfærd. Der
for og til at forekomme så meget desto mere den fare,
så mange ellers sette dennem udi ved et eller andet
af skoven at tage i mening, det icke har meget at
sige, da haver vi således vedtaget, at hvilken gård
mand, husmand eller inderste, som befindes at hugge
af nogen mands skov uden lovlig udvisning eller til-
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ladelse, og enten ager eller bærer hjem eller borttager
det, anden mand kand have hugget enten på sine
egne mål eller anden steds, det være sig ildebrand
eller gierdsel, og ei kand strax vise sin hiemmel,
skal, foruden at miste, hvad hånd har hugget eller
borttaget, icke aleneste give til eierne første gang
en half tønde øls værd, anden gang én tønde og
tredie gang forvises byen, mens de, hvis brøst i
så måde måtte findes, endogså hver gang sagen efter
beskaffenhed hos øfrigheden at aftinge, og skal som
nest foregående post tilbørligen af oldermanden an
gives.
22. Stavre at optage af andres gierder: Der
som nogen bomand, husmand, interst, tienestefolk
eller børn befindes at oprykke eller opkaste nogen
mands gierder eller stavre, være sig om kornmarke,
koehauger, tofter, kålgårde eller abildgårder eller leg
ger ulovlig stender på nogen mands gierder, da skal
dend, som dermed bliver befunden, til eiermændene
give én tønde øls værd. End findes hånd tiere i så
dan gierning, da at rømme byen og derforuden sagen,
som tilforn sagt er, hos øfrigheden aftinge.
23. Gierder, som icke ere lovfaste: Hvo som
haver onde og ulovfaste gierder og fortrycker sig at
giøre dennem lovfaste, når hånd bliver der om påmindt, hånd skal give første gang, efter hånd bliver
advaret, til eierlauget en otting øls værd, anden gang
en fierding øls værd og tredie gang en half tønde
øls værd.
24. Afpløjning og afslet såvel som erter at
plukke: Dersom nogen mand afpløier, frahøster eller
fraslåer sin naboes jord, korn eller eng, og eiermæn
dene bliver udtagne derpå at grandske og forfare,
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hvilken som der har gjort sin naboe ufrid, hånd skal
give dend, som udtages, en fierding øls værd og legge
det strax tilbage igien, og derforuden lide tiltale efter
loven, dersom det kand siunes icke at være sked
af misforstand. Item hvem som plucker og oprusker
eller nedvader nogen mands erter eller vicker, og de
vorder dermed befunden, da skal de bøde til ejer
manden en fierding øls værd.
25. Heste i tyre: Hvilken mands heste, som kom
mer løse af tyre og ganger i nogen mands korn eller
eng, da skal skaden vurderis og betales af dend, som
hesten tilhører, og derforuden skal hånd give til vide
første gang én skilling, anden gang tov skilling, tredie
gang fire skilling, og det på første stevne; dog der
hos at agte, at dersom en dannemand forskaffer sine
svenne og drenge loflige tyr til sine bæster, og sven
den eller drengen formedelst deres uagtsomhed lader
dennem gåe løse og giør eierne skade, da skal fornefnte bøder dennem udi deres løn afkortis.
26. Ulofligeveie over korn og eng: Befindes der
og nogle, som legger ulovlige veie eller stie over nogen
mands agger eller eng, rider eller går, giør andre veie
end addelvei og af menige mand bliver samtykt, og
det åbenbare bliver kiendt at løbe fra nogen mands
hus eller gård, da skal dend, som det haver giort, give
til eiermændene en halv tønde øls værd og aflegge veien.
27. Enge at slåe: Ingen mand måe slåe sine enge
om høstens tid, førend det af alle mand en vis dag
i ugen dertil berammes, så de alle tillige kand følges
ad, på det ingen skal ske forkort på sin rettighed,
og de fleste deres vedtægt da at følges. Hvo her imod
giør og fordrister sig, førend hånd eller de tilsiges, skal
give herskabet én tønde havre og eierne en half tønde
øls værd til vide.
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28. Randsagelse at gøre: Bliver noget stålen i
eierlauget, da forholdes med randsagelse efter lovens
6. bogs 17. cap. 15. art.; dog om nogen sig opsetlig
skulle giøre og icke ville lade hos sig randsage, da
derfor og over lovens straf at give én tønde øls værd
til eierne, og det fordi hånd giør sig self mistenkt at
have lyvned inde.
29. Skienden på kirkegården eller kirkevejen
til eller fra: Måe ingen mand for eller efter prædicken overskielde hverandre på kirkegården eller
kirkeveien, enten med ord eller gierninger hverandre
overfalde, men hvem som haver noget med hinanden
at bestille, hånd skal det forrette på gadestefne for
oldermanden med gode og beskeden ord. Hvo her
imod bryder, bøde til eiermændene én tønde øls værd
og aftinge sag hos øfrigheden efter dends beskaffenhed.
30. Grave under lig og ringe for dennem: Når
nogen af vores eiere, være sig bomænd eller husmænd,
de eller deres hustruer, børn eller tyende, ved dødet
afgår, da skal det gåe omkring i lauget, så tov be
stilles af oldermanden, som skal grave, og de samme,
som graver, skulle og ringe for liget, til det er ned
sat i graven og jord påkast. Hvo det forsømmer, når
det hannem tilfalder, skal bøde til eierlauget hver en
fiering øls værd, og derforuden ringe og grave for
nestefterfølgende lig, uden eiermændene for gravningen
og ringen vil have ham forskåned.
31. Brøstfældige og forfaldne ovne og skor
stene: Alle eiermændene skal være forpligted til hvert
år fierde Pindsedag at gå om i hver mands hus at
siune og se deres ovne og skorstene. Hvilken mand,
der icke vil lade sine ovne og skorstene forsøge, skal
give bymændene én tønde øls værd til vide, dog allige-
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vel måe de foruden ald skade og lovmål bese han
nem, og dersom da findes nogen ovn eller skorsten,
som er brøst på og kand hielpes, da skal hosbunden dertil forelægges til at giøre den færdig og
uskadelig inden hellig trefoldigheds søndag dernæst
efterkommendes, hvilke og alle bymændene under
fornefnte brøde skulde besé på den tid, og dersom
de icke da ere bødte, som nøiagtig kand være, da
skal oldermanden med bymændene det flittige overse
og dem dømme i fald, hvilket gives øfrigheden tilkiende, og derefter nederslåes sådanne ulovlige og
farlige skorstene, hvorfra ildebrand kund komme.
Findes der nogle, som truer eller undsiger sine na
boer for den gierning skyld, da skal hånd foruden
lovens straf give til øfrigheden et half pund havre og
til eiermændene én tønde øls værd. Og skal så hosbunden herforuden være forpligtet til at opbygge en
anden nye ovn inden st. Hansdag dernest efter; dog
skal hver af hans eiermænd hielpe ham med et bud
én dag, så at dend bliver færdig giort til forskrefne
tid, under en otting øl til vide. Og når nogen skal
hiælpe på forskrevne arbeid, da skal oldermanden
dennem det lade vide, når hånd derom tilsiges.
32. Gildesøllet at oplegge og dricke: Older
manden og stolsbroderen skal være forpligtede til at
gåe til dend, som øllet skal oplegge, og forfare, om
det er got. Dersom det siunes dem, at det icke er,
som det bør at være, da skulle de fuldmagt have at
tage tov af gildesbrødrene med dem, og dersom de
da dømme øllet unøiagtig at være, skal hånd, som
det skal udgive, forskaffe andet øl, som got er, eller
kiøbe det andetsteds, som icke kand vrages. Og hvilcke
tov mænd, som icke vil gå med dennem, når de dennem
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det byder, skal give hver fire skilling til vide, og siden
må de tage tov andre udi deris sted under dend
samme vide. Og dersom fornefnte fire mænd icke
laster det øl, som last er værd, da skal oldermanden
og stoelsbroderen give en half tønde øls værd til vide.
Og skal oldermanden forpligted være at advare og
tilsige husmændene, som haver givet eller skal give
deres indgangsøl eller laugsøl, såvel som boemændene, når noget gilde eller øl skal drickes, som
kand ske og falde af vores laug og byes rettighed, på
det de og kunde nyde deres rettighed deraf, som ret
og billigt udi sig selv er. Findes oldermanden her
udi forsømmelig og sådant tilstæder, da at bøde til
eiermændene, for hver gang det sker, en fiering øls
værd. Og dennem, som er med at dricke uden de
andres minde, om de icke er tilsagt derom, da en
hver for sig at give til vide én otting øls værd, enten
de dricker hiel eller half tønde øl eller og mindre.
33. Kvæg i dønde: Hvilken som ser sin gildes
broder eller gildessøster hindes kvæg ligge i dønde
eller anden uføre og icke vil hielpe det op, om hånd
kand ene, eller ufortøved giver sine eiermænd det tilkiende, bøde en fierding øls værd til vide. Kand icke
eiermanden da med sit folk hielpe det, og hånd til
siger sine eller andre gildessøskende, eller deres bud
icke er tilstæde, og hånd på sit kveg lider nogen
skade derover, da give hver hosbunde, som tilsagt
vorder og icke vil hielpe, en half tønde øls værd til
vide.
34. Skabet kvæg: Hvo som haver skabet kvæg,
være sig hvad det være kand, og derpå klages, da
skal eiermanden være forpligted til at holde det inde
eller aflegge det, under én tønde øls værd til vide.
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Og hvis hånd det icke vil, må eiermændene jage dem
i døndebløde og dræbe det efter loven.
35. Ådsel: Dersom nogen mands bester, kvæg
eller andet størter og døer i bye eller ved alfare vei,
hvor folkes ferdsel falder, da skal hånd forpligted
være at skaffe det af veien hen på de steder, som
det ingen kand være til fortrædelighed og skadelig
lugt. End dersom sligt sker udi koehaver, da skal
alle eierne betale én, som det bortfører, på det de
andre creature ei deraf skulde fordærvis, som ofte
sker. Hvilke som icke vil skaffe sit eget af byen og
fra alfare veie, bøde derfor til vide en fiering øls værd.
Og dennem, som icke vil være med at forskaffe det
af koehaverne, bøde derfor til vide til de andre eiere
en fiering øls værd, hver af dennem for sig.
36. Bud og tienistetyende at fæste og stede:
Hvilken som steder eller fester sine gildesødskendes
bud imod hans minde, eller førend hånd spørger
hannem ad derom, skal give en half tønde øls værd
til vide, med mindre det sker efter stefnedag, at hånd
haver kvittered sin tiennist lovligen.
37. Stiested at tage sig til: Skal ingen mand
trenge sig på sin gildebroders stie at bygge hannem til
forhindring og skade. Hvo her imod giør, bøde til
vide en fierding øls værd, for hver gang det sker.
Item hvem der leier udenbyes folk stiested eller andre,
der icke selv haver part i marken, skal give en half
tønde øls værd til vide, om derpå klages. Enhver
skal bygge stie på sit eget eller have det i minde,
under en half tønde øls værd til vide, uden de haver
været til gården, hånd iboer, af arilds tid. Item måe
ei heller nogen bygge nogen stie udi noget alminde
såsom kohaver, felieder eller noget sådant, under en
half tønde øls værd og tiltale efter loven.
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38. Kvæg på fælleden: Hvilken mand, som icke
haver såmeget kvæg, som hånd bør og måe slåe på
felieden, da skal hånd give sine eiermænd det tilkiende, så hånd ved deres villie og samtycke må leie
så meget derind, som hans græs kand tåle; dog skal
hånd ingen udeieres kvæg leie derind, før hånd har
bødet sine eiermænd det til. Men vil de icke have
det for fyllist, da med eiernes minde at leie det, til
hvem hånd vil. Og hvis de da icke ville samtycke,
da skal det græs, som icke bliver bortleied, betales
hannem af byens penge. Hvem her imod giør, bøde
én tønde øls værd til vide. Dog skal det agtes, at
når der måe noget indleies, at der icke indleies noget
ubærig eller uvangvant kvæg eller svin. Om så sker
derpå klages, da at skaffe det strax af igien, under
en half tønde øls værd til vide, for hver gang de
findes, og til herskabet en half ørte havre.
39. Kvæg at vogte i vongen i havre- eller
biugsåed: Når mand pløier eller såer i rugmarken,
eller korned er opvoxen, da skal de vogte dennem
udi moserne hver mand uden skade på korn og eng
og ei tage mere kvæg udi marken med sig end som
de, der plougen drager, uden føl, som diger deres
mødre. Hvem her imod giør, bøde til vide én fiering
øls værd. Og når som af alle eierne vedtages, at de
ville bede udi marken med plougkvæget, når de såer
biug, da skal de alle samtligen det vedtage, følges til
sammen og vogte kvæget i mosen, hver mand uden
skade på korn og eng. Og ingen fordrister sig til før
at komme i marken at bede, uden de kand have det
på deres eged, hver mand uden skade, under en half
tønde øls værd til vide, for hver gang det sker.
40. Uhegn på korn eller eng: Hvilken som giør
Vider og vedtægter. 3. B.
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uhegn på korn eller eng enten med bed, tyring eller
afslet eller med hilde heste, og det findes med frie
villie at være giort, hånd skal bøde skaden efter eiermændenes sigelse og en half tønde øls værd til vide.
Men sker det uden hans villie, da at bøde skaden og
gieide til vide én skilling. Desligeste kommer nogen
mands kveg eller bester en eller anden gang udi vores
kornmarke, og de det videndes vorder og siden icke
vil holde det af og råde boed derpå, da pantes, for
hver gang det siden derefter indkommer, for én tønde
øls værd og betale skaden.
41. Løst kvæg udi vongen: Hvilken som sér sit
kvæg at gange løst udi vongen eller ved andre fanger
det at vide og icke vil hente det strax af, skal bøde
til vide en fiering øls værd og betale skaden, som
det giør.
42. Korn eller græs at skiære eller slåe på
andens grund: Hvilken mand, der skiær eller slåer
græs, korn eller stær enten hånd eller hånds bud i
anden mands ager eller eng eller andensteds uden
eiermændenes minde, skal give en fiering øls værd
til vide for hver gang eller hvert sted, det findes eller
bevises kand, og bøde skaden igien.
43. Indtaget kvæg af folden at udborge: Hvil
ken som udborger kvæg af folden andre end foldegiemmeren eller hånds hustrue eller anbud eller hvem
hånd haver betroed udi hans fraværelse, give en fierding øls værd til vide, for hver gang det sker. Item
hvilke andre, som fordrister sig til at udtage noget
kveg af folden imod foldegiemmerens samtycke, skal
bøde til vide en half tønde øls værd.
44. Husfolk, betlere og tartere: Skal ingen huse
eller hæle nogen udensogns betlere mere end én nat.
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Hvo som der imod giør, bøde til de fattige i sognet
otte skilling for hver gang. Item skal ingen tage til
husfolk af andre lande eller sogner nogen, som icke
haver deres ærlig bevis, hvorfra de ere komne, og
hvorledes de sig haver skicket, som de haver været
tilforn, under en ørte havre til herskabet og en tønde
øls værd til vide. Item hvo som huser eller hæler
nogen berygtet folk, som af øfrigheden og sognepræ
sten eller af oldermanden er forbøden og noget ret
lovlig overbevist, bøde for hver nat, efter hånd er
advarit, til herskabet tre mark til vide, til eiermændene én tønde øls værd og til de fattige i sognet otte
skilling danske for hver gang. Ingen skal huse eller
hæle nogen tarterer, som kommer her udi vort eierlaug, med mindre de haver vor allernådigste arvekonges pasbord, at de her udi riget måe reise, som
da strax for øfrigheden skal fremvises under én tønde
øls værd til vide til eiermændene for hver gang, og
til herskabet trei mark danske, og i det øvrige efter
lovens 3. bog. 20. cap. 3. art. med dennem at forholdes.
45. Bøder og vider at oppebærge: Hvis bøder
og vider, som nogen mand er falden for, det skal
oldermanden oppebærge på alles gafn og beste og der
for gøre menige mand rede og regnskab for tvende
gange om året nemlig til Jul og Voldermissedag. Og
dersom det befindes, at oldermanden døl eller underslåer
noget af fornefnte bøder, skal hånd bøde én tønde
øls værd til vide og være af med sit oldermandslav.
Hvilke bøder og vider altsammen skal anvendes til
dend nytte og brug, som loven omformelder og icke
udi gilder og kroehus virkeligen at drickes eller for
tæres andet end indgangs- og erveøl eller deslige,
hvor over oldermanden haver at holde, således som
17*
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hånd det for øfrigheden agter at svare, om anderledes
befindes skulle.
46. Gildesskråe at læse: Skal denne gildesskrå
eller byelov en gang om året, nemlig Voldermissedag,
læses udi menige eiermændenes nerværelse og påhørelse, og det førend gildet angår.
47. Vongeledet at lucke: Hvo som færdes igiennem vongeledet eller vongeledene for nogen af vores
marker og icke lucker dennem efter sig, sålænge der
står korn i marken, bøde til vide, for hver gang det
sker, en fierding øls værd og betale skaden, deraf
kommer.
48. Gildeheste at bede med i marken eller
von gen: Ingen skal sig tilfordriste at bede med
sine heste, som de lader gilde, på nogen sine medeieres agger eller eng, mens enhver holde dend på
sit eget, med mindre det kand være uden skade, og
det sker med alle eieres samtycke. Hvo her imod
giør, skal bøde, for hver gang det befindes, til her
skabet én tønde havre og til eierne til vide en half
tønde øls værd og derforuden betale skaden.
49. Alfareveie, markveie, stråndveie og gange
stier: Hvo som pløier eller i nogen andre marker
ødelegger nogen alfare veie, markveie, strandveie og
gangestier, som med rette bør at ligge og være og af
gammel tid været haver, den skal bøde efter lovens
3. bog 15. cap. 2. art. så og til vide, for hver gang
det sker, en half tønde øls værd og til herskabet et
half pund havre og derforuden giøre veien så goedr
som den var tilforn.
50. Om gierdsel at hugge: Ingen måe hugge
gierdsel eller torn i vores koehaver eller i vores mar
ker uden på deres egen grund, hvorom videre udi
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21. post er meldet. Og hvis brøst så findes, give der
foruden én tønde øls værd til vide.
51. At vogte stenge skal enhver advare sin naboer
om morgenen eller om middagen i det seniste, at hans
karl eller færdigt bud skal tage ved og møde ved
stenget ved solens nedergang. Hvo der imod giør,
skal bøde en fiering øl til eiermændene.
52. At have hest i tyre: Måe ingen hel gård
have mere end fire heste i tyre og end mindre tre
heste og en halfgård tov heste uden alle eiermændenes
villie og samtycke. Hvo her imod giør, bøde en half
tønde øl til eierlauget.
Hvilke forskrevne puncter og articuler udi alle
deres ord og indhold alle Ståense eiermænd, boemænd
og husmænd til vide og vedtægt indgåen haver, så
ledes at de uryggeligen af os og vore efterkommere
holdes skal, og derfor ansøgt vores øfrighed enhver
for sig dette med os at ville samtycke og stadfæste.

Datum Ståense d. 31. October 1707.
Denne for mig producerede Ståense eierlaugs opret
tede byelov haver jeg giennemset og efter mit ringe
skiøn intet der udi fundet stridigt mod loven, gode
sæder og brug, hvorfor den efter begiering af mig,
for så vidt de grevelige bønder og eiermænd angåer,
til vitterlighed og stadfæstelse er underskreven og
forseglet.
Tranekier slot d. 30. December anno 1707.
Junghans.

Samme Ståense eiermænds vedtagen bylov stadfæster,
underskriver og forsegler jeg også på mine bønders vegne.
Datum Stensgård d. 21. April 1708.
Hendrich Steensen.
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Denne eierlaugs oprettede bylov stadfæster, under
skriver og forsegler jeg, for så vidt mit gods er an
gående.
Datum Schausgård d. 28. Juli 1713.
J. Kaas.

Såvidt denne oprettede Ståense bylov ei findes lands
loven stridig og er mine mensalbønder til ræt og ær
barhed tienlig, underskriver jeg og forsegler den på
deres vegne.
Snøde præstegård d. 4. August 1713.
J. Marstrand.
Denne bylov underskriver og samtycker jeg på mit
deineboligs vegne.
Datum Snøde deinebolig d. 4. August 1713.
Hans Diderichsen.

Jørgen Hansen — J. H. S. — nafn.
Mads — M. R. S. — Rasmussen nafn.
Anders — A. P. S. — Pedersen nafn.
Jacob — J. O. S. — Oliersen nafn.
Anders — A. R. S. — Rasmussen nafn.
Hans Nelsen — H. N. S. — nafn.
Hendrich — H. N. S. — Nelsen nafn.
Peder — P. R. S. — Rasmussen nafn.
Hans — H. J. S. — Jørgensen nafn.
Hans — H. H. S. — Hansen nafn.
Laus — L. D S. — Diderichsen nafn.
Niels — N. M. S. — Madsen nafn.
Peder Hansen. Peder — P. H. S. — Hansen nafn.
Noch Peder — P. H. S. — Hansen nafn.
Hans — H. A. S. — Andersen nafn.
Jacob — J. C. S. — Casten nafn.
Oluf Hansen.
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Efter en samtidig afskrift i Tranekjær godsarkiv.
Den er i folio på otte ark. De første 25 sider er fuldskrevne. Den er skrevet med en fast og tgdelig hånd,
dog med enkelte skrivefejl. Åbenbare skrivefejl er rettede.
»Uvangvant« i 38. post, skal vist være vangvant, men
det har jeg dog ikke turdet rette.
Forhen trykt i »Vilh. Lutken: Bidrag til Langelands
Historie, 1910«, side 352—67.

Thisted amt
Øsløs, Vester Han-herred.
1736.
Eftersom hs. kgl. maiestæt vores allernådigste arvekonge og herre udi sin lovs 3. bogs 13. cap. 31. art.
haver givet menige bønder og almue på landet, som
boer udi bye og torp den allernådigste tilladelse og
friehed, at de imellem dennem selv må indgåe og
slutte vedtægt om hegned og gierde, grøfte og led,
item hiord o.g andet, som kan være byen til nytte og
fremtarv, så haver vi efterskrevne Øsløs sognemænd,
nemlig: Malene, sal. hr. Vogeliusses, Anne Maria Obel
i Syndergård, Laurids Axildsen, Anders Christensen,
Mads Jensen, Christen Boier, Jens Christensen, Anders
Andersen, Christen Pedersen, Jens Nielsen, Peder
Nielsen, Laurs Nielsen, Niels Laursen, Poul Christen
sen, Christen Nielsen, Peder Bage, Anders Christen
sen, Jens Larsen, Ove Pedersen, Jens Bertelsen, Chri
sten Jensen, Laurs Jensen, Jens Andersen, Christen
Nielsen, Laurs Jensen, Peder Christensen, Jens Nielsen,
Christen Toudal, Ole Nielsen, Jens Nielsen, Peder
Christensen, Jens Jensen, Christen Nielsen, Jens Boier
og Christen Nielsen på heden, samtlige med hverandre
i dag været på grandstævne og som ærlige sognefolk,
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naboer og grander, til at forekomme ald tvist og uenig
hed opretted, sluttet og indgåed et venlig og kiærlig
grandebrev, som består udi efterfølgende puncter.
Om hegned.

1. Marken skal årlig heignes 14ten dage før st.
Volborgdag og så fremdeles, til ald kornet er høstet
og kommet i hus. Imidlertid skal hver mand holde
god varetægt og fæste på sit creature, og dersom
nogen mands bæster, fæeshøveder, får eller svin giør
anden mand skade på korn eller græs, da skal den,
som høvderne eier, betale skaden uden ald lovmål
og proces. Og dersom de tvistende ikke indbyrdes
derom kunde forenes, da skal samtlige byemændene
med grandfogden samles på grandstevne og kiende
dem imellem, således som grandfogden med fire mænd
lovligen taxerer den giorde skade, hvor efter betalingen
af den, som eier høvderne, til den, som skaden har
lid, strax uden ophold skal ske eller derfor af hans
hus og boe at måe udpantes. Og derforuden skal
den, hvis høvder således har gåed sin naboe til skade,
bøde til byen for hver øghøved eller fæeshøved, stort
eller lidet, fire skilling, og for hver svin eller får én
skilling.
2. Ingen måe lade noget creatur eller kvæg, af hvad
slags det være kan, lidet eller stort, gåe løst i mar
ken, førend den er ganske ledig for neg og rivelse.
Langt mindre måe nogen slåe noget kvæg, lidet eller
stort, vordesløs i marken, sålenge der er neg eller
rivelse på marken at finde. Hvo her imod fordrister
sig at giøre, skal være strafskyldig til byen for én
sletdaler og derforuden betale skaden til den påklagende efter dannemænds siun og taxering.
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3. Ingen måe lade svin eller grise gåe på marken
i de tider om året, de jorden kan opvrode og beska
dige, med mindre de ere så forsvarlige i næsen ringet,
at de i ringeste måder ingen skade kan giøre, under
toe skillings straf af hver, som således uringet antreffes og befindes.
4. Der måe ei heller nogen mod nogen mands villie og minde tyre sine høvder på anden mands agger
eller eng i hegnetiden, ei heller giøre tyrer så lang,
at det kan rekke over agererenerne. End sker det,
da betale skaden og bøde derforuden til byen for
hver høved otte skilling.
5. Ei heller måe nogen tyre sine følhopper op til
anden mands korn, at føllen ikke skal æde og nedtræde anden mands korn. Hvo her imod befindes at
giøre, betaler skaden og derforuden bøde til byen, for
hver gang der påklages, otte skilling.
6. Slipper ellers nogen slags tyred creatur løs og
giør anden mand skade, da bør den, det eier, at be
tale skaden og derforuden for hver gang bøde til
byen fire skilling. Mens er det kiør, som af våde
biser løs og strax løber hiem til hus uden at opholde
sig i anden mands korn eller eng, og det bevises, at
tyren var fast derpå, og hælen vel neddreven, bødes
ei derfor.
7. End befindes nogen øghøved eller fæeshøved så
skadeligt, at der ingen dige eller lukkelse, som lovlig
og forsvarligt er opsat, derfor kan ståe, at det jo der
over kan komme, da skal eiermanden, efter at hånd
tilforn der om er advaret, være forpligted at holde
samme i god fæste, så det ingenlunde støder sig løs
til at giøre nogen mand skade i sit korn eller græs.
End vil hånd det ikke giøre og derpå klages, da at
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betale, hvis skade det giort haver, og derforuden bøde
til byen, for hver gang sådant sker, tolv skilling.
8. Ingen, i hvo det være kan, måe enten nat eller
dag slåe eller rykke korn eller græs på anden mands
agertolde eller eng, ei heller på de stæder, hvor tvende
mænds agre leger rén om rén. Dersom nogen antreffes her imod at giøre, skal strax efter dannemænds
syn og taxering betale skaden og derforuden for hver
gang give til byen toe mark danske, om det sker om
dagen, men begåes sligt om nattetide, da bødes dob
belt, nemlig fire mark.
9. Hver mand her i byen og sognet, som haver
giæs, skal holde dennem under god varetægt i hegnetiden, som er fra st. Voldborgdag og til alt høe og
korn er kommen i hus, så at de ikke giører anden
mand skade enten i hans korn eller eng. Befindes
anderledes, og de påklages, da den, som eier samme
giæs, efter dannemænds sigelse at betale skaden, som
de giort haver, og derforuden bøde til byen for hver
hjord giæs og for hver gang de således nogen til
skade befindes, fire skilling.
10. Ingen måe lade sine vedere efter Michelsdag
gåe løs på marken imellem fårene, mens enhver
skal være forpligtet at holde sine i fæste. Og hvilken
veder, som i så måder løs befindes, deraf skal af
eiermanden betales til straf fire skilling.

Om diger, grøft og leder.
11. Hver mand her i byen og sognet, skal dige
for sin ager og eng, hvor det støder på digen. Og
skal alle diger, som nu er og ellers alle, som af
gammel tid pleier at diges både for mark og eng,
herefter årlig oplegis og diges horten dage før st.
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Voldborgdag og siden tilbørlig holdes vedlige så fuld
kommen dygtig og forsvarlig som grandfogden og fire
mænd holder dem for gode at være. Der som nogen
her udi findes efterladen, bøde til byen hver gang én
mark danske. Og der som hånd ikke inden anden
dags aften skaffer sine diger færdig, bøder hånd atter
én mark, og siden være granderne tilladt dem ved
andre at lade ferdig giøre, og hvis bekostning derpå
giøres, igien af den skyldiges boe at udpandtes. Og
bliver nogen gård eller boel øde i byen, da skal den,
som nyder græsningen eller avlingen, holde digerne
ved lige.
12. Ingen mand måe i bye eller mark udflytte
deres diger fra de stæder, som de af gammel tid hafver
stået. Og hvem som indlukker, indplanter eller noget
i så måder indgierder lidet eller meget i byen deres
kålhauger og tofte dermed at giøre større, eller nogen
i marken noget dig udflytter, den haver grandfogden
med fire mænd, som hånd til sig tager, at pandte
første gang for én mark og advare den, som det haver
giort, at hånd det inden anden dags aften nedtager.
Sker det ikke, pandter grandfogden ham anden gang
for toe mark og atter tilsiger ham det at nedkaste.
Vil hånd endda ikke, pandtes hånd tredie gang for
tre mark danske, og vil hånd ikke selv det nedkaste,
haver grandfogden med byemændene dette at lade
giøre.
13. De som befindes at have særdeles hauger og
lukkeiser, skal være forpligted at holde diger og grøfter
der omkring så forsvarlig ved lige, som de vil have
fred på deres eget.
14. Lederne for byens mark skal årligen forsvarlig
være ophængt og lugt fiorten dage for st. Voldborgdag,
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som grandfogden på byens bekostning haver at lade
færdig skaffe. Og hvis nogen ikke godvillig vil betale
sin anpart af den bekostning derpå giøres, da måe
det hos hannem udpantes.
15. Dersom nogen lukker markeledderne op og ikke
lukker dem efter sig igien, bøde for hver gang til byen
fire skilling og derforuden betale den skade, som
derved kan hende.

Om tørvegrøft, liøngslet og ræ ved fiorden.
16. Ingen gårdmand, boelsmand eller husmand eller
nogen, hvem det være kan, må grave eller grave lade
brændtørve i udmarken, førend det på grandstævne
af menige byemænd bliver vedtagen og samtykt. Hvo
her imod fordrister sig at grave eller grave lade, før
end det således bevilget og pålagt er, da skal tørvene
være forbrudt til de fattige og derforuden være straf
skyldige for hver læs til byen fire skilling. Mens der
som nogen befindes, være sig hvo det være kan, at
sælge tørve til andre udenbyes folk, gammel eller nye
tørve, enten sommer eller vinter, og det lovlig kan
bevises, da skal samme tørve være forbrudt til de
nødtørftige og ellers derforuden bøde til byen for hver
læs én sietdaler.
17. Belangende liøngslet udi Øsløs udmark, da er
således af os samtykt og indgåed, at enhver af os
her udi Øsløs sogn og bye, nemlig gårdmænd og
boelsmænd, der udi måe lade slåe og bierge og til
deres hus hiemføre årligen, ligesom vi efter landmålingstaxt skatter til, og det så meget, at det kan
være på hver tønde hartkorn halvanden læs liøng.
Dernæst er det således sluttet og aftalt, at enhver hus
mand her i byen, som haver matricullerede hus enten
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én eller tvende huse i fæste og brugelighed, nyder
årlig til deres huses fornødenhed toe læs liøng, mens
alle jordeløse huse, hver et læs, dog degnen og smedden tillades årlig fire læs hver at måe lade slåe og
bierge. Item nyder Christen Nielsen på heden årlig
tre læs liøng, såvelsom til Laurs Jensen af Goldings
stæd toe læs lyng, og til det versted, hånd påboede,
toe læs. Men dersom det befindes at nogen af os,
enten gårdmænd, boelsmænd, husmænd eller andre,
være sig hvo det være kand, slåer eller lader slåe og
bierge mere, end som hannem her oven benævnte
tilladt er, eller og det lovlig bevises, at nogen enten
på åstæderne eller fra deres gårde og huse vinter eller
sommer sælger enten nyt eller gammel lyng, da skal
samme ikke aleneste være forbrudt til de nødtræn
gende, mens endog være straffeldig for hver læs tre mark.
18. Græs i udmarken, om der er noget, som tiener
til at slåe, måe ingen slåe eller bierge, uden i sin
egen skifter, under én rigsdalers forbrydelse for hvert
halv læs.
19. Ingen slags tørve — undtagen digetørve —
måe graves fra Syndergård indtil skiælled i Strandkiær, tvert over fra Lyngbye høi og nør til Snekke
dal under toe marks bøder for hvert læs, og tørven
derforuden på stædet at sønderhakkes.
20. Hvis ræe, som af fiorden opskylles og ind
kommer, forbliver ved de skifter, som derpå tilforn
giort er. Og dersom nogen befindes enten nat eller
dag at Legive sig til anden mands skifter og deraf
tager og bortfører, giver til straf for hver læs toe mark.
Ei heller måe nogen ved fiordsiden lade sig finde at
bierge noget ræe fra soelens nedgang og til soelens
opgang under forreskrevne straf.
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Om lydighed og skikkelighed.
21. Grandfogden skal udvælges årligen hver Kyndelsmissedag på grandstevne af samtlige byemændene.
Og hvilken mand i byen, som de fleste af byemæn
dene vorder ens at udnævne, skal uden ald und
skyldning være grandfoged et år omkring, dog måe
de ingen udnævne, som er syg og sengeliggendes,
skrøbelig, vanvittig eller skiødesløs, mens altid en
troefast og god dannemand. Og hvo som således har
været grandfoget et år, måe ikke udnævnes igien neste
sex år, med mindre hånd det selv godvilligen samtykker. Dersom nogen modvillig imodståer og ikke vil
være grandfoged, når som helst hånd dygtig og goed for
der til eragtes, bøde til byen toe rigsdaler, som bye
mændene hos hannem udpante, og da nævnes i hans
sted en anden, som dette år skal være grandfoged.
22. Til en begyndelse haver Christen Jensen Skårup
dette år 1736 sig påtaget at være grandfoged og til
sig taget denne grandebrev, hvor over hånd og alle
hånds efterkommere skal holde således, som de for
Gud og øvrigheden vil ansvare og bekiendt være og
ikke lege enten én eller anden for had i nogen ting,
mens lade hver nyde ræt og jevnet, og ingen frem
for andre imod dette, som forskrevet ståer, forskåne
eller forurette. Og bliver dette grandebrev alt udi
grandfogdens hus og giemme mand efter mand, og
skal den sidste grandfoged altid svare til grande
brevet, og byemændene at have magt den af hannem
at eske og til ham den igien at levere, og enhver som
til grandfoged settes altid kræve og annamme delte
grandebrev årlig på Kyndelmissedag, hvor den da
også årlig på grandstevne ord for ord til alle byemændenes efterretning skal lydeligen oplæses.
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23. Dersom nogen grandfoged ikke grandebrevet
— tillige med den igiennemdragen forseilede og under
skrevne bog, som til bødersstrafes udgifter derudi at
indføre heri sognet indretted er — fra sig leverer,
når hånd kvitterer grandfogdens bestilling, da skal
hans fæste være forbrut på hans gård, om hans hosbond det for got synes, og til byen skal hånd betale
toe rigsdaler og dog skaffe grandebrevet og bog tilstæde.
24. Hver mand her i sognet og byen skal bevise
grandfogden tilbørlig lydighed udi alt det, som hånd
efter dette grandebrev påbyder til byens og menige
mands nytte og gavn. Og skal byemændene hver
søndag toe timer efter prædiken og gudstieneste er
fuldendet og forrettet, møde på grandstævne på det
stæd, hvor den anordnes, med mindre hånd ikke i
byen er tilstæde, eller så skrøbelig, at hånd ikke kan,
thi da skal i hans stæd møde den beste karl eller
dreng, som findes i hans gård. Mens dersom noget
høit magtpåliggende måtte forefalde, som ikke kunde
lide den bestemte tid at opbie, da skal grandfogden
lade byemændene advare, at de strax inden toe timers
forløb møde på grandstævne at påhøre, hvis som er
at foregive. Og dersom nogen da eller om søndagen,
som meldt er, befindes modvillig og ikke vil møde
på grandstevne, betale til byen for hver gang fire
skilling, som grandfogden strax hos hannem haver at
udpante, om den ikke godvillig vil betale.
25. Når grandfogden skal pante nogen mand i
byen, da skal toe af byemændene altid følge med,
hvilke hånd begiærer, som ikke måe nægte det, under
otte skillings straf til byen. Og dersom hånd kom
mer i nogen mands hus eller gård og der vorder ilde
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tiltalt, trued eller undsagt, da skal den mand, som
hannem så ubesindig overfuser, betale til straf til
byen tre mark danske. Mens overfaldes grandfogden
eller hans medfølgende med hug og slag, da skal det
agtes og ansés at være en vold, være sig på hvad
sted sligt sker eller begåes enten i bye eller uden
byen. På grandstevne skal og måe ingen bande eller
lygte hinanden eller bruge nogen usømmelig skiendsord; mens hvem som det giør, skal strax give til straf
fire skilling, eller de hos hannem udpantes. Og der
som nogen vorder så ubesindig, at hånd slåer anden
mand på grandstevne, da bøde til byen toe rigsdaler
og derforuden straffes efter loven.
26. Belangende fæe og creatur, være sig bæster
eller andet, som tages og findes i mark eller eng
nogen mand til skade, dermed forholdes således, at
den som finder og tager anden mands creatur i
sit korn eller græs udi hægnetid, skal strax føre det
i grandfogdens hus eller gård og give eiermanden til
samme creatur det tilkiende, og hånd at være pligtig
sit creatur uden ophold at indløse og bøde derfor
efter grandebrevet. Vil hånd det ikke giøre, da skal
grandfogden til sig tage tvende mænd og udpandte bø
derne, eftersom skaden kand være. Mens dersom dend,
som creatured eier, vil nægte, at hans ei har gåed hans
naboer til skade, da bør dend, creatured indtoeg enten
giøre det beviseligt, om hånd kand, eller giøre sin edelig
forklaring derom til sandheds oplysning og stadfæstelse,
som grandfogden da holder sig efterrettelig.
Om bødernes udgifter og anvendelse.

27. Alle de bøder, som efter dette grandebrev af
byemændene bliver falden til at udgive, skal forblive
Vider og vedtægter. 3. B.

18
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i grandfogdens giemme til årets omgang. Og skal af
samme bøder først lederne for byens mark bekostes,
og hvis overbliver skal anvendes på hvis andet, som
vores bye kand være til nytte efter byemændenes sigelse
og samtykke.
At foreskrevne pungter således urygeligen holdes og
efterleves skal, der til bekræftelse haver vi dette samtlig
med vores egne hænder boemerke underskrevet såvel
som giennemdraget og forseglet.
Datum Øsløs den 30. April 1736.
C. Berregard.
Andes Skaarup. Nu kommer der 25 navne af de
samme, der nævnes i indledningen.
Til vitterlighed underskriver jeg ligesom min for
mand.
Oluf Obel. Magdalena Steenstrup, sal. Hr. Michel
Wogeli enke. Anne Marie Obel.
På velbårne frieherinde Gersdorfs vegne tilståes
dette, at hendes tienere holder sig samme efterrettelig.
Thisted den 13. October 1736.
C. Caspergaard.
På den måde underskriver og forsegler jeg dette
grandebrev, at såfremt de tvende mænd i Øsløs, for
hvilke jeg er forsvar, uden mit og deres hosbonds
minde og villie reiser eller forårsager nogen proces,
da de selv dertil at være ansvarlige så vel til pro
cessen i sig selv som til dens bekostning, hvilket jeg
under hånd og signet bekræfter.
Kokedal den 27. Juli 1736.
Braes.

På lige måde underskriver for min bonde.
Den 21. October 1736.
Rubech Humble.
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Publiceret for Hanherredernes tings ræt den 1. Fe
bruar anno 1738. Testerer
Severin Bruun. (L. S.). Manderup Lund. (L. S.).
Forevist i Hanherredernes ræt løverdagen den 14.
Februari 1756. Testerer
Mandrup Lund.
Efter en afskrift i en protokol over udskiftningen i
Øsløs sogn i 1786 på henved £50 sider. Den findes
side 321—3£1. Protokollen ejes af Godsejer C. Nørgård,
Kongstedlund, Kongerslev.
Forhen trykt i »Historisk årbog for Thisted amt*
1912, side 68—79.

Serup, Odby, Refs herred.
1629.

Niels Thomsen i Serup et vinde epter et grandbref
i sin mineng:
Vi epterskrefne — tolv navne — alle bofvende i
Serup kundgiør och giør viterligt, at vi nu idag, som
er den 26. Juni 1629, haver verit her forsamlit til
grandstefne på byens nyt og gafn.
1. Da er vi kommen ofverens, at vi skal hold voris
gaddig ferdig at st. Voldbordag, och voris markdzg
derfor strax epter byg er såd, og hvor som vanlig rug,
skal dige til fornefnte tid, som forskrefvet stander,
hvad heller det findes for end eller sidlængis med
nogen mands jord. Och hvilken mands diger, som
findis obene epter fornefnte tid, och nogen mand
fanger skad der ofver, då skal dend, som rugen hør
til, gieid skade och gifve sin grander én fierding
got øl.
18*
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2. Item ingen må tage ubyes kveg til voct. Hvo
det giøre, skal gifve én fierding got øl til ....
Her er et stort hjørne af tingbogen ødelagt, så slut
ningen af 2. post, hele 3. og en del af 4. kan ikke udredes.
4.......... ingen skal fore kvæg i nogen vang, for
kornet blifver indhøsted af mark som vang. Ingen
skal bere sin koren fra agersenden vider end sin
huodager.
5. Item skal ingen grafve for sin grandes diger
eller agerender, ingen skal tyre sin øg som hafver
føel, siedlangs met sin grandes korn. Ingen skal tyre
sin grandes engeslet forend st. Volsdag.
6. Item X skifter i Vesterkiær vesten for Serup sø,
skal holdes i hegen fra st. Volbordag och til st. Volsdag.
7. Item di 2 små skifter østen for den skifte, som
Villards Jensen och Christen Knudsen hafver østen
ved Sodtofte dieg, skal holdis i hegen fra st. Volbor
dag och til st. Olsdag.
8. Item skal ingen tiistiedes nogen ubysfolk, husmend eller gårdmend at grafve eller grafve lad hogetør eller skortøre i Serup kier østen eller vesten i
nogen moder.
9. Item ingen skal slå sin plag eller kålfve eller
andet kveg løs i koren eller gres.
10. Item ingen skal lad sin svin vere uringet eller
hecteløs fra st. Vol og til koren kommer i hus.
11. Item nar der skal kaste ... her kommer bagsiden
af det ødelagte blad... fra Serup nørkier och til Serup
brovei, end vi kand hold diger ved macht och leg
hør i rode.
12. Item hvo sig her imod forbryd nogen af disse
fornefnte puncter och artickeller, då skal hånd hafve
forbrøt til sin grander hver sind, hans brøst så findes,
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at hånd slår sin kveg løs nat eller dag met fri vilie,
en hal td. got øl og til herskab 2 rixmark. Hvis gies,
som findis i sin granders korn eller gres, siden at
hånd er derom vared, da skal hånd bød for hver 2
gies 1 sk.
13. Item hvo som icke velvillige vil ulege och be
taile, hvis hånd falder for, då skal hans grand hafve
fri forlof at pant for, hvis hånd falden er, och ei der
met bryd gårdfred eller husfred eller nogen anden
lofmol.
Til ydermere vindesbyrd lader vi voris signit under
trøcke.
Datum Serup den 26. Juni anno 1629.

Efter Refs herreds tingbog for den 11. Juli 1629, der
findes i Landsarkivet i Viborg.

Alborg amt.
Årestrup, Hornum herred.
1719.
I Jesu navn.
Gud dend allerhøjeste til lov, pris og ære og på
det hans goede laen, gafver og velsignelser icke uskickeligen skulde misbruges og forderves og et goed
christelig naboskab og grandelav måe holdes, høres
og spørges hos os så vel som for anden goetfolk, da
er samtøgt, pålagt, .... og vedtaget med voris gun
stige hosbondes høiædle og velbårne hr. major Albert
Christopher Due til Torstedlund, Halckier og Albech,
hans villie disse efterskrefne puncter og artikuler
uryglig i alle måder skal holdes af os underskrefne,
nemlig Jens Jensen Haseris, Jens Christensen, Niels
Christensen Foldager, Peder Sørrensen Degen, Niels
Lauritzen Bieregård, Niels Jensen, Morten Christensen
Ryter, Christen Degen, Christen Justsen, Jacob Dal,
Søren Mortensen, Laus Lauritzen, Anders Brems,
Anders Sørensen, Michel Madsen, Christen Vindelboe,
Søren Nielsen Skovfoget, Jens Jensen Smed, Niels
Bøcher, Olle Jensen, Jens Haseris, Peder Smed, Mads
Andersen, Christen Bojer, Gadehusmænd: Laus Peder
sen, Michel Christensen, Laus Madsen, Niels Jensen,
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Jens Andersen, Laus Skreder, Christen Grafver, Jens
Soldat, Anders Skreder, Niels Christensen Bircheskrifver, Anders Ladefoget, Jens Laurizen Rebbild,
Kield Skoemager, Jesper Skoemager, Peder Glarmester,
Niels Skomager, Søren Nielsen, samtlige Årestrup
byes beboeres, som nu derudi er eller herefter derudi
boendes vorder på det at alt, hvis som os Gud nådeligen med forlener, måe skickeligen og retferdeligen
med omgåes, dend goede Gud til lof, pris og ære,
menige grande og byemænd i Årestrup bye til nøtte
og gafven, bestandighed og enighed, hvilket er for
fatted udi efterskrefne puncter.
I. Om sabatens helligholdelse, om skickelighed i kierken, om børenes tilholdelse til
kierke- og skolegang og om unge folk og
tienestefolks forhold imod deres madfædre
og madmødere og andre gotfolk.
1. Hvo som tre hellige dage enten sielfver eller
hustru eller børen forsømmer kierken om hellige da
gene, med mindre sygdom og dislige høie vegtige år
sage dennem derfra forhindrer, strafes hver tredie
gang, de derudi befindes, med 6 sk.
2. Hvo som betrefes at arbeide nogen grof arbeide
om helligdagen, strafes med 8 sk., arbeide under
prædicken strafes fra én mark og endnu derforuden
strafes af herskabet på kropen.
3. Skulde nogen sede udi kroehuse og dricke under
prædicken, da strafes enhver med 2 mark. Ligeledes,
dend som dreckelsenvarer udtaper.
4. Begåe nogen uskickelighed i kierken med skielden, trette om sæde eller andet forargeligt, da strafes
den skyldige på.........og derforuden med gabestocken
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efter forseelsens grofhed, dog alene efter herskabets
og præstens samtlige tilerkiendelsen.
5. Hvo som icke tilholder sine børen og ungdom,
som skolegang behøfver, at de om vinteren udi det
mindste 2 gange om ugen går i skole hos deienen fra
den tid, som hånd advarer, at skoelen skal optages,
og indtil den ophefves, strafes hver gang for sin udblifvelser med 2 sk. og om de udeblifver af kierken,
når tilforen er blefven advared om catechismus holdelse, strafes med 4 sk.
6. Hvo som udløber af kierken førend velsignelsen
er afsagt, strafes med 2 sk.
7. Dersom tienistetyende, karl eller piger eller
drenge bruger nogen und mund med banden, skielden
eller anden utilbørlig tale til deres madfædre eller
madmodre eller nogen anden skickelig mand eller
kvinde, da strafes dend skyldige for 1 mark. Og be
findes sagen meget grofvelig, da gifves det herskabet
tilkiende, som dend skyldige tilerkiender tungere
straf.
II. Om oldermandshvervet.
1. Byen skal hafve en oldermand for at forskafe
enhver lige og ret efter grandbogen. Og skal samme
mand kunde læse og skrifve. Og når oldermanden
skal udsættes, skal samtlige grander udvelge hannem
og skulde de ei kunde forenis derom, skal de gifve
herskabet det tilkiende, som da skal udnæfne, hvo
oldermanden skal være.
2. Oldermanden skal forholde sig udi alt efter
grandebogen og måe ei udi noged lader se villi eller
venskab, slegt eller svogerskab, men giøre enhver lige
ret og skiæld. Hvis oldermanden sig anderledes for
holder, da hafver grandene hannem at anklage for
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herskabed, som hannem da, om def hannem ofverbevises, icke allene afsætted, mens derforuden multered for 2 mark til granderne.
3. Skulde nogen klagemål vorde oldermanden fore
bragt, grandstæfningen vedkommende, da skal hånd
tage tvende upartiske mænd til sig og dømme de stri
dende imellum. Formener sig nogen at være fornermet med oldermandens dom, da kand de andrage det
for herskabed, som da skal skafe enhver ret.
4. Oldermanden skal hafve et horen eller tromme,
hvor ved hånd skal gifve advarsel til grandene, at
de skal forsamle sig på stæfne. Og skal da mændene
selfver møde, om de ere udi byen. Hvis icke, da
hafver deris hustruer eller tienistefolk, som er tilstede,
at møde der på deris vegne. Hvo udeblifver og verken
selfver eller nogen på deris vegne møder, skal betale
til grandretten 2 skielling. Og skal en pias udvisis
mit udi byen, hvor grandstæfnen alle tider skal holdes.
5. Hver søndag eftermiddag ungefær klocken toe,
skal der holdes grandstæfne, hvor da skal afhandles
om alt, hvis som kand være forbrudt imod viden, så
og da at berådslae, hvad der den tilstundende uge
skal forhanles og giøris.
6. Hvad oldermanden med de flersle af grandene
pålegger, må de andre ei kuldkaste. Ei heller må
nogen understå sig at bryde grandretten under straf
af 2 mark, for hver gang hånd det giør, og tilkommer
samme penger til granderne.
7. Ingen måe skiende, bande eller bruge skiældsord på grandstæfne. Hvo det giør, skal betale til
grandene for skienden og banden 2 sk., for skiældsord 2 mark. Mens undsiger nogen oldermanden eller
nogen af grandene, når de er på stæfne, eller når de
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går derfra, da skal de bøde derfor til grandene 4
mark, og her foruden anses med straf af herskabed
efter loven.
8. Forårsages oldermanden at reise udaf byen på
den dag, som grandstæfne skal holdes, skal hånd,
førend hånd bortreiser levere grandbogen tillige med
tallerne til en anden mand eller til neste grande,
som skal tage der imod og udi hans fraværelse forrætte oldermandsembede, og derfor for fylde antages
af de andre grander, indtil den rette oldermand igien
hiemkommer. Tager oldermanden herudi forsømmelse,
betaler hånd til grandrætten for hver gang 6 sk.
9. Og på det at oldermanden, som dend, der skal
hafve opsyn til byens gavn og beste, kand hafve myn
dighed til at handtheve retten, skal samtlige byens
beboere agte og ære hannem, de gamle ligesåvel som
de unge. Og skal oldermanden, så lenge, som hånd
er udi bestillingen, hafve dend øverste gang og sede
udi alle selskaber og forsamlinger for de andre gran
der og byemænd der af byen, omendskiøndt at de
kunde være ældre end som hånd. Hvo her imod
bryder med ord eller gierning bøder til grandelavet
én skp. biug. Og som oldermanden alle tider måe
hafve stoer besvering for byen, så skal hver helgård
gifve hannem, når høstens tid er, én kierve rug. Så
og skal hver hel- eller half gård levere hannem et
forsvarligt læs tørf, hver hus- eller boelsmand eller
kvinde 4 skil., siger årlig.
III.

Om løckelserne om marktofter og engerne.

1. Løckelserne, som skal giøris om mark og eng,
skal pålegges dend første søndag udi April månet på
grandstæfningen, hvor da enhver mand skal anvises
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sine løckelser, som hånd skal oplocke, og samme tid
skal dennem foreligges, at de hafver oplucket inden
første Voldborgdag, da oldermanden tillige med samt
lige byemændene skal omkringgåe samme dag og
efterse løckelserne, om de ere så forsvarlige giort,
som de bør at være. Hvo som da ei hafver tillucket,
bøder til grandrætten 2 sk. Og foreliger inden ottende
dagen at hafve oplukt under 4 sk. straf og fremdelis,
indtil hånd hafver forsvarligt oplucket.
Iligemåder forholdes det, når oldermanden tillige
med byemændene tager siun til løckelser, og om
nogen ei skulle være så forsvarlig giort, som de bør
eller og at der kunde være gået fald derpå, da skal
det hannem foreliges til en vis tid at forbedre og for
færdige dennem under forermelte straf.
2. Med løckelserne om tofterne forholdes det på
lige måde.
3. Løckelserne, som kunde tilfalde de øde steder,
som kunde vorde udi byen, skal samtlige byemændene
oplucke.
4. Veiene bør at være så vide fra byen, at tvende
vogne kand kiøre lovlig om hver anden, så og må
ingen lucke sin kålgårds gierder eller kringgårds gierder udi veiene, som mange af husfolkene her i byen
have giort. Hvo det efterdags giør, bøde til granderne
3 mark, og dem som det har giort, skafe det af veien
igien, når det bliver dem tilsagt eller bøde samme straf.
IV. Om hegningen på marke og enge.

1. Den 1. Mai eller såkaldet Volborgdag skal marken
og enge lyses på grandstæfning udi hegne af older
manden, og skal så hver mand fra dend dag, og indtil
engene er bierget, og kornet af marken er indtaget,
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endtholde deris creaturer derfra. Hvis nogen creatur
siden befindes udi ager og eng, da skal eiermanden
icke allene bøde skaden efter oldermandens og tvende
uvillige mænds sigelse af granderne, mens endog der
foruden betalle 2 sk. af hver creatur, hvor udaf den
ene skilling tilkommer granderne og dend anden skilling
markmanden eller dend, som tager creaturene i hus.
2. Ingen må slippe sine creaturer i vangene, førend
alle kierfverne så vel som rifvelset er deraf bortført,
ei heller slippe dennem udi engene, førend at alt høet
er der udaf bortført. Og måe det endda ei ske, før
end oldermanden tillige med granderne derom hafver
vedtagen på stæfne, under forermelte straf nemblig 2
sk. af hver creatur.
3. Tyrer nogen sine creaturer imellum kornet eller
ved enderne af kornet, omendskiønt det kand være
på hans egen grund, bøder dog for hans creatur 2 sk.
Mens er det følhopper, bødes derfore 6 sk., alt til
granderne.
4. Mens skulle nogen forseteligvis icke ville hegne
med sine creaturer, da bør hånd at betale dobelt,
nemblig 4 sk. af hver creatur.
5. Går nogen mands creaturer udi anden mandens
korn eller eng, og de undrender, at dend brøstholdne
eller markmanden ei kand få fat på dennem at tage
udi hus, så skal dog oldermanden foreholde sig her
udi efter dend første postes indhold, når dend klagendes
fremstiller en eller toe, som kand bekrefte, at de såe,
at det var dend mands creaturer, som var udi skaden,
eller og at markmanden bekrefter det med sin æed.
6. Rider nogen ofver korenvangen eller engene udi
heigningstid, da bøder band skaden og derforuden
betale 4 sk. til grandretten.
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7. Nedrider mand diger eller nedbryder gierder, da
skal den, som det giør, straxen være forpligtet til at op
bygge dennem og derforuden betaile til grandretten 6 sk.
8. Ingen måe lade løse creaturer løbe på veiene
igiennem kornvangene under straf af 1 sk. af hver
creatur til granderne.
9. Hvo som ei locker vangelædet efter sig, når hånd
far der igiennem, bøder der fore til granderne 1 sk.
10. Borerne, som ere pålagt hegne, er under samme
fræd som eng og kornvang.
11. Ingen må plocke græs udi agersrene eller trenge
inden digene med sine creaturer under straf af 4 sk.
for hver gang.
12. Gierderne om mark og eng eller kålgårder måe
ei nogen borttage eller afbrende omendskiønt det er
på hans egen grund. Hvo det giør, bøder 1 mark.
13. Ingen husmand måe hafve mer end 1 koe og
8 får på vor gresning. Og dem som icke hafver koe,
hafver forlov til at hafve 10 får, under straf 2 mark
eller mere, om hosbonden vil. Icke heller måe nogen
husmand eller boelsmand sette deris bæster på det
års grøde, som vi heigner til voris egne, uden dem
som hafver jord på marken eller i samme års grøde.
V. Om pløie-, sæde- og høste- og høebieringstiderne.

1. Når der skal begyndes at pløies til sæd udi byen,
skal oldermanden talle ofver med granderne, når de
vil begynde at lade for pløfvene, da de alle skal ved
tage på en gang at begynde, og kan de ei vorde enig
derom, skal det gåe efter de flerste af grandernes
mening. Fordriste sig nogen der imod at giøre, bøder
til grandretten 1 mark for hver gang.
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2. Iligemåder skal det forholdes med høsten udi
hver kornvang. Hvo der imod giøre, bøder til grande
retten for hver meie, som der hafver været derudi, 1 mark.
3. Med høebiergene og engene at slåe skal det så
ledes forholdes, at de skal vedtage udi byen, hvilken
eng der må begyndes slåe gres udi. Og skal de slåe
af udi dend eng, førend der må begyndes udi en anden.
Hvo her imod giør, bøder til grandretten 8 sk. for hver
meie, der går imod forbudet udi en anden eng.
4. Oldermanden må ei gifve tilladelse til nogen at
høste serdelis udi vangen, førend at hånd tillige med
de flerste af granderne hafver besét dend, om dend
kand være moen nok til at høste, skal det så påligges
på stefne, hvad dag de måe begynde dend at høste
og skal byemendene alle tider giøre dend vang, som
de hafver begyndt på først rydelig, førend der måe
begyndes på en anden, og ei høste udi vangene, som en
hver selfver løster, under straf som dend 2. post nestforegåendes omformelder.
5. Når kornet er tienligt til at indages, skal pålegges af oldermanden og granderne, hvilken dag som
de vil hafve, at tindetagene skal komme at udtage
tinden, om Gud der til vil gifve veierlig. Og når tinden
så er tagen og samtlige granderne vil indvilge det,
må enhver og sit korn, det snareste de kand, indage,
dog måe ei nogen kiøre korn af marken, ei heller
lesse korn der, når det er mørk. Og finder older
manden tillige med de flerste ud af granderne for
nøden at påligge, at ingen måe indage sit korn, førend
tindevognene ere hiemkomne, eller også påligger, at
de ei måe age lengere endsom til en vis tid om aftenen,
da må ingen understå sig at bryde der imod, under
straf af 2 mark til granderne.
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6. Dend yderste ager udi vangen, som skal såes,
skal alle tider af dends eiere besåes, og på det, at
hånd ei skal bere frygt for, at dend skal vorde op
ædet af creaturerne, som støder ind udi vangen. Da,
om dend befindes beskadiget, når høstens tid kommer,
skal oldermanden tillige med samtlige granderne eller
4re mænd af dennem udgåe og syne agerne. Og når
da befindes skade derudi at være giort, skal ald byen
giøre hannem sin ager ligeså god, som sin neste na
boes ager. Når hannem ofverbevises, at hånd dend
falsk hafver besåed, bøder hånd 4 mark til granderne.
7. Når nogen løser sténe af sin ager, må hånd ei
kaste dennem på sin naboes ager. Giør hånd det,
bør hånd at løse dennem deraf igien og derforuden
betale 2 mark til grandretten.
VI. Om hiorden, hyrden og markmanden.

1. Fæet, forrene og svinene udaf byen skal gåe
under hyrde, som oldermanden såvelsom samtlige
granderne skal giøre deris flid til at få der til for en
vis løn årligen.
2. Kand ei nogen hyrden bekommes, skal samtlige
byemændene vogte hiordene selfver og forenes om
efter hiordens størelse hvormange folk der dagligen
skal til at vogte, og vogter så alle, som ere udi byen
såvel husmænd som gårmænd hver sin dag ligesom
de hafver creaturer til, nemblig af 1 koe, 1 ung nød, én
fårsti a 5 får, 1 svin, 2 grise, af hver én dag. Og når
hiorden skal optages, skal dend begynde først på byen,
og skal byen hafve et horen, som alle tider om afte
nen tilforen skal leveres af dend, som sist vogted, til
dend, som skal antage hiorden igien om morgenen,
og der advare alle de om aftenen tilforen, som skal

288

ÅLBORG AMT

antage hiorden om morgen. Tager hånd forsømmelse
her udi, bøder 8 sk. Hvo som da tager forsømmelse
og ei om morgenen betids møder at antage hiorden,
bøder til granderne 24 sk. og skal derforuden være
pligtig til at antage hiorden om anden dagen igien.
3. Når dend, som hafver fæet udi varelegt, vil
drifve ud af byen, skal hånd blese langs igiennem
byen, på det at enhver kand vide, at de skal udlade
deris kvæg til hiorden, udi dette hannem leverede
horen. Hvo som da icke udlader sit kvæg til hiorden,
førend det er uddrefven af byen, dend skal selfver
være pligtig til at uddrifve det udi marken efter til
hiorden og bøde 1 sk. til granderne Og hvis skade
samme kvæg eller creaturer kand giøre, førend det
kommer til hiorden, betailer eiermanden.
4. Når hiorden er en gang optaget, måe ei nogen
sende sine creaturer bort af byen udi dend tanke
der ved at være frie for vogtningen. Og omendskiønd
hånd dennem bortsender, skal hånd dog lige så fult
vogte hans omgang der af, som de kunde være til
stede.
5. De som hafver hiorden under varetegt, må ei
underståe sig at siae hvis kvæg og kreaturer, som
dennem er betroet, med kiep eller stene under straf
af 1 sk. Ofverbevises det nogen at giøre, og creaturet
fanger der ofver lyde, da skal dend, som det giorde,
betale skaden efter oldermandens og 4re udaf gran
dernes sigelse. Og skulde det være sked af haed til
eiermanden, da skal det gifves herskabet til kiende,
som dend skyldige derforuden exemplariter skal lade
strafe på kropen.
6. Svin hiorden skal optages så snart hafret er til
sået og derved forblifver, indtil høsten er til ende.
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7. Når byen hafver sin videhyrde og markmand,
skal oldermanden drage omsorg for, at de bekommer
deres rettighed af enhver, som dennem er vorden til
sagt. Hvo som ofverbevises der med at indeholde,
skal oldermanden udpante det hos udi deris huse.
8. Dersom hyrden på sin side erviser sig skarn
agtig enten med at omdrifve med fæet eller med at
lige forlenge inde der med om dagen eller er slem
og uforskammet udi munden imod granderne, da skal
oldermanden kalde samme frem på stefne og sette
hannem til rette og dømme hannem udi straf til gran
derne efter sammes beskaffenhed til 2. 4. 6. 8 til 10
skillings mulkt.
9. Iligemåde må ingen skielde og undsige hyrden
under samme straf.
10. Markmanden nyder samme ret som hyrden,
er også samme straf undergifven.
11. Markmanden skal være pligtig at tilsvare byemændene til hvis skade, som sker udi mark og eng,
og om hånd icke fremsiger, hvis creaturer der hafver
giort skaden.
12. Hvis skaden, hyrden lader de creaturer giøre,
der ere under hans varetegt, skal hånd selfver bøede
skaden af til dend forurettede efter oldermandens
kiendelse.
13. Ingen måe holde serhiord med sine creaturer,
med mindre de ere syge eller kommer på en eller
anden måde til skade, så de ei kand følge hiorden,
så skal de dog, forud lade dennem bese af older
manden og fire af granderne, som skal dømme derpå,
om det kand være tilladt. Hvo ellers der imod giør,
bøder til granretten 4 sk. af hver creatur om dagen.
Vider og vedtægter. 3 B.

19
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VII. Om torfveskiør og lyngslet.
1. Oldermanden tillige med alle granderne skal
holde god hefven ofver deris heder og skotorfvemoser
til byen, og måe de ei gifve noget fremmet eller uden
byes mand forlof til at bierge ilding på deris grund.
Hvo det giør, bøder for hver gang 6 mark til gran
deretten og derforuden være tiltalle undergifne af
herskabet.
2. Ingen husmand må grafve videre torfve, endtil
som hånd til sit huses ildsted kand hafve fornøden,
og måe ei underståe sig at grafve torfve til at selge
under straf af 4 mark.
3. Ei heller måe nogen husmand blende jord imellum giøde, som hånd vil hafve udaget. Hvo det giør,
skal hafve sin giøde forbrudt til granderne, og dend
første gang nyder oldermanden det, og siden skal det
forundes dend af gårmændene, som vild gifve mest
derfore.
4. Ligeledes forholdes det med lyngsleten i heden
som med torfveskiør.
5. Ingen måe skiere hengetorfve udi fæedriften
eller i engene eller for agreenderne. Hvo det giør,
bøder derfore 1 mark til granderne og foruden torfvene for hannem at styckes.
6. Om torfveskiør og lyngslet måe ingen husmand
eller til husfolk grafve torfve eller slåe eller drage
lyng i gårmendenes hede. Icke heller måe nogen af
gårmændene bierge noget at selge husfolkene, under
straf 2 mark.
VIII.
Hvilken mand som hafver uskårne hester eller
plage udi byen, da skal hånd lade dennem skiere,
når gielderne er der udi nerverelse, og oldermanden
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der til advare. Og skulde nogen af granderne hafve
en uskåren hest, som var ofver 7*) år gammel, da,
når det hannem foreliges dend at lade skiere, skal
eiermanden lade dend vordere af oldermanden og toe
andre mænd af granderne, hvad hesten kand være vert i
penger. Skulde den så døe af det, den blef skåren, be
taler samtlige granderne dend halfve skade, og eierman
den tager selfver dend halfve skade. Skulle nogen ellers
befindes motvillig udi ei at ville lade sine hestér og plager
skiere, bøder for sin motvillighed af hver creatur, 3 mark,
og derforuden skal hånd være pligtig til at holde dend
uskåren hest udi fædre om benene, at dend ei kommer
løs. Hvis eiermanden det ei gør, bøder hånd, for hver
gang hesten findes løs, 1 mark til grandretten.
IX.
Ender, høns og gies måe ei tillades udi byen, med
mindre de kand samtlige forenes om at holde dennem
under hiord, dog alligevel tillades enhver at siae den
nem ihiel, når hånd antrefer dennem udi sin koren
og eng, dog måe hånd ei tage dennem med sig hiem,
ti så kand hånd vorde tyf derfore, men skal lade den
nem lige på stedet, så er hånd angerløs.
X.
Skulde det giøres fornøden at nogen becker eller
åer og rinder at skulle opskieres eller nogen nye
grøfter eller diger at kastes og giøres for mark eller
eng, da skal derom vedtages på grandstæfne, og når så
de fleste af grandernes tanker falder dertil, skal older
manden pålige, hvad dag de skal begynde derpå, og
skal da hver udaf granderne lade møde sine folk, som
det er pålagt. Og hvo som udeblifver, skal betaile 12 sk.
til straf og dog om anden dagen møde igien til arbeide.
*) er vist en fejlskrift for 2 år.
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XI.
Byens svin skal alle være ringede udi neserne, når
ruget er tilsået, og skal det således forblifve, indtil
de antages under hyrde, skal være når hafret er sået.
Hvo her imod bryder, betaler af hvert svin 4 sk. hver
gang han forsømmer det efter advarselen.
XII.
Oldermanden så vel som samtlige granderne skal
holde udi deris egne huse goed opsigt med ild og lys,
så også tilholde deris børen og tienistefolk at omgåes
forsigtig dermed, så også hvo som udi deris huse ere,
i synderlighed også med tobakspiber, som endel skaren
agtig mennisker både understå sig at lige med udi
senge, så også at gåe dermed udi udehusene, jo vel
nogen står og tersker der med den udi laden, alt så
strengeligen forbydes alt dislige. Og hvo som antrefer
nogen således skiødesløs med ild at omgåes, enten udi
husene eller på gaderne, da skal de bøde 1 mark til
granderne. Og findes nogen varendes udi sin skiødeløshed, da skal oldermanden og granderne gifve her
skabet det tilkiende, da den skyldige exemplariter
skal vorde strafet.
XIII.
Tvende gange om året, nemblig første søndagen
efter Påske og første søndagen efter Michelsdag, skal
oldermanden tillige med samtlige granderne omkringgåe udi alle husene udi byen og visitere deris bagerofne. Skulle da nogen findes brøstfældige, skal older
manden advare eiermanden inden ottende dagen at
forfærdiges. Og skal hånd da igien visitere. Men er
dend da ei forfærdiget, skal hånd støde dend ganske
under.
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XIV.
Skulde nogen mand af voris grander falde nogen
sygdom, svaghed eller anden ulycke udi sin høst og
høebieringstid, da bepligter vi os alle at ophøste hans
korn og siae hans enge for hannem, førend vi begynder
på voris eget, på det at dend Guds velsignelse, som
dend goede Gud vil gifve, ei skal vorde forderved
eller opædet af creaturerne på marken. Hvo som icke
indfinder sig efter oldermandens advarsel her om, skal
bøde til granderne 24 sk. for hver person, som blifver
borte, og derforuden møde igien om anden dagen.
XV.
Ingen udi byen enten husmænd eller gårdmænd
måe holde kroerie med at udtape eller selge brendevin
eller ølsal, med mindre de påviser skriftlig tilladelse
af voris herskab. Hvo her imod giør, betaler, for
hver gang dennem ofverbevises det at giøre, 2 mark
til granderne og 2 rdl. til herskabet.
XVI.
Når nogen nye beboren kommer til byen, skal older
manden tilligemed tvende af de elste mænd udi byen
udgåe med hannem, hvor deris markeskiæld om deris
bye er på alle sider, såvit som dennem videndes er,
og fremvise hannem alle skielstenene, som dennem
er bekiendt, så og vise hannem, hvor hans ager liger
udi marken, og hvor hans eng er beliggende, hvor
udi oldermanden tillige med de gamle mænd ei måe
tage nogen forsømmelse, under dend straf, som her
skabet vil tilkiende dennem. Hvor imod hver nye mand,
som kommer til byen, gifve 4 mark til grandretten.
XVII.
Når noget vorder bortstålen udi byen, som der
kunde være mistanke til at skulde kunde findes udi
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byen, da tillades det frit at måe randsages derefter
på denne måde, nemblig at dend forurættede beklager
sig for oldermanden, som straxen skal kalde alle gran
derne på stefne og der sige dennem, at det eller det,
hvad som det kand være, er dend mand frastålet,
som begierer, at der skal randsages udi byen derefter,
hvorfore de nu alle skal medgåe og begynde de der
først at randsage, der mistanken kand falde, at de
stålne vare kunde være indkomne, og så siden rundt
om hos enhver udi byen. Og omendskiøndt at de ei
findes, så forbryder dend dog intet dermed, som lader
randsage. Vil nogen forhindre, at hans hus ei skal
visiteris, skal hånd anses som tif eller tifsmedvidere
og anses med straf af herskabet.
XVIII.
Hvad oldermanden med de flerste af granderne kand
optenke, som kand være til byens nøtte og opkomst,
måe de andre ei kuldkaste, mens skal ståe ved magt
så vel som også, hvis mult de derpå liger. Og skal
det være ligeså gyldig, som det var indført her udi
grandebogen.
XIX.
Hvis multer, som granderne vorder pålagt til straf
efter denne grandebog, skal fra den Mickelsdag til
dend anden indliges udi en sparebøsse og skal da
først åbnes på grandstæfne. Imidlertid skal nøgelen
der til vere under forsegling hos oldermanden, og skal
samme penge, så mange der af kand behøfves, til byens
nødvendige udgifter anvendes.
XX.
Hver søndag på grandstæfne skal enhver straxen
der betale sine penge, som hånd kand komme til at
gifve for sine forbrydelser imod grandbogen, hvilke
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så straxens at indlegges udi sparbøssen. Og skulde
dend, som skal gifve pengene ud, ei hafve dennem
dend søndag, så kand hånd af oldermanden vorder
antegnet til neste 8te dagens grandstæfning, da hånd
skal betale dennem. Hvis hånd det da ei giør, skal
oldermanden med samtlige grander gå udi hans hus
og der udtage pandt derfore. Vil hånd da sette sig
til verie, da om hånd giør skade, da at strafes for et
fuld vold. Og fanger hånd selfver skade, da hafver
hånd ingen magt til at klage, mens end fanger skaden
for hiemgield. Hvo af granderne, som ei vil følge med
oldermanden, når pantningen skal ske, bøder for hvert
sted, hånd udeblifver fra, 1 mark.
XXI.
Den første og niende post udi dend anden articul
skal det forholdes med udi byen anlangendes grand
fogden, at mændene udi byen skal skiftes til uden
betaling at være grandefoget, og skal det fremdelis
gåe fra en naboe til dend anden udaf gårdmændene.
Og skal dend, som er grandfoget, være det et år om
kring, nemblig fra en Voldborgdag og til dend anden.
Og bekommer hånd toe eller fire mænd af byen til
medhielpere, som hannem skal settes til stadfæstelse.
Hafver 8 mænd på samtlige byens vegne dend voris
grandebog underskrefen.
Aarestrup dend 30. April anno 1719.
Niels Christensen. Jens Nielsen Haseris.
Peder Sørensen Biergård. J. Jensen Haseris.
Povel Laurssen. S. M. S. Laurids Jensen Sckreder.
Olle — O. P. S. — Pedersen.
Til aprobattion och stadfæstelse af denne nye opretede grandebog af samtlige Åresirup byes beboere
urygeligen skal holdis, hafver jeg dend hermed rati-
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ficeret och med egen hånd underskrefvet och mit sæd
vanlige pitskaft hos føiet.
Actum Torstedlund d. 1. Mai 1719.
A. C. Due.

Efter originalen i Landsarkivet i Viborg i Torstedlunds
arkiv. Den er i kvart, på 19 blade. Lidt medtaget, dog
læselig med undtagelse af enkelte ord.

Blenstrup, Helium herred.
1729.

Grandebog for Blenstrup begyndt anno 1729.
Udi den hellig trefoldigheds nafn. Som det er den
almegtige Gud behageligt at brødre og naboer lefver
samdrægtelig og i god forlig med hinanden, og derfore for at forekomme al uenighed er efter Guds lof
forfattet verdslige love til at styre og straffe de ure
gerlige, at de forurettede ved ofver- og underretter
kand nyde bistand og frelse. Iblandt samme retter
findis af arildstid forordnede og vedtagen granderetter
efter en hver byes tilstand og nøtte, som voris allernådigste arfve herre og kongis lov confirmeret d. 3.
bogs 13. capitel 31. artickul såledis meldende:
»Hvad bøder og straf, som almuen ligger på i nogen
by eller torp om hegnet og gierde og grøft og led,
særhiord og anden byens nøtte og tarf, det må ei en
naboe eller to kuldkaste, men skulde alle holde vedtegt. Hvo der imod giøre og ei vil holde, da må mand
hannem pante for hans ulydighed og ei bryde dermed
vold, herreverk eller andet.«
Derfor udi dend hellig trefoldigheds nafn hafver vi
underskrefne menige Blenstrup byemænd tillige med
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voris gunstige hosbonder samtykt og vedtaget denne
lovlige granderet, på det vi med hverandre Gud allermægtigste til lof og meninge mand til gafn udi en
sand gudsfrygt kunde holde en christelig skik og kier
lig samdrægtighed. Og skal samme granderet udi alle
sine ord, punkter og articuler ubrødeligen holdis og
af os alle sammen efterlefves. Hvilken granderet og
vedtegt af os alle er forfattet og vedtagen udi efterskrefne articuler, nemblig:
1. Mand og kvinde med børn og tiunde skal lade
sig finde i kirken, når Guds ord forhandlis, så ingen
må forsømme prediken undtagen én, som hus og gård
kan tage vare, eller de, som med siugdom og svaghed
er forhindrit eller anden høi fornødenhet det uforbiegiengelig forhindrer. Hvo her imod giør, straffis for
helligbrøde, som er trei lod sølf, til byen hver gang
1 mark og til de fattige 4 mark. Mens sker det ofver
3de gange, da at lide, hvad herskabet eller hosbonden
vil påbyde.
2. Det samme er og om nogen pløier, sår, høster,
skover, grafve torfve eller udi anden måde giør noget
grof arbejde om hellige dage, straffis ligesom foregå
ende 1. art. både til herskabet og byen, med mindre
høst kunde være våd og ubestandig vejrlig, da med
menige granders minde efter prædiken at bierge deris
korn og høe, at det icke skulde vorde fordervet.
3. Ingen i grandelavet være sig gårde eller huse
folk må tillade, at de umyndige bruger dobbel eller
drik eller andet uskickeligt, som ungdommen kan for
føres af. I hvis hus sligt sker, skal den, som husit
eier og forestår, bøde første gang til sit herskab 1 lod
sølf og til byen 1 lod, til de fattige 1 mark. Sker det
tiere, da hver gang dobbelt. Og findis, at de ere komne
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til myndige år, som bruger dobel med de umyndige,
være lige straf undergifen. De umyndige af forældrene
i oldermandens og 2de granders ofverværelse med ris
at pidskis lige som forseelsen er stoer til, og de hafver
kræfter til at udståe.
4. Rugluckelseren skal hver mand om foråret skaffe
ferdig efter meninge mands vedtagen tid, under 1 mark
straf til byen. De andre luckelser for havre, byg, høe
og græs, sampt andre påkommende fornøden luckel
ser skal og under lige straf til byens nøtte til vedtagen
tid forsvarlig luckis, så at korn, græs og andet for
kvæg, bæster og svin kand være conservered uden
skade.
5. Dersom nogen af granderene tager skade på
sit korn eller kvæg for anden mands luckelser, som
findis efter vedtagen tid uoplugte, da dend, som luckelsen eier, betale skaden efter 4re mænds sigelse og
hafve forbrudt, for hver dag og nat de findis uopluckte og påklagis, til byen 1 mark, som oldermanden
strax hafver at forskaffe dend forurettede ret for.
6. Ingen må tyre nogen slags creature i kornvangen
eller nogen steds imellem kornraderene, under 3 mark
straf til byen af hver stoer høfved, mens hver, som
hafver agre ubesåed til sin gård eller tilleie, kand
hegne dem til at slå græs derpå og dem ei anderledis
at bruge.
7. I tyringen, som til bæsterne blifver udlagt, må
ingen anden slags creature komme. Sker det, da gifve
af en stud eller koe 8 sk., af hver fåer eller gris 1
sk., af et svin 4 sk. for hver gang, som strax skal
pantis for.
8. Hvo som vandrer ridendis, agendis eller gåndis
igiennem vangelederne og icke lucker dem efter sig,

BLENSTRUP, HELLUM HERRED

299

dend bøde for hver vang, det hannem ofverbevises,
12 sk., uden dend er siug og vanmegtig, at dend icke
kand løfte ledet ofver pellen. Og skal ledene være
såledis hengt og lavet, at mand magelig dennem efter
sig kand lucke, og i synderlighed hvor vei for rei
sende folk kand falde, at da ingen skade der ofver
kand tagis.
9. Ingen mands bæster eller fæmon med forset og
villie måe vogtis eller tyris i korn eller eng, efter at
det er lovlig lyst i hegne. Hvo her imod giør, bøde,
for hver gang det bevises, af et stoert høfved 6 mark,
1 ungnød eller svin 3 mark, af 1 får 1 mark, til de
fattige 8 sk., anden gang dobbelt, dernest at oprette
eiermanden sin skåde. Mens hvis det kommer af våde
efter at der er lyst i hegne, gifve af hver bæst, stud,
koe eller kvie 8 sk., for et svin 4 sk., for hver får,
gås, gris eller kalf 1 sk. De forsættelige strax at pantis.
10. Når grandretten holdis, skal først markmanden,
dernæst menige grander opsige alt hvis kvæg og bæster,
som de dend forgangene uge hafver set i korn, eng,
eller andet, som vedtaget er at hegne til byens nøtte,
og det med sandferdighed tilstår, hvor tit samme
fæmon er set i skåde. Hvorfor dend, som skyldig er,
skal betaile for hver gang af hver høfved stoert eller
lidet, som foranførte 9. articul omformelder, og det
til byens nøtte betallis og anvendis. Og dend, som
samme fæe tilhører, der foruden betaile skaden til
dend, som skaden lider, eller derfor pantis.
11. Hvilken mand, som ofverbevises, at hånd enten
self eller hans folk indgienner eller indfører sit fæmon
i hegnevang, der liger og beder i andens borer, eng
eller agerender, bøde af hvert høfvet efter anførte 9.
articul. Sker det tiere, betallis dobbelt, og skaden at
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oprette dend mand, som skaden lider. Er hans folk
skyldig i denne gierning, og det er sked imod hans
villie, søger hånd vederlag hos sin folk, mens hånd
at svare granderne strax eller derfor at pantis.
12. Hvo der rider, kiør eller fører sine bæster ofver
andens mands besåed ager eller uslagen eng uden
hans minde, gifve til byen 24 sk. og oprette eiermanden sin skade.
13. Dersom nogen slæber ofver anden mands agger,
når korn er opløben, enten med ploug eller hare,
gifve for hver agger, som er ofverslebbet, 1 mark 8
sk. Fordrister nogen sig at giøre vei eller stie ofver
anden mands ager, gifve til vide 2 mark og oprette
eiermanden sin skåde.
14. Ingen må tyre på nogen mands hegneborer,
som tilforn på grandstefne er aflyste. Hvo det giør,
bøde til byen af hver stoer høved, første gang det
sker, 3 mark, anden gang dobbelt. Der foruden be
taile skaden til eiermanden.
15. Vorder nogen ofverbevist at hafve nedkast sine
granders luckelser, hånd skal oprette det lige så got
igien, som det var, og der foruden for hver gang
nogen det ofverbevises, bøde til byens nøtte og gafn
4 mark, som strax skal pantes for.
16. Hvo som skal vedtage grandhiorden, når pålegis af meninge mand, hånd skal derom advaris
aftenen tilforn. Men hvo som forsømmer at advare,
hånd skal self om anden dagen vogte og vare så fra
sig igien, som forskrefvet står. Og dersom hånd kaster
grandhiorden, skal hånd betaile, for hver gang det
sker, 12 sk. og vedtage på nye igien.
17. Ingen skal eller må enten såe, pløie, slå høe
eller høste noget af enten af parterne, førend menige
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grander almindelig tager ved, når med noget sligt
arbeide begyndis skal, uden om høst, då må dend,
som dertil trenger, høste et læs korn, nemblig V> læs
rug og et Vs læs byg, som hånd i sin trang kand
bruge til føde, dog at tiendetageren deris retfærdige
tiende deraf bekommer, mens lade alting tøve til sin
tilbørlige og bekvemmelige tid at monis. Hvo her
imod giør, bøde til byen 4 mark, til de fattige 1 mark,
som strax skal pantis for.
18. Så må ingen hafve mageled på sin gård og lade
fæmon derigiennem enten ind eller ud, fra korn er
tilsåed og igien høstet. Hvo her imod giør, gifve til
straf og vide til byen 2 mark og til de fattige 1 mark,
der foruden oprette skaden, som ved samme mageled
fangis, så tit påklagis, for hvilke bøder om anden
dagen uden nogen undskylding og undseelse pantis.
19. Og som vi grander her i Blenstrup icke er til
ét herskab eller giør hofveri til ét sted, da om så
sker, at enten et fald jord eller eng af meninge gran
der blifver lyst i hegne til at bede på i bygsæd eller
rugsæd, da bør samme at være og blifve i hegne, til
samtlige grander på en gang kand få sine tilfaldene
plougbæster derpå. De som sig her imod fordrister
at påsætte, gifve for hver gang vide til bogen 2 mark,
til deris herskab 2 mark, foruden at betale for hver
bæst 8 sk.
20. Og som græsningen er ringe her til byen, så ei
kand græsses mere kvæg eller bester på voris græs
ning end som behøfves til voris avlings fortsættelse,
då forbydis herefter dags at tage noget fæmon, kvæg
eller bæster til byen på græsning, men hver år til
Volborgdag giøre rigtig ofverslag på hvis kvæg og
bæster, som er i byen, at den ene grande kand hielpe
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den anden for betalling, som skal ske til st. Olufsdag,
da at betaile hinanden efter jefnit for samme gresning.
Dend kvæget eier betaile self hyrdeløn. Hvem her
imod handler, bøde til byen 4 mark og til herskabet
4 mark, til de fattige 1 mark.
21. Da som nest for anførte 20. articul hafver bi
fald af dend nådigste lovs 13. cap. 30 art., at hvis
nogen i byen begierer til leie at få sit kvæg og bæster
derpå, da bør hånd det for fremmede at nyde, dog
skal såledis dermed forholdis, at i tyringen, hvor
bæster står, der må ei andet end bester indleies og
påsettis, koedriften, hvor allene kiør går, skal allene
kiør indsættis og ei stude for fare skyld imellem kiørne
må komme, mens stude at græssis med andre stude.
Ei heller må brugis nogen særdrift, men hver sit kvæg
og bæster, som for melt, skal følge hiord og jevn.
Hvo her imod handler, bøde for hver høfved, for
hver gang det sker, 1 mark til byens nøtte. Og om
nogen fordrister sig til at drifve med særhiord, bøde
til byen hver gang 2 mark og til de fattige 1 mark.
Og så frembt hyrden antager sligt forbuden kvæg mod
grandernis samtliges tilladelse, skal hånd stande til
retten derfor og lige straf undergifven.
22. Husmændene her i byen, som hafver eller vil
holde får, kand efter byens græsnings ringe tilstand
ei efterdags hafve flere får end en hver 12 a 14 støcker.
I fald at nogen skulde være så trodsig at holde flere,
skal de gifve af hver støcke, der mere findis, for hver
gang til vide til byen 6 sk. og til herskabet 6 sk.,
og forlegis ved grandstefne dennem bortskaffe eller
bøde dobbelt.
23. Og som mand daglig befinder, at mange svin
udi en bye tilføier skade både på ager og eng, ja og
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i disse tider koster mere at opføde, end de kand være
værd, da hafver vi såledis ofverlagt og besluttet, at
en helgårdmand skal ei hafve mere end 4re svin, en
Va gårdsmand 2 svin og en husmand 1 svin, som i
hjord skal holdis efter vedtaget. Så frembt flere svin
holdis af nogen, skal dend skyldige af hver støcke,
der mere findis, bøde til granderne for hver gang 3
mark og til herskabet 3 mark.
24. Hvo som holder gies og ingen gasse sine naboer
til skade og fortred, bøde til byen for hver gang 8 sk.,
om hånd der om er tilforn advaret og icke vil rette
for sig med sin forseelse, pantis for samme bøder.
25. Ingen inderste eller nogen, som sig til huse
opholder hos andre, tilladis ei at sætte sine bæster
anden steds end i fædriften, under 2 mark straf til
byens nøtte, og om det ofte sker 1 mark høire hver
gang, hvorfor, når klage er beviselig giort, dend skyl
dige strax at pantis.
26. Til jord at blende må ingen grafve jordtorfve,
men i aprilmånet skal oldermanden med sambtlige
grander udlege et sted i voris græsning og hede, mindst
til skade, som enhver kand bekomme det jord, som
hånd behøfver til sin avlings fortsettelse. Befindis
oldermanden til bemelte tid forsømmelig, bøde hånd
derfor til hosbonden 2 mark, til byen 2 mark, som
strax skal udpantis.
27. På rugland eller på mands besåd hofvedager
må ingen lade sin ploug slebe og giøre skåde, men
en hver skal plove hofvedager for enden af sin egen
agger. Befindis nogen efterdags enten i så måder eller
andre måder at beskadige enten rugsæd eller vårsæd,
hafver forbrudt til hosbonden 2 mark, til byen 4 mark.
Skaden efter bevislighed at betaile.
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28. Hvo som tager en andens jord hen heller fra
tager hannem det, som hans rettighed er, enten på
agger eller eng, ved afslet eller afførsel, da skal hånd
strax lige det tilbage igien udi dannemænds ofververelse og efter deris sigelse inden toe dagis forløb,
under et lod sølfs straf eller 3 mark til sin hosbond,
3 mark til byen, 3 mark til dend urettede, og 3 mark
til de fattige i henseende, at som hånd icke vilde lege
fra sig, det hånd icke tilhørde, og af forset giort hafver.
Og hvis hånd icke det strax efterkommer, omgås
derom ved lands lov og ret. Men som sådan af uviden
skab, som dannemænd kand skønne på, leggis det
tilbage igien og for vidre straf at være forskønnet.
Her udi så vel som udi alt andet skaffer olderman
den enhver ret, som hånd agter at forsvare. Befindis
det af forseelse at være giort, bøde, foruden for ermelt, for uret til bonden 3 mark og jorddrotten 3 mark.
29. Hvilken grande, som icke godvilligen retter for
sig eller vil betaile sine forfaldne bøder, dend skal
af sambtlige byemænd med deris formand, olderman
den, pantis udi den skyldigis gård og hus, og skal
samme pant bestå af got pant. Og dersom hånd da
giør nogen oprør eller modstand og udformer gran
derne, da skal hånd derfor stande til rette efter loven,
og det ved lands lov og ret forfølgis. Da må hånd
samme sin førm — om hånd vil — det afbede og
betalle til herskabet 3 mark, til byen 3 mark og de
fattige 1 mark. Og når pantning skal ske, skal hver
mand, om hånd hiemme er og ei siug, gå self med
under 2 mark straf til byen at betalle.
30. Hver mand, som hafver ager og eng, skal 14ten
dage for Voldermisse årlig forsamblis og sette et ret
og lovlig mål og skiel imellum byens enge og andre
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steder, hvor behov giøris, og menige grander vedtager.
Hvo som da icke følger med og fører sin pæl til stæden, hafver forbrudt 2 mark til sin hosbond, 2 mark
til byen og 1 mark til de fattige.
31. Hvo som lader vederen komme til fåren fra
st. Mickels dag og til Allehelgenisdag, hånd skal gifve,
for hver gang det sker, 1 mark til granderne. Og
skal hyrden være tilforpligt at tage vare på, hvis de
ere, eller self betaile 1 mark til straf.
32. Når bemelte tid er, skal væder hiorden optagis,
som sædvanlig hafver været, som fra st. Mickelsdag
at vogtis og til Allehelgensdag og disimedlertid husmænd og gårdmænd at lade vogte efter sambtlig grandernis påleg; dog at ingen må eller skal påleggis at
vogte mere, end hånd tilkommer med rette og hafver
vedre til. Befindis nogen modvillig og kaster hiorden
førend bemelte tid, bøde, som næste articul omfor
melder.
33. Om nogen mand eller hans folk vil gienne
anden mands fæmon i hus, som har giort skade på
korn eller eng, og det tagis hannem imod hans villie
fra enten på veie, i gård eller huse, da bøde hånd,
som sådant uret giør, til hosbonden 4 mark, til byen
3 mark, til de fattige 1 mark, som strax pantis for,
og dog betalle skaden.
34. Må ingen holde andens fæmon i hus lenger,
end mand har sat pant deraf, uden den, som det såledis ulovlig forholder, vil svare den anden til, hvad
skade fæmonet derved tager, og eiernis forsømmelse.
35. Hvilken af granderne som fanger skade eller
brøst af sinne naboer på agger eller eng med videre,
grandretten angår, da skal hånd det på grandstefne
først angifve, hvor da oldermanden skal skaffe den
Vider og vedtægter. 3. B.

20
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forurettede ret efter foranførte 28. articul. Kand hånd
da ei få ret, må hånd klage for sin hosbond; men
klager hånd for sin hosbond, førend hånd sagen hafver
angifvet på grandstefne, og derom først er handlet,
bøde til byen 2 mark og til de fattige 1 mark. Og
skal alle siun, som så fornøden eragtis, tagis og omgå
efter rebet. Og hvo som for vild og venskab derfor
undslår, bøde til byen 1 mark, til de fattige 4 sk.
De 4re mænd må nyde for deris umage af den, som
uret har giort og siunet forårsaget, 8 sk., som tillige
med må pantis for.
36. Hvilken mand eller kvinde, folk eller børn,
der er kommen til forstand, som tager noget af anden
mands boeskab eller andet af hans gård eller huse
uden dend andens eller hans folkis videnskab eller
forlof, gifve til byen 1 mark 8 sk. Vil hånd ei bære
det tilbage igien forend der efterlysses, betaile til gran
derne 6 mark 8 sk., til de fattige 6 sk. Ligeså om
det sker på grandgade eller mark, som nogen sig
noget, en anden tilhør, bemægtiger uden forlof, være
sig nogen ploug, hare eller redskab.
37. Hvo som finder anden mands koster og dem
icke lovligen oplysser udi kirke eller på grandstefne,
og det siden kand hannem ofverbevises, at hånd det
hafver funden og beholdt, da bør hånd der efter icke
at side i grandelav eller nogen anden forsamling med
sine grander, førend hånd sligt hafver afbedet hos
den, som kosterne eide, og så hos granderne og bøde
til sin hosbond 4 mark, til byen 4 mark og til de
fattige 1 mark. Når hannem sligt er tilgifven, og
bøderne ere betalte, må ingen hannem, hans børn
eller folk sligt bebreide, under samme bøder at betaile.
38. Dersom nogen tager anden mands harre, ploug
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eller vogn på marken eller anden steds eller rører
noget deraf, gifve hosbonden 2 mark, til byen 2 mark,
de fattige 1 mark og svare eiermanden til skadelidelsen.
39. Dersom nogen af granderne af vade påkommer
ildebrånd — det Gud nådeligen afvende og forbyde —
da hver mand at hielpe hannem med 1 skp. rug og
hver husmand 6 sk., hvilket korn og penge older
manden skal være tilforpligtet tillige med 2de mend
den skadelidende at forskaffe og inddrifve ved pant
ning, om nogen imod forhåbning skulde findis motvillig.
40. Ingen uskårne heste eller plage må gå løse i
blandt øeg eller bester under straf, for hver gang påklagis, 2 mark til hosbonden og 2 mark til byen.
Hvilken mands bæster, som ofver sligt bekommer af
anden mands vrinske heste skade i nogen måde, som
kand bevissis, da skal dend, hvilken skaden lider,
hafve nøiagtig skadeboed, som hånd allene betalier,
som skaden forårsager, hvilket oldermanden skal skaffe
ret ofver, dog at bruge moderation, om der skiønedis
på, at der er sked af vanvare.
41. Såfremt nogen løse hunde i byen er, som hafver
vane at bide lamb eller giæs og løbe tiende på folk
og dennem giør skade, skal strax afskaffis og ihielskydis. Så frembt eiermanden skonner hannem, efter
at klage ofver hannem er gifven, skal hånd bøde for
hver dag og nat, hånd hafver hannem ofver advarede
tid, til byen 2 mark, til de fattige 1 mark, der for
uden svare til, hvis skade hånd giør enten på folk
eller creature.
42. Meninge grander skal være samdregtige om at
holde en god tyr og orning, som til byen og hvermands nøtte eragtis tienlig at være, hvilke skal kostis,
20*
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kiøbis og underholdis af de bøder, som blifver given
for forseelser imod disse articuler, så vit det kand
tilstrecke. Og må bøderne ingenlunde til drik eller
noget gildelaug anvendis, mens alt til byens nøtte og
gafn at brugis så vel og til fattige at bestedige til
jorden, som icke self hafver at komme hen for.
43. Skal og meninge grander årligen i det seniste
14ten dage for st. Volborg dag stede sig en markmand,
som vil være troe og uden nogen vild eller forskånsel
hafve god opsigt til eng og korn, og skal hver mand,
som avler, være forpligtet at gifve hannem sin løn
uforhindret i retter tide, som sædvånligt været hafver,
nemblig hans skp. korn og hans kierfve, som enhver,
der avler, hannem pligtig er at betaile og fornøie,
under straf til byen 4 mark og de fattige 4 sk.
44. Og skal markmanden se nøie og vel til hver
mands luckelser udi marken, om de blifver brøstfel
dig, og strax varer eiermanden ad. Om hånd da icke
råder bod derpå, da skal hånd stande til rette derfor
efter foregående 4. og 5. articuler. Men dend, luckelset
lader lige nat og dag ofver, og markmanden har icke
advaret eiermanden derom, da straffis hånd self der
for, som hannem i hans løn afkortis, og eiermanden
self strax lucker det op.
45. Iligemåde skal markmanden se fligtig til hver
mands ager og eng, bade årle og silde lade sig finde
i marken, og skal hånd advare enhver dend skade,
hånd finder, og af hvilken mands bæster og kvæg det
sker, så fremt hans løn icke skal være forbrudt til
sambtlige grander, og der foruden self svare dend
skade, som er giort.
46. Hvad for en hyrde, som de fleste grander —
det er de, som hafver mest kvæg — vil antage, må
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og skal menige grander være fornøiet med, så frembt
hånd er uberygtet og hafver god vidnisbyrd. Og skal
trende mend tillige med oldermanden forsickre ham
om hans løn efter gammel skik. Og må ingen til
hyrdeløn pålegis mere af enten fårstie eller andet kvæg
end hidindtil hafver været. Hvilken bemelte hyrdeløn
bør oldermanden med de andre forlofver have at pante
for, og med samme pantning ei hafve noget forbrudt,
dog skal som sædvanligt med hyrdelønen og af alders
tid været hafver omgåst, at de gifver efter rebning ret
om byen, når hyrden det behøfver og begierer.
47. Hvo som ofverfalder sine grander på stefne
eller nogen anden forsamling med skiændsord, hug
eller slag, da skal hånd gifve til hosbonden 1 rdl. og
til granderne 1 rdl., til de fattige 2 mark og dend
forurettede at stille tilfreds, hvorfor oldermanden —
om dend skyldige icke godvillig vil betaile — tillige
med 4re mænd uden nogen forskånsel hafver at pante.
48. Hvo som på grandstefne eller anden steds mis
bruger Guds hellige nafn ved hans døed, vunder og
sår, skal hafve forbrudt til byens nøtte 1 mark og
til de fattige 8 sk., hver gang det sker.
49. Der som oldermanden forsømmer grandstefne
eller granderret, nøtte og tarf at fremme, for nogen
vild, venskab eller sær årsag, når hånd skal være til
stefne og behov giøris, gifver hånd, for hver gang
hans forsømmelse kand eragtis og ofverbevises, til
byens nøtte 3 mark, som de andre grander skal pante
hannem for, om hånd pengene ei godvilligen vil betaile.
50. Oldermanden skulde hafve et mål, som skal
være indrettet efter sambtlige byemænds tøcke på
høiden af deris luckelser og breden af groben, hvor
efter enhver skal første gang giøre sine luckelser for-
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svarlig efter, i henseende at nogens creature skal ei
forårsagis ved falsk luckelser at blifve kornvante. Hvo
her imod motvillig findis, bøde første gang til byens
nøtte 1 mark, anden gang efter advarsel dobbelt, til
hosbonden hver gang 1 mark, til de fattige 4 sk.
51. Oldermanden skal tagis og settis efter grandernis
tøcke og vedtegt én gang om året og det mand fra
mand lige efter rebet og ret omkring. Og hvem som
icke vil holde ved, når det hannein tilfalder, bøde til
byen 1 rdl. Granderne skal og være ham hørig og
lydig, udi hvad hånd byder på byens nøtte og gafn
og efter granderetten, under straf 2 mark til sit her
skab og 2 mark til byen for motvillighed, og må
ingen være fri, hånd jo skal være oldermand.
52. Dend, som er oldermand, skal, så snart Martii
månet indgår, giøre en advarsel til sambtlige byemend,
at de uden forsømmelse, hver efter sin vilkor, hafver
deris plougredskab ferdig i henseende til høsten, at
vi siden da kand høste tillige. Befindis oldermanden
at tage der udi forsømmelse, bøde derfor til byen i
mark, de fattige 4 sk.
53. Når hastig høst indfalder, da de, som hafver
først høstet ind, hielpe deris grander efter sin ledig
hed at få sit korn høstet, når det sker af uformuen
hed, at dend séndrechtige icke kand komme afsted
med de andre. Mens sker det af motvillighed og
. . . . tagen forsømmelse, da at gifve deris herskab
fuldmægtig det tilkiende, som kand straffe og fore
komme det. Skulde nogen findis her udi forsømmelig,
da bøde de til byen første gang 2 mark, til herskabet
1 mark og til de fattige 8 sk.
54. Oldermanden skal hafve magt og myndighed
at påbyde stilhed og skickelighed på grandstefne og
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andre steder og der imod afskaffer unøttig ord med
svergen og banden og uden personsanseelse lade de
skyldige skrifve til straf at lide.
55. Ligeledis skal oldermanden være forpligtet 2de
gange om året at lade grandebogen lydeligen oplæse
på stefne hver års anden Pindsedag og st. Mickels
dag. Og ellers hver Søndag skal hånd hafve grande
bogen med sig for at lade de articuler oplæse, som
noget om kand forfalde, hvor efter de skyldige kand
vide sig at rette. Og om nogen esker grandbogen
frem og vil høre noget deraf, skal hånd det og efter
komme. Hafver hånd icke grandbogen med sig, og
klage påkommer, bøde derfor 1 mark.
56. Oldermand med menige grander skal 4re gange
om året omgå i hver mands hus at besigtige en hvers
bagerofven, ilsted og kiølle. Om det befindis, at enten
oven, kiøllen eller ildsteden såledis brøstfeldig er, at
der er fare derved, at ulycke deraf kand påkomme,
skal de på steden påleggis derpå inden en vis tid at
rade boed. Hvis de icke til forlagte tid det forbedrer,
skal oldermanden med medhafvende grander hafve
fuldmyndighed samme at nedbryde. Og dend skyldige
icke det nedbrudte straxen opsetter såledis, at hånd
og sine naboer kand være uden fare og ulycke, skal
hosbonden tilkiendegifvis, og igien bøde ofven melte
bod, som hannem hver gang strax skal pantis for.
57. Hvo som lader sin harre lenger blifve i mar
ken, end behov giøris, gifve til vide til byen 12 sk.,
til de fattige 4 sk., og harren at huggis i sønder.
58. Sambtlige grander skal være forpligtet af deris
videpenge at holde tvende lange sterke stier til at
bruge, om — Gud forbyde — nogen ildebrand påkom.
Og skal samme stier stedse henge på et got tørt sted
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hos oldermanden, og ei af nogen må brugis eller henlånis, under 1 mark straf til byen for hver gang.
59. Om aftenen, når får og lamb kommer hiem i
byen, må ingen løbe iblandt fårene at tage efter får
eller lamb, men de skal lade dem gå stille af gaden,
indtil de går til deris hiem. Hvo her imod giør, bøde
for hver gang det sker, til byen 12 sk., til de fattige
4 sk., som hånd strax skal pantis for.
60. Der som oldermanden fordrister sig til nogen
af sine grander eller naboer at ofverfalde med uret,
og det hannem ofverbevissis, da bøde, for hver gang
det sker, til byen 2 mark.
61. Hvo som med trusel, hug eller slag, skiendsord, unøttig snak, ord og talle ofverfalder oldermanden
på grandstefne eller i anden samkvem eller indfører
sig i sine naboers talle og forspilder hans ret, bøde,
for hver gang det findis, et lod sølf til byen, 1 lod
til hosbonden og 1 lod til den forurettede, som strax
af meninge grander skal pantis for.
62. Oldermanden skal hafve tallierne på alle gran
derne. Hånd skal først opregne, hvad der hafver
været i skade af hans eget fæmon, og det uden nogen
dølsmål af markmanden og af ham, som der ved ed
på tinge, som påeskis, vil bekrefte, siden tilspørge
andre lige med markmanden, om de nogen skade er
bevist at være sked, som de ligeledis med en god
samvittighed til tinge kand fremføre. Befindis nogen
at dølgis og siden at treffis og åbenbaris, da bøde
den skyldige til byens nøtte 1 mark, til de fattige
1 mark.
63. Dersom og nogen efter meninge granders samtøcke annammer tallier og siden deris grande og ret
forspilde, hvor der bør at tallis på, og tager der for
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vild eller venskab, og i så måder forspilder grandernis
nøtte og gavn, og dersom hånd endda derom er ad
varet og icke retter sig derefter, og hånd anden gang
icke retter det op igien, må ei 3. gang beris ofver
med hannem, mens pantis for 1 rdl. til herskabet og
1 rdl. til byens nøtte og gavn.
64. Dend, som tallierne hafver i forvaring, skal self
personligen møde til stede, om hånd er uden siuge
seng eller lovlig forfald. Når stefne er holt, og alting
er opregnit, skal hånd tilholde ved alvorlig formånig
granderne og deris drenge at udlege, hvem de hafve
set, om nogen af udenbyes folk, som hafver enten
med drift eller tyring indsnegen sig i byens enge
eller borer.
65. Befindis nogen, som icke vil være oldermanden
hørig og lydig udi hvad, som er til byens beste og
nøtte eragtet, og menige granders gavn og tarf er
anset at søge, give til straf, så ofte påklagis, 1 mark.
66. Oldermanden skal telle ald den vide ud, som
falder det år, hånd oldermandens embede haver været
betroet.
67. Hvo som avlsmand kommer til bye at boe,
hånd skal, om hånd vil være i grandelav med de
andre, belalle til byens nøtte og gavn efter gammel
sædvanne 1 rdl., og siden agtis og holdis for en grande
og naboe, om hånd skicker og forholder sig ærlig,
christelig og vel, som en skickelig naboe bør at giøre.
Iligemåde betalier en husmand til indgangspenge
2 mark.
68. Når nogen er såledis nyelig boesat, og som
forbemelte hafve retted for sig til granderne, da efter
gammel sædvanne skal hver mand til bagofven forhielpe ham med 2 læs ler at føre ham og det efter
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hans begiering inden 8te dages forløb. Befindis nogen
her imod modvillig, bøde til ham 2 sk. for hver læs
og til byens nytte 8 sk., som strax pantis for.
69. Meninge grander, naboer, børn og tiunde skal
hafve en indbyrdis christenkiærlighed med hver andre,
talle vel og giøre hinanden got med ord og gierninger,
hielpe hinanden til ret i bye og uden bye, på veie
og stie, hvor behov giøris, som de vil ansvare for
Gud og alle erlige mennisker. Men dersom det be
findis, at nogen forholder sig motvillig imod hver
andre med skiendsord, eftertalle, ofverskielden og
anden utilbørlig omgiengelse, da skal de, som ofverbevisis, bøde til sit herskab 4 mark, til de fattige
2 mark, som oldermanden strax lader pante for.
70. Når menige mands korn skal tilgis ud af
tiendetageren, da skal hver mand være forpligtet self
personlig at møde og blifve hos de andre sine med
grander ved sin ager vangen igiennem, og må ingen
uden forlof noget arbeide, førend menig mands er
aftelget, anfange. Hvo her imod giør, hafver forbrudt
til vide til byen 2 mark. Og de som vitterlig, når
tiendis eller tilgis, giør tiendetagerne uret eller tiende
svig, så tellingen for samtlige bymend der ofver må
stå tilbage dennem til skade og sinkelse, skal bøde
til sin hosbond 4 mark, til byen 3 mark, til de fat
tige 1 mark, som oldermanden uden forsømmelse
hafver at pante for.
71. Hvo som tilfalder at ligge uderst i nogen vang,
som er inde, skal endelig være forpligtet til samme
agger at besåe med hvad korn, som hør til dend
vang, så vel og hovedaggeren. Disligiste med samme
vangs korn at besåe. Og skal hver mand være for
pligtet af sideluckelset for dend yderste agger at lucke,
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så sideluckelserne kand være ganske tillukt. Hvo
imod disse poster giør, bøde til byen 4 mark, som
oldermanden strax. hafver at pante for.
72. Hvo som efterdags eller denne dag tager eller
annamer til sig tilhuse løse folk eller ledige per
soner og dennem huser og heller med kvæg og høvder eller uden høvder uden menige granders og fornemblig hosbondens forlof og minde, skal være for
falden til byen at betaile 1 rdl., som oldermanden og
medtagne mænd strax panter for og de tilhuse antagne strax at udvisse.
73. Oldermanden skal udnefne siunsmænd uden
nogen ophold, når nogen klager sig at være forkortet
enten på ager eller eng, som tillige med oldermanden
skal rebe jorden eller engen, som påklagis. Og skal
så den, som formeget hafver, godvilligen legge det fra
sig igien og bøde foruden 1 mark til byen og 8 sk.
til siunsmændene. Men vil hånd icke legge det fra
sig igen med god minde, bøde 1 rdl. til byen og dend
forurettede 1 rdl. og tiltallis efter loven. Og skal alle
siun tagis, så snart mand urettelsen er blefven bevist.
74. Når kvægtienden om årit skal tagis, skal gran
derne efter tiendetagerens advarsel være forpligtet en
hver sinne creaturer, som hånd bør at tiende af, at
hafve hiemme i deris gårder og husse, og det forsvar
lig angifve, og må ingen drifve sine creaturer anden
steds bort eller i anden mands gård, dem at angifve,
ei heller andris creaturer for sinne at påskyde, at det
er icke hans, dermed at begå sig, medens deris er,
som de kand tilkomme at tiende af, lofligen angifve
og tiende deraf svare. Hvo herimod giør eller sig for
sér, skal bøde til byen 2 mark, til sin hosbond 2
mark og til de fattige 1 mark.
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75. Og som børn og ungdommen ere høist magt
påliggende udi gudsfrygt og kundskab om Gud deris
skabere ved deris børnelærdom at opdragis, Gud til
ære, dennem til trøst og sallighed og andre til et got
exempel, så skal menige mand holde udi byen en
skollemæster, som ganske byen skal gifve kost såvel
de, som ingen børn hafve i skoele, som de, der småe
børn hafve, mens lønnen tagis af byens bøder, såvit
som deraf kand tilstreke, og resten betalier de pro
persona, som børn holder hos hannem i skolie. Hvo
her imod står, bøde til byen 3 mark, som strax
pantis for.
76. Skal enhver baade mand og kvinde være for
pligtet, uden siugdom eller lovlig forfald dennem det
forhindrer, deris grander og naboer til sit leiersted at
bestedige og følge. Hvo det forsømmer, bøde til byen
mand og kvinde hver 2 sk.
77. Alle veie, som bør til bye at gange, hvo dendem ompløie, gifve til byen 2 mark for hver sted,
det befindis.
78. Item alle de her udi indbemeldte bøder og vider
skal oldermanden annamme og giøre byen god fornøilig regnskab for, og må aldelis ingen af samme
penge anvendis til nogen drik eller gildelaug, mens
til byens nøtte såsom skolleløn, tyr, orning at holde,
grandstyr, fattige at lade begrafve og anden fornøden
hed anvendis under straf efter hans kgl. maist. allernådigste lov og forordninger for uden at bøde til her
skabet 2 rdlr. og til de fattige 2 mark.
79. Hvilken mands bæster, fæe eller svin, som
hafver vane til at springe, rifve og bryde luckelser,
da skal dend, creaturet eier, skrifvis derfor og advaris, at hånd holder fengsel på dennem sligt at for-
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hindre. Giør hånd det icke, da bøde for hver gang
til byen 2 mark, til herskabet 2 mark og svare til
skaden, som påkom korn, eng og luckelser der ved
begås, som af oldermanden og samptlig byemend ved
pantning strax skal skaffe ret for.
80. Ingen må føre sinne bæster eller fæmon i nogen
kornvang på auret, førend det af sambtlig grander
er vedtaget, og dend ene med den anden hafver sinne
kierfve og rifvelse rent af vangen eller ageren. Så
frembt nogen sig fordrister enten at tyre eller lader
nogen løse creaturer komme, derfor skal gifve af
hvert stoert høfved 3 mark, 1 ungnød eller svin 24
sk., af 1 får eller vedder 8 sk., gås, gris eller kalf
ligeledis, som strax skal pantis for, og pengene til
byens nøtte at bruge.
81. Og som den 71. articul tilholder dend, som
ligger uderst i vangen sin aggre at besåe, så hvis
skade hånd derpå af andris creature med opædelse
kunde tilføies, skal sambtlig granderne erstatte og
giøre hannem dend ligeså god som én af de mitteste
besåed aggere, under straf til byen 2 mark, til hosbonden 2 mark.
82. Er så denne grandebog med sine articuller efter
voris begiering såledis forfattet, som skal, med hvis som
her efter af meninge grander til hvers nøtte og gafn af
sambtlig grander vedtagis og samtøckis, af os alle fuld
kommelig og urygelig holdis udi alle sinne ord og puncter så vel af de her i byen nu boendis som herefter boendis vorder. Og til dets stedfestelse hafver vi en hver
for sig dend underskrefvet med voris egne hænder og
nafne. Og til ydermere stedfestelse ombedis voris gun
stige hosbonder med os at underskrive.
Dattum Biensirup d. 14. Aprilis anno 1729.
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På mit nådige herskabs vegne efter given fuldmagt.
C. P. Lund.
Niels Mechelsen. Laurs Nielsøn. Jens Christensen.
Jens Rasmusøn.
Anders Jensøn.
Jens Tamesøn.
Pouel Christensen.
Christen Christensøn Roxing
Mads Lassen Smed.
På Giessinggårds tiennere Mads Lassen hånds vegne
at holde sig efterretlig testerer
Giessinggård d. 1. mai 1730.
G. Braem.

Efter originalen i Rigsarkivet i Kjøbenhavn, topogra
fisk samling på papir. Den er skrevet på stemplet papir
til 2b skilling og er i kvart. På første side står over
skriften. Selve byloven begynder på andet blad og ender
på 76. blad første side. På 17—19. blad findes en ud
førlig indholdsfortegnelse, der ikke er medtaget her.
Den ligner i mange poster Komdrup i II. Side8b—105.

Viborg amt.
Dølby, Hindborg herred.
1763.

Anno 1763 den 1. October vare vi underskrevne
Jens Andersøn, Christen Boel, Laust Jørgensen, Chri
sten Olufsen, Enken Maren Laursdåtter, Christen Si
monsen, alle af øster Dølby, Christen Jacobsen af
Dølbyegård og Peder Svendsøn af Rudmølle forsam
lede på grandstævne for at oprette lovlig vide og ved
tægt til vores fælleds nøtte; hvor da af de fleste, hvis
navne her under findes tegnet, samme haver indgået
og vedtaget til efterlevelse, særdelis da vores forrige
videbrev er bortkomen, og bliver da følgende poster
at agte og ubrødelig holdes.
/. Skal vores rugland være i hegned fra en måned
for Volborg dag og til der er indhøsted, lige så skal
alle og enhver fra 1. mai og til der er indhøsted ei
må tyre på anden mands jord eller eng, men enhver
tyre på sit eget, og hvem, som handler her imod,
skrives 1. gang for 1 sk. og disuden betalier skaden.
Ingen måe tyre sine bæster udi høstens tied mellem
anden mands korn. Hvis creaturer, der findes tyred
på andres jord i ovenmelte tid, skal skrives på sin
talie for 1 sk. af hver bést, 1 sk. af hver nød, 1 sk.
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af 5 får eller lamme, 1 gammel svin 1 sk., af 3 grise
1 sk., 1 kalv 1 sk. og derhos som meldt betale skaden.
Dersom nogen creaturer giør skade på anden mands
eng, græs eller korn, skal oldermanden tage tre mænd
til sig, strax det bliver ham tilkiendegivet, siufne og
taxere skaden, og dend, hvis creaturer der har giort
skaden, strax at betaile same efter de 4re mænds
sigelse, eller pantes for én mark dansk og betaler
skaden.
2. Her er en del af papiret hensmuldret eller afreven,
så man kan ikke få rede på denne post.
3. Item hvo som slår eller gienner nogen deris
tyred høvder løsse eller tilskade, og det kand bevises,
skal skrives, for hver gang det sker, for 8 sk.
4. Hvo som tyrer langs med andens korn med sin
føløg efter 1. maidag, skal skrives, hver bæst, hver
gang det sker, for 1 sk. og der foruden betale skadegiæld efter*to mænds sigelse.
5. Hvo som grafver nermere til andens agerender
med nogen grøft, end hånd kand vende med sin plov
uforhindret, skal pantes, hver gang det sker, for 8 sk.
og enda giøre stede/ så god, som dend var før, eller
pantes derfor.
6. Hvo som tyrer nermere til andens kornagers
ender, end at der kand være to favne imeZlem, med
sin høvder, skal skrives af hver høved, hver gang det
sker, 1 sk.
7. Item hvo som ikke selv eller hans visse bud
møder med sin talie hver søndag middag fra st. Volborig dag og til høstens ende, bør derfor til vide hver
gang 2 sk.
8. Hvo som tager tægte får, vædere el/er .... fra
andre byer, skal strax pantis, hver gang det sker, for
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en fiering got øl til granderne, på det at der ikke skal
komme smit iblandt voris får.
9. Ingen måe bortleie eller bortlåne grøn jord til
andre byer eller til nogen. Hvo det giør, skal pantes,
hver gang det sker, for en fiering got øl til granderne.
10. Hvo som ikke vil lade sig pante, når hånd
haver forbrøt noget artikel imod dette bref, mens
påfører pantmændene . . . Her er atter flere linier hensmuldret. ... for en rixmark, hver gang modvillig findes.
11. Item når som nogen på grandstævne sver ved
sin siæl, at hånd haver set en andens fæmon eller
høvder til skade, da skal hånd skrives på hans tallie,
som skaden med sin høvder haver giort, og dersom
hånd sværger imod og ikke vil lade sig trette af og
skrive, da skal hånd give for sin menæd 2 sk., og
hvis hans høvder bliver skreven for der foruden.
12. Ingen måe drive eller tyre på nogen deris ståbber med deris høvder — enhver måe bruge sin toft,
til hvad de lyster, når som kornet står på ageren,
eller de høster — hvis det sker, da skal de skrives
på deris talie for 4 sk. af hver høved og dog betaile
skadegield efter skiøn og af sigelse, uden med deris
bæster, dend stund de går ved dem, og endog forlig
ges med deris sidemand, fra hvilken ende og til mit
på. Og hvem som vil have føløg imellem råerne, skal
tyre føllerne, at de ikke giør skade.
13. Hvo som tyrer over furren på anderis tyrvold
med sin høvder eller over skillingen i andres eng,
skal bøde til vide for hver høfvet, hver gang, som
det sker, 1 sk.
14. Hvem som giver nogen af andre byer forlov
til at grave torve i vor hæde, band skal skrives på
hans talie for 4 sk.
Vider og vedtægter. 3. B.
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15. Hvo som ikke vil gåe med at tage fæmon i hus,
som kommer på vores mark af andre byer, når older
manden dem til siger, skal strax pantis for én mark,
hver gang det sker.
16. Atter en del hensmuldret.
17......... ringe voris svin og holde dennem i hede,
for at de ikke skal oprøde eller opkaste kornvangen
eller tyrvold. Hvo det icke giør, når de derom bliver
advaret på grandestævne, strax skal pantis for 1 mark,
hver gang det ikke sker.
18. Hvo som pløier jord fra hver andre eller
kaster hver andre for nær, da skal oldermanden ud
af dend påklagende tage fire velvillige mænd, som
skal være hannem følgagtig og syne og se, om der er
gjort uret eller ikke. Er der giort uret, da skal older
manden strax pante dend, som skaden haver giort
eller .. . det giøre, for en fierdings got øl, hver gang
det sker og endda ligge det tilbage igien, som på er
siønet, og giøre stæden så god som dend var tilforn.
19. Hvo som driver med sine plougbæster og ploug
udi anderis eng eller på rug eller andet korn, skal bøde
til vide én mark og til de forurettedes hosbonde en
halv tønde havre.
20. På hver tønde hartkorn måe holdes et bæst
og 3 fæes høvder, ingen måe have flere, og dersom
de ikke skaffer det bort efter tilsigelse, skrives de første
gang for 8 sk., anden gang 1 mark og tredie gang
for 2 mark, hvilke penge skal anvendes til byens
fælleds nøtte og ei bruges til drik.
21. Enhver skal drive og lade drive sit fæe ad de
gammele veie og ei drive det over andres jord, mens
følger vratter og enderne, til de kommer til deris jord
og derfra igien, eller bøde til vide, hver gang der imod
brydes, 4 sk.

DØLBY, HINDBORG HERRED

323

22. Posten er hensmuldret. Den har handlet om
bortleje af græs.
23. Flere linier hensmuldret .... er giort uret, da
skal dend, som det giorde, give dend, som skaden
fik, lige så meget korn, græs eller høe igien, som forenævnete fire mænd siunes at være giort skade for,
og der for uden pantis for 8 sk., hver gang det sker.
24. Item hvo som med skiels villie slår øg eller
høvder løs nogen stæds i vores mark, enten nat eller
dag, og det kand giøres bevislig, skal skrives hver
høved, hver gang det sker, for V2 mark og derforuden
betalle, hvis skade der over sker efter toe velvillige
dannemænds siggelse.
25. Item måe ingen holde serhiord med deres får,
mens skal lade dennem gåe med byens hiord. Hvo
her imod giør, skal oldermanden med granderne strax
pante der for en fierdings got øl, hver gang det sker.
26. Item skal alt, hvis som bliver taggen til pant
efter dette brev, hiemløsses fra oldermanden.
27. Fra dend tid, som det er pantet og inden sanct
Mickelsdag, hvo som ikke det der imellem hiemløsser,
da skal oldermanden have fri forlov til at selge eller
afhende som pant og skaffe granderne deris rigtighed,
som dette brev formelder, foruden videre lovmål eller
proces.
28. Item skal der årligen en af granderne være
oldermand og skal om gåe og begynde på dennem,
som deris navne findes for i dette brev, og så gåe
byen om. Og skal oldermanden have magt til hver
mands tallie, som forhen skal skrive på hver søndag,
som for hannem bliver opregnet, som haver giort skade
som billigt bør at skrives, og det uden ald vild og
venskab, dog uden had. Her atter en del hensmuldret.
21*
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29........... låde sin korn ståe i vangen over tre dage
efter de andres ere indhøsted, med mindre hand vil
selv vogte kornet og holder granderne deris høvder
skadesløs; dog dersom enten sygdom eller Guds vejer
lig forhindrer det, da bør enhver at hegne kornet til
det bliver tør og kunde blive indført, at det forskrevne
altsammen ubrøderlig og uden nogen modsiggelse
holdes og efterkommes skal. Hvis fåren findes i
engen, imens hegnestid vårer, då skal skrives hver
gang for 4 sk. og 6 sk. lige som der er mange udi engen
til, på mandens talie, som har fåren, enten di har
hiord til dem eller ikke, og siden kviteris i hyrdens
løn. Og hvem som vil have sin får af byen, da skal
de have dennem hen ad Volborigdag i det seneste;
og hvem som vil have dem hen, skal sige fra dem ad
sancte Pedersdag og skal være henne til vi får indhøstet.
30. Hvem som kiører over tyrvold, eng eller border,,
og det kand i sandhed bevises, da skal hand skrives
tor 4 sk. Sker det anden gang, da skal hand pantis
for én mark. Hvem som rider over nogens enge eller
går og giør nogen stie der over, da skal hand pantes
for 8 sk., om det sker i hegnets tid.
31. Ingen måe tyre eller grave på nogen deres
gårds eie.
32. Hvilkens høns eller ender, der kommer i nogen
mands korn van# . .. Her atter flere linier hensmuldret.
Forbemelte videbrev, som jeg finder efter gammel
stil, og da den tid brugelig skik at være indrættet,
bliver herved, for så vidt Estvadklosters bonde kand
angåe, approbered, allerhelst de fleste og største hartkornsbeboere, som ikke vedkommer og forpligter^
dermed er fornøied og vil lade sig være efterrættelig>
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påtvifler derfor icke at andre vedkommende herrer
proprietarier og lodseiere bliver villig dette tillige at
approbere og underskrive, alt desmere til forbindelse
for de pågieldende, så vidt det kand komme overens
med loven, til at forekomme dend mislighed, som i
mangel af vide og vedtægt ellers kand tildrage sig.
Nørkiær den 3. Nov. 1763.
O. M. Laurberg.
Ligeså approberes dette, for så vit Bustrups bonde
angår, og lovlig og billig eragtes.
Bustrup d. 3. Novembr. 1763.
P. Skow.

Efter originalen, som findes i Landsarkivet i Viborg:
Ribe bispearkiv, dokumenter 1574—1786, angående
Estvadgårds kloster. Det er skrevet på stemplet papir
til 24 sk., 3 løse ark, der er stærkt opløste af fugt og
snart helt hensmuldret.

Avlum, Sønderlyng herred.
1648.
Aalum byes videbref indrettet d. 7. Mai 1648.
Vi efterskrefne Kild Christensøn, Peder Matzøn,
Christen Jensøn, Christen Jensøn Ofvergård, Niels
Pedersøn, Niels Clausøn, Jens Jensøn, Peder Jensøn,
Jens Matzsøn, Jens Christensøn, Jørgen Sørensøn,
Jens Boesøn, Søren Andersøn Lang, Matz Jensøn oc
Niels Jepsøn alle boendes i Aalum, kiendes og giøre
for alle vitterligt udi dette vedtagne forseglede vide
bref, at vi hafve tilstedeværet udi Aalum bye dend
søndag, som indfaldt d. 7. Mai 1648, oc samborne os
om nogle visse articuler oc vilkor, som meninge bye
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er til nytte oc gafn; hvilke artikler vi ville, at skal
ubrydeligen holdis under dend straf, som her efter
følger.
1. Hafve vi vedtaget oc samtyct, at hver mand
skal holde sit fæmon oc kveg udi hegte og forvaring,
at det icke føres i korn oc eng oc drage fra det, at
det giør skade. Hvo dette giør, betale skadegielden
igien oc gifve siden til vide 1 skippe biug.
2. Item skal ingen age, ride eller gåe ofver nogen
mands kornager, siden dend er åred oc tilsået, eller
ofver engen, at der blifver vei eller stie efter. Hvo
det giør, gifve til vide 1 fierding øl.
3. Item skal ingen mand eller hans folk flytte
nogen mands korn af sted på hinandens ager, når
det er skåret, at tyre sine hester eller fæmon der på
igien, under 1 skieppe biug til vide.
4. Item skal ingen efter denne dag ligge udi bied
eller tyring med sine heste eller andet fæmon for
nogen mands agerender eller engiskifter, så langt som
hans agger eller enge løbber, førend kornet och høet
er af ført. Hvo det giør gifve 1 skip biug til vide och
1 mark penge til hosbunden.
5. Item hvo som drifver eller lader drifve femon,
svin, gies eller noget andet i agger, eng eller korn
stubbe nogen steds i vorris mark, førend man fanger
kornet slet af, och hiorden kommer derpå, gifve, hver
dag det findis, 1 skipe biug til vide.
6. Item skal ingen må drifve serhiorde uden det
er med meninge granders sambtycke under 1 fierring
øl til vide, uden det er med skrøbelig femon, der
icke kand følge hiorden.
7. Item ingen må tage tegte fæmon at drifve vorris
mark uskielig med, under 1 fiering øl til vide och 1
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mark penge til hosbunden, hver uggedag hånd hafver
det i forvaring, uden det er med meninge granders
samtycke.
8. Item hvo som hafver vangfemon, der skade vil
giøre, och icke førrer råd derpå, når hånd tilsiges,
gifve 1 skip biug til viede.
9. Item skal ingen tage ind i sine husse fremede
byefolk ofver en nat, omb di icke hafver goed kund
skab, hvad di er for folk. Och aldelis ingen kieltring
eller drafvels folk at herbergere. Hvo der imoed bry
der, gifve 1 skip biug til viede, hver nat det sker.
Och icke tage husfolk uden grandernes vilge, gifve
én tønde øl strax til granderne och 3 mark til hos
bunden. *)
10. Item hvilken mand som hafver stakelsfiellen,
och reisen falder til at kiorre och hielpe sådane fatige
folk af byen, skal icke agge dennem frå sig, når soelen
er nedergangen, icke heller kåste dennem modtvilig
fortredelig vis udaf døren mod natertide. Hvo det giør,
gifve 1 skip biug til vide. Och skal samme reise
gange ret omkring byen.
11. Item hvo som tyrer i anden mands kornagger,
gifve til viede 1 skip biug och betaile skaden igien,
der blifver giort.
12. Item hvo som icke hielper sin grande och
nåboe, som hånd følgis af bye med i hosbundens
reise, eller drager frå hannem ubehiulpen på kiøbstedveien, om hånd trenger, bøde 1 skip biug, om der
klagis på.
13. Item skal den, som vor byetyr skal hafve til
vinterfoer, gifve hannem en redelig føede och ophold,
så at fire mend kand se, hånd er vel føed och gafnlig,
♦) De tre linier er senere tilføjet med samme hånd.

328

VIBORG AMT

eller stande derfor til rette efter grandernis samtycke
och gifve til vide 1 skip biug. Och skal hånd der
for hafve 3 slete daller, och skal tiuren gå omkring
at føde.
14. Item skal den mand, som viedekieppen hafver,
sete en visse dag, på hvilken tid gierderne om kornvangenne och hørgårderne skal verre ferdige giort, på
samme dag med fire mand gåe til samme luckelse.
Findis di icke då at vere giort så ferdige, så der stan
der ingen klage på, då gifve den, som sig så for
sømmer, hver gang hånd blifver tid forlagt, 1 skip
biug til vide.
15. Item hvo som krenker nogen mands gierder
med stetter eller fører dennem hiem at brende, den
gifve 1 skip biug til vide, om det kand bevisis.
16. Dersom nogen forsømmer vor byehiord, ret
advared, och søger icke hiorde med gode ferdige
hielp, gifve 1 skip biug til viede, om det forsømmis.
17. Ingen må føre sit kveg af byen, hvad det verre
kand, under Va tønde øl til viede och 3 mark til hosbunden, undtagen de vil betaile hiorden og vogte hiorde.
18. Item ingen må skierre gres i voris kornvange
eller engiskifter under 1 skip biug til vide.
19. Item hvilken mand som icke møder til stefne
i rette tide, dersom hånd er icke udi lovlig bevist
forfald, gifve tov skilling til vide, hver gang det sker,
dersom hånd icke sender sit bud i steden for sig, på
det hver af granderne kand vide, hvad som pålegis
byen til nytte och gafn.
20. Item må ingen gårdmænd eller indester dølge
och fortie, hvis vieder der nogensteds brydis imod
voris videbref, på det voris korn och eng må blifve
i fred och velhegnet. Hvo det dølger for nogen sag-
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vilge eller venskab och icke lader den skrifve, som
sig der imod forbryder, den neste søndag derefter,
och det kand bevisis, gifve 1 skipe biug til vide.
21. Item ingen må flytte sin granders heste af tyr
slaget, siden hånd er sat och er ganget frå hannem,
och sette sin i stedet igien, under 1 skip biug til viede.
Dersom och nogen setter sine heste på en andens,
och di snores, då skal den, sidst setter sine heste,
gifve 1-skip biug til viede.
Oc ma ingen føløg settes imellum kornet; thi giøre
føllerne skade, da betales skadegielden, gives 1 skippe
biug til vide og 1 mark til hosbunden.*)
22. Item skal markmanden self se flegtig til och
gifve tilkiende, når sådanne vieder brydis, eller gifve
en skip biug til viede, eller hvad skrifven det verre
kand.
23. Item dersom nogen, enten markmanden eller
andre, lader skrifve nogen af had eller for uret, och
det bevises, då skal hånd gifve 1 skip biug til vide.
24. Item vieder och kieppenge skal udgifvis fiorten
dage efter, det er pålagt. Ellers må meninge grander
sielf pante hannem derfor, som det icke vil udgifve,
och skal siden, hver gang der klagis på hannem, gifve
til vide 1 skip biug.
25. Item hafver vi vedtaget, at hvis vider meninge
grander vedtager med giøslet, sæd, erinde och høsten
eller andet, som kand verre byen til nytte och gafn,
det skal holdis ochså for fuldt, under den vide, der
vidtages.
26. Item dersom nogen sage och blifver med rete
skrefven på kieppen och vil. der ofver giøre sig unøtig
mod nogen enten med markmanden eller andre, at
Sidste tre linier senere tilføjet med en anden hånd.
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hånd bander, skender eller ilde tiltaler nogen eller
och vil siaes med nogen, hånd skal uden ald nåde
hafve forbrut 1 skip biug til vide och 1 marks penge
til hosbunden.
27. Item hvo som ganger udi nogen mands gård
og tager noget boskab uden mandens eller hans folkis
minde, gifve 1 fiering øl til vide och en marks penge
til hosbunden.
28. Item ingen må tage en anden mands harie
eller plov, eller hvad det verre kand, i marken uden
hånd hafver det i minde, gifve 1 skip biug til vide.
29. Item hvo som erier frå hverandre eller och
ofverkaster en andens korn, når det er retelig ård
och tilsåed och dermed kveller den andens sæde eller
och siar toppen af hver andens korn, som dannemend
kand tyckes ubillig at verre giort, gifve 1 fiering øl
til vide och 3 mark til hosbunden.
30. Item skal skrifveren verre forpligt til at tage
fiere mend hver søndag frå sankte Voldborigdag och
til Helginsdag. Hvad di påleger byen til nytte och
gafn, skal holdes under den straf, di påleger. Och der
som dieris forsømmelse sker der udi, då skal di gifve
Vs tønde øl til vide och 3 marks penge til hosbunden.
31. Item hvilken mand, som lader sin harfve stande
i marken lenger en 8 dage, efter hånd hafver tilsåed,
skal gifve 1 skip biug til vide.
32. Item skal den mand, som viedekieppen skrifver,
verre forpligt til at afsette nogen kierfve, som af arilds
tid er kaldet den gammele. I hvo det icke giør, skal
gifve 1 fiering øl til viede.
Alle disse ord och articler, som nu ombtålet er i
forskrefne viedebref, tilforpligter vi os enhver i egen
person at vil och skal urøgeligen holdis under den
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straf, som tilforne omrørt er. Och til videre forvaring
lader vi forskrefne mend trycke voris signetter neden
for dete vort obne bref. Och gandske ydmygeligen
tilbede vorris kierre hosbunde erlig och velbiurdige
mand Christen Skeel til Fusingøe denne vorris viede
och grandebrev med os at sambtycke.
Skrefvet udi Aalum den .. . Mai anno 1648.
Her under har der været 15 segl, svarende til de 15
mænd, der nævnes i indledningen. De er alle affaldne.
Formodentlig har det været bomærker.
Post 32 ender midt på en side. Slutningen begynder
øverst på næste side. Nederst på siden efter post 32 er
tilføjet med en senere hånd:
33. Item hvem som holder vrinske heste i byenr
som icke kiendes døgtige til at springe med hopper,
de skal holde dem i tyr och forvaring. Slipper hesten
løs och springer en mands øeg, den mand, som hesten
eier, skal gifve én skip biug til viede, for hver gang
han springer.
Efterdi Aalum bymend ere med denne videbog fornøiet, så skal hver mand i byen vere tilfortenkt at
rette sig derefter, under straf som forskrefvet står.
Christen Skiel.
Christen Skeel har selv skrevet de sidste tre linier.

I margen på samme side står på langs af bladet:
Lest for retten på Fusingøes birketing løfverdagen
den 31. Juli 1700.
Jens Nielsen.

Senere tilføjet:
Som udi denne videbog icke findis nogen anmælding om straf for sabbatens ofvertrædelse, kroerhold
eller skolegangsforsømmelse, ei heller er der udi nogen
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beskicket til brandefoget eller tilsiunsmand, som ofver
videbrevet skal holde, at dend vorder efterlefvet, så
hafver jeg agtet fornøden der om efterfølgende fem
artikler at tilsætte lige efter dend måde, som mine
velb. hr. salig forfædre til Fusingøe dennem udi
Bierregraf byes videbog hafve ladet indskrifve oc der
befalet af alle udi Aalum sogn oc at skulde efterkommes
oc ligeså nu her i Aalum bye bør at ske, oc ere:
34. Hvo som helst uden lovlig oc bevislig forfald —
hvorpå skal kiendes af presten oc hans medhielpere —
gandske forsømmer prædicken enten hellige eller bede
dage udi sin sognekirke, skal give til de fattige 2 skil
ling. Ligeså skal de oc gifve, som om søndage oc
bededage udløbe af kirken førend catekismus ved
spørsmål oc giensvar er forklaret. Hvo som kommer,
først når texten er oplæst af prædickestolen eller ud
løber, førend velsignelsen er læst, gifve 1 skilling.
Ligeså skal ungdommen gifve, som forsømmer catekismi læsning på de bgstemte tider. Men dersom
deris forældre eller husbonder icke ville holde dennom dertil, da straffes de. Forskrefne bøeder skal
oldermanden indfordre eller oc dennom self udlegge.
Findes nogen slet mutvillig, da pandtes hånd derfore.
Oc skulde medhielperne med præsten hafve flittig ind
seende at her ofver holdes, som det sig bør.
35. Hvo som høster, river, ager, binder, pløier,
harver eller giører anden slig grov arbeide om søn
dagen eller andre budne hellige dage eller oc om de
ordinaire bededage under prædicen, bøde til husbon
den efter lougen oc skrives til vide for 1 mark.
36. Hvo som icke vil holde sine børn til skole fra
6 til 12 år gammelle, at de kunde optuctes udi Guds
sande kundskab oc fryet, agtes for dend, som for-
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acter Guds tilbudne nådes rigdom, påfører sig seif
straffen, forsømmer sine børns velfærd oc skulle icke
vente sig nogen fyldist oc godt af øfrigheden.
37. Hvo som enten self brygger øl eller brænder
brændevin eller oc handler eller handle lader noget
øl eller brændevin enten i Randers eller nogen anden
steds fra til nogen sal i ringeste måder, oc dend der
med betrædes eller det blifver ofverbevist, at dend
sligt fal holder, da skal oldermanden eller grandefogden
være skielig til at tage med sig tre mænd, som han
nem strax skal følge, oc så tage fra dend samme icke
allene øllet oc brendevinen uden noget viderlag; mens
oc pandte dend samme for hver tønde øl, dend be
trædes med, for penge 2 mark, og for hver fire potter
brændevin for penge 8 skilling.
38. Oc hafver jeg beskicket her i Aalum til grande
foged eller til siunsmand at være Mads Nielsøn Høilund ibidem, som skal holde ofver dette forskrefne
videbref at det udi alle sine articuler vorder. efterlefvet, oc skal hånd årligen hafve for sin umage af
videpengene forud, penge én rixdaler. Og ifald nogen
enten med ord eller gierning skulde sette sig imod,
hvis hånd med sine ugeligen tiltagne 3 mænd til
byens gafn oc nytte retmesigen påligger, da skal dend
samme uden al nåde oc forskånsel straffes efter videbogens indhold.
At min vilie er, at dette såledis efterkommes skal,,
hafver jeg min egen hånd her underskrefvet.
Fusingøe d. 17. Augusti anno 1701.
C. Scheel.

Post 3b og 36 er omtrent som post b9 i Bjerregrav,
se II, side 185—86, 35 som 27, 37 og 38 som 5b
sammesteds.
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Senere tilføjet med anden hånd:
Til denne videbogs efterlefvelse og samme tilbørligen
ofver at holde i alle sine ord og puncter, anordnes
Anders Kieldssen i Aalum, der til sig tager 3de af
mændene i byen, og anskrifver de skyldige og nachlæsige, som nu er boende i Aalum bye, på viede, lige
som enhver, sig imod vedtægten forsér, til dend ende
lige betallings erleggelse eller i dettes ermanglen påføl
gende udpantning. Hver af disse 3de mænd skal være
fornefnte Anders Kieldssen behielpelig udi et år, og
siden går det omkring i byen med de andre beboere.
Hvilket således af dennem og til ... .
Sidste blad er tabt, så sidste stykke har ingen slutning.
Efter originalen i Rigsarkivet i Kjøbenhavn, topogra
fisk samling.

Kraglund, Hids herred.
1660.
For retten fremstod och lagde Ænvold Hansen i
Kraglund en underskrefven og forsegled videbrif såledis formellinde:
Vi efterskrefvne hr. Madtz Andersen Bering i Krag
lund, Per Jensen Ofvergaard, Jens Clemindsen, Niels
Nielsen Vintter, Niels Persen, Ænvold Hansen, Svend
Andersen, Svend Lauridsen, Christen Sørensen, Per
Sørensen, Michell Jensen, Lass Jensen, Niels Christinsen Sinding, Christen Nielsen, Rasmus Nielsen Vintter,
Frans Eskisen, Jens Nielsen och Jens Thomesen
Broch ibidem, kiendis och giør vitterligt, at vi hafver
verit forsamlit och giort os en granderet och videbrif
med mieninge granders villi och minde och vor chri-
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stelig øfrigheds samtøcke, och beplickter os och voris
efterkomer at holde efterskrefvne punkter och artikler
eller derfore at lide, som vedbør och efterfølger.
1. For dit første skal viden holdis och optagis ad
Phillippi Jacobi, och hvo icke da indlucker bøien sin
part i gierden, straffis først for 2 sk. och siden 4 sk.
Hvo icke møder personligen ad viden, om hånd er
hierne, och dersom hånd icke er hierne, da hans visse
bud, eller straffis for 4 sk.
2. Vide skal holdis efter prediken, och når behøfvis uden banden, skienden og slagsmoel, eller straffis
hver gang for 4 sk. eller høire efter brøden.
3. Skursmanden skal giøre sin æd, at hånd skal
giøre ret och vere tilforpligt at gange i hver mands
hus och gård at pante for prestkorin och tindkorin,
hiorkorin och markmands korin, och hvis som di
icke goedvilligen, vil udgifve med rette til øfrichheds
och bøiens gafn och beste, och skal mieninge gran
der vere tilforpligt at følge med skursmanden och
intet bryde der med, hverken gårdfred eller husfred,
ran eller herverk. Och hvem, som icke følgis med,
gifve til bøien 1 rixort*) och til voris øfrighed Vi rixdlr.,
och den, som brøden findis huos och lader sig pante,
gifver til bøien 1 rixdlr. och øfrigheden 2 rixd., pre
sten undtagen.
4. Hvo som skursmanden påklager, at hånd icke
må hafve lyd at skrifve på viden, hånd skrifvis strax
for 4 sk.
5. Item hvo som giør ofverlast med sveren och
bordag på voris vide, skrifvis strax for 8 sk. til bøien
och gifve til øfrigheden 1 rixort.
6. Item skal skursmanden kiøbe 2 teragels tynder
til smag for hver år och icke nigte nogit deraf, dit
*J Her har oprindelig stået rixdaler.
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behøfver, eller straffis for 3 mark. Hans udiegspenge
skal hånd igien gifvis, når vidstafven forklaris. Dis
ligste skal hånd tage hver en mol i marken på gierder
eller straffis for 1 mark. Hånd skal lofve markman
den sin løn och hiorden ad st. Mickelsdag sampt
tyrpenge och ånipenge til dem, som tyren och åni
holder, och skal gifvis af hver ko årlig 4 sk., af hver
gård til årnepeng 8 sk., dog inderstene undtagen, och
skal same tyrpenge och åni- holdis ustrafelig, agtis
forskrefne, hvad heller koen løber eller icke.
7. Item skal markmanden giøre sin æd lige som
skursmanden och straffis, lige som hånd synder och
icke giører ret. Och hvo som ham siar og tager femon
fra ham, skrifvis for 4 sk. og siden at lide, som vidbør.
8. Item skal vang hegnis ad Philippi Jacobi och
ind til høet er indehøst. Og hvis øg eller fe, som
findis i anden mands æng eller holomsteder, skrifvis
hver gang for 4 sk. och skaden betalle.
9. Item hvo som findis fra anden mands ængskift
at hoge eller finde nøder och ålden at afplocke,
straffis til eiermanden 2 mark och gifve til øfrigheden
1 sidir.
10. Item hvis svin, som findis i Vandts uringet^
skrifvis hver svin for 2 sk., liden eller stor.
11. Item skal di vogte fårhioren en dag af hver
fårsti eller skrifvis for 4 sk. och tage hioren igien.
12. Item skal kohioren holdis efter prestens och
granders samtøcke.
13. Item hvo som hold serhiord imod prestens
och granders samtøcke, med hvad slag fe och kveg
dit vere kand, skrifvis hver dag for 4 sk.
14. Item skal kornit gandske heignes. Hvo som
tyrer der imellem, straffis hver tyrslag for 2 sk., en
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heldøg 2 sk. och en løs øg 1 sk. och skaden at be
talle, 4 gies 1 sk., 2 svin 1 sk. til st. Hansdag och
siden dobelt.
15. Item hvem som findis jenlig imellom kornit
1 høstens tid om nattertide, skrefvis på viden for 1
si. mark och gifve øfrigheden 1 si. dir. och siden agtis
for en tiufactig person.
16. Item skal vi hafve 2 dage til hver års indtegt
at høste och den tredie at rifve oc lade telge sit korn,
och skal mand hafve fri forlov at høste en trave eller
2 til fornødenhed, och hvo som høster videre, skrifves
for 3 mark och gifver til øfrigheden 1 rixdlr.
17. Item ingen må binde, førind presten med flest
grander vidtager, skrifves på viden for 3 mark och
gifve til øfrigheden 1 rixdlr.
18. Item hvis øg eller fæmon imellem kierve eller
på urefven stuber findis, skrifvis hver stor høfved for
4 sk., indtil rifningen er indført.
19. Item hvo som meier eller skier anden mands
korn eller gres bort, skrifvis for 1 mark och skaden
at betalle; och skal hånd lide, som liger i ren med
ham, som skaden får.
20. Item hvo som kiør, rider eller går ofver nogen
mands æng eller korn, skrifvis hver gang for 4 sk.
och skaden at betalle.
21. Item skal hver mand afsette 1 meldfure imel
lem sig och sin nobo, der bredist hafver, hvor som
icke er giere. Och hvo som same fure eller giere oppløier eller påkaster, skrivis for 3 mark och gifve til
øfrigheden 1 rixdlr.
22. Hvo som grafver for nogen deris agersender
eller siar gres i felle eller icke giører opgang i tøregrofver, skrifvis for hver part 1 sk.
Vider og vedtægter. 3. B.

22
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23. Item hvo som icke går ret vei i bøien eller ud
af bøien, mens går ofver kierkegården, klifver ofver
anden mands gierder eller tofte, skrifvis hver gang
for 4 sk.
24. Item hvo som stieller stafver af gierder eller
plucker der af, skrifvis for 8 sk.
25. Item skal alle grander hielpe til at ferdig vaiser
och vandsted i bøien och uden, at folk kand reise
ud och ind i bøien uforhindrit, med bro och andet,
och hvo som icke følger, skrifvis for 2 mark, och
gifve til øfrigheden 1 sletdlr.
26. Miller, som optendis i bøien eller ner der ved,
som påklagis, skrifvis på viden for 1 slet mark, och
til øfrigheden 3 mark.
27. Item hvo som giør liergrofve i bøien och dem
icke strax igien følder, skrifvis for 1 slet mark, och
dersom nogen deraf tager skade, da at lide som vedbør.
28. Item skal bueker och veire holdis fra hioren
fra Mourits och til Helmis, och må ingen luche hin
andens kveg eller femon inde om nat eller dag. Hvo
som der imod giøre, skrifvis for 8 sk.
29. Item skal siug fe holdis fra andet fe på tyrvollen i tyre, ellers hvo som her imod giøre, skrifvis
for 8 sk.
30. Skabit heste og fæmon skal holdis i sterk tyre
fra andit eller kastis i pøten og intet bryde der med.
31. Item hvo som holder uskorni heste, som på
klagis, skrifvis på viden for 3 mark, och gifver øfrig
heden 1 rixdlr.
32. Krybling skal agis af alle, som heste hafver,
och hvo som herimod giør, skrifvis 6 sk.
33. Item skal alle och enhver, som svin hafver,
holde svinhior. Hvo som her imod giøre, straffis
hver gang for 6 sk.
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34. Item hvo som nogit bliver fra stiollin, vere sig,
hvad det vere kand, da skal alle grander vere forpligt
til at følge med ham, der skaden hafver fanget, och
lede och randsage i hver mands hus och gård, och intet
bryde dermed i nogen måder. Hvo som der imod står,
gifver til granderne 1 rixdlr. og til øfrigheden 2 rixdlr.
35. Item hvo som huser letferdig skarnsfolk, æreskiender, usædvanlig kroer, dobel och drøk, som poklagis af fleste grander, da at gifve til granderne 1
rixdlr. och til øfrigheden 2 rixdlr.
36. Item hver heldøg och løs øg, som kommer på
tyrvollen, skrifvis for 1 sk., hver forflok 1 sk., hver
gåisflok 1 sk., 1 lamflok 1 sk., hver 4 svin 1 sk.
37. Item hyrdens æng at slå, hans møg at udføre,
hans kalgård at lucke, hans brendfang at hiemføre
skal enhver giøre sin anpart i rette tide eller skrifvis
for hver part 1 slet mark, presten undtagen.
38. Unøttig veie och stier at aflegis eller skrifvis
hver gang for 8 sk.
39. Item hvo som vender på nogen mands rug,
nor mand såer voersæden enten på høfvisager eller
andre steds med sin plog, skrifvis på viden for 1 mark
och skaden at betaile.
40. Item må markmanden icke slå nogen deris
børn eller folk, men dersom di bryder nogit imod
ham, da skal hånd gifve det tilkiende på viden och
der straffis den, der skylden hafver.
41. Item hvad presten med fleste parten af gran
derne samtycker och påliger på byens gafn och beste,
skal vere urygelig af di andre.
At så i sandhed er, som forskrefvit stor, hafver vi
forskrefne mend voris signeter och hender her under
skrefvit och trøgt.
22*
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Dattum Kraglund den 28. Marti 1660, och fandtis
underskrefvit:
Matthias Bering cum consensu magistratus virorum
ita affirmat. N. N.V., S. A., I. N., Peder Jensen, E. H.,
L. I., Michel Jenssøn, P. S., og med 4 signetter undertrøgt, som same videbref om formelte och idag som
tilforin er lest och påskrefvit.

Efter en afskrift i Hids herreds tingbog af 25. Juni
1662, i Landsarkivet i Viborg.

Randers amt.
Randers.
1609.
Randers byes fornøden och fri vilge vid
tagne vilkor oc artikler, som den gandske
menige borgerskab af god betenk på nogen
almindelig borgerstefne hafver vidtagne oc
sig undergifne aldtid at vil holde och holdit
hafve, Gud til ere, di fromme oc retsindige
til beskermelse, di onde oc halstarige til
disciplin oc strafoc menigheden til nytte
oc gafn.
Recesen: 56. capittel. Borgemestere oc rådmend
udi hver kiøbsted skal vere forpligtige at holde god
skik oc politi.
Recesen: 46. capittel. Hvad vide nogen byes
almue pålegger om byens nytte oc tarf, det må ei en
grande eller to kuldkaste.
Anno 1609 nytårsdag udi den hellige trefoldigheds
nafn hafver vi efterskrefne: Peder Lassen oc Jens
Andersen Kårde, borgimester udi Randers, Poul Nielsen,
Lauritz Jacobsøn, Niels Jacobsen, Ancker Poulsen,
Eilert Meir och Lass Poulsen rådmend ibidem, så och
vi epterskrefne tilforordnede fire oc tiuge mend på
meninge borgers oc indbyggeris vegne, som er først.
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kongl. maiests. byfogit Peder Munckdrup, siden Bendt
Hansen, Bay Pedersen, Hans Byrial, Jørgen Sommer,
Peder Ibsen, Tamis Ibsen, Christen Nielsen, Rein
holdt Suurlender, Lauritz Huid, Christen Rasmussen,
Niels Ollufsen Guldsmid, Jens Matzen Guldsmed,
Peder Jespersen, Niels Broersøn, Rasmus Hattstein,
Seffren Kieldsen, Niels Mortensen, Niels Pedersen
Black, Niels Bodelsen, Kordt Jacobsen, Frandtz Ras
mussen, Renholdt Skouv, Christen Mickelsen oc Michele Søffrensen; såvel som menige borger och byens
indbyggere, som då efter gamnel sedvane på almin
delige almuesstefne tilstede var, samptligen med flid
ofverset, fornyet oc forbedrit voris gamble vide, skrå
och byens vidtagne vilkor, efterdi dend tilforne icke
hafver verit forseglit eller underskrefvne, och der af
beholden fuldbyrdet oc sambtykt, hvis os hafver
siøntist kunde verre Gud til ere oc byen oc menig
heden til nytte oc gafn, at vil her epter af os sielf
indbyrdis och voris epterkommere ubrødeligen holdit
hafve, under dend pen oc straf, som der huos findis
antegnede, efter den fuldmagt oc møndighed os af
Gud oc den høie øfrighed i sådanne vilkor nådigste
epter stadsrettens privilegiers oc recesens indhold
gifven er, oc indholder same vidtagne vilkor som
efterfølger.
1. Om at fåle ockiøbe: Skal ingen lenger udgå
at kiøbe, fåle eller tinge nogit end til reckerne ved
Synderbroe oc til broenden uden Nørrepuort, oc inden
dend Vesterbroe och Østerpuort, under 3 mark pending
til byen och 3 mark til kongen for hvert sinde, oc
der til med settis udi gåbestocken, om di tagis med
ferske gierninger. Og skal der ingen borgerre, borger
hustru heller dieris hion gå på den lange broe om
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fredagen, før 12 slår, och ei heller der at stande oc
falle nogit heller råbe til nogen under fornefnte vide.
Dersom nogen mands dreng eller pige fåler nogen
kiøb på gåderne, bøde same vide oc der til settes i
tornit.
2. Om fremmit, oc de som icke hafve borgiskab, dieres kiøb: Hvilken udenbyes mand
eller giest, som kiøber, fæe, korn eller andit, hvad
som af fremmit føris til torfvis, då må en sorne bor
gere hafve den mact at legge hvis pending for det,
som dend fremmit er forligt om, oc tage guodsit til
sig for same verd. Same ret er oc om di, som boer
i byen oc icke vil tage borgerskab, efter at borger
skab er dennom tilboden; dog skal det ingen verre
forboden at kiøbe oc selge på voris fri årsmarkede,
som holdis ad st. Lodvigsdag.
3. Omforkiøb: Hvem som giør en anden borger
forkiøb, så det skielligen kand bevisis, hånd skal
hafve forbrut 3 mark til byen, 3 mark til kongen og 3
mark til sågvolderen, oc statstieneren strax hafve fuldmact at pante derfore.
4. Om frem midis pending at tage til nogen
fremmedis brug: Hvem som tager udkommen
dis mends pending eller guods, oc giør sig der med
til forpranger eller hielper dem til at kiøbe korn,
oste, smør eller nogen anden forhandling på gåden
eller på torfvit, eller låner dem skeppe eller flåtte
och melle kuorn med, då hafve dend forbrut, hvis
våre som i så måde kiøbt vorder, til kongen oc byen,
oc dend, sådant tillåder, hafve forbrut sit borgeskab,
dog skal der ingen verre formient at kiøbe sit sekuorn oc mele det i en borgers hus med ret byens
mål.
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5. Om kramboder: Ingen borgere skal bygge
kramboder her på Randers gåde uden en tid hver
halfve år, under 3 mark til vide, undertagit st. Lodvigs
markit, oc icke stande lenger end 14 dage.
6. Om udlendske kiøbmend: Skal ingen udlendske kiøbmandskab brugis her lenger ind 14 dåge
af fremmede, oc hvis di hafver at selge, det skal di
selge udi hele lester eller halfve lester, udi hele ski
pund eller halfve skipund, udi hele dosin eller halfve
dosin, oc hvis de igien skal kiøbe, det skal de kiøbe
udi hele hundrit och halfve hundre, udi hele degger
oc halfve degger leir, udi hele skipund och halfve
skipund talle; oc skal de gifve giestepending, som de
giør udi andre kiøbsteder. Skal oc icke tilstedis nogen
fremmit kremmer eller kiøbmend, at hånd skal stånde
eller udfly sit guods udi nogen borgers gård eller hus,
under 3 mark, hvem det findis huos, oc så ofte, som
det findis.
7. Om fremmede kramboder: Hvilken kremmer
eller kiøbmand, som byger kramboder på Randers
gåde, hånd skal opbryde dem ottinde dag epter, som
hånd hafver bygit, under 2 sk. gråt, for hver dag
han siden står.
8. Om embitsmend: Skal alle embitsmend bode
skomager, skinsnider oc borgerre verre inden ved rend
stienen at selge dieris våer om fredagen under 1 sk.
gråt. Oc skal ingen bagerre holde brød på gåden
uden i hans hus oc på lorfvit, under 3 mark til byen
oc same brøds fortabelse.
9. Om kiøbmandskab: Beklages at her er nogen
skippere oc unge kiøbmend i byen, som bruger kiøb
mandskab i Tydsland for udenbyes folk, som er for
provster, prester, fougder og bynder, hvilket icke til
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forne vanligt verit hafver, den meninge kiøbmand her
udi byen til stuor skåde, oc ei heller brugis i nogen
omliggindis kiøbsteder. Herhuos hvo her udi epter
denne dag brødig findis, hånd skal hafve forbrut sit
borgeskab, oc skal det ei mere må bikomme. Disligist skal ingen kiøbmand holde nogen kiøbmandskaf huos bønder, som boer her omkring byen oc
pleier at søge hid oc giørre dieris markit oc torfvekiøb, såframbt die icke vil hafve forbrøt dieris borgeskab.
10. Om sild, salt oc humble: Hvilken udkommindis mand, som fører sild, salt eller humble her
ind til skibs eller til lands, då skal der ingen kiøbe
med den, som det indfører, før kiøbit er sat af otte
borgerre, hvilke otte borgere borgmester gifver bifaling til. Oc hvis som nogen kiøber med dennom,
førind kiøbit er sat, då skal det guods, som di kiøber,
verre forbrut, half til byen og half til kongen. Sker
det oc så, at fremmede kiøbmænd kommer her ind
met guods oc vild oplegge, då skal di det i rådhuskielder eller på loften oplegge, så vit som rum kand
til recke, oc ingen borgere det at indtåge under 40
markis fortabelse til byen oc kongen. Oc hvis homble,
som skal kiøbis, skal stadstienerren mele oc hafve sin
løn derfåre. Sammeledis skal oc forordnis en, som
skal mele hvis salt, som kiøbis her ved broen, oc
anskrifve, hvem som det bikommer på rodenne, når
kiøbit er sat, oc hafve 4 sk. af listen for sin umage.
11. Om baggervogne: Skal alle bagervogne stande
på torgit med dieris brød, når sancti Lodvigs markit
er om årit, norden for tingit.
12. Om fis ker vogne: Skal alle fiskevogne holde
udenfor byen, når Lodvigs markit er. Disligist alle
ålvogne skal oc holde uden byen i samme markit.
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13. Om forbodene fæmon, oc hvad femon oc
heste, som holdis må på Randers mark: Hver
mand, som sidder udi en fuld redsels gård, må holde
sex kiør på marken om sommeren oc icke flerre.
Disligist to heste oc icke flerre, under 3 mark brøde
til byen for hver sinde, die kand tagis i hus og 4 sk.
til dem, som tager dem i hus. Same ret er oc om
vogenmends heste. Oc skal same heste verre brendt
årligen med byens biende, eller die må tagis i hus
oc bødis derfor, som føer er røert; thi ingen enten
borger eller vogenmend må holde mere end 2 heste;
men alt andet femon, som øg, øxen, ungfe, giedder,
bucke, får, lamb, gies oc svin skal verre aldielis
aflagt, undtagen hvis mand kan holde udi sin gåede,
hver mand uden skåde. Och dersom enten svin,
giedder eller bucke nogen steds kand betredis, enten
udi marken, uden byen eller på gåderne, då skal en
hver hafve fuldmact at indtage dennem, oc borgmester
oc råd at lade selge dennom, byen til beste, hvor di
ville, undtagindes det kunde verre fiede svin, som
uforvarindis kunde slippe ud af nogen mands puort.
Oc dersom sådane forbodenne fæmon, som er svin,
giedder oc bucke, fanger nogen skåde derofver, då
skal ingen mand lide nogen tiltålle derfoer. Oc hvo
som hindrer same forbodne fæemon at indtage eller
udtage det af byens eller andre dieris hegte, som det
hafver indtagit, hånd bøde fuld volds bøder derfore.
Oc epfterdi ingen borgere må hafve svinstier eller
proveter til gåden, ei heller svin på gåden, da må jø
mindre ingen boefolk eller kielderfolk, som icke
hafver lod i marken, hafve svin, undtagindis die hafver
gårdsrum, di kand hafve dennom stie udi, enten løes
eller på sti, under svinenes fortabelse.
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14. Om vogenmend: Skal ingen vogenmand tilstædis at hafve heste oc foder udi de boder, som
holdis ild udi, under 40 mark brøde til byen af jord
drotten, hvor så findis, uden borgimester oc råd
med andre dannemend kand siunis det at verre uden
fare, når tendsteder eller ildsteder beses. Men ellers,
hvor di kand hafve plats udi byen uden fare, må di
vel hafve dieris bolig oc voning. Oc hver vogenmand
icke at må hafve uden 2 heste, som føer er røert.
Oc hver sommer at udgifve af hver hest en half
daller til greispending til Randers by. Oc der til med
holde guode heste oc vogne oc altid, nat oc dag,
uspårt at verre ferdig oc redeborn at åge en reise for
fuld bitaling, når borgemester oc råd eller byens kemmener dennom der om tilsiger. Oc om sommeren
holde en ferdige hiøvogen med leder på at age hiø oc
korn for dennom, om behof giøris, for fyldist. Oc vil
vi slet ingen flerre vogenmend hafve udi Randers end
sexten udi det fleste — udentagen di, som ere sorne
borgere — och nar nogen vogenmand enten ved døden
eller i andre måder afgår, da skal ingen andre i det
sted indtrede end di, som borgemester oc råd der
til forordinere oc sambtycker.
15. Om diger for vongerne: Hvilken mands
diger, som icke er ferdig for alle vongerne inden
sancte Voldborrigdag, hånd skal gialde en half tynd
øl oc siden bøde 3 mark til byen for hver sinde,
hans dige icke ferdigis inden dag oc nat, efter markmendene hannom advåre, at die ere uferdigge, indtil
alt høe oc korn ere udaf vongerne. Og hvem som
med vilge skiuder enten sin egen eller anden mands
dige ned oc giør kiørreveg der igiemmel, helder kiøer
ofver anden mands korn eller langs ad hans agger
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at forderfve dem, alligevel der ere icke kuorn i dennom, hånd bøde for fuld voldsbøder derfoere.
16. Om horne af fæe: Skal hver mand låde
skierre horne af dieris fe oc kiør, på det at feit icke
skal stange hver ander forderfvit under en sk. gråt
til vide. Oc skal det fe indtagis i folden, som hor
nene icke er afskårne.
17. Om fremmit heste och øeg dieris plads
på marken: Skal alle udkommendis mend førre
dieris heste och øeg vester ud under biergenne oc
imod Huornbeck oc sielf forvare dennom, hver mand
uden skåde.
18. Om heste at tyre udi vonggene: Skal ingen
må tyre, drifve eller holde anten heste, fe eller andit
sådant i Randers vonge eller i Vollum mark, inden
alt høe oc korn er slet der udafve, under 3 mark brøde
til Randers by for hver hest eller høfvid, som met
vilje tiufrer i vongerne, oc markmanden at hafve for
brødt sin løen, om hånd ber ofver med nogen, eller
om hånd tilsteder bønder eller andre at sette dieris
heste eller femon på anden mands borer siden st.
Voldborigdag, om hånd icke tager dem i hus. Icke
skal heller nogen må sanke ax, førend alle vongerne
er tomme. Hvem der imod giør, skal settes i tornit
oc fødis af sit egit.
19. Trei borger daglig at udride i Randers
mark, når dennom vorder tilsigendis: Skal trei
borgere efter bysiddernis forordning endeligen om
sommeren verre forpligtet at udride i Randers mark
hver dag, når det behof giøris, som til forne giort er.
Hvem som forherder sig her udi, når hannom til
sigis, hånd skal hafve forbrut 3 mark til byen; men
dersom bysidderne forsømmer ded to gang om ugen
i det ringste, då skal di sielf udgifve same bøder.
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20. Om en agger til hver gård i hver vong:
Ville di 24 mend ei hafve mere end én ager i hver
vong til hver gård, som er fuld redselsgård her i byen,
oc hvilken gård, som er lagt to ager til udi en vong,
då skal bysidderne råde for dend enne at lie bort
til så lenge, at same gård blifver under to gårdis
redsel oc under tvinde borgerre.
21. Om tørfve at grafve: Skal der ingen grafve
tørfve udi Randers mark udi fedryftene under it fuldt
vold, oc tørfven forbrøt til byen. Oc hvem, som hafver jord til lie af byen, di må ingen tørfve låde skierre,
uden det kand ske engen oc jorden uden skåde. Oc
skal bysidderne en gang om året tage syenne der til,
oc dersom nogen dierris brøst i så måde beflndis, da
skal di hafve forbrut same eng eller jord, och ingen
enge eller jord efter dend dag at bikomme til lie af
Randers bye.
22. Om byens fiskegårde oc anden fiskeris
handel: Det er oc borgernis vidtegt, at di fisk, som
tagis i di fiskegårde, som byen tilhøer, skal føris til
broen, som i disse forgangene åring sked er, då at
selge borgerne for it skelligt verd, under 2 sk. gråt
til brøde til byen och 2 sk. gråt til kongen. Sameledis skal alle fiskere føre dieris fisk til broen at
selge oc legge dieris skib, ellers skal dennem formenis
at fiske i Randers fiourd. Oc icke di skal tåge mere
end 2 sk. for en ol skalle, stuore oc små tilsammen
under fornefnte brøde. Oc skal ingen boendfisk knippis i større boend, end boendit til 2 sk., uden så er, at en
fisk er støer och bedre i sig self, oc då skal di gifve
dend for it redeligt kiøb; heller skal bysvennen oc
mestermanden hafve fuld magt at tage dem frå dennom, oc siden epter dend dag formenes dem at fiske
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i Randers fiourd. Hvem, som anderledis kiøber eller
selger, skal hafve forbrut 2 sk. gråt til byen oc 2
sk. gråt til kongen. Skal der oc ingen kiøbe ferske
fisk at føre nogensteds til forprang under 3 mark til
byen. Item ingen skal fiske i anden mands fiske
gårde med togger, skallegarn eller med vod, så vit
dieris bygning strecker sig, under gårnens eller vodens
fortabelse. Oc ei skal der nogen fiske i dend strøm
frå vindbroen oc til Tyvholmen. Hvo det giør, skal
settes i tornit oc straffis derfoer som en ulydige mand.
Disligiste skal ingen drage på Randers fiourd med
vod eller fiske med tåger om syndagen eller andre
boden hellige dage førind aften, sollen er nedergangen. Hvem der imod giør, skal hafve forbrut skib oc
garn, hvis die hafve med at fare, halfpart til byen
oc halfpart til kongen, oc dennom at settis i torn,
som sådant giørre. Icke heller at må dragis, aggis
eller bereis løuf af gådkiælden eller tørfvekielden
enten om syndagen eller nogen anden hellige dage.
Hvem det giøre, settis i tornit, og hosbunden 3 mark
til byen.
23. Om liefolk oc embitsmend: Hvilke folk,
der anbeder oc binder bånd på dieris løn med hver
andre, hvad die vil hafve, då skal di hafve forbrut
3 mark oc forvises af byen. Oc skal ingen rifvehion eller skierrehion hafve mere end 3 sk. om dagen,
og en slettekarl 5 sk. om dagen, en hackelsmand 3
sk. om dagen, oc ingen aftens øl eller 8 sk. på hans
egen kost. Hvilken borgere, som miere gifver, oc
det kand bevisis, den skal strax pantis for 3 mark til
byen. Oc hvilke høstefolk, slettemend, hackelsmend
eller andre sådant, som icke vil så arbede, når dennem sendis bud, da skal di icke siden må arbede,
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oc dersom di drager af byen at arbede, då skal de
siden icke korne i byen igien, och ingen borgere må
siden tage dennom på sit guods igien, om di blifver
advart derom, uden borgemester oc råd gifver minde
der til. Oc hvilken som siger sig til en mand om
aftenen oc går til en anden om anden dagen, dend
skal settis i tornit, oc dertil lie hannem en anden
karl en anden dag i det sted. Oc skal ingen arbeds
karl eller embitsmænd hafve mere end 3 stob øl om
dagen bode for arbits øl och aftens øl. Hvem som
mere tager eller mere gifver, skal hafve forbrut 1 sk.
gråt til byen. Skal och ingen tiennistdreng efter
denne dag hafve forsagt aftensøl, som her til dags af
nogen borger sked er, under same vidtegt oc brøde
24. Om møg at føre ofver broen: Ville vi ingen
møg, ådsel eller anden urenlighed have føert ofver
Randers broe under 3 mark pending til vide, på det
at fiourden oc broen icke skal forderfves oc forfyldis.
25. Om gvolfeiels: Hvem som ber sin gvolfeielse
på grafven heller kaster røden ådsel heller anden
urenlighed i fiouren, då skal dend hafve forbrut 2 sk.
gråt til byen. Oc hvem der ber sin gvolfeielse på
gåden oc giør der møding med, hand skal have for
brut hver dag 4 sk., indtil hand fører det udaf igien.
26. Om møg at legge for kålgårde: Hvem som
legger møg for nogen mands kålgårde eller abbildhafver oc lader det icke strax henkomme eller ind
føre i sin egen hafve, hand skal hafve forbrut 2 sk.
gråt til byen oc ligeså til den, som hafven eier. Och
hvem, som lader møg ligge uden for sin egen hafve
oc lader det ligge lenger end i 3 dage, skal hafve for
brøt 2 sk. gråt til byen. Hvem som kaster nogit af
sin hafver, hand skal låde det strax buortføre under
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same vide. Det møg, som leggis uden for Nørrepuort
oc op ad Flindtbierriggåde eller neden for Flindtbierrig bak, så det kand hafve flod udi regenveder
neder ad gåden mod Nørrepuort, det skal hiemføris
inden trei dage eller bøde 3 mark til byen for hver
trei dage, det derover blifver beliggindis hver mand
til skåde. Oc hvor der findis møg liggindis uden for
nogen kålgård eller abildhafve lenger end 3 dage,
som føer er røert, då må det tagis, af hvem som vil
oc det behof hafver.
27. Om skarn at buortfæie oc gåderne at
giøre ren hver lefverdag aften: Hvem som i stuor
regen eller vandløb feiger eller skiøvler møg på sin nåboes
gåd eller rendstienne, hånd skal pantis for hver sinde
for 2 sk. gråt eller strax settis i tornit. Hvo som slår
går af fe eller andit kveg på grafven eller i fiouren
eller på andre mænds gåd eller grund, då skal hånd
pantis hver sinde for 2 sk. gråt oc settis i tornit.
Item hvem som icke feier sin gåde hver lefverdag
aften oc icke holder sin rendstien ren oc strax om
lefverdag aften fører det bourdt frå dieris gåd oc rend
stien, enten i dieris gåde eller ud ad marken, eller
anderledis giører møding på dieris gåde, di må oc
skal strax af statstieneren eller rettermanden pantis
for 1 sk. gråt, halfpart til byen oc halfpart til den,
som panter.
28. Om obenne vogne: Hvem som ager møg ad
marken udi åbenne vogne, så hånd tåber der af på
gåderne, da skal hånd, det giør, strax settis i tornit,
oc hosbunden for vognen hafver forbrøt til byen 2
sk. gråt oc strax pantis der fore.
29. Om skomageren, dieris skauning ved
sønderbrov: Den vidtegt, som skomageren hafver
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vidtagen med huder at skauw ved broen, skal holdis
ved magt, at die inted skarn skal lade der blifve liggindis oc intet at kåste udi fiouren enten horn eller
andit under 2 sk. gråt til byen, af hvem her imot bryder.
30. Om husken eller hiemblig steder: Skal
oc ingen tilstedis at må hafve hydsken eller hiemb
lig sted mod gåden eller sådanne urenlighed nogen
steds liggindis her udi Randers gåder. Hvo det giør,
då skal det strax afbrydis uden ald lovsens forfølling
oc straffis derfore, som vidbøer.
31. Om dem, som fornegter bysvennen pant:
Hvilken mand eller kvinde, der negter bysvennen
dieris pant, når di derom er udvist, hånd dieles der
for som en ulydige borgerre, om det er en borgerre,
det giør; men er det kvinder eller boefolk, da dielis dog
for ulydighed, om så findis dieris modvillige forseelse.*)
32. Om gåder at oplegge: Hvem som findis at
hafve uferdige eller ujefne gåder, då skal di dennom
med det alderførste oplegge eller nedersiunke efter
byens og gådernis ledighed, eftersom di af borgimester oc råd blifver forevist. Oc hvor, som findis
at verre lagt nogen ulovlig gåder, då skal di strax
opbrydis oc leggis, som lovligt oc ret er, efter borgimester oc råds tycke. Oc dersom di dennom der
udi forherder, da diellis derfor for ulydige, som borgimester oc råds bud oc biffalling icke agte ville. Oc
skal alle di, som eigendom hafver, lader ferdigegiøre
dieris gåder, som vid bør.
33. Om stråfoder: Hvo som legger hø eller strå
foder på lofte eller under lofte i die husse, som ild
giøris på, hånd skal hafve forbrut 8 mark til byen
Her er tilføjet i margen: Lest på Randers byeting udi Søren Jensen
Aars’is påhør den 6. Aprilis 1635.
Vider og vedtægter. 3. B.
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oc ei same foeder der lenger at leggis, under sit borgiskabs fortabelse.
34. Om lovild: Skal ingen kierlinger eller andre,
som sidder udi små hytter, boeder eller kielderer oc
icke ere guode forvarlige tendsteder, må optende
nogen lovild i same huse. Så tit oc ofte, som det
med dennom befindis, då skal di settis udi tornit oc
fødis af dieris egit, så lenge di der seddendis vorder,
oc siden skal bøde efter borgemester oc råds tycke.
35. Om våben på gåderne: Hvilken mand eller
svend, som findis på gåd eller stråd med bysser,
sverd, øxe eller nogen anden våben eller verge, uden
hånd hafver lovligen feide med nogen, som hånd
hafver advart borgimester oc fogden om, oc ladit
dennom det forstå; hvilken, som ei så giør, men
findis her imod at giøre nogen ulovlig gierning, i
hvilken måde det sker eller findis kand, den skal
tagis oc settis i tornit så lengi, at kongen oc byen
fanger borgen for hannom, oc hannom siden at stande
til rette; eftersom stadsretten oc voris priveleiger oc
friheder udviser, oc epter som brøden er til. Oc
icke heller skulle di berre øxer, verge, spyde, bysser
eller andit sådant på rådhuset eller til nogen dryk
eller forsambling oc samfund; eiheller må nogen hente
eller låde hente til sig nogen slags verge i nogen
giestebud, gilde eller forsambling under 40 mark til
kongen oc 40 mark til byen, for hver sinde så med
nogen byes indbyger så findis, som forskrefvit står.
Oc dersom så hender sig, at nogen boerdag sker
enten årlig eller silde, oc borgimester eller byfogden
gifver biffalling at behegte den, som sådan parlament
giør, oc dend mands døer blifver tilslågen, som dend
skyldige er indkommen, oc i så måder forhindrer, at
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fogden eller di, som er udsendt, icke kand korne der
ind eller hannom til ords, då skal hosbunden, som
i husit boer, stånde byen oc kongen til rette for alle
di sager oc gierning, der sked er. Oc dersom nogen
borgere oc sønderligen borgimester oc råd ofverfaldis
af nogen enten eddel eller ueddel, oc nogen borger
sendis bud derom, oc icke strax kommer til hielp, då
hafver dend forbrut sit borgerskaf, som icke strax
kommer sin medborgere oc nåboe til hielp.
36. Om dåbel, dryk och horerri: Hvem som
om hellige natter eller om søndagen eller andre hel
lige dåge førind høimes er ude, befindis i kroer eller
andensteds enten til dryk eller dåbel, di skal settis i
tornit eller Nørbånd for slig grov forseelse oc misbrug.
Oc hvem som ligger i obenbårlige hoer, den skal
drifvis af byen eller straffis efter stadsretten.
37. Om vagten: Skal vagten pågå om aftenen,
når 10 slår, oc då skal bysvennen ringe vagt med
storumklocken oc gange strax på vagten; oc skal
vachten påstå om vinteren, til fier slår, oc om som
meren til trei slår. Oc vid die same klokstunde, som
forskrefvit står, skal bysvennen ringe af vagt igien
med samme klocke både vinter oc sommer, så hver
mand kand vide, når vagten begyndis, oc når di gan
ger deraf. Oc skal der endeligen gå hver nat 3 vegterre, oc hvem som tilsiges at skal gå i vacht oc
icke kommer i vagt, hånd skal hafve forbrut 1 sk.
gråt oc pante anden dagen derfore. Oc dersom by
svennen eller vachten giør nogen uskel, den stund
vagten påstår, då skal di settis i tornit oc straffis
derfore, som gierningen er til. Befindis oc nogen 2, 3
eller fliere som ufyrmer vagten, då skal di straffis derfåre efter stadsretten, oc efter som gierningen er til.
23*
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38. Om tegiltag: Efter kgl. maist. bifalling skal
hver mand rette sig efter oc tecke med tegiltag, oc
ingen stråtag efter denne dag at må opleggis på nogen
husbygning inden puortenne imod kgl. maist. mandåt, eller straffis af borgimester oc råd som ulydige
borgere. Oc same stråtag at afkastis efter dieris befalling uden ald dom eller modsigelse, når di lader
tilsige.
39. Om falske skipper, mål, allenne oc vegt:
Hvilken mand eller kvinde her efter findis at hafve
falske skipper, fieringker, bismer, meleståb, alne eller
vegt, som icke er ret efter byens skip, bismer eller
melestob, alne oc vegt, då skulle di icke vide dieris
egen brøde, oc skal alle skepper, måder oc andit
sådant en gang udi hvert år komme på rådhussit, oc
då forfåre, hvis brøst derhuos findis, då straffis på
dierris pending efter borgimester oc råds sigelse oc
efter stadsretten.
40. Om hunde: Hvo som hafver løse skindtig
hunde eller køtter efter denne dag, oc efter hånd blifver påmindt, den skal hafve forbrut 3 mark til byen
oc bøde skåden. Icke skal mand heller må holde
kierkebicker, oc hvem sådanne hunde enten ihielskiuder eller slår, hånd bøde intet derfore.
41. Om herberge: Hvem som er eller blifver til
sagt at verre herbergere oc holde gestri, den skal låde
henge våben for sin døer, som voris nådigste herris
brefve derom indholder; eller skulle di epter denne
dag hafve forbrudt 3 mark for hver sinde, at di så
blifver påmindt. Oc skal dennom verre uformient at
tåge 4. 5 eller 6 sk. for måltidit, ligesom tiden er
til, och som der kågis til. Oc eftersom det tit och
ofte beklagis, at gåtfolk oc synderligen af adelen, som
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fremmede uforvarindis kommer hid til byen giestindis
oc icke vide dieres lossement eller herberrig, då skal
icke aldeneste di, som ere forordnede at herbergere
fremmede, men alle andre formoendis borger, som
sidder udi fuld redselsgårde, endeligen verre forpligt
at låne sådane fremmede folk hus oc guode staldrum
til dieris heste, forskaffindis dennom øl och mad til
dennom oc dieris folk oc foder til dieris heste for
fyldiste, uansiet om di end med ild, lyes oc andit
skal hafve nogen skåde der ofver. Oc dersom der
kommer klåge ofver nogen, som i di måder findis
modvilligen, då skal di hafve forbrut to enkinde
daller til Randers by hver sinde, om di er til stede,
undtagindis di hafver siuge folk i husit. Derfor skal
hver verre advårt at holde guoede kammer oc stalde
om behof giøris; thi fremmit folk kand icke førre hus
med dennom. Her foruden skal borgerne verre til
forpligt, når dieris nåboer hafver så mange fremmet,
at di icke sielf hafver staldrum nok til dieris heste,
då skal di lånne dennom stalderom oc beførdelse
med senge til di, som forvåre hestene.
42. Om en bagstaebog: Skal bysidderne låde
skrifve en baegstadebog på alle di bøger oc rest, som
di hafver giort regenskab fore, oc en inventarium på,
hvis redskaf oc anden diel, som byen hafver.
43. Om byens jorde: Hvem som hafver nogit af
byens jorde, då skal hånd icke afhende dennom frå
sig til nogen mand, uden den mand, som borgimester
oc råd sambtycker, oc skal hånd hafve det i dieris
minde, førind hånd afhender sig samme jorde. Hvor
anderledis sker eller giøris, då skal borgimester oc
råd hafve dis fuldmacht at tåge dend jorde frå dennem, bode di som anderledis med hver andre kiøber
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och selger byens jorde, oc antvorde en anden borger
det, hvilken dem tyckis dem best behof hafver.
44. Om byens oc kierkens jordskyld, så oc
om husse pending, som er jordskyld af aggerne
i von gene: Alle byens oc kierkens jordskyld, som
er på nogen hus eller jord her i Randers byes frihed,
skal herefter årligen udgifvis, så dend findis på regenskab. Oc om dend, som grunden eier, vil det icke
giørre, då skal dend, som husen eller grunden bruger,
udgifve samme jordskyld oc andre byens rettighed,
eller skal bysidderne udpante det af dennom oc kvorte
det i deres huslie. Oc skal jordskylden udgifvis til
hver sante Mickelsdag. Så oc skal der ingen huspending udgifvis med skat uden aldeniste en tid om årit
med orluf skat.
45. Om prestepending: Hafver meninge almue
sambtygt, at hvor som nogen forherder sig oc vil
icke til guode rede udgifve sin prestepending, då
skal bysideren hafve fuldmagt at pante oc tage frå
dennom, som sig forherder, fyldist af dieris huse for
same pending, eftersom borgimester oc råd gifver bifalling til.
46. Om udbygning oc svinstier mod gåden:
Ville vi her epter ingen ydermere bøgening hafve til
gåden enten med skranger eller med andre ny byg
ning, end som muelen af en vogen kand hafve rum
at gå inden rendestiennen. Oc ingen bislag heller len
ger at udsettis, oc ei heller nogen svinstier, imod gå
den eller i kielderer. Hvem her imod findis at giøre,
straffis derfore som en ulydige, oc dend strax at op
bryde.
47. Om vogenegten: Hvilken mand, som står for
vogenegten oc hannom er tillagt nogen hielp af andre,
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oc di ei vil udlegge dieris pending for dieris anpart,
då skal bysvennen strax pante dennom uden vidre
klåge oc antvorde dend mand same pant, som vogenegten hafver udskicket. Oc hvem som vogenegten tilkomer, oc ville ei redeligen udskicke vognen, då
skulle bysidderne lie en vogen oc låde strax pante
hannom oc selge pantit oc bitålle den dermed, som
di hafver liet. Oc skal aldielis ingen verre fri for
vogenegte af die egendomme, dennom tilhøer oc ligger
agger til i marken, verre sig addel, prester, borger
eller andre, så frembt di icke vil hafve forbrøt di
agger, der tilliger, undtagindis di tvinde resedentsgårde, sogenpresterre besidder, oc di gårde, borgimester,
råd oc byfogden iboer, som af gammel tid sedvonlig
verrit hafver. Oc hvem som modvilligen lader sig
pante, di skal hafve forbrut 3 mark til byen oc by
svennen 2 sk. for hvert pant. Oc skal di pantis for
ald egten, som på guodsit boer, om jorddrotten icke
er tilstede eller vil rette for sig.
48. Om lius: Hvilken mand, kvinde, svend eller
pige der findis at gå udi udhus eller på gåden med
lyes uden lygte, då skal dend settis udi tornit, til
hånd fanger stillit borgen for sig.
49. Om ild om hellige dage: Skal ingen tende
ild under sin kiølle om søndagerne eller andre hellige
dage, førend høimes er ude, under 3 mark vide til
byen.
50. Om øl til bårgens: Hvilken mand eller
kvinde, som borger øl af fattige tienistpiger oc der
med vil bedrage dennom frå dieris bitalling, den må
strax låde pante dennom derfore, til så lenge di fan
ger bitalling for det øl, som di så af dennom udborgit hafver.
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51. Om byens tiure: Skal bysidderne verre plig
tig at tage uvillig mend med dennom ved juel oc
fastelafvens tider oc bese byens tiure, hvor di då
foerit ere. Hvilken mands forsømmelse der då findis,
hånd skal miste sin eng oc stande byen til rette for
sin forsømmelse oc beskicke en gaufnlige tiur for dend
ugafnlige och holde byen det uden skåde.
52. Om tømber: Hvilken mand, som kiøber tømber oc lader det opskibe enten på grafven eller på jord
broen, hånd skal legge det så langt frå bulverkit, at
det kand vel verre veigrum at tage fremb og tilbage
imellem tømmerit och bulverkit. Oc skal hånd låde
heden føerre same tømber, otte dåge efter at det er
opskibet, ellers skal bysedderne hafve fuldmacht at
annamme it af di beste treer til byens behof, hver
uge det ligger der lengere end otte dage, hvad heller
det er egitømber, furtømber, savdeller, salt eller andit
tynde guods.
53. Om røer at afskiude: Dersom nogen borger
uden sin gård eller oc borgerfolk afskyder nogen røer
her i byen, då skal dend hafve forbrut rørit oc der
til bøde 40 mark til kongen oc byen oc bøde skaden
igien, om hånd giør nogen, enten med lif eller med guods.
54. Om sandmends hestelie: Hafver oc meninge borgere med borgemestere oc råd sambtygt, at
ingen, som er soren borgerre eller indføed borgersøn,
eller di, som borgelige frihed hafver, icke at skulle
gifve sandmenden her i byen nogen hestelie, eftersom
oc af arrilds tid sedvonligt hafver verrit.
55. Ingen at må boe uden byen: Gifvis der tit
oc ofte last oc klage, at der giøris stuer skåde oc
skalkhed uden byen med tiufnit oc anden diel udi
abildhafve oc kålgårde, oc vil derfor, at ingen skal
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boe uden byen, men vil hafve dem fordielt, så vel
die dennem huser som i husenne bor, undtagendis
nogen fornøden embitsmend, som kund verre smid,
klokstøber, grydstøber, potmager eller andre sådanne
handverksmend for ildens fårlighed oc byens nytte
skyld, kand hafve det i borgimester oc råds minde
hver mand uden skåde.
56. Når der kaldis til rådhus oc om ulydig
hed: Når der kaldis eller ringis til rådhus, så skal
hver mand endeligen oc uforsømmeligen uden ald
undskyldning gange til rådhusit under 2 sk. gråt til
vide; oc skal di, som hiemme sidder, strax pantis af
dennom, som er i dieris rode, for same 2 sk. gråt
uden ald nåde, som forskrifvit står. Men hvem, som
siger eller giør imod borgimester oc råds påleg oc
biffalning, hånd skal derfor stande til rette oc straffis
derfore efter stadsrettens indhold.
57. Om månitsdag: Hvilken borgere,somborgime
ster legger nogen mand månidsdag fore for nogen giald,
som hånd er hannom skyldige, oc ei hånd vil bitålle
eller fornøie den, som hånd er skyldige, inden same
månids dag er ude, då skal hånd hafve forbrudt 2
sk. gråt, half til kongen oc half til byen. Oc skal
fogden met fire borgerre vordere anklagerens bitaling
af skyldenerens boe, oc det guods, der gaufnligt oc
gåt er. Oc når månidsdag er noget ofvergangit, oc
bysvennen tilsiger nogen borgerre efter borgemesters
bifalling, at di skal vordere af skylderens boe, oc di
forherder dennom oc vil ei hielpe anklageren til rette,
då skulle hver af dennom, som tilsigis oc ei vil giørre
dieris kald fuldt, hafve forbrut 3 mark pending til
kongen oc 3 mark til byen.
58. Om giestret: Skal borgemester oc råd bruge
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giestret her udi byen udi slig måde, som dend brugis
i andre kiøbsteder at bitålle inden trinde suoelle, eller
fogden med fire borgere derefter at giøre anklageren
udleg, om gielden er richtig uden ald tvilsmål.
59. Om sacrament skendere oc Guds ords
foragtere: Efter som voris predikanter for nogle år
siden hafver gifvit tilkiende, at her då skulle hafve
verrit nogle udi byen, som icke ville af Guds ord
låde sig undervise eller retteligen bruge det høiverdige altarens sacramente, dog vi forhåbe, at her nu
ingen skulle findis af det slags; men ville dog hafve
alle oc enhver serdielis, som Gud oc vor nådigste
herris bud oc biffalling høre oc lyde vil, kierligen påmindt, at der som der kommer nogen beviselige klage
for os om same gudsforagtere at verre forhånden, då
skal ingen fordriste sig til at huse eller helle dennom,
uden di ville svare til dieris gierninger, oc skulle di
for sådanne dieris forherdede ulydighed uden ald
nåde straffis oc siden som misdedere byen forvisis.
60. Om ulovlig bofolk at indtage på sit guods,
oc hvem som icke må tilstedis i byen: Skal
ingen må indtage nogen boefolk i dieris husse, boer
eller kielderre her udi Randers by, uden di først gifver borgimester ded tilkiende, så hånd epter stats
rettens indhold kand forfare, hvorledis di ere skillit
fra dieris sidste hosbund, eller hvad lovlig oc erlig
beskeen di hafver frå di steder, di sidst er frå kom
men, under 40 marks fortabelse til byen uden ald
nåde. Oc hvem som findis at hafve indtagen sådan
folk uden forlof, oc di døer i armod i dieris huse,
kielder eller boder, då skal di sielf låde dem begrafve
uden ald byens bekostning i nogen måde. Sammeledis hvem som tager eller hafver fordielt eller lov-
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søgt folk på dieris guods oc eiendomb, oc sågvolderen låder dem lovlige udeske, då skal hånd strax,
inden eskening beskrifvis, verre forpligt oc hafve fuldmacht enten at låde stadstieneren udkaste dennom
med dieris fåhrekoste på gåden oc inted hafve forbrut dermed eller oc siden udrette til sågvolderen alt,
hvis hånd hafver hannom lovsøgt fore, ligesom sin
egen giald. Oc på det her udi byen så vel som anden
steds må holdis en erlige gemén oc borgeskab, då
skal icke heller nogen må boe udi Randers by enten
på sit egit guods eller ander dieris, som er lovfor
vunden for nogen uerlige sag eller oprøer imod sin
øfverighed eller i så måde på dømbt at hafve giort
det, hånd icke skulle, med mindre end at hånd enten
lovlig ved dom oc ret inden år oc dag sig forklarer
for sådanne lovmål oc gierning; heller oc at hånd
huos borgimester oc råd oc kongens fogit lader sig
indskrifve for 3 mark årligen at udgifve til kongen oc
3 mark til Randers by, oc der til med miste sit borge
skab, untagindis borgimester oc råd med en guod
samvittighed kunde tyckis at hannom på andre steder
af sin ofvermand var skedt ofvervold oc uret, oc då
derfore hafve medlidelse med. hannom, det mieste
mogligt kund verre.
61. Om bofolkis brøgning: Skal aldielis ingen
boefolk eller kielderfolk efter denne dag for ildens
fare skyld oc for den dyre tid på kuorn, som deraf
kand komme, må brøge øl udi nogen kielder eller
boeder, oc ei heller nogen byes indbyggerre at låne
dennom brygge rede at brøge med eller brøge for
dennom til at udselge igien, under 40 mark brøde til
byen. Og dersom så skede, det Gud forbyde, at der
af forårsagis nogen ulycke, di då, som boer i det hus,
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skaden kommer af, at stande derfor til rette enten
med guods eller lif.
62. Om brøllup: Hvilken mand eller kvinde, som
nogen brullupskost vil giøre, hand skal ingen udspisning giørre, enten med kost eller drøk udenfor brullupsgården eller rådhussit, enten til kocken, kieldersvend, spilmenden, diskanten, kimer oc ringer eller
nogen anden, på det Guds gafver icke skal spildis, oc
druckenskab forårsagis. Men hvem sådan tienist vil
hafve, hand skal forligis med en hver slags, hvad di
skal hafve udi rede pending oc gifve dem, hvad bil
ligt ere. Oc skal såledis endeligen holdis med stadsspilmend som epterfølger: Oc dersom di ere 3, der
ere duelige, oc di lieger for brud og brudgom til kierken, søndagen oc mandagen oc om tisdagen til vel
kommen, då skal di hafve af dend, som kosten giøer,
foruden, hvis brud og brudgommen sampt andre gåtfolk gifver, fire daller. Oc der som så sker, at di icke
lieger til kierken eller brudmesse, då at gifve dennom
3 daller. Oc dersom eh mand icke giør uden en
dags kost, då skal gifvis dennom halfanden daller.
Oc dersom så er, at stadsspilmenden icke vil hafve
eller låde sig nøie, som forskrefvit står, då skal det
verre enhver, som brullupit giør, frit for at tåge sig
spilmend, hvor hand vil.
63. Om vinduer på rådhusit: Ville di alle di
vinduer på rådhussit skulle opferdiges med glarvinduer
for byens pending. Oc hvem som siden slår nogen
ruder ud, hand skal bøde for hver rude, 4 sk. til
byen; men hvem der vil giøre nogen kost der oppe,
hand skal lade skafferen bese same vinduer, før ko
sten giøris, oc hvis di blifver verre i same kost, end
di var tilforne, då skal di, som kosten lader giørre,
bitålle skåden igien.
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64. Om brød at bage: Hvem som brød vil bage,
skal bage efter recessens lydelse, heller det skal for
menis dem at bage. Oc skal ingen, som skatter icke
markskat, bage brød at selge under brødits fortabelse.
Oc skal di bage skielligt efter tidsens leilighed, heller
bysvennen skal tage det frå dennom. Oc skal ingen
kiøbe brød at udselge til forprang under brøddits for
tabelse. Oc skal der ingen bage brød at selge uden
di, der settis til af borgimester och råd. Hvem der
imod giør, bøde 3 mark oc miste sit brød. Oc skulle
di hafve dieris laug oc oldermand, på det det kunde
gå ordentlig til.
Oc hafver vi nu grandgifveligen ofverveiet denne
epterskrefne forordning, hvad hvert brød skal vege,
efter som baggerne gifver for hver skippe rog til, oc
som tiden tilsiger, oc skal det alleniste forstås om
grovbrød at bage, som her efter følger:
Når 1 skip rug gielder 7 sk., då skal bagis af 1
skip mel 11 brød, oc hver skal vege 4 bismermark
og 6 lod. Når 1 skip mel koster 8 sk., skal bagis
deraf 12 brød, oc hvert skal veie 4 mark oc 4 lod.
Når 1 skip rog gielder 9 sk., då skal bagis 13 brød,
hver vegtig 4 mark 2 lod. Når 1 skip rug koster 10
sk., då skal bagis 14 brød, hver vegtig 4 mark. Når
1 skip rug koster 11 sk., då skal bagis 15 brød, oc
hver vegtig 3 mark 6 lod. Når 1 skip rug koster 12
sk., då skal bagis 16 brød, hvert vegtig 3 mark 4 lod.
Når 1 skip rug koster 13 sk., då skal bagis 17 brød,
hvert vegtig 3 mark 2 lod. Når 1 skip rug koster 14
sk., då skal bagis 18 brød, hvert vegtig 3 mark.
Nar 1 skip rug koster 15 sk., då skal bagis 19 brød,
hver vigtig 3 mark 6 lod*). Når 1 skip rug koster
*) Her og i det følgende er en regnefejl, det må være 2 mark 6 lod, altså
stadig 1 mark for høj.

366

RANDERS AMT

1 mark danske, skal bagis 20 brød, hver vegtig 3 mark
4 lod. Når 1 skip rug koster 17 sk., då skal bagis
21 brød, hver vegtig 3 mark 2 lod. Når 1 skip rug
koster 18 sk., skal bages 22 brød, oc hver skal veige
3 mark. Når 1 skip rug koster 19 sk. skal bagis 23
brød, hvert skal vege 2 mark 6 lod. Når 1 skip rug
koster 20 sk., då skal bagis 24 brød, hver vigtig 2
mark 4 lod. Når 1 skip rug koster 21 sk., skal bag
gis 25 brød, hver vigtig 2 mark 2 lod. Når 1 skip
rug koster 22 sk., skal bagis 26 brød, hver vigtig 2
mark. Når 1 skip rug koster 23 sk., skal bagis 27
brød, hver vigtig 2 mark 6 lod*). Når 1 skip rug
koster 24 sk., då skal bagis 28 brød, hvert vigtig 2
mark 2 lod, oc så fremdielis efter som dyringen op
stiger, hvilket nådeligen Gud afvende.
Denne forskrefne ordning om brød skal altid her
efter så holdis, som for er røert. Oc hvo her imod
giør, då skal brødit tagis frå dennem oc gifvis fattige
oc der ofver formenis at båge mere.
65. Hvorledis holdis skal med tienstefolk her
udi Randers: Eftersom kgl. maist. vor allernådigste
herre hafver ladit sine obne brefve oc mandat udgå,
hvorledis hs. maist. at verre kommen udi forfaring
om den stuore uskickelighed oc modvillighed sig her
udi rigit med tienistefolk begifver, som mandaten vitløftiger formelder, sammeledis efter som vi oc sielf
samtligen tilforne indbyrdis eblandt os sielf her udi
Randers by hafver giort en vidtegt oc forordning,
hvorledis holdis skulle med tiennistfolk at feste, op
sige eller biholde, oc eftersom nu høiligen fornøden
er, såvel for tienistetiunde, som for hosbundere at
holde oc efterkomme, på det her så vel som anden*) Her en lignende fejl, som lige foran side 365.

RANDERS

367

steds må holdis guod polieti oc skik, så enhver kunde
vide sig der epter at rette oc for skade at tage vare:
For det første: at her ingen ugifte unge karle skal
neddersette dennom, enten udi boeder, kielder eller
anden steds at tienne for dagløn, siden di er kom
men frå dieris foreldre, men enten at leve it erligt
handverk helder at begifve dennom udi tienniste huos
gotfolk, enten på helt eller half års tid. Oc når de då
icke lenger vil tienne dieris hosbunde — verre sig
tienistkarle, drenge, pigger eller tiennistekvinder —
skal di advåre hannom sex ugger førind forskefne helle
eller halfve år forløben ere, di hafver sagt hannem
tienniste, oc siden til lavdag tåge sin skriftlige afsked
eller pas af hannom, førind di begifver dennom ander
steds udi tieniste, så ingen under kongelige straf —
eller som ulydige borgere — igien må tage dennom
udi sit brød oc tienniste, førind di ere lovlige skild
frå dieris forrige hosbund her udi byen, som for er
rørt. Men dersom så findis, at sådanne dieris pås
blifver elder end 14 dage, førind di begifver dennom
udi en anden erlige tieniste, då skal samme pås ingen
ydermere eller lengere macht hafve, men dennom at
settes udi tornit eller at brugis udi kgl. maist. eller
byens arbeide, som andre løsegengere.
For det andit: Hvilke boefolk eller andre, som
lenger end 14 dage husser eller heller dennom eller
andre sadanne løssegengere, i hvor frå di kommen
ere, den skal gifve 1 sk. gråt til kongen oc 1 sk. gråt
til Randers by for hver nat, di dennom derofver hus
ser oc heller.
For det tridie: Hvilke boefolk, krogerfolk, rufferske
eller andre, som befindes at bilocke nogen mandsfolk
enten til tyfverri, løsagtighed, drøk eller dåbbel, verre sig
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om hellige dåge eller andre tider, oc det dennom
skielligen ofverbevissis kand, då skal di uden al nåde
settis udi tornit oc siden forvissis af byen; men
tiunde, hvis brøst så findis, at straffis af sin hosbund,
som tilbørligt er, oc settis udi tornit til vand oc brøed,
eller udi andre måder efter øfverighedens tøcke epter
som forsielsen er til.
For det fierde: Hvem som steder sig til nogen anden
end dend, hånd er udi tiennist huos, oc hånd det
formedelst hans egen ulovlige opsigelse eller forsøm
melse icke holde oc fuldkomme kand, hånd skal lønne
hannom en anden udi sit sted det første halfve år.
For det fembte: Sammeledis skal hver tienisttiunde
endeligen rette dennom efter, strax dieris dag er ude
huos dieris førrige hosbund, at komme oc begifve
dennom ind i dieris tilkomindis hosbundis hus oc
tienniste och icke — som her til dags skied er —
løbe omkring af it hus oc i det andit med dryk oc
anden uskickelighed, så at hvilken mand eller kvinde,
som medelertid tager dennom ind i dieris huse, som
for er røert, den skal pantis af statstienerne til 3 mark
danskis verd til kongen oc Randers bye for hver dag
oc nat, sådanne skier.
66. Om piger oc kvinder, som lader sig be
ligge, icke at må indtagis, siden di ere belein:
På det den ublueligen løsagtighed, som bruges udi
gotfolkis brød af tienistfolk i nogen måde må afleggis, hvis mogligt er, hafver vi givet denne epterskrevne
forordning, som aldtid her efter holdis skal: Hvor
som nogen tienistepige eller kvinde lader sig belige
udi sin hosbunds tienniste, så hun blifver fruchtsommelige, då dersom hun føder sit foster i sin hosbunds
brød, då skal hånd gifve Randers by lige så mange
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pending, som kand gifvis af sådan en gård eller boe
til huslie, som hånd iboer, oc dersom nogen anden
tager hinde ind i dieris huse eller bolige her udi byen,
så hun der føder sit foster, då skal di derpå boer,
som er rådsmand for same voning, gifve Randers by
lige så meget uden ald nåde, som gifvis til huslie af
di gårde, boder eller kielderre, di iboer. Det same er
oc, om lockit kvinder, som andersteds fråkommer,
hvem dennom indtager at føde dieris foster.
67. Om borgered oc sin medborgere icke
at forfølge for udenbyesman d: Skal ingen tilstedis at verre borgerre eller bruge borgelige nerring,
førind di hafver giort dieris borger ed efter statsret
tens indhold med høieste ed oc opracte finger, at di
skal vere kgl. maist. oc dieris borgimester oc råd på
Randers byes vegne en tro oc lydige mand oc giøre
dieris medborgerre det skel, die sielf vil hende oc
hafve, oc icke tåge dennom nogen anden øfverighed,
førind di lovlig opsiger borgemester oc råd, di som
nu er eller her epter i det sted kommindis vorder.
Oc alligevel at fød borger sønner hafve dieris borge
skab fri, så må di dog icke bruge kiøb oc sal eller
nogen borgelig nerring her udi byen, førend di hafver
giort borgimester oc råd dieris ed, som før er rørt.
Sammeledis skal ingen borger eller indvåner her udi
Randers by må tage sig nogen udenbyes mands eller
kvindis sag an at forfølge eller oc påtålle emod
nogen Randers byes borger udi nogen måde — emod
det skel, di sielf vil hende oc hafve — undtagindis den, som tiltålis, hafver forbrut sit borgeskab.
Men hvilken udenbyes mand som vil giørre nogen
fuldmyndige her udi byen at dieile eller forfølge
nogen borgerre eller indenbyes mand her til bytingit,
Vider og vedtægter. 3. B.
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då skal enten stadstieneren med borgemesters til
ladelse eller faugitsvenden med byfogdens tilladelse
det forfølge oc udrette, som udi andre kiøbsteder oc
sedvånligt er. Hvem her imod giøre, straffis efter
borgimester oc råds tycke.
68. Om byens gafn at vide: Skal oc verre en
hver soern borgere forlagt oc påmindt efter dend ed,
di soern hafver, at di skal afvende byens oc dieris
medborgeris skåde, det mieste di kand, at di derfor
skal verre forpligt udi tide at advare bysidderne om,
hvis dennom til viddendis vorder motvilligen at forhandilis eller giøris emod voris previleger, statsretten,
oc denne voris egen vidtagen vilkuor, på det at sønd
oc undskab kand afvendis oc tilbørligen straffis udi
tide. Oc dersom bysidderne det siden forsømmer, når
di derom er advart, då vide di dieris straf der for,
når regenskab skal hørris.
69. Om bysidderne: Skal bysidderneepter denne
dag efter denne ed, di giort hafver, vere displigtigen årligen at straffe efter byens vilkuor oc vedtegt oc dennom
vedlige oc macht at holde, eftersom di indholder oc ud
viser. Oc hvor di icke her efter straffer de ulydige, som
same vilkor ofvertreder, efter di brøde, som di blifver
falden foer, oc tager icke dieris pant derfore, då
skulle di af dieris egit på regenskab for dieris for
sømmelse skyld giøre byen fyldist, om det findis, at
di afviste, eller det kand blifve dennom ofverbevist,
at dennom er blefven sådan advart oc gifvit tilkiende.
Sammeledis begierer oc vil di 24 mend oc meninge
borger, som på almustefne hafver verrit tilstede, at
bysidderne, di som nu ere eller herepter kommen
dis vorder, hver udi sin tid flitteligen uden ald for
sømmelse må hafve indseende, at byens sager oc
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rettighed epter statsrettens indhold, som fremfårne
konger os oc meninge kiøbsteder udi Danmarkis
rige nådigste gifvit hafver, så oc efter anden konge
lige previlegier icke må forsømmis, men påtållis oc
komme byen til beste, oc at di må straffis, som der
modvilligen imod giør, efter privilegiernis oc stads
rettens indhold, oc bysidderne sielf at stande til rette
efter hver capittels indhold, som di forsømmer på
byens vegne oc icke forfølger, om det kand giøris
bevisseligt, at di der af viste, eller det var gifven
dennom til kiende, hvis brøde oc brøst i så måde
sked var.
70. Om lig at følge: Når nogen borger, borger
hustru, prester eller dieris høstruer vid døden afgår,
då skal alle borgerre under 1 tynd øls fortåbelse
verre forpligt at følge dieris lig til dieris leigersted.
Oc dersom så hender sig — som nu for kuort tid
sked er — at nogen addelsmands fruers eller jomfruis
lig vorder hid til byen ankommindis enten at nedsettis
udi kierken eller at føris her igiemmel byen til sit
leigersted, då skal borgimester, råd oc alle borgere
verre forpligt at møde ligit uden byen, oc hvor bor
gimester oc råd lader dem tilsige, oc då følge liget om
aftenen til herbergit oc om anden dagen til kierken, om
det her blifver nedersat. Oc dersom ligit icke her
nedersettis, men føris igiemmen byen, då skal bor
gerne så vel som borgimester oc råd følge liget igiem
mel byen oc giøre det hus tilbørlige ere med klockerre at låde ringe eller i hvis andre måde muligt
er, oc skal byskrifveren verre forpligt at møde på
stedit, som borgerne blifver tilsagt at møde, oc den
nom ved klår register antegne, så mand deraf kand
forfare, hvem som icke møder oc giøre dennom den
24*
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sidste ere, under én tynde øls brøde af hver, som
icke møder, om hånd er tilstede oc uden sygeseng.
71. Om stoelstaer i kierkenne: Hafver menig
heden samtykt, at der skal der ingen arfvestoelståde
verre i kierken epter denne dag, men når nogen mand
eller svend ved døden afgår eller i andre måder
buortskillis, som sit stuolståde hafver bitålt, oc nogen
af dendis arfvinger eller venner eller nogen anden
vil tilholde sig same stoelstade, då skal di hafve det
i kierkevergernis minde oc gifve for same stoelståde
til kierken 3 mark danske; men dersom dend for
herder sig oc icke vil udgifve same 3 mark danske,
då skal kierkevergerne hafve fuldmacht at formiene
dennom same stoelståde under vold at besøge oc indsette en anden i same sted, som strax vil udgifve
same 3 mark. Oc skal ingen indtrenge sig i nogen dieris
stoelle, hvor di icke ere tilskrefven, dennom til fortrengsel oc imod dieris villie, som stoelstaene hafver
bitalt. Hvor sådant sker, då skal di, som stoellen ere
tilskrefvit, gifve kierkevergerne det tilkiende oc kierke
vergerne at tiltålle dennom derfore med volds forfylning, som sådanne modvillighed giøre for hver sinde,
dieris brøst som findis. Men hvem som icke allerede
hafver nogen visse stoelståde, då skal kierkevergerne
forskaffe dennom stoelståde for dieris pending efter
som forskrefvit ståer. Oc hvis pending, di i så måde
opbere, skal di med andit kierkens indtegt føre til
regenskab, oc der udi så vel som anden kierkens
bestilling bevisse dieris flittighed oc troskab efter
dieris ed, di giort hafve, oc som di sielf vil stande
til rette fore.
72. Om ligkiester: Skal der ei heller efter denne
dag nogen lig må nedersettis i kierken udi egikiester,
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uden der gifvis tyfve slette daller for same ligs begrafvelsested, der udi egikiester nedersettis, oc af hver
furkieste udi kierken 8 daller, om det er fuldvoxen meniskis lig, oc unge mennisker oc børn mindre efter leilighed. Item på kierkegården skal gifvis af en egikiest 10
daller oc af en furkiest 2 daller oc af små børn oc
lig mindre efter leilighed. Oc når nogen lig skal begrafvis, då skal di først hafve jorden udi kirkevergernis minde, oc kierkevergerne då at forevisse dennom sådanne leigersted oc begrafvelse undtagindis di
sielf eller dieris foreldre hafver dieris ligsten, som di
må begrafvis under, och gifve kierken alligevel sin
rettighed. Kierkevergene skal ocså flitteligen hafve
indseende der udi, at der icke imod handlis, såfrembt
di icke sielfver derfore vil stande til rette, oc dem
her imod giør, at hafve forbrut til kierken it half
hundret rixdaller. Oc skal kierkevergerne sielf, hver
i sin tid, vere forpligt at indkrefve, hvis pending som
for begrafvelse udlofvis, førind regnskab giøris, thi vi
aldelis ingen restants vil hafve, såfrempt di icke sielf
vil bitåle det af dieris egit.
73. Om ligsten: Efter som sedvånligt hafver
verrit, siden her først er blefven ligstien på nogen
begrafvelse udi st. Morthens kierke, at ingen skulle
hafve uden en ligsten i same kierke, oc den icke at
tnå indlegges uden borgemester oc råds oc kierkevergernis tilladelse, alligevel di kunde hafve tåld minde
for leierstedit oc ligkiesterne, som tilforne var nedersat oc for jorden oc kierke guolfvit då at bryde, oc
24 mend tilforne på menighedens vegne efter dieris
udgifne forseglede oc underskrefne brefs lydelse —
så vel som meninge borger nu på almusstefne — haf
ver verit begierindis af borgemester oc råd, at di ville
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føre råd ved den usedvånlige uskickeligehed, som då
våre begyndt med nogen ligsten, som var indlagt i
kierken emod borgimester oc råds oc kierkevergernis
vilge oc sambtycke, oc at der måtte straffis efter som
vidburde, på det di oc dieris efterkommere ocså kunde
i sin tid med borgimester oc råds minde fange plads
til en ligstien i kierken, efterdi pladsen er liden udi
kierken, oc vi icke hafver uden den enne kierke til
begrafvelsesteder, som same 24 mends bref vidtleftigen omformelder, så er nu om ligstien giort sådan
en forordning efter gamel sedvåne oc fornødenhed,
at ingen mand eller kvinde skal må indlegge miere
end én stien udi kierken på sin oc sin hustrues oc
børns leigersted, oc den at hafve der ind udi minde
under lougsens forfølgelse oc straf som vid bør. Oc
dersom nogen ydermere vil forere andre sin afgangen
venner eller blodsforvandt, nogen hederlig ligstien,
då skal di det oc hafve udi borgimester oc råds oc
kierkevergernis vilge oc minde, under same forføling,
om di anderledis giøre. Oc sådanne ligstien skal
ingen siden må berøfve di sallige afgangen, som den
nom hafde ladit bikoste oc indlegge, icke heller
nogen af dieris arfvinger at må hafve macht udi
nogen måde at bortselge dennom til andre end dierris
egenne oc dieris arfvingers leiersted, at må hafve der
under arfving epter arfvinge oc gifve kierken sin ret
tighed for hver lig, der under settis; men stienen ald
tid at blifve liggindis kierken oc kierkegulfvit til beprydelse oc di sallige afgangen til en ihukommelse.
Oc dersom dieris arfvinger oc efterkommer endskiønt
lader sådanne stienne forny eller omkring hugge, skal
di dog icke må lade ude forglemme dieris nafn, merk
oc årstal, som dennom først hafver ladit bekoste,
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under 20 dallers straf til kierken oc agtis som dend,
sine forelder oc forfedre foragte vilde.
74. Ingen at verre fri for begrafvelse pending udi st. Mortens kierke: Efter som sallige
høiloflige ihukommelse konning Christian dend tridie
af kongelige mildhed hafve gifvit, undt oc tilladit
borgimester, rådmend oc meninge borger her udi
Randers dend Helligånds kierke — som kaldis sancti
Mortens kierke — til en sogenkierke med coret oc
andit dends fundering, som dend nu begreben oc for
funden er, at må oc skulle hafve, nyde, bruge oc
beholde til en sognekierke til evig tid, hvilken for
ordning hans maiestæts elskelige herre søn, sallige
hogloflige ihukommelse kong Frederick dend anden
siden efter hannom stadfest hafver oc der til med
funderit Vordup bye at blifve under sancti Mortens
kierke oc dend aldtid at holde for dieris rette sognekierk oc dertil med af synderlige gunst oc nåde gifven same kierke it kierkebuol udi Vordup aldtid
dend at efterfølge oc beholde, skylder årligen it pund
korn. Oc epfterdi same sognekierke hafver ingen
anden indkomst end forskrefne Vordup byes tiende oc
det forskrefne buol, så oc nogen ringe jordskyld her
udi byen til at holdis ferdige med, oc kierken behøfver megit både til blytekning, som vi nest Guds hielp
ville hafve på same kierke, oc andit af sådanne årsag,
på det kierken kunde holdis ved macht, efterdi den
med kgl. maist. tilladelse nu hører Gud oc os sielf
til, oc vi ingen anden kierke hafver til begrafvelsesteder her udi byen, end dend same, hafve vi påtagit
os sielf dend tynge oc beskatning, at hvem som skal
begrafvis udi kierken, då skal gifve tiufve daller af
hver egikieste oc oette daller af hver furkieste oc
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mindre efter ledigheden for halfvoxen folkis oc børns
lig, — då hafver di 24 mend på menighedens vegne
gifvit for svar, at di aldelis ingen vil hafve forskonit
for same pendings udgift for begrafvelse, hverken
borgimester oc råd, sogneprester, cappellane, skolmester eller andre, alligevel di kunde hafve haft stuor
umag for byen oc kierken, undtagindis alleniste fat
tige skuolens personer, som går i latinske skoelle, så
oc hørere — om det begieris — di må hafve dieris
begrafvelse fri for Guds skyld på dend nordre side
kierken emod skuolen, hvilket di aldtid så vil holdit
hafve, som forskrefvit står. Oc på det der icke skal
blifve trette oc klammer for same begrafvelse pending,
efter ligit er begrafvit, som hidindtil sked er, då
skal kierkevergenne verre forpligt enten at tage rede
pending eller forlofver, førind ligit blifver begrafvit,
så frembt di icke sielf vil bitålle dennom, når regenskaf holdis.
75. Om kierkevergene: Ligesom bysidderne
ere betroede ofver byens vidtagne vilkuor at holde
oc epter straffe, så oc ofver byens indkumst oc ud
gift, så skal oc kierkevergerne, di som nu ere oc her
efter kommindis vorde, efter den ed, di sorn hafver,
holde ofver kierkens vilkor, indkumst oc udgift oc
ramme hindis gafn, så intet forsømmis, så frempt di
icke sielf vil stande til rette oc bitålle alt, hvis forsømbt er, når regenskab skal holdis. Disligist skal di
verre forpligt at forskaffe den alderbeste, uforfalskede
rinske vin for kierkens pending, her i byen er at be
komme, som skal forbrugis på altarit udi det høg
verdige sacramentis annamelse. Oc dersom anderledis
befindis, eller der kommer nogen sandferdige klage,
at der udi slig måder forbrugis nogen uklår eller dof-
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ven vin, kierkevergerne icke då vil straffis derfore,
som vidbøer. Oc udi ald dieris bestilling rette dennom efter borgimester oc råds bifalling. Di må oc
ingen restants hafve, når regenskaf holdis.
76. Om sagfald, stadsretten, privilegier oc
vilkor at holde: Oc efterdi Randers bye hafver
en såre ringe indkompst oc forråd til at holde disse
mange broer, torne oc andit ferdige med, når den
stuore sedvånlige årlof skat fråtagis, som byen årligen
udgifver til kronen, så vi oc meninge byens indbøger
dertil må beskatte os sielf, når nogit behof giøris, då
på det sådanne beskatning i nogen måde kand blifve
almuen dis lideliger, ville vi ded aldtid uden ald for
tred eller modvillighed så holdit hafve, at for nogen
her udi byen falder til kgl. maist. oc kronen for nogen
sågfald, då skal di i lige måde verre falden lige så
fuldkommelige til Randers bye — så vel som udi
andre kiøbsteder her udi Danmark sedvånligt er —
hvor stadsretten oc disse voris vedtagne byes vilkor
icke udtryckeligen formelder, hvad bødis skal for hver
serdielis forseelse; thi det er bedre, at dend brødige
oc skyldige betailer, end den uskyldige, dog stads
retten oc andre voris privilegier uforkrenkit i alle
måde, som vi ubrødeligen vil holde oc holdit hafve
i alle måde, så vel som voris egne vidtagne vilkor,
som forskrefvit er.
Conclusio: Oc dis til ydermere vindisbyrd oc
tryger stadfestning at vi dette forskrefne samptligen
udi ord, puncter for os oc voris epterkommere så alvorligen oc ubrødeligen vil holdit hafve, hafver vi
forskrefne borgimester oc råd oc forskrefne 24 fuld
myndige mend på meninge almues vegne voris stats-
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signet herunder hengt oc trøkt, oc enhver med sin
egen hånd oc sedvanlige merk her under skrefvit.

Datum Randers., nytårs dag anno 1609.

På de følgende blade findes: »Register på forskrefne
vilcor, hvad enhver capittel indeholder.« Det er en
gentagelse af overskrifterne til de 76 kapitler.
Herefter følger 37 navne og bomærker.
Efter originalen, der findes i Landsarkivet i Viborg:
Randers rådstuearkiv. Den er i folio, prentet og skreven
med fast og øvet hånd og indbunden i læder. Bogen
begynder med stadsretten med privilegier og rettigheder
i 81 kapitler, givne af kong Christopher og dateret:
Nyborig den 12. dag augusti 1444. Den del af bogen,
som indbefatter videbrevet, er særskilt gennemtrukken
med en tyk silkesnor, hvorved hænger i trækapsel byens
segl, der er 6 cm. i tværmål.
Forhen trykt i *L. C. Neckelmann: Om kommune
væsenet i Danmark«, Kjøbenhavn 1836, side 145—85.

Tillæg.
Anno 1649, nytårsdag.
1. Efter recessen må icke mellis med anden allene
end sellandske allen enten til indkiøb eller udkiøb,
såfremt di icke vårene vil have forbrut.
2. Eftersom stoer uskickellighed befindes her i
byen med mange atskillige af mend og kvindes per
soner, som indfløtter her i byen at boesette sig, och
icke mand ved, hvorfra di ere ankommen, eller hvad
besked di hafver med at føre, hvorfore forbydes me
nige borgerskab och indbyggere, at ingen efter dene
dag tager nogen fremmede folk til husmend at bo-
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sette sig, førind de af borgemester och råd hafver louf
och bevist deris rigtig besked, hvorfra di ere ankomen.
3. Desligeste ochså forbydes borgerskabet icke at
tilstede nogen fremede med humble, hamp och hør
eller anden våre udi deris huse at oplege och udhøckre, dermed borgerskabet at giøre forprang imod
recessen och voris privilegier, så frembt de icke ville
straffes och stande til rette, som vedbør.
4. Svin, får och ugavnlig femon och serhiord skal
holdes her af marken.
For 1650 har vi de samme fire poster, dog er svin
udskilt af 4. post til en særegen:

Svin er forordnet at blifve her på marken i dete
år formedelst olden, som tilstunder.
1651 gentages de igen ligesom for 1649, og der til
føjes:
5. Vogenmend skal vere af vongene efter sollen er
nedgåen.

6‘. Plovleien af landsbyen icke at hafve biedsted i
vongene.

1652 gentages de 6 poster igen og tilføjes en :
7. Når nogen med homel ankommer at udselge i
skepertal, skal de sig for borgemester angifve og så
dermed forføige sig til tornit dem at lade taxere af
taxediuerne och stadstienern, dem med rigtig skepe
udmåle, under straf.
Efter »Randers byesbog«, folie 174a—179b, der findes
i Landsarkivet i Viborg.
Tildels trykt i »L. C. Neckelmann: Om kommune
væsenet i Danmark«, Kjøbenhavn 1836, side 185—86.
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Voer, Rougsø herred.
1707.
Nogle poster som det velbårne herskab til Steenalt
har gotbefunden at lade anbefale for at forbedre Voer
byemænds deris grande og videbog med, forfatted udi
13. cap. 99 art., som og at bemelte byemænd samtlige
ere udtagne for det af dem at holdes og efterkommes.
I. Om kirke tjenesten og sabatens
helligholdelse.
1. Som gudsfrygt er grunden til ald fred og vel
signelse i vor gierning og arbeide, ville vi have alle
søndage og helligedage helligholdet, kirken med voris
børn og tynde søge, uden sygeseng eller anden uom
gængelig fornødenhed det forhindrer. Hvo med groft
arbeide og udeblivelse sig her imod «forser, bøde første,
anden og tridie gang 1 mark. Sker det med frem
turenhed, da som Guds ords foragtere stande åben
bare skrifte.
2. Ville vi giærne, at en af hver gård skulle komme
i morgenbøn, nær klocken ringer, helst når det er
hverken høst- eller sædetid. Hvo det ei vil giøre,
må Gud selv straffe.1)
3. Præstens medhielper skulle have tilbørlig opsigt
med sabatens og gudstienestes vanheligelse og ved
stefne udi den dertil forordnede bog, som dægnen
tegner udi skade og vedtegter, lade antegne overtræ
derne, for hver gang den sig forser, til herskabets
efterretning, som det alvorligen vil lade straffe.
4. De unge folk skal indfinde sig, hver gang at
præsten af prædikestolen advarer at møde efter tienex) De sidste 20 ord er overstreget, og i stedet er titføjet:
om vinteren når den holdes, og klocken ringer.
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stens forretning, for dægnen til overhøring. Hvo her
imod giør, pantis hver gang for 2 sk., som olderman
den med de pantende må nyde til deris egen brug.
Og skal forældrene hver svare for deres børn, under
hvis myndighed de bør derigeres. Tienestetynde svare
for dem selv, som skal agtes ved andre mulcter for
forseelser.1)
II. Om vide og vedtegt og videbødsel.
1. Hvad som bliver på talierne skrevet, vedtaget
eller ved vide, skal dægnen2) i den dertil forordnede
bog antegne og nyder for sin umage af videbyget
4 skp.
2. Det er fuld vide og vedtægt, hvad som af otte
af oldermanden udnæfnte mænd på stefne vedtages.
L) Ved udstregninger og tilføjelser er posten ændret til:
De unge folk fra 8te år og derover møder hver søndag
i kirken efter tienestens forrætning for dægnen til
overhøring. Hvoe her imod giør, pantis 1. 2. og 3.
gang for 1 sk. Og skal forældrene hver svare for
deres børn, under hvis myndighed de bør derigeris.
Tienestetynde svare for dem selv. Og på det hermed
rettelig kand omgåes, skal deignen og præstens medhielpere i kirken strax efter skrive de udeblivne, dem
rigtig antegne, under 2 sk. straf for hver, der ses igiennem fingre med. Og skal den fortegnelse på de skyl
dige leveris oldermanden og de 8te mænd hver fierde
søndag, som strax skal pante de udeblivende og selv
beholde og sig det så nøttig giøre, som de véd og kand.
Forser nogen sig mere end 3 gange, da pantis di 1.
gang for 4 sk., 2. gang 8 sk., 3. gang 12 sk. og 4. 5.
og 6. gang dobbelt, som til gudelig brug skal blive
anvendt.
2) Her tilføjet: eller en anden i hans forfald.
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Hvilke ote mænd bør årlig at udnævnes ordentligvis
omkring i byen, såvel halve som hele gårdsmænd, af
så mange, som haver aufling, i henseende at de alle
bør at nyde og holde hegning og granderet som byemænd og medgrander.1)
3. Hvo som ei møder på stefne eller hans visse
bud,2) bøde hånd Va skp. byg til vide.
4. Ingen må komme til stefne, som inted har der
at bestille,8) at sætte folk sammen eller giøre skiælmeri, som tit sker. Hvo det giør, skrives for en half
skippe byg.
5. Inted må vedtages, som er mod grandbogen,
mens alting sigte til byens det almindelige beste.
6. Bryder nogen 8te mænds vide, bøde tre4) skiepper byg.
7. Bymændene svare videbøder for sine husfolk,
inderste, tynde og børn, når de ei selv har at bøde
med, i henseende at ingen bør at antage et skarn.5)
8. Videbødsel skal enhver clarere hver månedsdag,6)
da der for alt, hvad som på. talierne er skrevet, skal

x) Posten ændres* til: Det er fuld vide og vedtægt,
hvad som af oldermanden og de 8te mænd på stefne
vedtages.
2) »visse bud« ændres til: tienestekarl og »hånd«
udstreges.
3) Her tilføjes: være sig kvinder, børn og andre
tienestefolk.
4) »tre« ændres til: toe, og til posten føjes: og de andre
dog at holde vedtægt alle under lige straf.
5) »sine husfolk« ændres til: hustruer og i stedet for
de sidste ni ord sættes: og dem det at afkorte i deres løn.
6) »hver månedsdag« ændres til: fra Voldborgdag til
Allehelgensdag og fra Allehelgensdag til Voldborgdag.
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penge udlegges. Og betales der for hver skeppe byg,
som derpå er skrevet, 8 sk.
9. Dagen, når talien skal clareres, skal gives vel
bårne husbonden tilkiende, som vil da lade sin fuld
mægtig overvære.
10. Når byens udgifter ere fratagne, deles resten af
videkorn og penge proportionaliter imellem byemændene, halv half, hel gård helt, eller komme til byens
nytte, som brandstier, bådshager.1)
11. Tallierne må være på båndet hos oldermanden
i seniste, når havrsæden begynder, og oldermand,
hiorde og markmand da være antagen.2)
12. Hvis bøde som til herskabet hiemfalder, skrives8)
bag på enhvers tallie.
III. Om skickelighed ved stefne.
1. En hver skal give lyd ved stefne, imedens mark
manden lader skrive, særdeles når oldermanden råber
til lyd. Hvo da giør ulyd med skienden og banden4)
skrives strax hver gang for én skieppe byg.
2. Ingen skal svare i andens sag, uden hånd beder
sig og nyder forlof og lyd, under straf at give 1 skp. byg.
3. Hvo som bær noget gevær med sig til vide, være
sig tyrkølle, øxe, vognkiæp, stor stav eller deslige,
bøder derfor 1 skp. byg. Truer hånd dermed eller
giør skade, lide som vedbør efter loven og give til sit
herskab 2 rdl.5)
x) sidste otte ord senere tilføjet. Senere ændres posten
til: Når byens udgifter ere fratagne, skal resten til
byens nøtte og gavn blive anvendt.
2) Posten senere udstreg et.
3) Her tilføjes: i den for degnen beordrede bog.
4) Fire sidste ord udstreget.
5) De syv sidste ord udstreget og istedet sættes: Hvo
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4. Hvo som bander hinanden, bøde 1 skp. byg til
vide og 3 mark til herskabet.1)
5. Hvo som på stefne løgter hverandre, bøde 4 sk.,
og dersom hånd det ei kand bevise, passere for løgner
og der foruden bøde 1 skp. byg.
6. Hvo som på stefne svær sig vitterlig om men
og drives der over med vidnisbyrd til løgn, bøde 1
td. byg til vide og til herskabet 2 rdl. og derforuden
efter loven stande åbenbare skrifte.
IV. Om oldermanden og de ote mænd,
deris forretning.
1. Oldermanden enten beskikkes af herskabet eller
tages dertil ved val eller lod af samtlige grander.
Hans bestilling skal være:2)
2 a. at skrive på en hvers tallie strax efter mark
mandens mund eller anden troefast mands eller karls
mund, som de kiærer skade over uden nogen snak
og ophold, eller bøde til vide 2 mark,3) som af de
8te mænd strax skal udpantes til et fierding øl.

som giver anledning til klammer eller giør slagsmål,
bøde 4 sk. og derforuden lide efter loven.
x) Ændres til: Hvo som bander ved stefne bøde for
første band 6 sk., 2. gang 12 sk., 3. gang 1 mark og
så fremdeles.
2) Ændres til: Oldermanden og de otte mænd tages
årligt dertil ved valg eller lod, dog således, at det går
om i byen, at icke nogen af samtlige grander forbi
ndes. Oldermanden og de otte mænd bærer omsorg
i tide for en anden oldermand, 8te mænd, hyrde og
markmand at blive udnævnt.
3) Det følgende ændres til: hvormed de 8te mænd
skal have indseende, at det sker, eller strax panter
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3 b. Skal hånd medkræve mænd til at1) bese diger
og luckelser samt vængernes og engenes hegning, hver
gang stefne er holdet.
4d. Skal hånd med andre til sig tagne2) mænd
skaffe enhver klagende ret efter grandbogen 3) uden
ophold eller bøde for hver gang 1 skp. byg til vide
og 3 mark til herskabet.4)
5e. Skal hånd selv holde vide og undertiden om
nattetide have opsyn med markmanden og granderne
til frygt.
6f. Hvis penge hånd legger ud til byens nøtte,
skal ham gotgiøres ved tabernes clarering.
7. Den som oldermand er, nyder det år fire skepper byg af videt,5) mere og mindre efter hans duelig
hed og med grandernes samtykke.
8. Når oldermanden får skrevet efter markmandens
mund, da, før hånd tager fat på naboens tallie, skal
hånd råbe og forhøre sig hos andre, om de ved
noget at røbe; thi når tallien er gåen forbi, duer
ingen mænds angivelse, men da skrives hånd selv6)
for det, som dølt med andre, efter deres straf.
oldermanden for samme 2 mark, som de må nyde
til deris part. Forsømmer de det, bøde til vide dobbelt.
x) Ændres til: Skal hånd og de 8te mænd.
2) Ændres til: Skal han med de 8te mænd.
3) tilføjes: og anden vedtægt.
4) De fem sidste ord ændres til: og mændene 4 skp.
byg. Men hvis nogen poster skulde forefalde herudi,
de ei kand skaffe den klagende ret, da at give her
skabets fuldmægtig det tilkiende.
5) Det følgende udstreget.
6) »hånd selv« ændres til: angiveren.
Vider og vedtægter. 3. B.

25
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9. Hånd skal efter begiæring strax før høst og før
slet med opkrævede1) mænd syvne hver mands korn
og eng, som de ere begiærende.
10. Oldermanden skal udmelde 4re2) mænd, som
med ham skal bese hver mands tyre på bæsterne,3)
om de ere forsvarlige.4)
V. Om markmanden.
1. Markmanden med herskabets villie og samtøkke6)
antages af samtlige grander dag og nat at have korn,
mark og eng udi god opsyvn for en vis løn6) efter
hans ledighed og herskabets sigende imellem gran
derne og markmanden.
2. Hvis han ser i skade, skal hånd vel have ihu
kommelse at lade rigtig skrive hver høved hver gang,
om det kom 10 gange i skade om ugen, da det ene
at skrives som ti andre, og ei lade skrive efter sit
eget hoved, én for 4 eller 5, som vel har haft 10, og
en for ét, som har haft 3 a 4 høvder, som tit er sked .
3. Når der stefne holdes, skal hånd indfinde at
angive for oldermanden, som det skriver på tallierne,
en hver mands brøde til kiende fra dend første til
dend siste.
4. Markmanden skal have sin tallie på båndet, og

x) »opkrævede« ændres til: fire.
8) »4re« rettes til: 2de, siden rettes det hele til: older
manden med 8 mænd.
3) Tilføjes: når påklages.
4) Her tilføjes følgende som en selvstændig post: Om
oldermanden og de 8te mænd overfaldis etc., gives
herskabets fuldmægtig det tilkiende, og dog fortfare
med sin forretning under straf efter denne cap. 4 art.
5) Sidste fem ord udstreg et.
6) Det følgende udstreget.
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der som det bevises ham over, at lyve nogen på eller
dølger det fæmon, hånd har set i skade, og det ei
angiver, indtager eller affører, da bøde hånd den
andens straf 1 skp. byg til videt og derforuden give
til granderne 1 mark, som oldermanden strax skal
lade udpante.1)
5. Hvis fremmet fænet, som støder over på mark
eller eng, må hånd tage 2 sk. for støcket, være sig
enten fæmon, bæster eller svin, 4 sk. for en flok får
eller giæs, enten den er liden eller stor2), dog må
hånd ei lade dem ud, førend manden, hvis korn
eller eng det blev taget udi, får skadebod, med mindre
hånd det selv vil betale. Giør hånd her imod, bøde
Vs skeppe byg til vide.
6. Når det almindelige sy ven tages af oldermanden,
da skal markmanden sige hver mand sin skademand8)
eller derfore selv lide og bør derfor at være der hos
overværende.

VI. Om hyrdens vogten og hiord.
1. Hyrden skal drive med fæmon og får, hvor
hånd forevises, fri hver mands korn og eng. Og så
tit hånd af én eller nogle få påmindes, da må hånd
drive; ti deris leiligheder er ei som alles eller alles

x) Her indføjes en ny post: Hvis kveg hånd finder
udi skade udi nogen mands korn eller eng, skal hånd
levere til den, som kornet eller engen eier, som kand
nyde skadeboed.
2) Her indføjes: og af byens bæster, kvæg, svin, får
eller giæs nyder han halvt imod det fremmede.
3) Her indføjes: i hans påhør, og det såledis at hånd
sin æd derpå kand aflegge, om forlanges, når tallierne
clareris.
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som éns. Klages over ham ved vide, at hånd har 2
gange siddet overhørig, bøde Va skp. byg til vide.1)
2. Hånd skal følge hiorden igiennem byen til den
siste mand, førend hånd slipper den, under Va skp. byg
til vide.
3. Hånd skal have sin tallie på båndet, om noget
kommer fra hiorden for hans forsømmelse i skade,
enten i eng eller korn, og bøde lige så høit som en
anden mand. Men opdriver hånd med villie nogen
mands ager eller eng, skal hånd efter oldermandens
og 8te mends syven og kiendelse det betale, som skal
udpante det hos ham, når begiæris.
4. Hyrden bør sin rettighed af hver mand, korn,
melk og deslige. Klager hyrden på stefne over nogen,
og hånd ei retter for sig at fornøie hannem med for
svarlig korn, da skal ottende dagen oldermanden med
menige grander2) det udpante, hvorimod hyrden skal
svare til, hvis som for hans forsømmelse bliver borte.3)
5. Fanger nogen af granderne skade på sit kvæg,
da må ingen være sin egen dommer at tage selv
skadebod, men oldermanden med granderne4) ere plig
tige at møde til vide og forlige dem, den ene hans
bødsel til, den anden hans bødsel fra, hvad ret er på
begge sider.
6. Hånd skal skille hiorden ad på Volborigdag og
da tage imod, hvis bæster ei kand tyres.
4) Ændres til: Hyrden skal drive med fæmon og får,
hvor og når hånd forevises efter oldermandens og de
8te mænds vedtegt, fri hver mands korn og eng, eller
bøde 1 skp. byg til vide.
2) »Menige grander« rettes til: de 8te mænd.
3) Tilføjes: eller kommer til skade.
4) »Grander« rettes til: de 8te mænd.
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7. Særhiord må ingen holde fæmon, bæster eller svin.
Men bliver et høved svagt, da skal menige mand være
pligtige at vise ham et sted, hvor hånd kand vogte
sit svage kvæg, at det ei skal gå for sig selv1) på
kornet. Giør nogen her imod, bøde 2 skepper byg
til vide for hver dag2) og til herskabet 2 mark.
8. Svinehiord skal optages, så snart mand om foråret
begønder med ploven. Svinehyrden skal og have sin
tallie på båndet at skrives, om noget kommer i skade
for ham, lige som er melt om fæhyrden, og betale
skaden.
9. Ingen gadesvin8) må gå på gaden, men skal
følge hiorden. Bliver det nogen mand overbevist,
bøde vide 1 skeppe byg.
10. Samme straf er lam- og gåsehyrden og under
given.
11. Ingen mand må have 1 eller flere gæs, som
ingen gasse haver?)
12. Hvo som orningen holder forsvarligen efter
granders samtøkke, nyder efter gammel skik 1 ørte5)
byg af videt.
13. Byens tyr, når den fra gården opkommer til
byen, skal en mand, som loden falder på, tage tyren
i hus, når tid er, sommeret igiennem, og svare til
den, mens hyrden skal aften og middag levere dend
i hans gård for den sædvanlige betaling. Og det skal
gå omkring i byen naboe efter naboe.

x) Her tilføjes: på egen hånd.
2) hver dag ændres til: hver høved hver gang, og de
følgende fem sidste ord udstreges.
8) »Gade« udgaar og efter »svin« tilføjes: eller grise.
4) Her tilføjes: under vide af 2 skp. byg.
5) »1 ørte« ændres til: 12 skp.
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14. Det yderste af hornene på hver mands køer
eller kvier skal på Voldborigdag være afskårne eller
bøde 1 skp. byg til vide, 3 mark til herskabet1) og
derforuden, om den giør skade på andres køer, be
tale skaden.
15. Skadebod for tyrstang bøde alle granderne den,
som skaden fik, efter som det er verd.
16. Fanger nogen skade på sit fæmon af andres
fæ, som ei er klaget på, da bøde fællesgrander skadeboed, men er der klaget derpå, da betaler den skadeboed, som eier det, til den, som skaden fik.
17. Skabede bæster skal menige mand have forlov
til at døde, om det føres til byen; men kommer det
af våde, da dødes og bæster, og menige grander be
taler skadebod til den skadelidende.
18. Ingen af menige byemænd må underståe sig at
tage noget fremmet fæ til græsning eller foeder førend
de til forne2) har ladet herskabet det vide, om hånd
behøver enten til græsning eller foeder noget fæ hos
dennem, da skal de være forpligtede til at tage der
imod. Hvo her imod giør, bøde til herskabet for hver
nød 2 rdl.
19. Vedderne må ei efter st. Mickelsdag gå med
fårene, under 1 skp. bygs straf, men de skal tyres.
20. Imod eller iblandt fårene, når de. kommer i
byen, må ingen gåe, ellers bøde 1 skp. byg til videt.
21. Lam må ingen formene hus hos sine fåer eller

x) De fire sidste ord udstreget.
2) Det følgende ændres til: det har tilbudet samtlige
granderne på stefne, som det nyder for betaling 1
mark 8 sk. af et høfde, og regnes 2 bæster for 3
høfder om sommeren. Om vinterfoering, kand de self
forenes, eller oldermanden giør ligning.
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udskyde, under lige straf, på det at eieren kand søge
dem op igien i byen.
22. Svinene skal man helde, og afklippe vingerne
på gæssene. Om hyrden ei kand møde dem, ellers
skal eiermanden selv stande til rette derfor og bøde
— efter vide — skaden.
23. Griesesøer må ingen have hiemme at tyre ved
deris gårde og føde så dem og griesene i kornet, men
de skal enten følge hiorden eller tyre dem i fælleden.1)
VII. Om hegning.
1. I vangene må ingen bede med løse eller heldede
bæster, siden andres korn er opløben. Ikke heller
bede i bygvangen, hvor hvede såes i hvedesædstiden.
Hvoe her imod giør, bøde til vide 4 skeppe byg og
3 mark til herskabet.2)
2. Når Voldborigdag er gået, eller byget er såed,
skal hver mands bæster3) gå med hyrden eller bøde4)
1 skp. byg. Klager hyrden, at hånd dem ei kand
møde, skal eiermanden sætte en klæppe på dem, eller
selv stande til rette derfor.
3. Kommer nogen mands bæster eller fæmon i
skade i rugvangen for Voldborigdag, i bygvangen
eller havrvangen eller i engene for midsommer5) bøde
for hver Va skp. byg. Sker det i rugvangen efter
Volborigdag og i de andre eller engene efter st. Hans
dag, da bøde for hver 1 skp. byg foruden skaden.
4. For Voldborigdag skrives et svin i koevangen

*) Tilføjet: under 1 skp. byg til vide for hver dag.
2) Sidste fem ord udstreget.
3) Tilføjet: som ei må tøires.
4) Tilføjet: for hver.
5) De elleve sidste ord ændres til: efter Mortensdag i
byg- og havrvangen eller i engene efter Voldborgdag.
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eller engene for 4 sk. til vide og 8 sk. siden st. Hans
dag.1) Og en flok gæs for 1 skp. byg hver gang for
uden skaden.
5. Selv samme straf sker med lam og kalve, ti vi
ville ingen kalve have udi voris kornvange.
6. Om natten, da de løse bæster er fra hiorden,
skal enten menige grander skiftes til at vogte dem,
eller de at stå i gårderne.2)
7. Hvo som stiæl andres helder, skal det hele år
være hver mands heldetyv, og derforuden bøde 1 skp.
byg til vide for hver gang.
8. Hvo sig forsér 2 a 3 gange i rad bøde dobbelt.
9. Hvo som lader sine svin gå i kornet om natten,
bøde for sin skarnvurnhed for hver svin for hver
gang til vide 2 skp. byg foruden skaden.
VIII. Om tyring og ty r e bæ s t e r n e.
1. Udi tyringen, hvor til af fællingen noget hvert
år skal udlegges, skal hver mand have tyrebæster
efter gårdens hartkornsproportion.
2. Hvo som ei holder forsvarlig tyre på sine bæ
ster, skal straffes for Va skp. byg til vide og 2 sk. for
hver tyr til oldermanden og opsyvnesmændene hver
gang deres brøst befindes.
3. Ingen må om nattetide findes i tyrevangen, med
mindre hånd vil vere tyv for, hvis der bliver bort
stålen af tyre.
4. Haver nogen hingst eller uskåren plag, som ei
kand stå i tyrevangen, må hånd et sted eller 2, hvor
granderne det samtøkke, tyre samme bæster, dog på
sit eget, og svare naboer til deres skadeslidelse, men

J) Siden st. Hansdag ændres til: efter Voldborigdag.
2) Tilføjet: efter som vedtaget bliver, under 1 skp
byg til vide for hver bæst.
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ei fare vangen over, langt mindre findis om natten
hos dem. Hvo det giør, bøde 1 skp. byg til vide, og
være tyv for hvis tyre bortstiæles.
5. Føløg må ingen tyre imellem kornet. Hvo det
giør, bøde hver gang 1 skp. byg til vide for hver gang.
Det samme agtes om tyrekøer, som bør at følge
hiorden.
6. En hver skal tyre på sine egne agr, til korn
kommer ind, under én skippe byg til vide.1)
7. Tyring i anden mands korn eller eng er vold,
foruden bøde for hver gang 1 skp. byg til vide.
8. Rider nogen anden mands hest, pantes første
gang for 1 skp. byg, 2. gang 1 frd. øl og så opad.2)
Kommer bæster til skade, betale eiermanden det efter
dannemænds sigelse.
IX. Om høst og engeslet.
1. Hvo som uden vedtegt begønder at høste eller
slå høe, bøde til vide 2 skp. byg.
2. Findes nogen udi vangen om natten at røgte korn,
binde eller bortføre uden samtlige granders vedtægt,
at hver mand kand være tilstede, der for bøde 1 rdl.
til8) husbonden, ti vi ville ingen have i vor vænge
om natten, uden hånd vil anses for en tyv.
3. Ingen må slå løs af bæster, kvæg, får, svin, gæs,
førend vangen er rødelig for rivelse og kærve, den
sidste mand med den første. Hvo det giør, bøde til
vide 4 skp. byg og til hosbonden 3 mark.4)
4. Engene skal være hegnet gamle Volborigdag.5)

x)
2)
8)
4)
5)

Hele posten udstreget.
Sidste seks ord ændres til: dobbelt og så fremdeles.
Her tilføjes: vide og 1 rdl. til.
Ændret til: 1 rdl.
Hele posten udstreget.
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X. Om pløien og såen.
1. Ingen mand må begønde at pløie og såe uden
vedtægt, under 1 skp. byg straf til vide.
2. Pløier nogen fra sin naboe at det er bevisligt,
ligge det tilbage og bøde til1) sit herskab 1 rdl.
Gamle ren og bolke må ingen opbryde, uden hånd
har ager på begge sider, alt under lige straf.
3. Kvæler nogen eller nedvender anden mands sæd,
bøde efter loven, giør sæden så god, som den var og
kand blive anden steds på marken og betale derfor
uden 2 lod sølv til herskabet.
4. Ingen må nedride eller med sin harve og plov
overdrive anden mands sæd, eller bøde efter loven
og derforuden 1 skp. byg til vide.
5. Agre, som støtter på hovedagre, skal pløies, når
derom bliver advart, eller og siden vende på sit eget.
Hvo her imod giør, betale skaden og skrivis for uden
lovens straf for 1 skp. byg.
XI. Om vangediger og lukkeiser.

1. Alle sidediger bør rigtig måles, når nogen frem
met kommer, det begiær at vide sin ret.
2. Sidediger må ingen bortføre til sin egen brug,
i henseende, at det som i år er voris, kand et andet
år være en andens.
3. Alle rugvangs gierder og diger skal være vel
gabelukt på st. Michelsdag og fuldfærdige på st. Martinsdag. Mens bliver der siden hul på dem, og stan
der ufærdiget til 2den dagen ad aften, særdeles når
den skyldige er advart enten af oldermanden, mark
manden eller medgrander, da bøde den skade, som
nogen fanger derved, og betale 1 skp. byg til vide.

x) Her tilføjet: vide 1 rdl. og til
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4. Ledet for rugvangen skal være hengt til Mickelsdag. Hvo det ei giør, bøde 1 skp. byg til vide.1)
5. Alle bygvangs- og havrevangenes diger skal
være vel gabelukt 8te*) dage for st. Voldborigdag, og
fuld færdig Voldborigdag, ellers bøde 1 skp. byg til
vide.
6. Ledet for havrevangen skal der være hengt 14ten
dage for Voldborigdag og for bygvangen 8te dage for8)
Voldborgdag, under straf efter nest forrige indførte 4. art.
7. Hvo som ager, går eller rider igiennem vange
leddet og ikke lukker det efter sig, skrives for 1 skp. byg.
XII. Om veie og damsteder.
1. Hvis damme og vandsteder, som eragtes nødig
til byens kvæg, ville vi holde røddelig, og husfolkene
at hielpe til med. Hvis dønd og andet, som afrøddes,
skal menige grander, som har aufling, have til deling
til fælles nøtte. Hvo advaret her til ei møder, bøder
til vide Va skp. byg.4)
2. Hvilken af granderne der ikke færdiger sine veie
og våser i bye, fra bye og til bye, hvilket bør at deles
imellem byemændene, når vedtages,5) bøde 1 skp. byg
til vide og 3 mark til hosbonden.6)
1) Her indføjes en ny post: Hver helgård skal årlig
opkaste 6 og en halvgård årlig 3 fafne grøft, 3 al. brede
og 27a al. dyb, under 2 rdl. bøde til herskabet, hvor
med oldermanden og de 8te mænd skal have indse
ende under lige straf.
2) »8te« ændret til: 14ten.
8) »8 te dage for« er udstreget.
4) 7a ændret til: 1.
5) Her tilføjes: eller af oldermanden og de 8te mænd
ved lodkastning.
6) Sidste fem ord udstreget.
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3. Ingen må giøre ulovlig veie på anden mands
agger, men hver skal kiøre på sit eget. Hvo her imod
giør, bøde skaden.1)
4. Hovedagerne skal være fri for vei, men veien
skal være over enden på hver mands ager.
5. Ingen må ride, kiøre eller forfærdige nogen
giensti over nogen mands hegnetagger eller eng. Hvo
det giør, bøde efter loven og derforuden til vide én
skieppe byg.
XIII. Om tørveskiær og riseng.
1. Ingen må skiære enten brænd- eller hengtørv i
fægangen uden grandernes vedtegt på stefne, ellers
bøde for hver gang 1 fierding øl strax til granderne
og et lod sølv til deres herskab.2)
2. Ingen husmand eller inderste må grave i fæ
gangen sådanne torve uden dobbelt straf.
3. Ville vi hiælpe til at udskiære vandet af moserne,
som hver mand skal hielpe til med, der har aufling,
og derfore og fællig der udi.3)
4. Ingen må hugge ris udi fægangen udi fællig
eller udi biærgene. Giør nogen det uden samtlige byemændenes vedtegt, bøde 1 halv tønde øl til granderne,
som oldermanden og strax må udpante med samt
lige grander.4) Giør husmænd det, slraffis dobbelt.
Iligemåde indester.
5. Med stakler, som ei ere i sognet, at føre, henT) »Skaden« ændret til: 2 skp. byg til vide.
2) De sidste tretten ord ændret til: 2 mark til vide
og 2 lod sølv til deres herskab.
3) Hele posten udstregel.
4) Sidste sexten ord ændres til: på stefne, bøde 1 tønde
byg til vide, som oldermanden og strax skal udpante
med de 8te mænd.
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stilles det efter kongens lov og uden grandelov til
enhvers forsvar?)
6. Granderne bør at henfølge lig, omendskiønt de
ei ere budne, eller bøde 1 fierding øl til granderne.2)
7. Ildstæderne skal oldermanden 2de gange om året
med 4re8) mænd flittig bese. Forsømmer hånd det, bøde
til hosbonden 2 rdl. og granderne 1 td. øl. Og syvnes
den bedste tid at være Mickelsdag og Påsketider.4)
8. En lang stie udi hver 4de gård bør endelig for
ilds fare — hvilke Gud nådelig afvende — at være,
og et par, 3 å 4 bådshager udi byen.
9. Byens skieppe og bismer skal bruges omkring
i byen og være hos én mand et år, hos en anden et
andet år og så fremad — og skal det nu begynde
ved lodkasten — på det enhver kand vide, hvor hånd
det kand opsøge. Og den, som da ei hiembær det om
aftenen, bøde hver nat, hånd det hos sig opholder,
til vide én skieppe byg.
10. Skulde nogen befindes så skalkagtige at ned
bryde andens lukkelse, enten fordi hånd ville den,
som samme lukkelse eier, skulde derfore straffes,
eller og, at hånd dermed ville forvolde, at andres kvæg
skulde der indkomme, for dem at føre i skade, da
skal den, hvilken slig gierning at have giort overbe
vises, ei alene betale ald den skade, som nogen der
J) De sidste elleve ord ændres til: dermed forholdes
efter kgl. anordning.
2) De sidste fem ord ændres til: 2 mark til vide.
3) »4re« ændres til: de 8te.
4) Her til føjes: og skal den oldermand og de 8te,
som efter kommer, strax efter Voldborigdag efterse
det samme og foruden til Mickelsdag og før Påske
årlig.
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af lider, mens end og for forsætlig underfundighed til
byemændene bøde et lod sølv.1)
11. Det er enhver hermed forbuden at tyre imel
lem kornet enten på bårer eller stubber, iad være
om agerne, hvor på hånd vilde tyre eller bede end
er hans egen. Hvo sig her imod forser, bøde, for hver
gang det sker, én mark, undtagne de uskårne heste
med hvilke det forholdes, som forhen meldt er.8)
12. Som vel tilforne et og andet sted har været at
fornemme, at om hyrde eller andre ilde naturerede
folk haver i marken etc. ulovlig malket andre folks
køer, da om nogen — under vores vedtægt svarende
— sig til sligt at øve skulle fordriste, haver dend,
som sig i så måder forser — foruden vedkommendes
tiltale til den efter loven — til granderne at bøde én
rixdaler.
Oven anførte poster have ermelt Vorde byes be
boere under fornævnte straf at holde.
Steenalt 23. Mai anno 1707.

Underskriften er udstreget og et segl afrevet. Ingen
af bymændene har underskrevet den.
Ikke lang tid efter har man ændret grandebogen ved
at udstrege noget og tilføje andet. Alt dette er der gjort
rede for i anmærkninger under linien.
Efter et håndskrift i kvart i Landsarkivet i Viborg,
Topografisk samling. Det er på tyve blade. Deraf er
de seksten fuldskrevne.

x) Sidste seks ord ændres til: bøde til vide 2 lod sølv.
Senere udstreges hele posten.
8) Hele posten overstreget.

o

Arhus amt.
Vestbirk, Østbirk, Vor herred.
1750?
I Jesu navn haver vi underskrefne Vestbirck mænd
samtlig samtykt og oprættet dette videbrev i anledning
af lovens 3. bogs 13. capitel 31. art. til byens nytte og
tarv, således som følger.
1. Hvilken mand som kommer på grandstæfne og
sværd om Guds døed og andre syndige eder øver og*
årsager, Gud og sit hellige nafn til forhånelse og vel
signelser afvendelse, skal bøde til vide 1 skippe biug.
2. Item hvilken mand, der taler om anden mand
ubekvemsord til på gadestefne, bøede 1 fieringkar biug
til vide.
3. Item hvilken mands gierde for rugvangen, samt
leder for vangen, der ikke er færdig om st. Martinidag enten i bye eller marken, da bøde for hver støcke
til vide 1 fkr. biug.
4. Item hvilkens gierder eller leder der icke er
færdig 8te dage efter st. Voldborgdag ad aften enten
1 mark eller bye, da bøde for hver støcke til vide 1
fkr. biug.
5. Item den mand, som haver talierne, skal have
forbrudt et fierdingkar byg til vide, om hånd icke tager
2 eller 3de mænd med sig og ser om gierderne ere fær
dig til forskrefne dag.
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6. Item går der fald på nogen mands gierder, og
hånd bliver tilsagt og ei rør derved til istandsættelse,
da bøde derfor et fierdingkar biug for hver dag, det
stander ufærdig.
7. Item skal alle grander møede den neste søndag
efter st. Voldborgdag, eller hvilken dag de tilsiger, og
giør jæfning. Og hvilken mand som icke da møeder,
skal bøede én skieppe byg til vide.
8. Item døiler nogen noget, og det kand bevises
ham over, da bøede hånd for hver høved 1 skp. biug
og skal gifve til jæfning 3 sk., hvis de haver ulige.
Og skal hver mand svare for sin husmand og tienistedreng.
9. Item må ingen indføre på voris græsning, når
jevning er giort, enten bæster eller fæmon, lidet eller
stort, videre end så mange høveder, som hånd giør
jevning for, enten hånd kiøber det, eller i andre
måder sig det tilhandler.
10. Item tager nogen mand nogit fæmon til vor
mark uden alle granders minde, da bøde for hver
høved 4 skp. byg.
11. Item hvilken mand eller hans folk, der tyrer
ien anden
mands rug eller korn, da bøde derfor et
fkr. byg og betale skaden.
12. Item om nogen mand eller hans folk uddriver
ved nattetide eller om dagen udi nogen vange, som
af hver mand er tagen udi fred, enten bæster eller
kvæg, da bøde derfor 1 fkr. byg til vide af hver høved.
13. Item skal hver mand have tiere hæste på ty
ring, og findis nogen hæste endog i hælder udi heineten, da bøde for hver et fkr. byg.
14. Item hvilken mand, som kiører, rider eller går
nogen ulovlige veie eller stier over nogen mands eng

401

VESTBIRK, ØSTBIRK, VOR HERRED

eller korn, da bøde derfor et fkr. byg, for hver gang
hans brøst findes.
15. Item om nogen mand bryder hul på andens
giærder eller tager det bort, om det kand hannem
overbevises, da skal hånd bøde én skiæppe byg, for
hver gang hans brøst findes.
16. Item må ingen mand slåe sit fæmon løs i
vangen, førend hver mand samtycker. Om nogen det
giør, da bøde én skiæp byg for hver høved.
17. Item om en mand eller flere vorder tilbage
med sin høst eller korns indagning i høstens tid, da
skal byemændene holde fred og heined på hans korn
og i vangen, indtil vangen bliver ledig, og hånd får
sit korn indbierget. Hvem sig her imod forser, be
tale skaden og derforuden bøde til viden 2 skiæpper byg.
18. Item skal engen tages i fred 8te dage for st.
Voldborrigdag, eller hvilken tid granderne samtycker.
19. Item skal hver mand både indester og gårdmænd møde med deris videbyg om Kyndelmissedag,
når de tilsiges, og dersom nogen findes, som icke
møder, hånd skal bøde én skiæppe byg til vide, for
hver dag det overståer.
20. Item skal den mand, som skriver viden, være
os pligtig til at tage os den rætte skrevne vide, for
det år hånd skriver det.
21. Item hvilken mand eller dreng som begynder
at lade noget skrive, siden viden er omgangen, skal
bøde 1 fierdingkar byg til vide og endda lade sig selv
skrive på sin tallie, for hver deris hånd opregner.
22. Item hvilken mand, der icke betaler vor hyrde
sin løn, når det er tid scilicet om Påske og om st.
Mickelsdag, da bøde derfor 1 skiæppe byg til vide,
Vider og vedtægter. 3. B.

26
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for hver uge det stander siden, uden de haver det
i hyrdens minde.
23. Item hvilken mand, som tager sten og træe af
sit ager og kaster på sin naboes ager og icke tager
dennem af igien, da bøde derfor et fierdingkar byg,
for hver gang hans brøst findes.
24. Item hugger nogen elleris ved åen uden samptlig byemændenis minde, da bøde 2 skiæpper byg.
Og hvis nogen befindes at dølge med en anden, da
den, som det dølger, at bøde fire skiæpper byg, for
hver gang hans brøst findes.
25. Item om nogen mand slåer fra hverandre udi
eng eller korn, om hånd giør det med villie, da bøde
derfor 2 fkr. byg, hver gang hans brøst findes, og
tale den mands minde, som skaden fik.
26. Item om nogen mand, enten indester eller gårdmænd, går ud at slåe udi engen eller at høste, age
eller binde mere, end menig grander vedtager, da skal
hånd bøde for hver støcke én skiæp byg til vide.
27. Item hvilken mand som findes brøstfældig
i mark eller bye enten på jord eller eng og begiærer
hans andre naboer at gåe med sig, og de icke da vil
gåe med hannem, da den som findes modvillig der
imod, at bøde en skiæp byg til vide.
28. Item hvilken mand som begiærer de andre med
sig, og hånd icke findes brøstfældig, da skal hånd
bøde 3 skiæpper byg til granderne.
29. Item hvilken mand, enten indester eller gårdmænd, som huser nogen skarnsfolk, som kand være
byen til skade, da bøde derfor én tønde byg til vide,
og derforuden stande til rætte efter loven.
30. Item hvilken mand som pløier mere end menig
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grander vedtager udi byg- og hvedesæd, da skal hånd
bøde én skiæppe byg til vide for hver støcke.
31. Item skal vort videbrev følges med tallierne og
til gadstævne, hver gang det kræves.
32. Item hvilken mands folk eller hånd selv som
drager til en anden mands engmål og giøre hannem
skade med tørvegrøft eller døi at age, hånd bøde
derfor en skiæp byg til vide, undtagen når vor tørvemåse er tør, og der at være en balke derudi, da frie
at grave det på hver sit eget. Og hvis den ene gra
ver på den andens, da at bøde 4 skiæpper byg og be
tale skaden dertil. Ligeledes på Søebanken.
33. Item dersom nogen ved døden afgåer enten
fattige eller rige, da skal både mand og koene her
udi byen, både indester og gårdmænd følge dennem
til deris leiestæd, og den, som findes modvillig der
imod, at bøde én skiæp byg til vide, uden de ere i
lovlig forfald.
34. Item hvad disse fleste grander vedtager, det
skal de færreste også holde, det som kand være byen
til gavn.
35. Item hvem som jager iblandt får eller lam
mene, når de kommer hiæm aften eller middag,
da bøde derfor én skiep byg til vide, så tidt som det
befindes.
36. Item hvem som haver lam enten indester eller
gårdmænd, da skal de vogte ligesåfuldt vagt, når de
have 6 lam, og ellers hveranden gang. Hvo sig her
imod forbryder, da bøde 1 skiæp byg til vide.
37. Item når samptlig grander vedtager en vedtægt,
og de fleste bryder den, da omskiønt der var ickun
én eller toe, som holder den, da skal de have den
ræt alle de andre efter deris vedtægt at straffe.
26*
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38. Item hvem som pløier deres jord og vender
på anden mands høfued, efterat det er såed, da bøde
derfor en skiæp byg til vide eller hver at vende på
sit eget eller og siden stande til rætte for skaden.
39. Item ingen må lade plage eller ventelinger løbe
efter sine vogne igiennem vangen. Hvo det giør, bøde
derfor 2 fkr. byg til vide.
40. Item hvem som befindes at borttage eller hiembære nogen mands giærde, staver eller ris, da bøde
derfor en skiæp byg til vide.
41. Item hvem som icke strax møder, når vi enten
vedtager eller tilsiges, da at bøde derfor én skiæp
byg til vide, hver gang brøst findes.
42. Item må ingen mand lade deris giældheste gå
udi engen, men holde på sit eget eller lade dem skiære
på stalden. Hvo her imod bryder, bøde derfor 4 skiæpper byg til vide hver dag.
43. Item hvilken mand som sætter deris føløg udi
tyre i vangen og lader føllerne gåe i kornet, da bøde
derfor 1 fkr. byg til vide, for hver gang brøst tindes.
44. Item skal hver mands svin følge svinehiorden,
fra de stæder hannem, og til de bliver ududt. Hvem
der lader dem gåe hyrdeløs, da bøde derfor 1 skiæppe
byg, så tidt brøst findes.
45. Item må ingen holde særdrift ’efter st. Voldborrigdag under 1 skiæppe bygs vide, uden det er et
høved, der icke kand vinde med hyrden, og endda
holde det af eng og korn, som vi vil have i fred.
46. Item dersom markmanden dølger noget, og der
er vis bevisning, da bøde hånd den samme vide, som
manden kand tilfalde.
47. Item måe ingen underståe sig^at indhegne noget,
som af arrildstid har været, under én tønde bygs vide.

VESTBIRK, ØSTBIRK, VOR HERRED

405

48. Item om nogen vogter sine bæster ved kornet
og lader føllerne giøre skade derudi, skal bøde derfor
1 fkr. byg til vide.
49. Item menige byemænd skal være forpligtede
3 gange om året, nemblig Fastelavn, st. Hansdag og
til Jul at bese hver deris ildstæder, og hvis de
befindes urene, da bøde 1 rdl. til vide. Ingen mand
må have nogen ildstæd i sit hus, undtagen i ovn og
skorsten, som giøris lovild, om det bevises, under 1
rdl. til vide.
50. Item er det samptlig og menige mands minde,
at oprætte en sparbøsse til de fattige, som skal årlig
følgis med talliestockene, for at straffe en og anden
ulæmpe på vor grandstævne eller samleplads, som
med banden og sværgen, skielden og andre usømme
lige ord hinanden begegner og tiltaler, og hvem som
hinanden skammelig bander, straffis første gang 4 sk.
til bøssen og anden gang dobbelt. Ligeledes skal og
voris markmænd og andre af byens tienere have den
samme straf på den, som sligt begåer.
51. Item om nogen indfalder på en anden mands
skovskifte at hugge giærdsel, da at bøde 2 skiæpper
byg til vide. Og hvis den ene dølger med den
anden, og det hannem overbevises, da at bøde 4
skiæpper byg. Og hvis nogle kand træffe nogle frem
mede, da skal vi samptlige medgåe at pante. Og
hvem som icke vil medgåe, da at bøde 1 tønde byg
til vide.
52. Item måe ingen mand aflæge gammel giærselvei eller og pløie udi vor fællis koedrift, under 2
skiæpper byg.
53. Item skal den mand, som skriver viden, og
tue mænd dertil, som boer hver ved sin side på ham,
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være forpligtede at imodtage vores videkorn, om det
er forsvarligt eller icke, og skal samme tvende mænd
være ansvarlige, om de icke annammer det korn, som
er døgtig og forsvarlig.
54. Item den mand, som skriver viden, skal være
forpligted at skrive uden spørsmål, hvad vedtægt som
af samptlig byemænd er vedtagen, omskiønt vort
videbrev om samme icke formælder. Om hånd det
icke giør, straffis hånd selv for samme vide.
55. Item må ingen føre deris bæster eller fæe på
vores oxehennit udi plovetiden inden de fleste grander
det samtycker.
56. Item må ingen af byens beboere underståe sig
at tage i arbeide nogle af byens tienere, nemblig
markmanden eller hyrden, fra Voldborgdag og til
Michelsdag. Hvo sig der imod forbryder, skal bøde
1 skiæppe byg til vide for hver dag, med mindre det
er med samptlig granders minde.
57. Item skal denne forskrevne og udpantet vide
efter hans kgl. maiestæts lov til byens nytte og gavn
anvendes. Dette bekrefter vi samptlig Vestbierckmænd at holde ubrødelig og urøckelig. Og ydermere
for det
58. At ingen enten gårdmænd eller indester må
have nogen uskåren hæsteplager iblant voris bæster
2 år gammel og derover. Hvo dermed findes, bøde
4 skiæpper byg til vide for hver dag.
Hvilket alt forskrevne vi i Jesu navn med voris egne
hænder og navnes underskrift indstår og bekræfter.
Jens Andersen. Knud Rasmussøn. Morten Rasmussøn.
Mickel Pedersen. Clavs Sørrensen. Peder Rasmussen.
Niels Anderssen. Jens Mickelsen. Anders Rasmussen.
Lauris Christensen. Knud Mortensen. Peder Mickelsen.
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I følge den mig meddelte fuldmagt, bliver det ved
tagne videbrev på høiædle og velbårne hr. etatsråd
Folsacks veigne af mig ratificeret
Deichmann.
Ratiefieceret af
J. v. Trapaud.
Efter originalen i Landsarkivet i Viborg, topografisk
samling. Det er et hæfte i kvart på fjorten blade. Deraf
er de otte fuldskrevne. Trapauds ratification er på syt
tende side. Den er stemplet til Fireogtyve skilling.

Vejle amt
Vejle.
1610.
I II side Ml—10 findes en vide af 1631, der ikke
er komplet. I denne omtales byens gamle vide af 1610.
Den er nu funden, er ligelydende med den af 1631 og
meddeles derfor ikke her. Et par ord, der er ulæselige
i den første, anføres her tilligemed hele 35. post, og føl
gende, der dels mangler, dels er lidt anderledes i den
fra 1631.
27. 6. linie står: 1 sk. af.
33. 6. linie står: torn, vie och sellie.
35. Hvor som helst nogen fellids eiendomb, bygt
eller ubygt, findes her udi Vedle, som tilhørre flere
lodseiere ind én, heller och herefter enten vid arfve,
kiøb eller gialds vordiering kunde tilfalde enten bor
gere eller andre her samesteds udi en gård, hus eller
eiendomb, da skal samme gård och eiendomb taxeris
och vorderis for peninge af uvildige men, och en af
lodseierne formuendes er och hafver størst part der
inde, vere nest at udkiøbe och forminde de andre
eiere, hver epter dieris anpart enten med rede pendinge och betaling eller andre vederlag och minde
inden år och daug. Dersom och den, som størst part
hafver, icke vil udkiøbe de andre, da skal hvilke af
di andre lodseiere, som ere formuendis vere frit fore
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at kiøbe och tilfredsstille lodseierne hver for sin an
part. Er och ingen af lodseierne formuendes hver
andre at udminde, då skal di inden år och daug forenis deromb at selge sådan eiendomb til andre, hvilke
det kiøbe vilde efter uvillige mends vurdiering, så at
enhver kand bekomme sin anpart och retighed udi
pendinge, och eiendomb kand blifve ved skel, och
gården vid magt holden, så deraf kand gifvis och
giøris kongelig, borgelig och byens tynge, som det
sig bør.
36. Ingen må hafve uden femb fadere til sin barne
dåb, eller samme skal for hver, hånd hafver mere
bøde. . rigsdaller til byen, och må och skal samme
femb fadere ofre med barnet efter gammel sedvane.
Ei heller må nogen skenke di kvinder, som følger
dieris høestruer til kierkegang med nogen slaugs drik
eller udielle til dennom ost eller kage under trei dal
lers brøde til byen, och den, som udtapper heller udskienker sådan drøk, stande dog derfor til rette efter
recesen formelding.
Hvilke forskrefne vider och vedtegter vi forskrefne
borgemester och rådmand med forskrefne 24 borgere
sambtycke på voris och menighedens vegne ubrødeligen at skal holdes efter denne daug i alle sine ord
och articler efter forskrevne viders indhold under den
peen och straf, som vidbør. Och dennem til disvidere
kraft undertrycker vi samptlig voris signeter her under.
Actum på Vedle snaps rådhus den 12. Jan vari år 1610.

Noch om vedtegl och vider.
Fredag den 13. Janvari anno 1632 blef samtycht
och giort tvende nye vider af borgmester Clement
Sevrinsøn, Madz Thomesøn, Simon Munck, Jesper
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Jensen, Niels Lauridsen rådmend och efterskrefne 24
borgere Anders Munck, Peder Søfrensøn, Hindrich
Christophersøn, SøfrenThomesøn, Peder Nielsen, Lau
rids Lauridsøn, Findet Terkelsøn, Niels Pouelsøn
Amisbøll, Anders Bundesøn, Peder Stockholm, Niels
Knudsøn, Knud Chrestensen, Find Jensen, Jens Søf
rensøn Holst, Jørgen Due, Knud Thomisøn, Mickel
Lauridssøn, Jørgen Søfrensøn, Knud Pedersøn Rostrup,
Olluf Kieldsøn, Jørgen Christensøn, Laurids Pedersøn
Biering, ung Jens Andersøn och Peder Ollufsøn Pabye
sambtykt och giort tvinde andre nye vider.
1. Dend enne: Dersom nogen mands svend stifver
eller hugger af skofven sønder eller nør, och husbon
den det icke hiemble vil, då skal husbonden ei frie
sig der med, at hion ei må førre sin herre skade udi
gårde, med mindre hånd sielfer gifver det først tilkiende, så tieneren kand straffes med stock och jern,
och skal hans husbonde strax forvise hannom sin
tieneste, och hans løn forbrudt til byen.
2. Blef och sambtykt, at om nogen af borgerne . . .
bortstiellis dieris gods, och tiufven icke strax . :. gribes,
medens blifver siden betappit och pågrebet och blifver
ret, då det at ske med menige borgers bekostning.
Lest på Veille snapsting for dom torsdagen den
13. Januvari anno 1648.
Efter originalen i »Vejle købstads papirsbreve 7449
—165b« i Landsarkivet i Viborg. Den er i kvart og
meget medtaget, derfor vanskelig at læse, og teksten er
af den grund — særlig i 36. post — noget usikker.

Ringkjøbing amt.
Møborg, Skodborg herred.
I. Formodentlig mellem 1660—70,

Vi efterskrefne Jens Mortensen, guds ords tienner
til Moeborrig oc Nees sogner, Steen Jenssøn i Ampstrup, Anders Pedersen i Åbierig, Peder Pedersen på
Grebs, Thomas Hoffnissøn i Torp, Peder Hanssøn
ibm., Jens Pedersen i Qvolsbeck, Hans ibm., Jacob
Jensen på Kier, Olluf Pederssøn i Syndergård, Jens
Eskildsøn i Østerby, Knud Hoffnissøn ibm., Christen
Jespersen i Hølckdal, Niels Pedersen oc Line ibm.,
Laust Christenssøn i Lundgård, Jens Anderssøn i
Schreddergård, Peder Pedersen ibm., Grafvers Jenssøn
i Norenbzerg oc Jens Madtzøn ibm., giør for alle vit
terlig udi dette vort åbne bref at vi med voris kiere
hosbunds råd oc sambtøcke hafver indganget og sambtykt alle oc hver, som hafver enge ved Vesteråe oc
ved Dridie besynderlig at ville så holdet hafver nu oc
altid af di som nu lefver, såvelsom af di, der efter
kommer, os alle til gafn oc beste oc voris kiere hosbonds grund oc eiendom til disbedre heigne oc be
skyttelse.
1. at alle oc enhver, som hafver enge ved forskrefne
Vesteråe oc Dridie lidet eller meget, di skal holde
deris diger oc tømmerlucke ved goed hefd oc magt
alle årstider undtagen på de tider, di fører deris høe
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af engene, dog strax at oplegge skåren igien. Hver
som befindis icke at hafve oplagt skåren igien 8 dage
i det seniste, at høet er afført, oc sin tømmerlucke
vel ved magt, skal hånd gifve til hans regensbrødre
en half rixdaler.
2. For det andet skal ingen af dem, som hafver
enge ved forskrefne Vesteråe, drage til at slåe eller
bierge der, føre alle regensbrødre bestemmer en visse
dag, når der skal biergis og slåis hvert år, på det
ingen skal giøre hveranden skåde.
Disligeste skal enhver, som hafver enge på forskrefne
åsteder, holde sin øg oc creatur i god hefd og tyre på
sin egen, imidlertid di høster eller åger sin høe der
af. Och hvem af os her imod giørendis vorder oc
blifver sandferdig ofverbevist, hånd skal gifve til hosbonden 2 rixdaler oc betale skådegielden til bunden.
3. Iligemåder hvilken mand eller svend, som kand
betreder nogens øg, kvæg eller fe udi forskrefne
enge nogen tider om året lidet eller stort, må hånd
hafve fri lov det strax at pågribe oc føre det til Holmbgård oc settis der i fold, indtil eiermanden kommer,
oc skal då eiermanden gifve af hver hofvid 4 sk. til
den, som det tog, og 2 sk. af hver hofvid til den, som
det udlader.
Men der som der kand befindis, at eiermanden det
med gevalt vil igientage, då skal hånd hafve forbrut
til hosbonden tov rixdaler.
4. Oc dersom så skier, at hånd icke samme penge
goedvilligen vil udgifve, då skal 4 af hans neste nåeboer fri lov hafve at gå til hans hus oc der udvur
dere fyldist for samme penge uden nogen skåde i
nogen måder.
På det slig uskickelighed, som nu en tid lang hafver

MØBORG, SKODBORG HERRED

413

været, kand afskaffis, så hosbondens grund oc eiendom icke skal forderfvis och harttreckes, os alle til
gafn oc beste, hafver vi denne voris velvillig vedtegt
sambtykt, som fast og uryggelig holdis skal i alle
måder, som forskrefvet står. Och hafver vi voris sig
neter og boemerker her undertrykt oc egne hænder
underskrefvit. Och venligen ombedet voris gunstige
velbyrdige hosbond Jens Sehested til Holmgård med
os til stadfestelse ville forsegle oc underskrifve.
Datum, Møeborrig den .... anno ....
Her har været tyve segl, der dog alle er så ødelagte,
så de intet oplyser.
Efter originalen i Landsarkivet i Viborg, Holmgårds
godsarkiv. Den er skreven på et folioark og fylder to
sider.
II. 1689.

Vi efterskrefne Jens Mortensøn, Guds ords tiener
til Møeborg og Nees sogner, Christen Pedersøn i Åberg,
Peder Persøn i Skreddergård, Oluf Pedersøn i Søn
dergård, Christen Jespersøn i Hølchdal, Niels Peder
søn ibid., Christen Pedersøn ibid., Peder Søfrensen i
Lundgård, Maren Pedersdåtter, salig Niels Jensøns
enke i Skreddergård, Jens Steensøn i Amstrup, Peder
Hansøn i Torp, Jens Madtzøn ibid., Jens Pedersøn
på Grebs, Christen Jensøn i Kuolbech, Christen Han
søn ibid., Thomas Olufsøn ibid., Peder Jacobsøn på
Kier, Niels Pedersøn i Østerby, Jens Eskisøn ibid.,
Peder Pedersøn ibid., Grafvers Jensøn i Nordenberg,
Jens Grafversøn ibid., giør for alle vitterligt udi dette
vort obne bref, at vi efter vor kiere hosbunds høiedle og velbårne fru Sophie Gyldenstiern til Holmgård
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hendis villie, råd og samtycke, hafver indgået og samtykt alle og enhver, som hafver enge ved Vesteråe og
ved Dridie besynderlig at ville så holdet hafve både
nu og altid af de, som lefver så vel som af efterkom
mende os alle til gafn og beste og voris kiere hosbunds grund og eiendom til dets bedre heigne og be
skyttelse, nemlig
/. at vi alle og enhver, som hafver enge ved be
meldte Vesteråe og Dridie være sig lidet eller meget,
skal inden Mickaelisdag førstkommende hafve voris
engediger og tømmerlucke forsvarligen oplukt og forfærdiget under én rixdalers straf af hver forsømmelig,
halfveparten til hosbunden og halfveparten til regensbrødre. Dernest skal vi holde bemeldte diger og tøm
merlucke ved god hefd og magt alle årstider, und
tagen så lenge høet af engene afføris, då skår på
digen må være til ind- og udkiøren, dog strax igien
opluckis skal. Og hvo som befindis icke at have op
lagt skåren igien 8 dage i det seneste efter at høet
er afført og hafver sin tømmerlukt ved god magt,
skal gifve til regensbrødre en half rixdaler.
2. Fremdelis skal ingen af os, som eng hafver ved
forbemeldte Vesteråe drage ud at slåe derpå føren
alle regensbrødre bestemmer en visse dag, når slåis
skal hvert år, på det ingen skal giøre hveranden
skade. Og skal enhver, som hafver eng på forbe
meldte åesteder, holde sine bester og creaturer i goed
hefd og tyre på sin egen, imidlertid høstis eller høe
ågis deraf. Og hvem af os her imod giørendis vorder, og det hannem sandferdig ofverbevisis, skal gifve
til hosbunden én rixdaller og betale bunden skadegielden.
3. Her foruden hafver vi alle samtykt, at hvilken
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mand eller kvinde, svend, dreng eller pige, som kand
betræde nogens bester fæe eller kvæg, lidet eller stort
udi forbemeldte enge nogen tider om året, må de
hafve fri lov det strax at pågribe og føre til Holm
gård, hvor eiermanden skal betale af hver hofved 8
sk., halfveparten til dend, som det tog, og halfveparten til dend, som det udlader. Mens dersom befindis, at eiermanden det med gevalt fra dend, som
det pågriber, vil igien tage, da at lide tiltale for ran
efter lovens 6. bogs 14. capitels 19 articul.
4. Endeligen og for det sidste: Hvosomhelst der
udi nogen af bemeldte poster forser sig og til forskrefne mulet skyldig og strafværdig kiendis, og hånd
samme penge ei goedvilligen vil udgifve, da skal hosbundens fuldmegtig, eller hvem der til beordred blifver, hafve fri forlov at gå til hans hus og der ved
fire dannemænd udvordere fyldist for samme penge
uden nogen skade i alle måder.
På det slig uskickelighed, som nu en tid lang hafver været, kand afskaffis, og hosbundens grund og
eiendom icke skal forderfvis og harttreckis, os alle
til gafn og beste, thi hafver vi denne voris velvillige
vedtegt oprettet og samtykt, som fast og uryggeligen
holdis skal i alle sine punkter, som forskrefved står.
Og til dets tryge stadfæstelse hafver vi voris hænder
og mærker underskrefvet tiennistskiuldig ombedende
voris gunstige hosbund med os til vitterlighed at
underskrifve og forseile.
Datum Holmgård d. 30. Augusti anno 1689.
Underskreven af præsten Jens Mortensøn og 17 bymænd.
Efter en senere afskrift i Landsarkivet i Viborg,
Holmgårds godsarkiv. Den er skreven på et folioark
og fylder tre sider.
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III. 1697.

Dend hellig trefoldigheds nafn.
Dersom gudfrygtighed og retfærdighed er som sjælen
og lifvet i Guds menighed her på jorden, og ethvert
minneske, som her først vel regnis til Guds menighed
og siden i himmelen lodtagis til Guds herlighed, måe
endeligen ligge vind på at fremdrage sit lif i sand
gudfrygtighed og retfærdighed, da til sligt så meget
desto bedre at stifte och befordre, kiendis vi underskrefne Lambert Nielsøn Holm, Guds ords tiener til
Møeborg og Nees sogner, Niels Pedersøn i Nørholchdal, Jens Christensøn, ibid., Christen Pedersen i Sønderhølckdal, Kirsten Jensdåtter, salig Christen Hansøns
ved Møeborg åe, Lundgårds besidder, Niels Schreddergård, Xander Thomæsøn ibd., Peder Pedersøn i SønderSchreddergård, Jens Thomesøn på Mosse, Jens Sten
søn i Amstrup, Erich Nielsøn i Krarup, Morten Chri
stensøn i Torp, Jens Kyndisøn i Krarup, Jens Madtsøn i Torp, Jens Jensøn i Kremmergård, Jens Chri
stensøn i Torp, Jens Pedersøn på Grebs, Christen
Pedersøn i Åberg, Thomas Lauridssøn i Smørpøt,
Christen Pedersøn Wad, Christen Jensøn i Kuolbech,
Christen Hansen ibid., Thomas Olufsøn ibd., Niels
Jacobsøn i Steenbrow, Peder Jacobsøn på Kier, Oluf
Pedersøn i Søndergård i Østerby, Niels Pedersøn i
Østerby, Jens Eskisøn ibid., Peder Pedersen ibid.,
Jens Grafversøn i Nordenberg, Madtz Jensøn ibid.,
Jens Jensøn i Ofvergård, Søfren Christensen i Vesterbossen, Niels Jensøn i Øslerbossen, alle sambtlige
som naboer og gienboer i Møeborg sogn at hafve
indgåed, samtykt og på ny stadfæst voris christelige
og af alderstid brugelig vide og vedtægt på efterføl
gende måde.
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1. At vi enhver for sig — nest Guds alvorlig dyrkelse
og påkaldelse, og alle synders og grofve lasters imodstræbelser, ved Guds ånds nådige bistand — i sær
deleshed skulde skye sabbaten motvilligen at mis
bruge, ofvertræde og vanhellige, og ingen iblandt os
enten lade sig self eller sine folk og tiennere finde
ved nogen grof arbeide i mark eller eng på søndage
eller andre hellige dage, vidre end Guds ord, loven
og en Christen samvittighed tilstæder. Hvo her imod
giør, bøde for hver person — foruden helligbrødis
bødder til øfrigheden — for hver gang 8 sk., hvilke
siden til fattige i sogned skal uddelis.
2. At ingen med utilbørlig skiælden og skiendsord
skal tiltale eller ofverfuse dend anden, eller med æder
og banden lade sig høre enten på grandstæfne eller
anden sted. Hvo det giør, bøde iligemåder — foruden
straf efter loven — for hver gang 4 sk., som også til
fattige skal uddelis.

Dernæst er om fællisenge ved Vesteråe og Dridie
vedtaget såledis:
1. Da skal tvende åldermænd, som årligen af vel
byrdige hosbund ordineris, hafve indseende med, at
vi sambtlige, som hafver eng ved Vesteråe og Dridie,
inden Voldborigdag hafver oplukt voris diger om bemelte enge, hver for sin anpart med lovlucke og fuld
kommen gråbe forsvarligen efter 6 af de beste mænds
kiendelse der om, så og forfærdige voris tømmerlucke under 3 mark til straf for hver skaft. Hvilke
forskrefne åldermænd — som årligen omvexlis —
skal holde ofver, at vi samptlige åred omkring hafver
voris digger og tømmerlucher ved magt, så at hvo
som icke sine digger forsvarligen holder oplukt, skal
Vider og vedtægter.

3. B.

27
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bøde for hver skår 8 sk., og dersom hånd lader sig
påminde mer end én gang, skal hånd for hver døgen,
hans brøst såledis findis, betale for hver skår 8 sk.
Men skulde befindes nogen motvilligen at nedtræde
eller omkaste nogen mands digger, bøde for hver sod
1 sk. Og skal hver herudi bøde for sig og sine folk.
Skulde ellers nogens digger, som hafver været forsvarligen oplukt, af gårdbrydere nedspringis eller brydis, da bøde dend, som gårdbryderen eier, for hver
gang det sker 8 sk. og være derforuden forpligted at
lucke skåren op igien. Befindis åldermændene at
være forsømmelig i at hafve indseende med at alting
går rigtig og ret til eller og ere efterladne udi at
skrifve eller skrifve lade, hvad som med rette begeris,
eller og i at tilholde engvogteren ved æd at giøre rigtig
forklaring og sandfærdig opregnelse om, hvad som
er giort og ganget til skade, bøde hver gang 1 mark
og derforuden dend klagende og forurettede skaden.
2. Skal vi årligen fra d. 1. Mai og indtil d. 1. De
cember, som er siu måneder, holde en engvogter,
som hver søndag på grandstefne skal opregne for
åldermændene, hvis digger som ere brøstfældige,
såvelsom hvad skade som giøris og bødis bør. Til
hvis løn vi pro qvota eftersom enhver af os hafver
lod og del i engene skal betale. Samme engvogter
skal hafve fuldkommen forlof at tage i hus både
bæster og kvæg — være sig hvem det tilhører —
som udi bemeldte Vesteråe enge kand betrædis, og
tage af hver hofved 6 sk., som hånd må beholde
foruden sin løn. Og de, som tilhører det indtagne,
derforuden at betale for hvis skade, som på engene
giort er. Og skal engvogteren være forpligted at giøre
god rede og forklaring hver søndag på grandstæfne
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ved hans æd — med mindre hånd er udi lovlig for
fald, som åldermændene skal dømme om — da dog
en anden, som hånd i sin fraværelse kand bestille,
skal møde på stæfne ufeilbar og giøre rigtig opreg
ning på, hvad som er forsømt eller forset i nogen
måde. Befindis engvogteren at være forsømmelig i
at vochte, bøde for hver dag 8 sk., eller og for vild
og venskab dølge med nogen, hvad som kand mangle
på luckelsen, eller og hvad som er giort og ganget
til skade, bøde self dend forurettede skaden efter uvil
lige mænds sigelse.
3. Skal ingen begynde at slå udi bemeldte Vesteråecnge, førend det på grandstefne blifver vedtaget og
samtykt. Giør nogen det, bøde 3 mark. Og skal ei
heller nogen lade sin eng stå uslagen eller lade sit
høe ligge andre til hinder lengre end det billig kand
eragtis. Hvo her imod handler, niuder intet for, hvis
skade hånd enten på græs eller høe bekommer. Men
hvo som ellers rette tider enten rider eller kiør ofver
andris uslagen eng og engesteder, høe eller holmstæder eller også trecker og tyrer sine bæster på
andris skifter, imedens der slåis og bjergis, bøde hver
gang det sker 4 sk., med mindre det hafvis i eiermandens minde.
4. Når høed afføris, skal ageskåren på diggerne,
hvor de af alderstid har væred, liggis og af sambtlige, som der igiennem kiøre, igien opluckis. Men
hvis de ofver otte dage efter at høet er afført, lader
dem ligge uoplukt, da betales for hver skår 3 mark.
5. Og på det vi som ere hverandre nærbeboende
og hafver fællig i mark, også kand hafve voris korn
land og booraggre i hægned, da skal åldermændene
advare 2 ugger for st. Voldborrig dag menige sogne27*
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mænd at holde god hægned på voris rug og booraggre, så ingen af os må drifve eller tyre sin naboes
jord, på det at både kornet og booraggerne kand
være i hægned åred igiennem. Hvo her imod hand
ler, bøde for hver best, som findis på booraggre
eller sædeland 4 sk., for hver nød 4 sk., for hver
føl eller kalf 2 sk., for hver får, lam, gås eller par
høns 1 sk. og betale skaden derforuden efter dannemænds sigelse. Disforuden skal hver ringe sine svin
om vår og om høsten, når vi såe voris rug og holde
sin naboe dem skadisløs. Hvis svin som icke findis
ringed forsvarligen, skal bødis for — foruden skadens
erstatning — a støcket 2 sk. Denne post er og at
forstå om voris enge, som ei tilforn ere herudi benæfnte, enten det ere os nær eller langt fra liggende
og icke med grøft eller digge kand indhægnis.
6. Hvo som er skrifven og falden for bødder og
icke vil rette for sig eller betale, når hånd lovligen
krefvis, da skal videmændene sambtlige under 8 sk.
straf for dend, som icke vil gåe med, udtage billig
pandt af hans gård eller hus, hvilket skal stande til
løssen til st. Stephansdag, og hvis hånd det da icke
løsser, selgis det og svaris hannem ei vidre dertil.
Og skal årligen giøris rede og rigtighed for sådanne
bødder af åldermændene, som dem skal opberge, og
de efter sambtligis minde eller de flestis samtycke
forbrugis således, som loven tillader.
At dette som en fuldkommen vide og vedtegt såledis her efter holdis brugis og efterlefvis skal både
af os og voris efterkommere — indtil af øfrigheden
om anden forandring ved uformodentlig tilfælde på
kom, en hvers gafn bedre eragtis kand — hafver vi
til bekreftelse voris hænder, nafne og boemerker
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eller signeter her underskrefvet og trykt og ydmygeligen bedit voris gunstige øfrighed høiedle og velbyr
dige fru Sophia Giuldenstiern med os til vitterlighed
at underskrifve.
Actum Møeborg d. 7. April 1697.
Til vitterlighed salig Jens Sehesteds
Sophia Gyldenstierne

26 underskrifter. Deraf fem med egen hånd, resten
skrev blot begyndelsesbogstaverne af deres navn.
Efter originalen i Landsarkivet i Viborg, Holmgårds
godsarkiv. Den er på et folieark, stemplet til Fireog
tyve skilling.

Ribe amt,
Ribe.
1563.
Anno 1563 den fredag nestefter .... blef disse epterskrefne vilkor samtøkt af borgemester och råd och
menige almofve.
1. Først skal ingen hafve heste eller øg sønden
eller norden byen på byens forte eller gresgang, uden
så er, at de ere brændt med byens brænde, som och
i fortiden sked er.
2. Item ingen heste at sia på forte løse, uden de
ere gieide, men der som heste ere ugielde, skal mand
holde dennom i tyr.
3. Item ere markmand befaled, hvor nogen mands
gies komer udi korn eller eng, da må hånd sla den
nom ihiel och henge dennom enten på digge eller
gierde, at hver, som de tilhører, må der efter rand
sage, hvor mange hånd hafver mist.
4. Item at ingen øxen eller slude ofver 2 år gamel
skal stedis sønder eller nar ude for hiurdene eblant
køer, thi der klagis epå.
5. I ligemåde skal ingen och holde nogen foer
sønden eller norden byen menige mand til trengsil,
som och tilforne på Riber rådhus afsagt er.
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6. Item klages der hordeligen på, at mange pospilter och andre, ehvem de ere, isønderbryder och forderfver mange mands gierder och gårdluckelse på
sancti Hansis holm. Hvor som så findes, at nogen
så giører och komer der fra met slig børsil, di vil
der efter straffis som for andet tifven, at derfore hver
forvare sig for skade.
7. Item gifvis tilkiende ocså om den hundebulder,
i kirken sker under prediken och gudstieniste, at
hver tiltenker for dend orsags skyld at lade deris
hunde blifve hierne, så frampt at de icke skal korne
under Las skorstiensfeers straf.

Efter *Ribe rådstuebog ang. byens jorder m. m. 1584
—1596«, tredje sidste blad, i Landsarkivet i Viborg.

Nordby, Skads herred.
I. 1722.

Vi underskrefne indbyggere og beboer udi Nøerby
sogn på Fahnøe kiendis og hermed kundbaer giøer,
at såsom en stoer del af forrige skicker og sædvanner
udi disse tidder ere geråden udi forviering og meisten
af sin rætte gænge og skiklighed, hvilke iblant os ei
aleneste med stoer harm og fortræd ere igiennemdragen men endog merkelig skåde derved er fornummet, så på det at ald, hvis på så måder sked er og
indnu sig kunde tildrage og indsnige, kunde vere
afskafet, og vi med hverandre her udi sognen efter
ligge andel kunde nydde vor gavn og nytte og der
foruden bære ligge, alt hvis som udi fælle forefalder, så
og at landet udi sin stand noggenledis, om sked skal, til
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voris efterkommere blive overlat, haver vi hermed
samptlige velvillig, unød og utvungen oprettet og
indganget en fuldkommen vide og vedtegt, hvilke vi
med hverandre vil holde og holdet have uryggelig og
ubrydderlig, hvilke poster ere, som følger:
1. Er voris viellie, at ingen taem får inten af os
eller noggen her udi sognen inten på eggen eller fællis
grund må holdis, men alle fårne at holdis udi marken
i et hiord og for et hyrde. Hvo af os som her imod
handler, da at pantis for de første tvende dage hver
dag for én mark danske, men sidden hver dag doppelt, indtil at samme bliver forskaffet og henjagget
til landets meninge hiord.
2. Om nogen af os vil tyre sinne får på sit egen
grund, tillader vi hverandre, dog at betalle sin andel
til fårvocteren, og derforuden at fuldkomme udi fælle
ei alenneste, hvad i denne vidde er meldet, men endog,
hvad vi herefter kunde vorde enning om til voris
nytte og gavn lovmessig at pålegge; dog om samme
hiemholdene fåer eller lamme skulle beskadige noggens
af voris korn eller græs, og der vorder påklaget, da
haver de ei alenneste den erligte skåde at erstatte,
men endog forskaffe samme udi marken inden den
tid og under den straf, som udi næstforestående 1ste
post af os er indgangen.
3. Når tid er, og der bliver advaret, at fårne skal
henjaggis udi marken, da er voris samtycke og villie,
at dertil ei givis længere tid som 4re dagge fra advasseldag af. Hvo som ei henjagger deris fåer, føerend overmelte tid er til ende, pantis for hver dag
derefter, indtil samme bliver henjagget, 1 mark danske.
4. Dernæst når fåerne ere såledis i marken hen
jagget, så haver vi herved med hverandre beslutet
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og indganget årlige at holde en eller to voctere, og
det fra den første dag af, som fåerne bliver henjagget,
og sidden derhos at forblive indtil samme igien bliver
hiemjagget. Hvilke fåervoctere haver ei alenne at
holde fåerne udi marken og fra voris tofter, som nest
marken ere beliggende; men og, når engene ere avlet,
at have mulligt tilsiun og opact, at fåerne ei kommer
udi engene og der udi floden drukener. Hvilke fåer
voctere vi vil samptlige betale, først alle så mange
som haver fåer, dernest vi, som med voris tofter nest
til marken ere beliggende, vil og give et lidet tilleg
dertil og det i tvende terminer: Den første og halfparten imellem den 12. og 20. Jullii og den anden
halfve del, førend 6 dagger er til ende, efter fårne
er jaggit. Hvo som ei til anførte tidder betailer deris
ansatte qvanto pantis foruden fåervoct'erens løn for
1 mark danske.
5. Til hvilke fåervocteres betalling vi Oldens til
ligemed vedkommende Nørbyes beboer vil give årlige
4re rdl. for fårne at holde af Nøerbierge og fra voris
korn, græs eller eng, og derforuden betalle aparte,
hvad vi af voris fåer kand tilkomme. Bemelte tiere
sletdaller ville vi med hverandre self ligne og til
samme tider levere, som udi forestående 4. post er
meldet, eller og, hvo af os som sligt ei efterkommer,
lidde den udpantening, som samme tilholder.
6. Og som ingen fold er, hvor fårne kand taggis,
så ville vi med hverandre sætte et ny fold at tagge
fårne udi. Og hvo som efter advassel til samme at
forræt ei mødder, strax at pantis for 2 mark danske.
7. Når folden bliver således af ny opsat, vil dog
behøvis årlige reparation, så ville vi til samme at
holde ved magt hver tagge en part deraf og det til
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en vis tid, nemblig til den 20. August at verre for
svarlig istand. Befiendis noggen sin andel brøstfeldig
og ei til bemelte tid er giort tilrætte og forfærdiget,
da for hver dag det bliver ligget uforfærdiget, at ud
pantis for én mark danske. Samme folds lucke og
lie haver jeg underskrevne Mathias Jensen antaget
og dertil vil forskaffe årlige, hvis behøvis, hvilke og
af os er indganget og bevilget, og så dermed for alt
det andet være forskønnet.
8. Når marken bliver om sommerdaggen så tøert,
at intet vand for fårne er at bekomme, da ville vi
med hverandre møde og ved opkastelse forhielpe
fårne, at de vand kand bekomme. Og hvo af os, som
ei mødder strax, at pantis for 1 mark danske.
9. Endelige vil vi holde og holdet have, at ingen
må hiemtagge sinne fårer, førind menninge mand
vorder til fåerjagt advarit. Hvo som her imod hand
ler, skal ei allenneste betaile den skåde, som derved
kand forårsaggis, men og strax udpantis for 3 mark
danske.
10. Alle engvocterens bolliger, som her udi sognen
pleier at verre, ville vi årlige, hvo det tilkommer
slige at forfærdige, til den 16. April skaffe forsvarlig
istand og det efter samme sættening og på samme
måde som hidindtil er sked, eller og hvad som efterdags ved rigtig ligning kand vorde inten frataggen
eller tillagt. Og hvis så sker, at samme bolliger skulle
for noggen voris forsømmelsis skyld ligge over 4re
dage uoprættet efter overmelte tid, da den skyldige
at udpantis for de første tvende dage hver dag for 1
mark danske, men sidden må de, som samme vil for
færdige, nyde for sit umag af de af os, som hertil ere
funden forsømmelige og mutvillige, for den helle bol-
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lig at oprette 2 rdl., og ellers af hver aparte den doppelte vocterløn, som hånd pleier at give.
11. Hvo af os eller nogen voris underhavende, som
inten ridder eller kiøer over noggen andens mands
eng, førind det er avlet, da må engevocteren have
magt til at tagge samme, hvo det forøver, heste eller
vogne og lade det stå til løssening, første gang 8 sk.,
anden og tredie gang doppelt. Det samme ville vi og
liggeledis hermed ment have, hvo som inten tyerer
eller græsser udi noggens eng, og haver engevogteren
strax at give det samme tilkiende for den mand, som
såledis forurettis, om hånd med lands lov og ret vil
vidre talle derpå, eller og have sin vocterløn forbrudt
af samme mand.
12. Ingen tillader vi fri kiøren med hø over noggens
mands eng, om det endskiønt er avlet, med mindre
hånd er lodeier udi samme enge, hvor der dog bør
kiøris, hvor det minst er til skåde. Skulde noggen af
os her imod handle, omgåes der med i alle måder
som i nest forestående 11. post er meldet.
13. Er voris villie, at ingen for noggens eng må
nyde inten tørveskier eller græsening nærmere end
på 16ten skår fra engdiggen af. Og hvo af os, som
understår sig her imod at giøre, da ville vi være lige
samme straf undergiven, som det udi engen var sked
og forøfvet.
14. Engevocterene tilladder vi ei at må have mere
ind trende kiører til græsening. Slige må ei taggis af
ringere lodeier end de, som giver 12 skielling til vocter
løn, med mindre ei noggen andre er at bekomme. Befindis engevocteren her imod at handle, kvitiere af
hans løn 2 rdl., hvilke kommer alle lodeier efter
andel tilgode.
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15. Samme engevocterene vil vi have at skal ved
alt mullig flid vocte og have tilsiun, indtil hver mands
høe er af engene hiembierget, og hvo af os, som løsladder sinne kræfter eller hester førind samme tid,
må af engevocteren indtaggis, hvoraf nyddis til ind
tægt for hver 4 sk.
16. Hvo af os, som haver at klagge over engevocternis efterladden tilsiun, da ville vi ladde skåden
af uvillige mænd taxere og sidden giøre arest på så
megget af hans løn, som skåden er anset for, og dernest efter lovlig medfart i alle måder omgåes; men
hvis slig ei af os, som forskrevet ståer, bliver iagttaggen, sidden gielder ingen efterklagge, når engevocterne vil have sin løn, og samme er forfalden,
men samme af os at betallis, når den af engevocte
rene krefvis, eller og at lide udpantening for uden
engvocternis løn for 1 mark danske.
17. Liggeninger over engevocternis løn ville vi
årlige med hverandre have efterset, hvad der ved inten
til forhøielse eller forlindring med rætte kand vere at
forandre, hvilke da bør at stå fast, hvad vi, den
største del af lodeierne, vorder ening om at påsætte
eller aftagge.
18. Haver vi herved med hverandre indgået, at
hvad kræfter, kiører eller hester, som holdis i hætter
om sommerdaggen udi hver sine tofter, ei at må løs
ladis, førind hver mands korn er indavlet, eller de
og kand holdis uden skåde under hver nabolaves
hyrde. Og hvo af os, som ei tagger imod hyrden
når samme er leiet, da ville vi lide udpantening,
første gang vi lader hyrden gå forbi, 3 mark danske,
anden og tredie gang doppelt. Liggeleddis ville vi
holdet og holdet have under ligge udpantening for
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hver koe eller krætter, som ei mådis og lønnes regtig af.
19. Hvo som lidder skåde af noggen af voris løsjaggene kiører eller hester, da vil vi ei aleneste betaile
skådden efter uvillige mænds skiønsomhed, men den
skådlidende, som slige krætter indtager, må lade samme
stå til løsening, indtil derfor til indtegt bliver betaid
2 mark danske. Ligeledis vil vi holde og holdet
have, hvo som løslader sinne heste på voris fælles
foerte uden hette.
20. Når vi bliver til noggen sammeling inten på
kierkestefn eller ved ombud udi voris huse advaret, da
ville vi samtlige mødde til den forkyndede tid og sted.
Og hvo af os, som tøfver over 2 timmer fra tiden,
vi tindis at samelis, eller og ganske udebliver,
straxen at udpantis for 8 skielling danske, med min
dre nødvendig årsagge eller lovlig abcent samme forhiendrer.
21. Hvad vi Oldens beboer under 22. September
anno 1720 med hverandre haver indgangen og ved
taggen, ville vi ei alenneste holde udi alle sinne puncter, hvad der udi er meldet, men indog herved til
vidre beskiermelse og opagt for søndernis fordervelse
og til onde og vanartige menniskers afskrek efter
følgende både byens og Oldens beboer med hver
andre have holdet.
22. Hvo som inten af os eller noggen her udi sogn
verende, som oprycker, afskier eller i noggen mådder
øddelegger, hvad som voxer på Sandbjerge og på
sådanne stedder, hvor det er til skåde, pantis for 1
rdl. Samme hvo det kand betræde og bekendtgiøre
strax at tilkiendegive for de af øfrigheden forordenet
tilsiunsmænd, eller hvo som efterdags kand og skal
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have tilsiun dermed, på det de, som sådan forøfver,
efter loven vidre af øfrigheden kand blive afstrafet.
23. Hvo som giør slig bevisselig åbenbar, ville vi
have, og er voris villie, at må nyde af slig udpantening, som i overstående 22. post er meldet, den halve
part, som er 2 mark danske. Skulde noggen af os
dølge med noggen, da ville vi vere ligge straf under
given, som den gierningen forøfvet haver.
Anførte poster lover vi at holde med hverandre fast
og uigienkaldelig, uden hvis ved stoer nødvendighed
måtte forhindris, og det under den straf, som ved
hver post er specificeret.
Og til des fastere efter
levelse og ubrydelig holdelse haver vi dette for os
og voris arvinger eller efterkommere med egne hæn
der eller sedvanlige merke underskrevet; og dernest
samme underdannist at indlævere til voris høiedle og
velbårne hr. stiftsbefallingsherres samt voris gunstig
forsvar veledle hr. amptforvalters vidre eftersiun og
ratification.
Nordbye sogn på Fahnøe den 16. Maii 1722.
Brasen.

Omtrent halvandethundrede underskrifter, deraf de
to tredjedele med fuldt navn, den ene tredjedel med for
bogstaver til navnet.
Efter originalen, der findes hos formanden for hartkornskassen i Nordby. Den er i folio på seks blade og
skreven på stemplet papir til fireogtive skilling.
Forhen trykt i Fanø ugeblad nr. 173 og 174 for 27.
April og 4. Maj 1901.
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Christian Carl von Gabell, ridder, kgl. maist. geheimeråd stiftsbefallingsmand over Riberstift og amptmand
over Riberhus ampt giør vitterligt, at eftersom birke
dommeren Morten Bølling og lodseierne med samptlige indbyggerne på Fanø haver til goed skik og orden
der på landet at vedligeholde udi min fuldmægtiges
overværelse og på min approbation samtykt og ved
taget efterskrefne poster til bestandig regel og rættesnoer for dennem og efterkommere på bemelte eiland
Fanø.
1. At for nærværende tid er antaget til landets fuld
mægtiger og sognefogder 2de af indbyggerne nafnlig
Hans Jessen og Peder Claussen, hvilke med birkedom
meren besørger landets gafn og interesse i alle fore
faldende tilfælde; men in specie skal de indkræve
alle landets skatter og udgifter efter ligninger, som
derover forfattes. Og skal de for hvis oppebørseler,
de såledis have, aflegge årlig rede og regnskab ved
hver års udgang til birkedommeren og 4re af landets
indbyggere, som dertil årlig udvælges, og dennem for
sådan deris administration på landets vegne kvitterer.
Bemelte fuldmægtiger tillegges udi årlig vis løn hver
10 rigsdaller, som dennem af landets cassa for deris
møie og arbeide betalles. Men hvad omkostninger
de måtte få på reiser eller i andre tilfælde, erstattes
dennem aparte efter billig regning. Og når disse fuld
mægtiger enten ved døden afgår eller ikke længere
vil forblive, eller af landets indbyggere forlanges i
denne tieneste, skal 2de andre af birkedommeren og
lodseierne efter de fleste stemmer udvælges og be
skikkes, som sig samme på lige vilkår uveigerligen
skal antage. Og må ingen fuldmægtig uden skiællig
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årsag forløves fra samme embede, førend hånd haver
været derved i mindste i fire år.
2. Forfattes og indrettes en fæsteprotocol på landets
bekostning, som af mig autoriseris, udi hvilken fuld
mægtiger efter dend vedtægt, som birkedommeren og
de fleste af landets lodseiere samtycker og fastsætter
samt i protocollen under deris hænder anfører, skal
være pligtige at indføre, hvis de af enhver til en kiændelse i stæden for fæste til landets cassa oppebærger,
og skal ingen måe nyde nogen grundhus eller bygge
plads i brug, når hånd det ved arv eller kiøb be
kommer, førend hånd deraf til landets fuldmægtiger
haver betalt forberørte kiendelse, efterdie landets ind
byggere i almindelighed og ikke nogen i særdelished
ere eiere af landets hærligheder ifølge det dennem
meddelte kongelig skiøde, og efterdie det medfører
billighed, at efterkommerne bør give en recognition
til landets almindelige cassa for at interessere i samme
hærligheder.
3. Ved birkedommeren, fuldmægtigerne og 4re af
lodseierne forfattes græsleg, hvor meget der kand
og bør slåes på græs udi fællets marke og foerte, og
derefter reparteres, hvad enhver i proportion af sine
eiendomme, og hvis han udi kiøbesummen betalt
haver, kand tilkommer såvel i henseende til græs
ningen som lyngslætten. Tiltager sig nogen mere rættighed, straffes hånd efter birkedommerens, fuldmægtigernes og 4re af lodseiernes eragtning med en mulet
efter forseelsens beskaffenhed til landets cassa, hvilket
i mangel af mindelig betalling på dend skyldiges be
kostning udpandtes.
4. Ingen må grave sadder eller klæg uden på de
stæder, som dennem af fuldmægtigerne anvises, under
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straf af 2 mark, for hver gang nogen her imod hand
ler. Og på det der over så meget desto bedre kand
holdes, så skal årligen 2de pandtemænd af lodseierne
udvælges, hvorfor ingen sig efter rigtig omgang måe
undskylde, som hermed skal holde nøie indseende.
Men forsømmer de det eller med nogen ser igiennem
fingre, straffes de efter birkedommerens og fuldmægtigernes samt 4re af lodseiernes sigelse med en mulet
til landets cassa efter forseelsens beskaffenhed, hvilken
mulet i mangel af mindelig betalling fra dennem på
deris egen bekostning udpandtes.
5. Med kirkens indkomster forholdes det på dend
hidindtil brugelige måde, hvor efter kirkeværgerne
samme oppebærger og udi præstens, birkedommerens,
fuldmægtigernes og 4re af lodseiernes overværelse derfore vedbørlig rede og rigtighed aflegger inden hver
års Januarii måneds udgang. Men når nogen betyde
lig reparation på kirken skal foretages, og dertil ei
er penge i kirkens cassa, reparteris bekostningen på
stoelestaderne. For det øvrige bliver enhvers rættighed
til stoelestaderne efter gammel skik og brug upræjudiceret, så der udi ikke sker nogen forandring.
6. Ved dend af de tolf mænd forfattede ligning
over landets kiøbesummes og rentepengenes betalling
haver det uden nogen forandring sit forblivende,
efterdie bemelte mænd ædelig bekræfter, at de har
forfattet samme ligning på deris samvittighed uden
vild eller venskab, gunst eller gave, had eller avind.
Men ved Oddens beboere, som ingen grund haver,
skal ved otte af rætten udmældede mænd forfattes en
billig ligning- på, hvor meget enhver årligen skal be
taile til landets cassa i stæden for magasin- og kvar
talsskatter.
Vider og vedtægter. 3. B.
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7. Skal alle muelige og tienlige anstalter føies til
sandbiergenis dempelse, item ald afværgelse af helme
og slies opryckelse samt veggerslet og lynghuggen
eller rusken, som kand giøre landet skade, besørges
efter de fleste af lodseiernes gotbefindende, hvormed
birkefogden og landets fuldmægtiger bør have dend
fornødene inspection samt, når det udfordres, føie de
behørende anstalter sligt at iværksætte, såledis at hvis
derom forhen af øfrigheden befallet og påbuddet er,
stricte bliver efterlevet. Og skal samptlige landets
indbyggere være pligtige under straf at forrette dend
arbeide og kiørsel derved, som behøves, og enhver
kand tilkomme, især skal Oddens beboere af de, som
ingen hæste og vogne har, være pligtige at leie dertil
og skaffe deris andel forrettet lige ved andre.
8. Måe ingen Hierting skibe tillades at legges i vinterleie ud for værgene eller bolværkerne, hvorved havnen
forlaves og bortskylles; men til disse skibes vinterleie skal af landets fuldmægtiger anvises vedkom
mende bekvemme pladser synden og norden for vær
gerne. Og da det er billig, at landet noget vist udi
havnepenge bør betalles, så skal derfor af ethvert fartøi,
som til vinterhavn der indlegges, førend de igien af
havnen udi foråret udgår, betalles til landets almin
delige cassa fire mark danske.
9. Skal alle de, som boer ved havnen, under en
vis mulet, som fra dennem udpandtes, være pligtig
at vedligeholde og i forsvarlig stand sætte deris bol
værker eller værger inden en dem af birkefogden og
landets fuldmægtiger foreliggende tid.
10. Veiene, hiulebare eller gangstierne imellem
Oddens beboeres huse, som menige og indbyggere
betiene sig af, bliver og af dennem samptlige ved-
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ligeholdte under en vis mulet og straf, som i mangel
af betalling fra de motvillige på deris egen bekostning
udpandtes. Men de, som bruge veiene over sandbiergene, skal selv holde samme ved lige, alt under berørte
straf.
11. Måe ingen lade sig finde med tændte tobaks
piber enten ved Odden eller imellem husene, uden
derpå haves hytte. Befindes nogen derimod at handle,
straffes de efter politierættens sigelse og sagens om
stændigheder. Men sker nogen skade, som Gud i nåde
afværge, skal dend, som haver forårsaget skaden, for
uden anden mulet og straf tillige betalte skaden eller
i mangel af formue dertil straffes på kroppen.
12. Når enten til kongens eller landets tieneste
heller og i fornødene tilfælde behøves færge eller båd
fra eller til landet, skal dend eller de, som derom
af birkefogden eller landets fuldmægtiger advares
og tilsiges, være pligtige at forrette samme under
høieste straf, indtil et ordentligt færgeløb kand blive
reguleret.
13. Skal birkefogden og landets fuldmægtiger an
ordne tvende pandtemænd i byen og tvende ved Odden,
som ved udpandtning skal bringe de til lydighed, der
udi en eller anden måde findes gienstrich’ge eller nacklæssige og ikke betailer, hvis de bør, eller forretter,
hvis dennem befalles. Og skal disse pandtemend
årligen udnævnes, som imellem mand og naboe skal
gå omkring til andre, såledis at sålænge der er
nogle, som det ei forhen har været, skal ei andre
dertil tages.
14. Til lyngslet i Syndermarken måe udgåe i 2
eller 3 dage, som vedtaget bliver, af hver hus, som
svarer i kvartalen under 3 mark, én mand, samt
28*
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over tre mark, tvende mænd. Og de, som der imod
handler, at straffes for hver gang på toe mark
danske. Men de, som slår deres væggere i Synder
marken, må ikke have adgang til lyngslætten i be
meldte mark uden for det, som de haver i fæste.
Da siden foreskrefne vedtagne poster sigter såvel
til god skik og orden på bemelte Fanø at vedlige
holde, som og til landets almindelige bæste og ind
byggernes gafn; thi bliver samme derfore herved udi
alle dens indeholdende puncter og clausuler fuldkom
men samtykt og approberet med alvorlig befalling til
samtlig Fanøe lands indbyggere, at de og deris efter
kommere holder sig samme ubrødelig og hørsommelig
efterretlig, under de derudi dicterede muleters betalling, ligesom birkefogden og landets fuldmægtzTjer
befalles og nøie at påagte og observere, det samme
udi alt bliver exeqveret og efterlevet, såfremt de ikke
self, om nogen klage derover forårsages, vil vendte
sig underkast.
I øvrigt er af denne vedtægt udfærdiget tvende
exemplarer, hvoraf dend ene bliver udi birkefogdens
og landets fuldmægtigers giemme, og dend anden udi en
af lodseiernes forvaring til alle og enhvers efterretning,
derforuden skal samme ved Fanøe birketing publi
ceres og justits protocollen tilføres.
Til bekræftelse under min hånd og signete.
Bramminge dend 21. December anno 1743.

C. Gabell.

Tillæg.
Som det haver tildraget sig, at der imellem ind
byggerne udi i Nørbye sogn på eilandet Fanøe ved
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foreskrevne vedtægts iværksættelse er opkommen en og
anden irring, såvel om kirkens indkomster, som an
gående græspengene og sandflugtens dempelse med
videre, så har jeg derfore ladet en del af sognets beste
indbyggere sammenkalde og sådanne forefaldende dis
puter examineret og undersøgt samt til landets alminde
lige beste funden fornøden derom at regulere følgende:
Angående kirkens indkomster, da skal samme til
dels beståe udi efterskrevne afgift årlig af indbyggernis
såkaldede everter eller fiskerbåde, såsom:
1. Af de beste og største everter, som bruges at
fiske med, betalles årlig til kirken 1 mark 8 sk.
2. Ligeledes svares årlig til kirken af de fartøier,
som kaldes Schøt og Dyrtid samt Kruus 1 mark 4 sk.
3. Desligeste svares og af de fartøier, som kaldes
Kaper, Ronveir, Schret, Scrop, Lumsk, Vrichen og
Grams, årlig 1 mark.
4. Betalles årlig af Peder Hanssens båd, Jes Møl
lers båd, Rasmus Hansens båd, og de øvrige både,
som kaldes Nobel, Store Revs, Hunt og Vaffel enhver
14 sk.
5. Af Anders Spilmands båd betalles årlig 10 sk.
6. De øvrige små fartøier, som fisker, uden forskiæl
af enhver årlig 8 sk.
7. Betailer enhver person, som agtes døgtig til at
fiske og ikke fisker, uden forskiæl til kirken årlig
2 sk., hvor imod de ere frie, om de undertiden fisker.
8. Af de nye fartøier, som til fiskerie efterdags
bygges, betalles årlig til kirken efter deris størelse og
mandskab i proportion af de fartøier, som forhen
specificeret er.
9. Betalles årlig til kirkens vin og brøds holdelse
af ethvert menniske af begge kiøn, som går til alters,
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1 sk. Dog de fattige, som nyde almisse, at være frie.
Og nyder ellers kirken årlig den sædvanlige ...........

Efter originalen, der findes hos formanden for hartkornskassen i Nordby. Den er i folio på seks blade;
slutningen, der har været på et syvende, mangler. Den
er stemplet til Fireogtyve skilling.
Forhen trykt i Fanø ugeblad nr. 177 og 178 for 25.
Maj og 1. Juni 1901.

III. 1781.

I følge dend af landvæsenscommissionen heri Nørbye Sogn på Fanøe dend 20. December 1780 til at
befordre udskiftningen af dend her beliggende så kal
dede fælles foerte forfattede og her ved Fanøe birke
ting dend 19. April dette år 1781 læste og i skiødeprotocollen folio 124 og 125 indførte skriftlige eragtning,
der ibland andet under dend bogstav C lyder således:
»Hvad som ved opmålingen er bleven ansat i dend
3. classe, der efter landinspecteur Liitkens beregning
udgiør 246741 quadratalen, anses at være fornøden
til sadder og kleggravning for samtlig beboerne i hele
sognet såvel de, der svarer skatter, som icke svarer^
og på det ingen misbrug eller uorden med slig grav
ning skulle ske, kunde beboerne selv nermere ind
byrdes lade forfatte en vide og vedtægt, hvorledes
dermed skulle forholdes alt i overensstemmelse med
landets reglements 4. post, og hvad angår græsningen,
af bemeldte stycke, da kand samme årlig udleies og
leien der af føres landets almindelige casse til indtægt.«
Og dette sogns af høie øvrighed nådigst approberede
reglements 4. post, således lydende:
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Nævnte 4. post, se foran side 432—33, anføres her,
haver vi underskrevne på egne og hele Nørbye sogns
beboeres vegne og på hr. stiftsbefalingsmand og amt
mand von Levetzaus nådigste approbation besluttet,
vedtaget og indgået følgende:
1. At alle og enhver her i sognet vel på dend er
meldte nu ved udskiftningen til sadder og klæggrav
ning udlagde 3. classes grund af dend såkaldede fælles
foerte, måe grave og fåe sadder og klæg til fornøden
hed, nemlig sadder til brynde og kilder, gulve, skor
stene og foed under vægge, og klæg til vægge og
muren; mens de, som behøver samme, skal være
pligtig, forinden de måe grave og kaste samme, at
melde sig hos sognefogderne og tilkiendegive, hvor
mange læs de behøver af hver del, da sognefogderne
derpå skal meddele dem en sæddel og anvise dem,
hvor samme måe graves og kastes, og skulle nogen
underståe sig at grave og kaste sadder eller klæg uden
anmeldelse for sognefogderne eller på urette og uanviste stæder eller flere læs, end som de har anmeldt
for sognefogderne og fået sæddel på, skal hver af de
skyldige betale til straf toe mark danske for hver
læs, enten det er sadder eller klæg. Og ligeså meget
skal hver, som graver og kaster sadder og klæg for
andre og icke lader sig forevise sæddelen fra sogne
fogderne, betale til straf.
2. Måe ingen på samme grund enten grave eller
få sadder til hele vægge og ei heller til kålgårdsdiger
eller andet brug end det, som forestående 1. post inde
holder. Og skulle nogen til slig utilladelig brug enten
grave eller hiemføre eller lægge sadder, skal hver af
de skyldige betale til straf for hver læs fire mark
danske, hvad enten det er dend, som vil have samme,
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eller dend, der graver samme for sig selv eller andre,
eller dend vognmand, der hiemkiører samme for sig
selv eller andre. Og måe sadder ei fåes til dempning.
3. De som behøver sadder og klæg i dend tid,
grunden er bortleiet til græsning, skal strax lade
samme hiemkiøre inden aften, under dend i 1. post
meldte straf 2 mark danske for hver læs. Og
4. Skal pandtemændene hermed i alt efter regle
mentets 4. post have nøie indseende under straf efter
samme postes indhold. Samt
5. De ermeldte bøder og strafpenge hiemfalder
til dette sogns almindelige casse efter reglementets
4. post. Og skulde samme bøder i mangel af minde
lig betaling fra de skyldige udpantes på deres egen
bekostning, bliver pandtegodset efter 4re ugers forløb
solgt ved offentlig auction ligeledes på de skyldiges
bekostning.
Denne vores oprettede vide og vedtægt, for at fore
komme misbrug eller uorden med sadder- og klæg
gravning og kastelse, bede vi underdanigst at høibemeldte hr. stiftsbefalingsmand von Levetzau nådigst
og gunstigst vil behage at approbere og ratificere, da
samme derefter her på birketinget og kierkestævne
til alle og enhvers efterretning kand vorde læst.
Til bekræftelse under vore hænder.
Nørbye sogn på Fanøe dend 23. April anno 1781.
Nitten underskrifter.
Som imod denne vedtægt intet vides at erindre,
men samme der imod kand hæmme misbrug og uor
den, så vorder den herved approberet.
Den 7. Juni 1781.
Th. Levetzau.
Echhoff.
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Læst for retten på Fanøe birketing torsdagen dend
28. Juni 1781 og justitsprotocollen tilført folio 338.
Testerer
C. Engelstofft.
Publiceret på kirkestevne for Nørby menighed på
Fanøe søndagen dend 1. Julius 1781 af
L. Fischer
sognedegn.

Efter originalen, der findes hos formanden for hartkornskassen i Nordby. Den er skrevet på et folieark,
stemplet til fireogtyve skilling.
IV. 1786.

Da vi underskrevne beboere her i Nørbye og Sønderhoe sogner, som lodseiere i følgende enge i Nørbye
sogn, nemlig Skideneng, Næss og Ålboe indtil markeskiællet imellem Nørbye og Sønderhoe sogner, i dag
har været forsamjede for at overlægge, hvorledes disse
vore enge herefter best kand bevogtes, at vi deraf
kand nyde afgrøden, så er vi samtlig derom bleven
enig og desangående med hinanden har indgået, lige
som vi og hermed indgår og opretter følgende poster.
1. At ingen måe slåe sine creaturer af hæster og
kvæghøvder løse om foråret i bemelte enge, men en
hver skal tyre disse deres creaturer på deres egen
grund til hvert års 29. September under straf for hyer
gang for hver hæst eller kvæghøved 1 mark til Nørbye
sogns fattige, som i mangel af mindelig betaling hos
de skyldige udpandtes, og derom at forholdes efter
efterfølgende 4. postes indhold; dog måe fårene gåe
løse uden hyrde i benevnte enge om foråret til dend
1. Mai, med mindre det måtte anses, at grøden kom
så tilig, at de ei måe gåe der sålænge, som af sogne-
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fogden i byen i Nørbye sogn og 4 mænd af lodseierne
skal påskiønnes, der tillige da skal bestemme, hvor
længe fårene der måe gåe løse, og lade sligt til ved
kommendes efterretning bekiendtgiøre på begge disse
sogners kierkestevner.
2. Har vi indgået at til ovenmelte enge forsvarlig
at vogte, årlig skal anskaffes og holdes 3de forsvar
lige vogtere, nemlig fra hegningstidens begyndelse
dend 23. April og til sammes ophævelsestid dend 29.
September. Og til bemelte vogtere at skal forskaffes
3de markboeder, enhver at opsættes på sit stæd årlig.
De som årlig skal leie engvogteren til Næssen, skal
og selv istandsætte markboeden dér, endten på den
sædvanlige stæd eller og norden ved dend såkaldede
Fogdenseng på Rømmene vesten ved Søren Andersen
i byen i Nørbye sogn hans eng, på samme måde som
hidindtil sked er. Mens angående markboeden i Ålboen, da skal dend sættes op til biergene på dend
vesterende af Jens Andersen yngre i byen i Nørbye
sogn hans eng, da der er kiøbt af ham 12 QJ a^en
grund at sætte dend på ved dend nørre side til Anders
Andersen i Rindbye i Nørbye sogn hans eng, men
hvoraf dend skal sættes enten sadder eller træe, derom
skal samtlige lodeiere, som tilforn har lagt under
Ålboe engvogten, forenes. Og angående markboeden
i Skideneng, tda skal dend sættes på dend sædvanlige
stæd, og lodseierne deri selv forenes om, hvoraf dend
skal opsettes.
3. Til bemelte 3de engvogteres årlige løn at ligne
efter enhvers andel eng skal sognefogden i byen i Nør
bye sogn udnævne 8te mænd af lodeierne, der skal
ligne samme efter deres bæste skiønsomhed, som de
med ed, om forlanges, kand bekræfte. Og når vogter-
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lønnen herefter årlig måtte koste mere eller mindre
end som nu, skal samme lignes på samme måde, og
udnævnelsen at skal ske efter rigtig omgang. Og hvil
ken løn vi samtlige lodseiere skal betale årlig til eng
vogterne i 2de terminer dend første til dend 24. Juni
og dend anden til dend 30. September, og hvem som
findes modvillige i samme at betale måe tåle udpandtning derfor på deres egen bekostning, og da skal be
tale til straf for hver gang til Nørbye sogns fattige 1
mark danske. Og angående videre forhold at for
holdes efter nestfølgende 4. post.
4. Er indgået, at om nogens hæste, kvæghøvder
og får skulle i hegnings tiden befindes løse i nogens
eng disse stæder, da skal engvogterne fastlage samme
og deraf til indtægtspenge tage af en hæst første gang
2 sk., anden gang 4 sk., tredie gang 8 sk. og siden
hver gang 1 mark, og af et kvægliøvde første gang
1 sk., anden gang 2 sk., tredie gang 3 sk. og siden
hver gang 4 sk. Men skulde indtræffe så varmt veirlig, at kvæghøvderne ei kan holde sig i tyrerne og
på dend måde kommer løs og i engene, betaler eieren
intet derfor i løsnings eller indtægtspenge, dog tilholdes
eierne at beopagte deres kvæghøvder i slig tilfælde,
og skulde de findes alt for skiødesløse, haver sogne
fogden og de 8te mænd at sætte dem derfor i en
billig mulet til Nørbye sogns fattige. Og når får eller
lamme måtte befindes løse, skal engvogterne afjage
dem af engene første gang uden betaling, men befin
des de oftere i engene det år, ser hyrderne at fåe
dem fasttagne, og af hver får eller lam må tages i
løsningspenge 2 sk. hver gang. Og forståes og bemelte indtægtspenge af hæster og kvæghøvder for
første og anden gang med videre for hver år. Og når
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nogen af disse creaturer af engvogterne eller hyrderne
ere fasttagne, advarer de strax sammes eiere derom,
at de kand afhente deres creaturer og betale løsningspengene deraf; men vil de icke strax betale løsnings
pengene, måe de alligevel leveris deres creaturer, da
de siden for løsningspengene kand vorde udpandtet
i mangel af mindelig betaling. Men skulde de efter
slig advarsel af hyrderne icke inden 2de timer afhente
deres fasttagne creaturer, anmelder hyrderne det for
sognefogden i byen i Nørbye sogn, som da strax ved
2de mænd på deres bekostning der om lader dem
advare, da deres creaturer står på deres egen reigning,
om de måtte tilslåes skade eller døe. Og vorder løs
nings og indtægtspengene indkrævet med hyrdelønnen.
Og om samme da ei i mindelighed betales tilligemed
strafbøderne, udpandtes strax derfor såvelsom og for
pandtemændenes umage a 2 sk. hos hver person, hver
gang de udpandter. Og dersom det udpandtede gods
ei indløses af sammes eiere inden fire dage, sælges
samme ved offentlig auction efter foregående lovlig
publication på de skyldiges bekostning. Men skulde
så mange creaturer på en gang findes løse i engene,
at hyrderne ei kand bemægtige sig dem strax, da skal
de strax derom advare sognefogden i byen i Nørbye
sogn, at hånd til sammes tagelse skal forskaffe dem
hielp af lodseierne efter rigtig omgang imellem samme.
5. Skulde det befindes, at nogen af os eller vore
hustruer, børn eller tyende skulle overfalde hyrden
med skieldsord, hug eller slag, fordie de har fasttaget
vores creaturer, da skal hver af os betale for sig eller
sine for hver gang til straf til Nørbye sogns fattige
1 mark, der i mangel af mindelig betaling udpandtes
på deres bekostning, og desuden være lovlig tiltale
undergiven efter forseelsens beskaffenhed.
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6. Om engvogterne skulle befindes efterladne med
engenes vogtelse og se igiennem fingre med nogen,
hvis creaturer måtte komme eller gåe løse i engene,
og ei fasttager samme, da betaler og afkorter de hver
i deres løn for dend første gang 8 sk. og siden for
hver gang 1 mark til Nørbye sogns fattige og des
uden være pligtig at erstatte skaden efter 2de uvillige
mænds taxation og skiønsomhed; dog påligger det
alle lodseiere dermed at have indseende, og om de
måtte befinde sådan skiødesløs forhold hos engvog
terne, samme da strax at angive for sognefogden i
byen i Nørbye sogn, at skaden kand vorde besigtiget
og taxeret, og skadens taxation og muleten af deres
løn indeholdt. Mens tier nogen dermed, indtil eng
vogterne har indkrævet og fået deres løn, er derved
intet at giøre.
7. Dend hyrde, som skal vogte Schideneng, skal
og vogte dend udskiftede foerte i Nørbye sogn, forsåvidt som skift er, på samme måde som oven er
meldt, og skal de, som tilhører samme, og betale en
billig vogterløn årlig deraf efter sognefogdens og de
8te mænds kiendelse, dog uden at betale noget til
markboedens opsættelse eller vedligeholdelse i Schi
deneng,
8. Med engvogternes leielse til disse enge i dette
år og efterfølgende åringer forholdes som forhen,
indtil touren er omgået imellem disse enges eiere;
men vil samtlige eiere siden have nogen forandring
desangående, kand derom af dem ske samling, og
samme bestemmes af de fleste og største lodseiere.
9. De som årlig skal leie engvogtere til disse enge,
skal leie så forsvarlige folk dertil, så at de selv vil
være engeierne ansvarlig derfor, og have samme leiet
til dend 23. April eller self vogte.
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10. De som årlig skal leie engvogteren til Næssen,
skal forskaffe markboeden sammestæds opsat og i stand
til hvert års 23. April, til hvilken tid og markboederne
i Skideneng og Ålboen skal være i stand, under straf
1 mark til Nørbye sogns fattige for hver dag over dend
tid, som i mangel af mindelig betaling udpandtes hos dem,
der årlig efter rigtig omgang skal leie engvogterne.
11. Skulle nogen ride over anden mands eng, an
taster engvogterne samme, og hånd icke kand bemæg
tige sig samme, anmælder hånd det for sognefogden
i byen i Nørbye sogn, som derfor besørger straffen
inddreven efter forestående 4. postes indhold om løse
hæster.
12. Ingen måe kiøre på en andens eng, undtagen
hånd dertil måtte fornødiges at kiøre og bierge hans
høe, hvormed engvogterne skal have nøie opsigt; thi
uden slig årsag skal de skyldige derfor straffes efter
4. post som for løse hæste i engene, der første gang
for 2de hæste er 4 sk.
13. Er indgået angående engsletten samme stæder,
at alle lodseiere i dette år 1786 eller flere åringer måe
slåe deres eng, når de selv vil. Mens skulle dend
største del af engeierne befinde, at sligt er skadelig,
da skal sognefogden i byen i Nørbye sogn med 8te
af lodseierne årlig ved hver 24. Juni sammentræde
og overlægge, hvad tid der skal slåes, og sligt lade
bekiendtgiøre her på begge sogners kirkestevner, da
samtlige lodseiere derefter skal rette sig. Og dend
som måtte underståe sig at slåe sin eng førend dend
tid, skal straffes for 2 mark af hver dagsslet til Nørbye
sogns fattige for hver dag. Dog måe de, som er eiere
af Sandflod og de såkaldede tofter Ryefoed og Slukflod, slåe samme 4, 6 a 8 dage forud. Og
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14. I anledning af forestående 12. post er indgået,
at dend, som måtte fornødiges at kiøre over en andens
eng for at kiøre og bierge hans høe, icke må kiøre
ligefrem over en anden mands eng, men skal være
forpligtet så vidt muelig at kiøre skråe derover, på
det at engen så meget muelig kand forskånes, og til
lige se derhen, at kiørselen tilligemed kand falde over
en anden mands eng.
Disse poster hvorefter vi og vore arvinger samt
efterkommende eiere af bemelte enge skal rette og
forholde sig, beder vi underdanigst at vores høie øvrig
hed hr. Kammerherre og stiftbefalingsmand von Urne
nådigst vil behage at ratificere.
Nørbye og Sønderhoe sogner på Fanøe dend 3.
Martii anno 1786.
47 underskrifter.
Ratificeret.
Ribe den 7. September 1786.
C. Urne.
Publiceret på kirkestevne for Nørbye menighed på
Fanøe søndag den 24. Julii 1791 af
L. Fischer.

Efter originalen, der findes hos formanden for hartkornskassen i Nordby. Den er skreven på to folieark og
stemplet en fierdedel rigsdaler; men så tilføjes i margen:
I mangel af Nr. 4 til 24 sk. forbruges dette ark.
Fanøe dend 3. Martii 1786.
C. Engelstoft.
Til post 2 er med en knappenål fæstet følgende seddel:
Dags dato haver sognefogden Hans Lauritzen til mig
underskrevene efter acorte betalt 3 rdl., siger og skriver
tre rigsdaler, for det grund, som er kiøbt af mig til
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at sætte Alboe markboe på, alt i følgende den oprættede viede og vedtægt af 3. Martii sidstleden den
2. post, som af mig selv er underskreven, hvorfor jeg
for bemelte 3 rdl. kvitere.
Fanøe den 12. November 1786.
Jens Andersen.

Vester Vested, Ribe herred.
1641.
10. Mai 1641. Grand vilkord.
1 .......... først at ingen må hafve mer til hver otting
som 3 nød eller køer på kogangen eller på fredagere
eller i engen eller i sergang på foerten, uden det kand
vere noget, som icke kand følge hiorden ....
2 .......... beløber sig in summa 165 nød, som skal
følge den hiord, som ganger på fredagere og intet mere,
og ei heller i engen fra den dag, mand skal slå det af foeret, og indtil den dag, mand tager det på foer igen....
.... Underskrifve vi med voris hender og merk.
Underskreven med bomærker.
Efter »C. L. E. Stemann: Schlesivigs recht und gerichts
verfassung im siebenzehnten jahrhundert.
Schlesivig
1855.« side 69.

Maribo amt
Hillested, Fuglse herred.
1739.
En lovformelig byelov, hvorefter enhver bye på
grefveskabet Knuhtenborg sig hafver at rette, som skal
følge hver stæds oldermand til vedbørlig efterlevelse.
1. Skulde alle byemændene efter dend udi hans
kgl. majst. allernådigste lovsatte tid være tiltengt
deres gierder i fuldkommen stand at hafve satte, som
er for deres vårmarke før Voldermisse og for vinter
marken før st. Mortensdag efter landets skik og vedtægt
eragter fornødent. Men for ald ulempe at forekomme
og at dend fattige, som icke kand komme sin gierning til gafns afstæd, for hastig skal overrumples med
byens vedtagne pantninger, da hafver samptlige bye
mændene i det mindste 8te dage for dend tid, de
agter fornøden deris heigning at hafve endet og gier
der istandsatte, at samles og vedtales med hverandre
derom, som og om nogen ødegårder iblandt dem
skulle befindes, da at tilmelde mig dend besluttede
tid til gierdernes islandsettelse, der samme ved de
øde stæder og kand foranstalte, da byemændene ved
denne deris samling og selv indbyrdes skal vedtage
en billig straf for gierdernes befundne uduelighed,
dend de skal bekiendtgiøre for enhver ved forommelte
samlingstid, som og ald dette ved tvende mænd lade
Vider og vedtægter.

3. B.
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bekiendtgiøre for enhver betimelig for andre byer,
som kand hafve fælletsmarke med dem. Når aldt
dette er giort og gierdernes udøgtighed til satte tid
endda befindes, lover jeg at indbringe byemændene
alle de strafpenninger, som de ved mening samtycke
forud har indgået, alt ifølge af lovens 3. bogs 13. cap.
39. art., når mig derover gifves specification.
2. Når gierderne således lovligen befindes istand
satte og dog beskadiges, igiennemboeres og oversprin
ges af skadelige svin eller creature, da forelegges
sammes hosbund at legge tilbørlig hægt på samme
creature eller siden erstate ald påfølgende skade.
3. Om sommeren førend vedtages noget creatur at
settes udi tyring, skal byemændene en vis dag forud
besigtige alle de tyer, som dertil i marken bruges og
strax forelegge de brøstfeldiges eiermænd inden 2de
dage at lade forfærdige at fremvise for oldermanden
andre gode og døgtige tyer, og førend det sker, gandske
at formene dennem at befindes i deres marker med
noget slags tyrekvæg. Og sådant et siun på tyrerne
må ske i mindste en gang hvert måned, sålenge de
bruges, da at enhver og tyrer deres eget under straf
efter efterfølgende 4. og 6. articul.
4. Skulde nogen indføre sine bæster, kvæg, fåer
eller svin i anden mands uslagne enge eller besået
ager, og det hannem kand overbevises, da skal hånd
derfor foruden dend skade, som kvæget kand hafve
giort, som strax af nærmeste bønder taxeres, erlegge
og betale første gang for hvert stort høved 1 rdl., for
et ungt nød eller svin 3 mark, for et fåer 1 mark.
Sker det anden gang, da dåbelt såmeget og 3die gang
sine voldsbøder.
5. Skulde nogen overbevises hemmelig eller åben-
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bare at hafve oppetaget eller ladet oppetage gierder
eller stafre af gierder for at gifve anden mands kvæg
anledning at indkomme i sin ager eller eng for at
beskadige sin næste på ubillig optagelsespenge eller
påføre ham sag for giorte skade, skal hånd efter
lovens bydende betale sine voldsbøder som og dend
anden mands creature om det derved nogen skade
kunde forårsages, hvilke tvende poster ifølge hans
maist. forordning af 14. April 1694 skal efterleves.
6. Hvad ellers af uagtsomhed eller forsømmelse
kand befindes af løse kvæg, bester, svin og fåer udi
kornmarke og uslagne enge, når de med korn ere
besåede før auredernes ere der udi opgifne, da måe
det strax oldermanden tilkiendegifves, som ved skifte
imellem mændene i byen, om de ei alle dertil be
høves, lader samme optage og til løsningspenge fordre
for et bæst eller andet stort høved 8 sk., af et ungt
nød eller svin 4 sk., af hver fåer eller gris 1 sk.
Ellers skal og foruden løsningspengene dend skade,
som kvæget kand hafve giort efter upartiske dannemænds billig sigelse igiengieldes. Dog skal dend eller
de, som løsningspengene annammer, derhos ved deres
ed benægte, at fæet ei med deres villie og vidskab,
på det stæd, hvor skaden sket er, var indkommet.
Og når skaden en gang er godtgiort, skal derfor ei
noget videre betales, om det sig kunde hænde, at
kvæget på samme stæd var indkommet, men mere
skal komme dend til ansvar, der ei så vedbørlig har
repareret det led eller gierde, hvorfra skaden er kom
met, som burte.
7. Ved auredernes opgifvelse skal efterfølgende iagt
tages, at om der er 2 eller flere byer om én mark,
og dend ene kand fåe ophøstet før dend anden og
29*
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derover vil hafve sit kvæg i auret, da skal samme
ved tvende mænd gifve de andre bud derom og hafve
det i deris minde og således vogte kvæget på deres
egen byefangst, at det icke kommer på de andres
uhøstede agre og giør skade. Hvo noget af dette for
sømmer, og deres kvæg modtvilligen indlades i det
uindhøstede korn, betaler først skaden og dernæst
løsningspengene efter denne byelovs 3. articul. Men
hves kunde eragtes sligt af en uvidende forseelse at
være sket, da betales foruden skaden efter byelovens
5. articul, og førend denne betalning er aflagt eller
gifvet nøiagtig caution af forseendes herskab, har ved
kommende ei nødig at lade kvæget fare. Men når er
betalt, hvad bør, måe ei opholdes under straf, alt i
følge af lovens pag. 483 art. 44—45 og hs. kgl. maist.
allernådigste forordning af 14. April 1694. Men findes
nogen, som enten af forsømmelse eller fortræd vil
icke høste sit korn, når det er høstfærdigt, da skulle
de, som høstet hafver, ved tvende byemænd hannem
advare og legge hannem dag for. Findes hånd modtvillig, da ere de andre byemænd ei pligtige for hans
skyld at holde deres kvæg af auret, og hånd hafve
hves skade, som hånd derover lider. Men hves nogen
af uformuenhed ei kand hafve indhøstet så tilig som
de andre, bør de at komme ham til hielp og ei for
gribe sig med at indslåe creaturer på hans uindhøstede
korn ifølge lovens pag. 484 articul 46.
8. Ledene, som enhver hafver for deres marker at
vedligeholde, skal således holdes i stand, at ingen sig
derover skal beføies at klage. Og hves de udøgtige
befindes, skal de, som det erfarer, samme for older
manden tilkiendegifve, at hånd vedkommende forresetter en vis dag samme at lade forfærdige og reparere
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til under 2 marks straf, hves forsømmes. Og denne
straf at continuere så mange dage, som opsettes efter
første satte dag, og desuden at være ansvarlig for,
hvad skade der fra samme ulovlige leder sig tildrager.
9. Med mindere enhver bye vil være tiltengt at
giøre de efterladende bønders gierning derudi, så skal
de vedtage på sognestefne visse tider at anfange deres
pløininger i alle slags tilfælde sampt gødsknings udkiørsel og sette visse tider, da det overalt skal være
tilendebragt efter landets skik. Da ald dend ulæg,
som ei til Juni månets udgang første gang er giort
klart med pløining, og til Augusti månets udgang
anden gang, skal tilfalde byen til fællets arbeid, der
for dend ene således drifve på dend anden, at ald
gierningen i sin rette tid kand ske, og enhver selv
bestyre sin gierning. Skulde der findes sådan for
sømmelse hos nogen, at de øiensiunlige lod se, de
ickun forhalde for at tilvende sig andres hielp, skal
de betimelig lade mig det vide, og det ei i sidste
time, at jeg kand råde boed derpå. Med grøfter og
vandfoerer såvel på de besåede som ubesåede marker,
skal oldermanden med tvende andre, som skiftes i
byen, være pligtig at gåe én gang hver månet og an
sette hver fafn, som på nogen mands jord kunde
mangle, som burte hafve være sket, første gang for
1 sk., anden gang 2 sk. Så skal og ved dend sæd
vanlige gårdgang nøie observeres ild- og vandstæders
farlighed og udøgtighed og advares til reparation,
hvor kand ske, eller gandske forbydes, hvor for stor
fare befindes, at ulycke — som Gud nådelig afvende
— kand hindres. Ved deres gang med gierder gifves
nøie agt på lovens lydende med de 10 pilers plant
ning årlig af hver mand eller for hver manglende 2
sk. udpantes.
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10. Med svin at ringe iagttages nøie efter hans kgl.
maist. allernådigste forordninger. Og hvor mangel
befindes, fordres strafpenge efter byens og eierlafvets
vedtægt.
11. Dend utilbørlig axesankning i høstens tid af
friske og sterke folk, der bedre kunde tienne både
sig og sin næste med at tage mod dagleie, måe og
hver bye se afskaffet, således at ingen uden sådanne
nødlidende og elendige mennisker tillades det, som
intet til andet arbeid ere tienlige. Og hves andre be
trædes, da måe samme oldermanden tilkiendegifves,
at pantes for hver dag 2 mark. Og var det endog
mest billigt, at ald axesankning blev forbudt i hver
mark, til dend var indhøstet. Men derimod og billigt
at opholde et par dags tid med at slåe i auret, at
fattige folk de affaldne ax kunde opsanke.
12. Skal icke nogle af disse strafbøder anvendes
til nogen unøttig drik eller fylderie. Men førend nogen
slags upantning sker, skal der søges approbation derpå
hos mig, hvorefter oldermanden lader pante, hvilken
approbation jeg hos mig fører til bogs og derefter
ved hver Mickelsdag kræfver hver byes oldermand
de approberede pantninger enten i pant eller penge,
derfor at tilkiøbe til deling i byen salt eller tierre
efter loven, da de og på samme måde skal være tiltengt at holde i behold alle andre penge, som byens
fælletsskab enten for gresleie eller andet kand til
komme, dennem de icke til unøttig drik, men til
oven anførte skal anvendes og til dend ende giøre
mig rede derfor, som og hves de for opdrefne kvæg
erholder, dem de altid skal lade fare imod oven
anførte løsningspenge, leveres alt i følge af hans kgl.
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maist. allernådigste lov og forordning og til en hver
byes stoere nytte og fordel optegnet af.
Kiøbenhavn, den 1. Mai 1739.
Zeuthen.

Ligelydende gienpart er mig af M. Zeuthen over
leveret til skyldigst efterlevelse for Hillested sogn.
Lorentz Friderichsen.
Som og jeg Erich Hansen.
Som og jeg Niels Jørgensen.

Efter originalen i Knuthenborg godsarkiv. Den er i
et foliohæfte på seks blade, hvoraf de fire er fuldskrevne.

Rersnæs, Bandholm, Fuglse Herred.
1760.
Anno 1760tyve haver vi samtlig Ressnisemænd ind
byrdes besluttet og gandske forenet os om at have fire
marker til Ressnise bye, om det nådige herskab der
udi vilde være os behielpelig med deris nådige reso
lution om tilladelsen, da det gandske vist kunde være
både os og herskabet til nytte.
1. I henseende til voris creaturers føde og ophold,
det vi ingen år uden stor besværlighed kand føde og
opholde, uden vi både må tigge og kiøbe til dets
ophold.
2. Så kand vi og bedre giødske og drive jorden,
når den bliver omdelt, thi det falder så til for de
fleste af os, at vi haver voris halve jord til en såe og
kuns en tredie part til en anden, hvor ud over vi på
den tid, hverken kand giødske eller drive den; thi
når vi skal såe både erter, biug og havre i én mark,
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så bliver erterne og havren opædt, imedens vi såer
bygget, formedelst at vi ingen udlægge eller græsning
haver til voris creaturer i foråret.
3. Hvad gierdsel eller heigning er angående, da
kand det icke være os til nogen hinder, formedelst
at vi aflægger ligesåmeget, som vi optager. Det kand
og være os meget beleilig udi dette år, formedelst at
ingen af os fåer intet uden et tønde land at besåe i
dette år mer end sedvånligt og ei et andet år, uden
hvad lidet er ångående. Det falder og meget beleilig
for os i dette år med gierdernes flytning, formedelst
at vi kand i år sette en lille arm gierder, og det
andet år en lille arm, og det 3. år er vi icke tvungen
at fuldfærdige det indtil det 4. 5. og 6. år, da det al
deles icke kand være nogen mand til hinder.
4. Haver vi og den ene med den anden således
delt, byt og mågelagt jorden imellem os, så at hver
mand finder sig hermed fornøied. At dette således
er nu allis voris alvorlige villie og forsæt, tilstår vi
samtlig med voris hænders underskrift og forbliver
stedse voris nådige herskabs troe og pligtskyldigste
undersåtter til døden.
Ressnis den 1. Febr. 1760.
Sexten underskriver sig med begyndelsesbogstaver af
deres navn, én H. Graver.

For at efterse alle de til Reersnisse bye henhørende
marker, enge, græsning og skovsparter, bliver herved
udmeldt sognefogden Anders i Maglemer og Peder
Christensen sammesteds, Claus Nielsen og Jørgen
Steen fra Ørstofte, som alle fire begiver sig til byen
på førstkommende løverdag, da enhver af byens gårdmænd skal være tilstede, og når da disse 4re mænd
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have efterset samme, haver de ved nøie overveiende at
skiønne:
1. Om de marker, således som de nu findes ind
delte, kand uden stoer besværlighed indrættes til fire.
2. Om jorden i alle markerne er af dend beskaffen
hed, at dend kunde imodtage sådan forandring af
sæd, når fire marker blef.
3. Om dend fornødne heigneng befindes på byens
tillæggende grund at vedligeholde gierderne med frem
deles. Og
4. endskiøndt vel alle byens mænd for nærværende
tid er for, at deris agtende forandring skulle ske, og
formening om at blive til nogle fordele for dem, så
er det dog icke dermed afgiort, om de og for nær
værende tid er i stand til at drive og behandle så
megen jord mere end tilforn, når de fire marker ind
deles. I dend henseende haver de fire mænd at imod
tage samtlige byemændenes bevis og tilståelse for her
påteignet, at de alle, dend ene for dend anden, skal
være og blive ansvarlig for, at alle byens marker til
rætte tider bliver forsvarlig dyrket og drevet, enhver
sin part, som hånd tilhører, under videre forsickring,
som de skal give.
Hvorefter de fire mænd haver postvis her påteignet
at give deris betænkning således tilkiende, at de
samme, om det skulle forlanges, kand med sådan ed
bekræfte, at de ei anderledes og bedre har kundet
skiønne, end anteignet er.
For uden de fire mænd haver sognefogden Hans
Bringe og at være nærværrende for i fornøden fald
at give nogen oplysning, da hånd nu til dend ende
dette tilsendes, som hånd besørger til Anders Krøll
oversendt, samt dend fornødne anstalt føjet, at de fire
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mænd møder, som meldt, på løverdag og de Reersnisse
mænd alle ere tilstede samme dag, samt at de 2de
mænd fra Bandholm, der tillige indfinder sig for at
observere og give tilkiende om Bandholms bye nogen
fornærmelse skulle ske ved dend agtende inddeling,
hvorefter dette mig tilsendes til nærmere forestilling
for høie herskabet.
Binnitze d. 11. Marti 1760.
O. J. Stampe.

Efter udmeldelsen til i dag haver vi undertegnede
fire mend tillige med sognefogden Hans Bringe mødt
i Reersnisse i byemendenes overværelse og forfattet en
forretning efter vor skønsomhed, som følger:
1. Kand markerne til byen indrettes til fire, uden
byen til nogen besværing, siden der vel aflegges så
mange giærder, som de opretter.
2. Hvad jorden angår anser vi endel af den bekvæm
til ærter. Det øvrige, som icke vil kand anses til
erter, vil de rette sig efter at såe med blandingskorn
og havre.
3. Hvad hegningen angår, kand vi icke andet skiønne,
end der er og kand blive fornøden hegning til gierdernes opretning og vedligeholdelse.
4. Hvad markerne og jordens drivning angår lover
vi dend ene med dend anden, hver for sin part, at
pløie og såe i rette tid på bedste måde, som ske
kand. I øvrigt forbinder vi os til at være hinanden
behielpelig, så meget som mueligt er, undtagen at
vanlycke falt på en mands bæster, at hånd slet intet
kunde drive af sin jord, hvilket vi testerer med vore
henders underskrivt.
Sexten underskriver sig med begyndelsesbogstaver af
deres navn, én H. Graver.
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5. Hvad gresningen til byen angår, da kand dend
blive dem mere nyttig og brugelig end tilforn.
6. Hvad Bandholms mænd angår siden de var til
sagt tvenge gange og icke mødte, er det tegn til, at
de der imod intet haver at erindre og anses icke
heller af os for andet, end at de derved kand have
fordel.
At dette ovenmeldte efter vor skiønsomhed på bedste
måde er forrettet, som antegnet står, testerer.
Reersnisse d. 15. Marti 1760.
Anders Krøll. Peder Christensen.
Claus Nielsen. Jørgen Pedersen. H. Bringe.

Efter originalen i Knuthenborgs godsarkiv. Den er
skreven på fire folioblade, hvoraf de fem første sider er
fuldskrevne.

Odense amt
Søndersø, Skovby herred.
1718.
4. Neste søgnedag før Voldermisdag skal byelofven
gåe fra dend ene og til dend anden, og da åldermanden indsettis, da skal og samptlig bønderne uden
advarsel møde på stæfne. Hvo der ei møder, bøder
8 sk. Og må ingen undskylde sig for at være åldermand, med mindre alderdomb og svaghed det kand
hindre, og da bøde til byen 4 mark danske. Iligemåder forholdes med stoelsbroder.
5. Hvo som icke vil være åldermanden lydig, bøde
til byen 2 mark.
6. Når åldermanden gifver aftenvarsel at møde
stæfne om anden dagen, forsømmer da nogen at møde,
bøder til byen 2 sk. Og skal ingen forfald gieide
uden herskabets eller og siugdomb.
7. Når åldermanden byder til stæfne i louglig tider,
hvo da icke møder, bøder 2 sk.
8. Åldermanden skal være tilstede, når stæfnen
holdes, og lade stæfnen gåe for sig, når de fleste ere
tilstede. Tøfver hånd for lenge, bøder hånd self til
byen 2 sk.
9. Hvad de fleste med åldermanden til byens nytte
samtycker, måe icke én eller toe kuldkaste.
10. Hvo som forsømmer at gåe omkring gierder,
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når hånd af åldermanden blifver advaret, bøder til
byen 2 sk.
11. Skal åldermanden med byemændene hafve fri
forlof at gåe i hver mands hus og gård og tage pandt,
hvorfor det være kand, når de derfor erre falden, og
ei bøde noget derfor.
12. Hvo som ofverfalder åldermanden enten med
hug eller unøttig ord bøder strax .... og siger nogen
åldermanden en løgn på, bøder strax 2 sk.
13. Og skal alle gårdmænd såvel som husmænd
være åldermanden hørrig og lydig, når hånd påbyder
noget, som er til byens bæste. Mens hånd måe ingen
lade strafe, førend hånd har haft derpå 8te mænd på
læg, som byens eller sagens beskaffenhed best kunde
vide, og der efter kunde skiønne og kiende til her
skabets videre godbefindende, om de af parterne skal
påskyldiges.
14. Åldermanden skal vere pligtig og hafve godt
tilsiun om alt det, som kunde vere byen og menige
naboer til gafn, så frembt hånd icke vil lide straf og
skade for dend forsømmelse og uagtsomhed, som
hannem af menige byemænd kunde påsiges.
15. Blifver åldermanden fortrædelig eller forsømme
lig i sin bestilling, at hånd vil icke holde god ret i
byen, skal hånd anklages for herskabet eller fuldmegtigen, som kunde hørre begge parterne. Findes da
hos åldermanden nogen brøst, bøder til byen første
gang 2 mark, anden gang dobbelt. Anklages hånd
uskyldig, da bøde anklagerne self så meget til byen,
nemlig første gang 1 mark danske anden gang dobbelt.
16. Når åldermanden lader vare til stæfne og hafver
at forrette på byens eller herskabets veigne, da skulle
hver mand strax møde, uden hånd hafver lovlig
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forfald, thi da skal hånd dog pligtig være at skicke
it vis bud fra sig, eller bøde hver gang 2 sk. Mens
hvis som er, at der er kommen kvæg i vången eller
de går med gierder, da skal hver mand i egen person
følge med, undtagen hånd er i hosbondens forfald
eller sengliggende. Hvis icke det, da bøde for sin for
seelse hver gang til byen 8 sk.
17. Hvo som på stæfne giør åldermanden ulyd,
når hånd taller noged til menige mands beste, eller
og opsetter sig enten med skieldsord, dørris tilyckelse
eller i andre måder, når de efter åldermandens befalling for en eller anden forseelse pandtes, eller og
findes mutvillig at betaile deres bøder efter denne
byelouf, når de derom advares eller og udi andre
måder findes fortrædelig, eller og vil icke være ålder
manden hørrig og lydig, da bør dend skyldige at bøde
til byen 4 mark danske, som strax af hans boe skal
udpandtes under dobbelt straf, om band sig der imod
opsetter.
III. Om hegn, gierder og grøfter.
1. Åldermanden skal tilsette 4re mænd, naboer efter
naboer, og se til hver arm gierder omkring korn
markerne og skal sådan tilsiun tage sin rette begyn
delse først i Mai månet og siden med flid forfølge
indtil alt høe- og kornhøsten er fuldkommen endet,
og måe samme tilsiun ingenlunde forsømmes, at det
jo i det ringeste én eller toe gang om uggen vorder
set til de gierder, som åldermanden hafver at gåe
med. Og dersom brøst befindes på gierderne, skal
det gifves eiermanden tilkiende, og dersom hånd da
icke tilbørligen strax lucker det, skal hånd betaile
skaden, som er giort og imidlertid giøres, og derfor
uden bøde til byen 8 sk. Og dersom de forsømmer
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at tilsige eiermanden, som der til skal hafve opsiun,
betalle self skaden og bøde til byen 12 sk.
2. Voldermisdag skal gåes om gierder, og da skal
alle mark-, bye- og hauggierder verre gandske fuldgiert, og at de kand ståe for et fuldt siun. De som
da findes brøstfeldig og icke kand ståe for lovlig
siufn, bøde for hver gierde enten det er mark- eller
bye-, lidet eller stort, 4 sk. og skafe det fuldgiert til
8tende dagen der efter. Hvis det da icke blifver fuld
giert bøde til byen 8 sk. og derforuden betalle al den
skade, som derved kand tilføies.
3. Hvis gierder, som icke er gauflukte til st. Michelsdag, om rugmarken, gifver for hver gierde 2 sk. Og
hvis det icke inden 8te dage derefter forsvarlig oplukt,
bøder til byen for hver gang 8 sk.
4. Hvem som opbryder anden mands gierde og
færdis igennem uden hans minde, som eier gierdet,
bøde til byen 2 mark og giøre gierdet igien så godt,
som forsvarligt kand være, og hvis skade der ofver
giøres, dend derforuden at betalle.
5. Iligemåde hvem som befindes at krybe ofver
anden mands gierder, som icke er sædvånlig gangstie,
bøder til byen hver gang 2 sk.
6. Befindes nogen gårdmand, husmand, inderster,
nogen deris børn eller tiennistetiuende at agge eller
bære til byen af gammel gierder staufre, giersel eller
noged andet brændsel, som tilforne hafver været udi
nogen biugning, uden menige byemænds villie eller
videnskab, for hver gang sligt befindes gifves til byen
2 mark danske.
7. Alle grøfter skal være allen vide under i, og
diebanken 2 allen høi, skal og samptlig byemændene
af åldermanden årlig tilholdes at besette deris grøfter
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og gierder med pille, så som det er enhvers egen nøtte
og gafn.
8. Dersom nogen befindes at stifve træer, hugge
pille eller slåe barken deraf eller og løsner dem i
jorden på en anden mands mål, item hvem som
hugger nogen mands skouf enten torn eller elle af
hans skoufs part uden minde, gifver til byen 1 rdl.
og til herskabet, efter som de det vil pålegge.
9. Dersom nogen ofverbevises at tage staufre eller
giersel af anden mands giærder, bøde første gang 2
mark, anden gang 4 mark.
10. Dersom nogen befindes at slåe vångelæder åben
efter sig, enten for kornvång eller anden heigning,
bøde for hver gang 4 mark, og om noget kvæg eller
andet der ofver giør skade, bøde skaden og derforuden
af dend skyldige at betallis vide, nemblig 1 mark.
11. Lædene skal vere færdige lige med grøfter og
gierder, at de kand ståe for it fuld siun. Hvo det
forsømmer dennem til rette tid at fuldfærdige, bøde
1 mark og blifver lædene efter sædvåne til de gårder
at holde vedlige, som hidindtil været hafver.
IV. Om pløining og sædeland, fællet
og of verdrift.
1. Der skal altid blifve ståendis én fur jord imellum
naboernis agre. Og hvo dend bryder eller ompløier,
bøde 4 mark.
2. Hvo som pløier fra sin naboe enten i agger eller
æng, skal udlegge det igien efter fire uvillige mænds
siggelse og siun, bøde derfor 2 mark og være så
mand ligegod.
3. Hvo som agger eller rider i sin naboers ager
og eng eller afslår ham sit græs førrend kornet eller
høet blifver afslaget uden dends minde, som grunden
eier, betaile skaden og bøde 1 mark.

SØNDERSØ, SKOVBY HERRED

465

4. Hvad sæeden er angående, da måe ingen hafve
bester eller fæemon i rugmarken, når der såes haufre,
ei heller i biugmarken, når der såis blandkorn, und*tagen de som hørrer til ploven. Hvo her imod giør,
bøde for hver hest eller høfved, som ei plougen til
hørrer, 2 sk.
5. Skulle og nogen fordriste sig at slåe deris bester
løsse i rugmarken, når haufren såis, og de kommer
på ruggen, da betalle hånd skaden efter 2de mands
siggelse og bøde for ulydighed 1 mark.
6. I biugvången må ei heller løsse kvæg eller bester
indførris, når kornet såis, og til forevending sige, at de
vil bruge dem til plougen, ei heller lade noget mere
løs, end der findes spendt for plougen. Hvo her imod
giør, betalle for hver hest eller høfved, som ei plofven
lilhørrer, for hver gang det sker, 4 sk.
7. Skal og hver mand sætte sine bester eller kvæg
hos sit eget korn, imens de høster, og om natten sette
det på lei eller måjord fra kornet, og kvæg og bester
allene at hafve i dend mark, de høster udi, og icke
i de andre, under 2 sk. hver gang. Tager nogen
mand skade, da bøde dend, som kvæget eier, efter
2de mænds sigelse. Ofverbevisses nogen at slåe kvæget
løs i vången, betalle skaden første gang 8 sk., anden
gang dobbelt. Men kommer de løs af våde og går
en half time, da bøde dend, som kvæget eier, 2 sk.
8. Ingen måe tøire eller bede på anden mands
grund, enten i vång eller leiemark, førend dend blifver
opgifvet, med mindre hånd hafver det i dens minde,
som grunden eier. Hvo det giør, bøde 4 sk. og be
talle skaden.
9. Om nogen naboe hafver nogen lei i kornmarken
at bortleie, skal det naboerne førend andre tilbydes.
Vider og vedtægter. 3. li.
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Skulle de det icke behøfve, så nogen fremmet byes
kræ og kvæg dertil indtages, skal eieren fra grunden
svare til al dend skade, naboerne der ofver kand fåe
på deres korn, som grændser på leien. Og om na
boerne samme græs behøver, og eierne icke vil unde
det til byen, bøde for ulydighed 2 mark og svare til
skaden, som før er mældt.
10. Hvo som tøirer på en anden mands grund,
gifve til byen for hver tøiresæt 8 sk. Iligemåde skal
forholdes med tøiringen i biugmarken ved st. Hans
dags tider.
11. Hvis hæste, som går løsse i kornet eller med
fri villie slæber tøiret efter sig, da om det ofverbevises
kand, skal de bøde til byen 1 mark og betalle skaden.
Sker det uvidendes, bøde 2 sk., dog skaden at betalle.
12. Hvo som færdes i marken, og forekommer
kvæg, som går til skade i kornet, og det icke hindrer,
så vit mulligt er, bøde efter dannemænds siggelse til
byen, hvis ret kand være.
13. Ingen måe plucke erter af anden mands grund
under 8 sk. straf, for hver gang det befindes. Og en
hver mand udi byen skal svare og betalle for sine
børn, tiuende og inderster.
14. Ingen måe læsse ax på urefne agre. Hvo det
giør, bøde til byen 8 sk.
15. Hvo som slår noget kvæg i vång eller aufre,
førend menige mand vedtager og opgifver, og skal
dend ene naboe komme dend anden til hielp, som
enten formedelst svaghed eller vandheld kand vere
tilbage. Hvo her imod giør, bøde 2 mark.
16. Hvad fælleden anlanger, da skal enhver nyde
græs derpå efter sin gårds vurdering. Men skulle der
findes nogle, som hafver mere kvæg, end dennem
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efter deris gårds vordering kand tilkomme, da skal
de gifve og betaile til de, som icke hafver kvæg til
deris gårds vurdering. Men så længe kvæg i byen
enten gårdmænds eller husmænds findes, og begierer
græsset til deris kvæg, da må intet fremmet kvæg
eller bæster indtages. Men skulle det endda befinde
sig, at nogen skulle fattes kvæg til hans græsning efter
sin gårds vurdering, når jæfning efter hver hartkornstaxt sket er, da måe dend, som i så måde findes
brøstholden, indtage fremmet kvæg på sit græs, så
vit hannem med rette kand tilkomme.
17. Hvem som indleier kvæg på fælliden, enten
husmænd eller andre, skal gifve til byen, når det på
alle mands er indslagen, af hver bést, kvæg, stor eller
liden, efter deris lovlig vedtægt og naboernes villie —
af et bést under tiden 2 mark, af en ko 1 mark, af
ét svin eller får 4 sk., af en gås 1 sk., hvilke penge
hånd, når åldermanden påesker, betalier.
18. Hvor tørremosser findes på byens grund, og
naboerne findes tienlig, vandet derfra ved grøfter i
tide at udgrafve, skal enhver være pligtig at møde
med deris visse bud, efter som de vorder ens om,
under vide 1 mark.
19. Dersom nogen enten af byemændene self eller
ved sit bud udtager sit kvæg af falden og icke hafver
det i faldeværgernes minde, bøde til byen 4 mark, mens
er hånd uden byen, angifves sligt for herskaberne, som
hannem derfor efter lands lov og ræt kan lade tiltalle.
V. Om boemerke.
Hver mand skal gifve sit kvæg af alle slags sit
gårds eller boemærke, førrend det om året slåes på
græs. Hvilket kvæg, som findes umærket, måe af
åldermanden indtages, indtil eiermanden findes, da
30*
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dend, som kvæget eier, bøde for ulydighed 1 mark.
Skulle og ingen vilde kiende sig ved samme umærket
kvæg inden 3 dage, da hafver åldermanden det at
gifve hosbonden tilkiende, på det dermed efter lovlig
medfart kand blifve medhandlet.
VI. Om skadelig kvæg, svin eller hunde.
1. Hafver nogen gård- eller husmand skadelig kvæg
eller bester, som springer ofver gierderne eller vant
at bryde sig igiennem som svin eller anden småe
creatur, da i tide at holde det i god og forsvarlig
hegte. Sker det icke, da at betalle til byen 1 mark,
og der foruden skaden, som det kand forårsage.
2. Iligemåde hafver nogen mand svin eller hunde,
som bider får, lam, gies eller andet småkvæg, skal
svinene vere i hægte og hundene bunden, eller hundene
at hugge en fod af. Findes de efter advarsel at vere
løsse, skal de for hver gang bøde til byen 8 sk. og
skaden, om noget imidlertid giøris, at betalle.
3. Hafver nogen giæs, som vil flyve i kornmarken,
da at stecke dem. Hvis icke, da betallis for hver gåes
Vs sk.
VII. Om tyre og orne at holde.
1. Åldermanden skal iagttage at de i byen holder
en god tyr, som skal indtages på foder otte dage efter
Allerhelgensdag, hvilken tyr skal fødes i byen mand
fra mand en vinter tillige. Og skal årlig af menige
byemænd lefveris til de, som tyren hafver at føde, af
hver koe 1 fieringkar godt biug. Og skal åldermanden
med 3de mænd 2de gange om året, nemblig Michelsdag og Påske, efterse, hvorledes tyrren rygtis og fødis.
Findes derpå nogen forseelse, da bødes derfor efter
dannemænds sigelse. Og hvilken mand, som lader
tyrren hente til sine kiør, skal igien samme dag lade
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dend hiemdrifve. Hvo sig herimod forsér, bøde til
byen 8 sk.
2. Samptlige byemændene skal kiøbe dennem en
orne, hvilken første år skal være hos åldermanden
og siden fra en naboe til en anden, sålænge ornen
er tienlig. Og når dend det icke længere er, da kiøbes en anden. Til samme ornes underholdning gifves
af hver mand 2 skiepper hafre til dend, som ornen
holder.
VIII. Om veie at holde vedlige.
1. Åldermanden skal hafve flittig indseende, at
veiene, så vit byens markeskiel recker sig, blifver
årlig holdt vedlige, så at dend reisende der ofver icke
skal hafve at klage. Og hvor brøst findes, skal alle
byemændene være forpligtet tillige med åldermanden
dennem så forsvarlig at flye til rette, som det sig bør.
Og dersom nogen findes forsømmelig, når de derom
advares, bøde for hver gang 8 sk.
2. Når vårsæden er sået, skal oldermanden lade
menige bymænd sanke, og da at fylde og flye på veie
så vel som på gaden, hvor fornøden giøres, som for
svarlig kand eragtes. Findes nogen mutvillig og icke
møder, bøde til byen 8 sk., og dog deres part afsætte,
som de strax skal forfærdige, hvis de icke på nye
skal for forsømmelse straffes.
IX. Om isvove og skadelige veie.
Ingen måe grafve ler- eller tørfvegrafve, ei heller
kaste grøfter nær landeveiene uden forsvarlig kand
eragtes. ^Og opskiære gang af deris tøregrafver og grøf
ter, sampt og igienkaste de grafver udi byen og ved
veiene.*)
*)ySidste atten ord er skrevet med andet blæk, de to første
tillige gentaget. Overskriften passer ikke til teksten.
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X. Om snefog.
Alle byemfiendene skal være pligtig at, når der om
vinteren tilsætter sig med snefog i byer eller lædstæder, at giøre vei, såsom det er både voris såvel
som de reisendes gafn og nytte, hvilket åldermanden
skal hafve indseende med, at det efterkommes. Findes
nogen mutvillig, når hånd derom af åldermanden advaris, strax pantis for 8 sk.
XI. Om ild- og vandstæder.
1. Og på det disbedre og forsvarligere ildslæder,
ofne og skårstene kand findes, skal åldermanden til
ligemed 4 af byemændene 3de gange om året, nemblig
om Voldermisse, midsommer og Michelsdags tider
omgåe at bese ofne og ildstæder, hvorledis de befin
des. Og dersom de 4re mænd icke godvillig vil gåe
med åldermanden, når de advares, skal de bøde hver
8 sk. Og om nogen brøst findes på ofne, esse eller
ildstæder — og hvor ingen esse er, skal flye dem —
skal de strængeligen påmindes at flye dem til rette.
Og hvis det icke er sket til dend bestemte tid, skal
sådanne ildstæder nedrifves af de mænd, som dennem
beser. Og hos hvem forseelsen og efterladenhed sker,
skal bøde til byen 2 mark.
2. Iligemåder skal åldermanden med hans andre
naboer til fornefnte tider om året hafve flittig ind
seende med dem, som hafver brønder og indhægnede
vandstæder, at de vel med giærder eller planker hol
des vedlige, og hvor mangel findes, strax fuldfærdige,
at der ingen der ofver får skade. Hvo det icke efter
kommer, straffes som forskrefvet står om ildstæder.
XII. Om forarmede og arme folk.
1. Dersom nogen af byemændene tilslåes armod
formedelst svaghed på dem self eller folk, så og
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vandheld på kvæg og bester, at de bortdøer, og silines
igien at kunde komme tilrette, da skal hver helgård
hielpe dem med én dags arbejde og et forleed at pløie
på deris egen bekostning, og en halfgård half så
meget. Iligemåde skal det ske, om det er på de tider,
høe eller korn skal høstes. Hvem det icke efterkom
mer, når åldermanden tilvarer bøde til byen 2 mark.
2. Men skulde det hænde sig, at nogen enten af
fortrædelighed skulle lade sit korn stå uhøstet eller
icke vilde holde folk, som hannem kunde hielpe —
i dend mening naboerne skulle vere pligtig hannem
at tiene — da har de ei fornøden det at giøre.
3. Arme folk, som kommer til byen og icke self
kand gåe, skal samptlig byemændene, så mange, som
hafver agger og eng i marken og med rette kand til
falde, være forpligtet at hielpe dem til en anden bye.
Hvo det forsømmer, bøde 1 mark.
4. Ingen måe påføre sin naboe nogen fattig folk
efter soellens nedgang. Hvo det giør, bøde til byen
1 mark. Og hvem som vil ei dennem bortføre, huse
eller hente, som kand tilfalde, og det dennem kand
ofverbevises, bøde 2 mark.
XIII. Om udædiske og tyfagtige folk.
1. Dersom nogen frivillig dræber anden mands
kvæg enten med knif eller noget træ, da skal hånd
betaile eiermanden skade. Og strax anklage dem, som
slig udædiske gierning giør, for hosbonden, som han
nem efter Christian 5 lov kand lade straffe.
2. Hvilken kvinde eller pige, der befindes ulovlig
at malke anden mands kiør, og det dennem ofver
bevises, bøde til byen for hver gang ....
3. Dersom nogen mand holder nogen husfolk, som
klages ofver enten for tyfveri eller andre laster, da
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skal de sig strax skillie af med dem. Og om sligt
bevisses at dølge med dem, skal de bøde til byen
4 mark.
4. Dersom nogens bester kvæg eller andet blifver
dennem frastiollen, og de derefter forårsages at søge,
da skal naboerne, hvilken som ombedis, være for
forpligtet at følge med dem til færgestæderne eller i
landet, hvor det begiærer at søge derefter. Hvo som
her imod findes modtvillig, bøde til byen 2 mark.
5. Blifver nogen bestiollen, skal sambtlige byemænd
være forpligtet derefter at randsage hus fra hus, og
en hver sin boe opgifve og åbne, hvad som kand
være i lås og lucke, så at dend ene icke mere end
dend anden skal være mistænkt.
6. Findis nogen at stiælle tøier og andet forrekommende i marken, så vel som at bryde skoen fra
hæster, da første gang betalles skaden og bøde til
byen 4 mark, men antreffes hånd derefter og blifver
berygtet, anklages for hosbonden og straffes efter for
seelsen.
7. Ankommer nogen......... besviger folk med løgn
og......... måe ingen husse eller hælle dem; men
samptlig byemænd skal være enige dennem både fra
byen og sognet at bortdrifve. Hvo her imod låner
dennem hus uden herskabernis videnskab, bøde til
byen for hver nat 2 mark.
XIV. Om idgang og afgang.
Efter gammel skik og sædvane kand endnu Syndersøe byemænd nyde idgang og afgangs øl, 1 td. øl,
sålenge de sig derhos i alle måder skickelig forholder.
Findes nogen noget utilbørlig enten med ord eller
gierninger at forrette eller begåe når øllet drickes, da
bøde dend, som hans forseelse er til, penge til byens
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nytte efter åldermandens og 4re andre mænds sigelse,
dog hvad de fleste samtycker. Og der som nogen ved
dette øls drickelse nogen uskickelighed, Gud til for
tørnelse og andre til forargelse, og åldermanden icke
derofver alvorligen holder skik, da åldermanden self
at bøde til menige byemænd 2 fierding, dog intet af
fornævnte øl at drickes på nogen helligdag.
XV. Om de dødis begrafvelse.
Når nogen af dem, som er forarmet, ved døden afgåer........... mue til begrafvelsen icke kand ...........
samptlige byemænd .........
Efter originalen, der gemmes hos oldermanden i Søn
dersø. Den er i folio og meget medtaget, består af ni
blade, men der må have været to eller flere blade til.
Indledningen og hele første kapitel, der måske har været
om »kirkegang og gudsfrygt«, mangler. Andet kapitel
begynder med 4. artikel, og har formodentlig haft til
overskrift: »Om åldermand og stefne«. Der har måske
også været flere kapitler. Flere kapitler minder om til
svarende i Bolmerod by lov, se I., side 350, særlig 5.
art. Om boemærker svarer næsten ordret til8. i Bolmerod.
Forhen trykt i »Årbog for historisk samfund for
Odense og Assens Amter«. 1. årgang 1913, side 20—33.

Svendborg amt
Svendborg.
1619.
Vi efterskrevne Mikkel Envolsen og Hans Rikartsen,
borgemestere udi Svendborg; Albreth von Steenfeldt,
Lydlef von Kempen, Kristoffer Sørensen, Henrik Storm,
Rasmus Lauritsøn, Erik Hansen, Raadmænd; Mads
Stefensen, byfoged; dernæst Mads Hansen og Bertel
Pedersen, Byekæmnere giøre vitterligt for alle, at vi
år efter Christi fødsel 1619 den 12. April vare med
efterskrevne 24 dannemænd, som ere Søren Jørgen
sen, Ole Nielsen snedker, Hans Madsen skræder, Jens
Andersen stolemager, Anders Knudsen, Jørgen Jør
gensen, Kristoffer Rasmussen skræder, Anders Peder
sen, Jens Feldtbereder, Kaspar Hansen, Rolluf Kiøm,
Peder Boiesen, Hans Nielsen, Jørgen Stefansen, Klaus
Skrædder, Anders Jensen, Rasmus Nielsen Jyde, Jens
Villadsen, Hans Nielsen knivsmed, Rasmus Bøiesen,
Kristian Pedersen skrædder, Jens Sørensen, Niels Han
sen og Rasmus Jespesen, Borgere her i byen, for
samlede på Svendborg rådstue på en almindelig byestævne og på menighedernes vegne, på det denne bye
des bestandigere må blive ved magt holden, og onde
sædvaner nedlagt, have vi renoveret, bejaet og samtykt og med nogle artikler forbedret efterskrevne vidier
og vilkår, som vore formænd, borgemestere, råd, bye-

SVENDBORG

475

foged og 24 borgere tilforn 1572 på menige almues
vegne have indgået og samtykt at skulle ved magt
blive og herefter uryggeligen med største flid at ville
holde og efterkomme, som nu herefter følger:
1. Om byens jorder: Hvilke som befindes at
have taget noget ind af byens jorder, indenbyes eller
udenbyes, videre til deres gårde eller hauger uden
borgmesters, råds og kæmneres minde, skulle det
igjen udlægge inden Philipi Jacobi dag den 1. Mai
under deres faldsmål, som er 3 mark til byen og
ligesåmeget til kongen, med mindre det er vitterlig,
at det kan beholdes for leie.
2. Om mellemgjerder: Item hvem som haver
hauger og ikke gjerder sine mellemgjerder og sine
udgjerder laugfast, så det kan være hans naboe uden
skade, da skal den, som gjerdet eier, bøde hvis skade,
der formedelst hans forsømmelse afkommer, og des
foruden for sådan hans modvillighed bøde tre mark
til byen og tre til kongen, om på vorder kiert.
3. Jordskyld: Enhver som haver hauger inden
byes eller uden, skal udgive sin årlige haugeleie eller
jordskyld til st. Hansdag eller før, om påæskes, under
3 mark til byen og 3 til kongen.
4. Om rene gader: Item hvilke som ikke holder
gaderne ved magt, slette og rene hver for sine fortouge og udfører sine møddinger og skarn, efter at
borgermesteren lader dem tilsige, tages deres pant for
3 mark til kongen og byen.
5. Hydsken eller hemmeligheder: Ingen må
have hydsken eller hemmeligheder nærmere byens
stræder eller sine naboer end en rom alen og jordgravet, så at ingen urenlighed til stræder eller naboer
deraf kommer, meget mindre over byens bæk; ei
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heller nogen udi byens bæk at måe flyde eller påføre
hinanden nogen urenlighed, som hidtil altformeget
sket er. Hvo her imod gjøre og kunne bevises over,
bøde 3 mark til byen og 3 til kongen, og sine na
boer, som han flyder og stemmer på, det som uren
ligt er, ligesåmeget, så tit som det så befindes.
6. Udenbyes folk og løsgjængere: Hvilken
borger, som underståer sig, for uden borgermester og
råds villie og samtykke, at modtage nogen udenbyes
folk udi deres huse eller boder, da skulle de have
forbrudt til de husarme 3 års husleie, 2 mark, hvis
boder de udi så måde ulovlig bortleiet haver. Og
skulle slige folk, som udi så måde uden borgemesters
og råds villie ere indkomne, udi lige måde af byen
forvises og strax rømme, såfremt de ikke ville straffes
som vedbør. Ingen må huse eller herbergere nogen
løsgjænger, som kommer her til byen udi den agt
og mening, at de ville omløbe og trygle borgerne over.
Men kommer de og vil over færgestæderne, da ikke
længere at herbergere dem end én eller tvende natstid.
Hvo her imod gjør, bøde 3 mark til byen og 3 til
kongen.
7. Borgernes ad vårsel: Hvilken borger, som
ikke møder, når borgemester og råd med byens tiener
skikker ham bud, tages deres pant for 3 mark byens og
kongens, om de ere tilstæde, når tilsiges, og ikke have
lovligt forfald.
8. Om borgere i porten: Skal holdes 2 borgere
i hver port hver torvedag, og de skulle have grandgivelig tilsyn, at ingen kjøber uden portene eller
målet. Hvis det forsømmer, som med rette tilkommer,
eller ser igiennem fingre med nogen mand og ikke dette
giver tilkjende, han bøde 3 mark til byen og kongen.
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9. Torvedage: Hvilke som underståer sig på
torvedage at gåe uden porten eller målet at kjøbe,
stå i halsjernet i to timer, uden de det anderledens
kan forvinde.
10. Embedsmænds kiøbmand skab: Hver
embedsmand, som er uden kjøbmandslauget, skal
bruge sit embede og håndværk og intet kiøbmandskab,
under samme gods fortabelse som han handler, halv
delen til byen og ligeså til kongen.
11. Fiskekjøb i både: Ingen må springe i bå
dene at kjøbe fisk, men blive stående på landet til
bådene blive tillagte. Hvo herimod gjør, have for
brudt hvis de i så måde kjøbe, halvdelen til dem,
det tager, og halvdelen til hospitalet.
12. Lån til udenbyes: Ingen må låne udenbyes
folk skjeppe, alen eller fjerdingkar til at bruge mellem
dem selv indbyrdes, som udenbyes ere boende, under
3 mark til byen dg kongen.
13. Svin i byen: Skulle borgerne holde deres
svin udi skovene og ikke her udi byen, kirkegårdene
eller på Vibelt borgere til nogen skade på deres hau
ger eller græsning udi holmene fast mindre underståe
sig til nogle stier udi holmene eller på Vibeltet at
lade bygge. Hvo herimod gjør, bøde 3 mark til byen
og så kongen, og skal alligevel være byens tjener,
når dem af borgemester og råd bliver befalet, flytte
og nedbryde stierne og ei bryde fordi enhvers vold,
herværk eller andet.
14. Skade af svin: Underståer sig nogen at holde
svin, som ind bryder i nogen mands hauge og giør
skade, bekomme de nogen skade derover, have de det
for hiemgjæld. Og dersom nogen befindes på kirke
gårdene eller i kirkerne, må af kirkeværgerne eller af
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byens tjenere optages og skjæres ørerne af dennem og
være forbrudt til kongen og byen.
15. Markgjerder: Skulle alle mænd, som have
gjerder om holmene og Ornebjergmarken, have deres
gjerder tillukt 14 dage før Philipi Jacobi Apostolorum
dag eller og før, eftersom de derom bliver advaret, og
fuldgjerdet og laugfast før Philipi Jacobi dag. Og om
rugmarkerne skulle gjerderne være gavlet 14 dage før
Allehelgensdag, fuldgjerdet og laugfast før Allehelgens
dag. Hvilken det ikke gjør, tages deres pant første
gang for 18 sk. byens og kongens, anden gang dob
belt, tredie gang tredobbelt og så opad, til sålænge
de holder deres gjerder laugfaste og fuldgjerdet.
16. Ulovligt kvæg i holmene: Hvo som med
villie holder sine heste, øg, svin, grise, stude og stude
kalve, får eller gjedder i forbemeldte koemark mod
den menige mands villie, skulle for den brøst og
skade, de derved forvolde, forbrudt halv til kongen
og halv til byen, uden hver som gives forlov til af
borgemester og råd. Og hvem som vil have køer i
holmene, han skal gåe til byeskriveren og lade den
nem indskrive og siden til byesvenden og lade dem
brænde, førend de dem i bemeldte koemark indslåer,
under samme kvægets fortabelse til byen og kongen.
Men hvad kvier er belangende, skal ikke indskrives
eller brændes videre end borgernes hjemfødte og de,
de have havt på foder hjemme om vinteren. På det
ingen herefter under et hemmelig skin skal indtage
fremmed kvæg, som ofte er befunden. Hvo herimod
gjør, skal kvæget være forbrudt til kongen og byen.
17. Græs penge: Hvad græspenge anbelanger, som
skal gives af køer og kvier udi holmene, skal til god
rede udredes og betaling ske til st. Knuds konges dag.
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Hvilke der imod gjør og ikke udlægger sine græs
penge, da skal kvæget indlægges og sættes i Folden
sålænge til de blive betalte. Og hvilke som ikke ere
i marketal, han eller hun må ingen køer holde i
holmene under 3 mark til byen og så til kongen,
undtagen hvor adelens præster eller præsteenker ere
anbelangende, så vidt dem af øvrigheden bliver be
vilget at fåe i samme koehauge.
18. Om kvægindkomst uafvidende: Dersom
så hendes, at nogen mands kvæg, høns, hans svin
eller andet forbudt kvæg indkommer i forbemeldte
koemark uforvarendes, og gjør sin éd derfor, at det
var sket imod hans villie eller samtykke, så tages
hans pant og bøder derfor skikkeligt er. Og skulle
disse vilkår om forbemeldte kvæg og gjerder holdes
fra Philipi Jacobi Apostolorum dag til Marie und
fangelses dag.
19. Humle: Befindes nogen, som er kommen til
laugalder, at plukke humle af andre folks gjerder
uden minde eller at bryde staver af nogen mands
haugegjerder eller og at plukke samme gjerder enten
i byen eller uden for, stande i halsjern i 3 timer;
men er det umyndige børn straffes med ris.
20. Kvæg på Hallenskov: Hvem som vil have
kvæg på Hallenskov, han skal give græspenge deraf,
efter som taxten bliver sat af borgemester og råd.
21. Om foering: Skal alle mænd være påmindt,
at ingen må lægge foder udi de huse, som skorsten
eller ovn er udi eller på nogle de steder, som kan
være til frygt og fare. Befindes nogen her imod at
gjøre og befindes, når man går om ildsteder at skue,
skal tages deres pant 3 mark til byen, 3 mark til
kongen og alligevel lægge sit foder på de steder, at
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der kan være uden frygt og fare og hver mand uden
skade.
22. Skorstenene: Skal hver holde sine skorstene
ved magt og rene, så at de ikke udbrænder eller
kommer nogen rædsel, frygt eller fare af, under 3
marks fortabelse.
23. Brænde og Kul: Skal ingen borger sig selv
til fordel og andre sine medborgere til skade underståe sig at sælge ved eller kul til nogen udenbyes
folk, under 3 mark til byen og 3 til kongen, for hver
gang så befindes.
24. Udæskning: Ingen borger må gåe på gaden
med bøsse eller anden værge til at udæske deres med
borgere med. Hvo her imod gjør, uagtet han ingen
skade gjør, bøde 3 mark til sagvolderen, byen og
kongen hver så meget.
25. Sky den: Skal ingen borger udi drukkenskab
underståe sig til at skyde ud af deres vinduer, ei tilstæde sine gjæster slig modvillighed, som vore med
borgere og naboer kan være til foragt, frygt, rædsel
og fare at må gjøre, under 3 mark til byen, 3 til
kongen.
26. Taxt og forordning: Item skal menige
borgere og indvånere være forsigtige udi, så vel som
alle andre håndværksmænd, at rette og holde dem
efter den taxt og forordning, som borgemester og råd
efter kongens brev og befaling haver ladet giøre og
her på rådhuset ophænge under pine og straf efter
kongens brevs formelding.
27. Hunde og kjøttere: Hvem af indvånerne,
som holde store hunde og kjøttere, der gjøre borgerne
skade på deres får og lam såvelsom også gudstjeneste
tid og ofte udi kirken forhindrer, skal bøde byen og
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kongen hver 3 mark, om de dennem holder, efter de
derom er advaret, og desforuden bøde skaden. Og der
som sådanne hunde fåer nogen skade, haver de det
for hjemgjeld.
28. Ådsler i gad erne: Ingen skal fordriste sig
til at kaste ådsel eller andet dødt tingest her i gaderne
eller stræderne inden eller uden byen, men det skal
udføres og begraves uden for byen ved en afside,
under deres faldsmål, som er 3 mark til byen og 3
mark til kongen, som deres pant strax må tages for.
29. Delle for fremmede: Ingen borger skal
underståe sig til at bruge nogen delle eller forfølling
mod sine medborgere for nogen fremmed, thi det er
mod hans borger ed. Hvo herimod gjør, have for
brudt sit borgerskab, vitterlig gjeld allene undtagen.
30. Huse at tække: Ingen her inden portene
tække deres huse med halmtag under deres faldsmål.
31. Ulovlig skjænken: Ingen må udskjænke vin,
brændevin, mjød eller anden drik, når der følges
brudefolk eller barselkvinder til kirke, såfremt de
ikke derfor vil stande til rette efter recessen. Ligeså
holdes med dem, som sælge og udtappe, før guds
tjenesten om Søndage og helligdage er forrettet.
32. Om skat: Hvilken borger ikke villig vil er
lægge sin årlige byesskat, bådsmandspenge eller anden
byens og kongens udgift, som med rette kan tilkomme,
må deres pant tages, for så vidt andel der er taxeret
for, desforuden for deres ulydighed 3 mark til byen
og 3 mark til kongen.
33. Skjeppe og fjerdingkar: Ingen må bruge
nogen skieppe eller fjerdingkar at måle med, uden
de er tegnet og brændt med byens brænde, under 3
mark til byen og 3 mark til kongen.
Vider og vedtægter. 3. B.
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34. Alen: Ingen må bruge andre end Sjællands
alen og vægt udi deres huse eller udenfor, under den
straf, som kongens lov formelder.
35. Kramboder: Ingen må udi almindelig marked
tilstæde kræmmer at bygge uden på torve, som af
gammel tid sædvanlig har været, under 10 daler til
byen og kongen.
36. Bissekræmmere: Ingen bissekræmmer må
omløbe på landsbyerne med deres kram, og der igjen
opkjøbe til forprang flesk, smør, skind, huder og
andre adskilligt kjøbmandsvare, som er mod kongens
lov. Hvem her imod befindes, stande derfor tilrette
som ulydige borgere.
37. Høkerie: Ingen fremmed må tilstædes at udhøkre af deres varer ved broen med deres egen mål
og vægt, men skal sælge deres varer til borgerne med
sjællandsk mål og vægt under samme gods fortabelse
til byen og kongen.
38. Udenbyes markkjøb: Ingen borger, deres
tjener eller bud, må gåe til broen med bønder eller
udenbyes mænd og der med gjestepenge at tilkjøbe
dem sild eller andre varer af fremmede, som de kan
have at sælge; thi det er borgerne til skade og for
hindring på deres næring. Hvo her imod gjør, bøde
3 mark til byen og til kongen.
39. Sabaten: Ingen må om Søndagen eller hellig
dage age enten ved, korn eller høe af marken eller
andre sådanne gjerninger, som ikke bør at gjøres
om sabaten, under 3 mark til byen og 3 mark til
kongen.
40. Taxt på oxe-og lammekjød: De som slagte
øxne eller køer at sælge og udhøkre, skal sælge kjødel
med vægten og skal give for pundet fra Bartholomæi-
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dag til jul 1 penge og fra jul til st. Hansdag 4 alb.
efter årsens lejlighed.
41. Lammekjød: Hvad lammekjød er anbelangende, må borgemester og råd årligen gjøre forord
ning om, hvor dyrt det skal sælges, efter åringernes
leilighed med lammene sligt kan begive.
Alle disse fornævnte punkter og artikler kjendes vi
at have indgået og bejaet med hverandre på den me
nige almues vegne fast uryggelig at ville holde og efter
komme under den poen og straf, som foreskrevet ståer.
Til vidnesbyrd have vi trykt vore signeter her under.
Datum, anno, die et foro ut supra.

Efter * Joachim Begtrup: Forsøg til en beskrivelse
over Svendborg kjøbstæd« Odense 1823. Der er flere
trykfejl. De, der klart fremtræder som fejl, er rettet.

Bjerne, Horne sogn, Salling herred.
1593.
Moegens Soffrensen i Peirup, herridsfoeged i Salling
herit, Palle Christensen i Hørup, Jesper Bunde i
Oubye och Laurids Nielsen i Norre Brouby gidre vit
terligt: År epter Guds byrd 1634 tiesdagen den 11.
Martii på Salling herridsting var skicket velachte
mand Peder Hansen Møller ridefoged til Hvedholmb
på hans husbonds veigne, som bedist och fik et fuldt
tingsvinde af otte dannemend, som ere Niels Peder
sen i Wøgstrup, Niels Jensen i Svanninge, Christen
Smed i Nørre Broubye, Olluf Pedersen i Østerhesing,
Rasmus Pedersen i Wøgstrup, Erich Rasmussen ibidem, Mads Nielsen i Østerhesing och Peder Laurid
sen ibidem, hvilke forskrefne 8 dannemend, der alle
31*
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endrechtelig vunde, atti på forskrefne ting och dag
sandelig såe och hørde, at Anders Pedersen i Biernidt,
ollermand ibidem, frembstoed her i dag inden tinge
och i rette lagde Biernidt byelof, daterit 1593, med
velb. salig Eyller Brockenhuses och Ingeborg Bildes
deris beseigling och egne hender underskrefvet indhollendis 34 artikler. Hvor epter Peder Hansen Møller
på hans husbonds velb. hr. Jørgen Brahes veigne begierrit tingsvinde, och formeldte samme Biernidt byelof
ord fra ord, som epterfølger. Jeg Eyller Brochenhus
til Nackebølle, med min kiere nåboe jomfrue Inge
borg Bilde til Egede och vores epterkommere hafver
gifvet, tilladet vores tiennere i Biernidt denne epterskrefne byelouf udi artickelvis her inddraget, på det
vi ville vores tiennere skal lefve endrechtelig udi kier
lighed och enighed, som David i den 133. psalme
gifver tilkiende: Eia hvor lystigt det nu er, at brødre
som boer sammen och nåboer, forliges vel. Och hvad
peen och straf, hver skal påleggis, som ofvertreder
disse parter, hver udi sig.
1. Item skal her udmeillis tvende uvillig mend,
oldermand och biesidder, som skal holde denne epterskrefne byelof ved sin fulde macht och lade læse den
och skicke hver ret, som det sig bør. Och hvo som
viger af louglig stefne uden oldermandens louf, bøde
Va tønde øl byen och herskabet 4 skp. hafre.
2. Skal och hver mand i byen være disse tvende
mend hørig och lydig, hvad de byder och befaller
med liud at holde eller andet, hvis behoef giøres.
Och skal oldermanden sammenkalde om aften vores
menige byemend med en thingvold, når nogen brøst
er på ferde, och macht påligger, och ellers så lidt
behoef giøres. Och hvo som blifver advaret och ei
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vil møde på hvad tid, hånd tilsiges, och ei hafver
louglig forfald, som er herskabs sag eller sotteseng,
hånd bøde 1 fiering øl til vide. Men vil hånd ei rette
for sig, da skal alle byemendene med oliermanden
gåe i hans gård och tage hans pandt og intet at hafve
forbrut dermed, men vere angerløse. Findes nogen,
som tilstede ere och icke følger med sine byemend,
da lide hånd den samme ret.
3. Hvilken som hafver nogen sager at rette, da skal
de først ordineris for oldermanden och bisidder, før
end de ordinerer den for herskabet eller til herridstinget. Hvilken som icke holder dette, bøde 1 td. øl
til byen och 1 ørte hafre til herskabet, på hvilken
staufn brøden falder. Men dersom oldermanden eller
bisidder forkren ker herskabet sine sager, da skal
de være forplichtig at stande dennomb til rette der
for, och dersom den ties bevisligt at være, skal de
bøde dobbelt.
4. Findes nogen at forsømme thingvolden, at holde
den hos sig och icke strax sender sin nåboe den, så
byens gafn vorder forsømmet, da bøde tov skilling
til vide. Och ingen undertagen i ald Biernidt bye. Vil
hånd ei rette for sig, tage alle mand hans pandt.
5. Rougmarkis gierder skal være ferdig fierde Påske
dag, och voermarkesgierder Vollermissedag.
6. Och skal alle mand gåe om gårde, når byens
tålsmand tilsiger dennomb på de tider, som behoef
giøres. Och hvis gård, som findes hul på første gårgang och icke kand verge for kveg, bøde 1 sk. til vide.
Findes nogen gård anden gang ond och icke kunde
verge, bøde 2 sk. Men findes hånd tredie gang icke
fuld gierdet, så hånd er lougfast, da bøde sig 4 sk.
til vide. Och hvor som nogen findes, at icke følger
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sine byemend samme gårdgang och icke hafver louglig forfald, da bøde hånd for hver sinde 4 sk. til vide.
Och hvo som icke retter for hvis brøst, hånd lader sig
finde for gården och forsømmelse, da tage alle mand
hans pandt. Ligeså skal holdes om gadeboellige gierder.
7. Dersom nogen mands gårdsled eller fallepart
blifver opkast, brot eller nedertråed och findes hul
på, och hånd får det at vide och ei strax lucker och
bøder det igien, bøde 4 sk. til vide och skal så giøret
strax ferdig igien. Vil hånd ei rette for sig, da tage
alle mand hans pandt och være angerløse.
8. Findes nogen at nedertrede och bryde anden
mands gård eller tage anden mands stafre eller torn
deraf, och er bevisligt, bøde Va td. øl til vide. Vil hånd
ei rette for sig, tage alle mand hans pandt. Findes
och nogen at stielle anden mands stafre eller torn af
hans gård udi mark eller bye, bøde ligeså, och ei
mand des bedre. Vil hånd ei rette for sig, da tage
alle hans pandt. Ville vi så holdet hafve epter denne
dag, at hvilken som byens talsmand eller oldermand
skal være och bisidder, da skal hvilke, som hafver
nogen sager at rette, som tilforen omtalet er, da skal
de handle den for disse forskrefne tvende mend, som
er oldermand och bisidder, och der louglig tale hin
anden til, enten for gieids sag eller hvad andet sag,
det helst være kand, och der indbyrdes til en endelig
ende at giøre, och ingen herridslinget i sådan måde
at besøge, men hver at ske ret, som det sig bør i alle
måde och fåe vurdering til hinanden, dersom nogen
vitterlig gieid er forhånden, eller om hans gienpart
icke gielden vil kiendes goedvillig at være, da føre
sig vindesbyrd ligesom til herridstinget i alle måde.
Hvo som sig i denne sag fortrycker, da bøde sig en
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tønde øl til byen och herskabet en ørte hafre, ingen
undertagen. Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand
hans pant. Hvilken som pløier om året, førend older
manden lader thingvolden gåe om, och de vorder alle
sambiet, och uden alles vedtegt, da bøde sig Va td. øl
til vide. Vil hånd ei rette for sig, tage hans pandt.
Hvilken som drager ochså ud om året at høste, slåe
eller meige, førend oldermanden advårer dem, och de
alle sambtøcke det, och ingen lider skade derofver,
hvo dette forachter, da bøde sig én tønde øl til byen
och 1 td. hafre til herskabet. Vil hånd ei rette for sig,
tage hans pandt.
9. Om siun i marken: Hvo som er brøstfalden
på sit mål i marken, så hånd ei hafver sin rettighed
inden begge byeskiel, da skal hånd klaget for byes
talsmand, så skal talsmanden tilsige fire hans neste
rensbrødre, som klager, de skulle gåe ud, och forfare
hans brøst med byens talsmand och flye hannomb,
som påklager, jefnidt imellomb begge byeskiel. Hvo
som af samme fire mend ei går med och ei hafver
louglig forfald, bøde sig strax 4 sk. til vide, och meillis
en anden i hans sted. Hvo som icke retter for sig,
da tage de andre hans staldbrødre hans pandt. Och
hvilken som da findes enten at have pløiet eller slaget
fra sin rensbroder, bøde strax én fiering øl til de fire
mend med talsmanden och ligge strax engen, høet och
jorden goedvilligen tilbage igien. Och hvor som hånd
det icke giøre vil, da tage de hans pandt. Och hvo
som nogen klager och intet skader på agger eller eng,
lide hånd den samme ret.
10. Findes nogen at kaste enten sten eller anden thodføerd på anden mands agger eller eng, bøde 1 fiering
øl til vide och kaste det sig self, det velvillig, tilbage
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igien. Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand hans
pandt.
11. Findes nogen at flytte [byeskeil i skouf eller
mark, så alle mand kommer af laufve, bøde strax én
tønde øl til byen, herskab en oxe och 1 pund hafre.
Vil hånd ei rette for sig, da tage alle mand hans pandt.
12. Når talsmanden kalder byemændene sammen
och meller dem til byegierning och byens nytte och
gafn, da skal de alle være forplichtig och giøre, hvis
i sådan måde af talsmanden och menige mand ved
tages. Findes nogen ulydig, bøde 1 fiering øl til vide,
om hånd hafver icke louglig forfald. Och hvis hånd
icke retter for sig, tage alle mand hans pandt.
13. Findes nogen at hugge ris eller torn på anden
mands, ulouglig och imod hans minde ofver ald Biernidt grund, bøde 1 td. øl til byen och hafve det i
herskabs minde, och betale der, skaden hafver fået.
Vil hånd ei rette for sig, da tage alle mand hans pandt.
14. Hvo som setter heste eller andet kveg i nogen
af vongene uden talsmandens och alle byemends sambtøcke, bøde 1 fiering øl til vide och tage det sig strax
af igien. Vil hånd icke rette for sig, da tage alle mand
hans pandt.
15. Hvo som slåer sit kveg ind i vongen, førend
vongen ere opgifven, och nogen får skade på korn,
ax, høe eller gres, och byens talsmand och menige
mand det ei samtykt hafver, bøde Va td. øl til byen.
Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand hans pandt.
16. Kommer nogen mands kveg i vongen och giør
skade, bøde sig for hvert høfde 1 sk., for hvert gam
mel svin 1 sk., men får, grisser halfparten så megit.
End findes nogen at hafve vognmoe kveg och giør
idelig skade, da bøde sig for hvert høfde 4 sk. for
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hver sinde, som det bryder ind och giør skade. Vil
hånd ei rette for sig, da tage alle mand hans pandt.
17. Item skal ingen må hugge fisk eller sette garn
om søndagen, uden Guds verlig tvinger dennomb,
da må de drage dennomb. Hvo det giør, da skal de
gifve Va td. øl til byen och 1 td. hafre til herskabet,
på hvilken staufn brøden falder. Vil hånd ei rette for
sig, da tage alle mand hans pandt.
18. Hvo som helst, der tager en andens bod ud,
uden hans ja och minde, som boeden tilhører, och
hans bud icke er hoes, da bøde hånd 1 fiering øl til
byen och 1 td. hafre til herskabet, på hvilken staufn
brøden falder. Hvo som icke vil med vilje rette for
sig, da tage alle mand hans pandt.
19. Item hvilken mark menige byemend vil bruge
til hestehaufve, da skal byens talsmand tilkrefve otte
mend, de skulle hafve fuldmacht och legge skeilligt
for alle byemendene, hvor megit kveg hver* mand
skal slåe der udi. Findes nogen at drifve mere kveg
eller andet slaugs derudi, end som er sambløckt, da
bøde sig, hvo det giør, 1 fiering øl for hvert høfde
och tage sig det strax af igien. Vil hånd ei rette for
sig, tage alle mand hans pandt.
20. Når byes talsmand krefver alle mands pandt
frem på byestefne, och nogen findes modvillig och
ligger det icke fra sig, for hves hånd falden er, bøde
1 fiering øl. Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand
hans pandt. Och om nogen ei løser sit pandt, for
hves vide det er udsat fra den, som det hafver, inden
månedstid, da er det forbrøt.
21. Hvo som enten høster eller findes at age om
natten, epter soel er nedergangen, och alle mand er
faren af marken, bøde l/a td. øl til byen och icke
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achtes for mand des bedre. Vil hånd ei rette for sig,
tage alle mand hans pandt.
22. Skal ingen mand må tage udenbyes kveg til
gresgang. Men hvo som icke selv hafver så megit
kveg at drifve ind, såvidt som hans anpart belanger, da
skal hånd fly sig så megit her udi byen af de, som
pløier och såer, så hannomb sker jefnit och fylleste,
men leier hånd noget andet kveg ind imod alle mands
vedtegt, da bøde sig én tønde øl til byen och tage
sig strax kveget af igien. Vil hånd ei rette for sig,
tage alle mand hans pandt.
23. Hvilken som tøirer på anden mands agger eller
eng uden hans minde, bøde 1 fiering øl och hafve
det i hans minde, som fik skade. Vil hånd ei rette
for sig, tage alle mand hans pandt.
24. Hves hest som slipper løs och giør skade i
vongen, bøde 1 sk. End holder under tøier och giør
idelig skade, da bøde sig dobbelt och betale skaden
igien epter fire mends sigelse. Vil hånd ei rette for sig,
tage alle mand hans pandt.
25. Hvilken mand eller hans bud, som enten ager,
rider eller våder anden mands korn eller eng neder,
bøde 1 fiering øl och hafve det i hans minde, som
fik skade. Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand
hans pandt.
26. Hvilken mand som ligger siug om høsten på
sin sotteseng, och hans korn och høst står tilbage, da
skulle alle bymendene hielpe hannomb hver med it
gåt ferdigt bud én dag och holde det self til øl och
mad. Vil nogen det ei sambtøcke, men er modvillig,
bøde 1 fiering øl. Vil hånd ei rette for sig, tage alle
mand hans pandt.
27. Hvilken mand som skal vochte vång, hånd skal
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altid våre den. Men vochter hånd icke fra sig, bøde
1 fiering øl. Och ser vochteren kveg gåe i vongen
och drifver det icke af, och er bevisligt, och setter
det icke i falden eller anden giemme, bøde 1 fiering øl.
Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand hans pandt.
28. Hvo som får skade af ildebrand på hans goeds
och bierring, da skal hver mand gifve hannomb en
goed egestolpe 372 allen lang, en goed skep roug
eller biug, Va trauf langhalmb. Hvo som derudi
findes ulydig och ei vil hielpe, bøde 1 td. øl. Vil
hånd ei rette for sig, tage alle mand hans pandt, ingen
undertagen af alle de, som ere gildebrødre.
29. Befindes nogen at hugge, stinge, slåe, jage i
senk eller r andre måde borldrifve och forkomme
nogen mands kveg, heste, øg, stude, svin, får, lamb,
gies eller andet, bøde 1 td. øl och hves skade, der af
sker, herskabs sag foruden.
30. Hvilken mand som mister noget sit tingiste
eller gåt i Biernidt bye och blifver hannomb stållet
fra, da skal hver mands hus och hiembferd vere opgifven at randsage der udi, vere sig hus, kister, skrin,
och alt andet, och byes talsmand at melle byemendene at gåe med sig och begynde, hvor mand vil
først i och icke at forbryde noget der med epter alles
vedtegt. Och hvilken af forskrefne byemend, som er
hiemme och uden louglig forfald och icke følger med
de andre byemend, gifve 1 td. øl til vide och icke
achtes for mand des bedre.
31. Hvilken mand som befindes at hafve hunde,
som bider får eller lamb, och er bevisligt, och icke
legger hegt på dennomb och lader dem aflifve, da bøde
sig først skaden igien og byemendene Vs td. øl. Vil
hånd icke rette for sig, tage alle mand hans pandt.
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32. Hvo som giør talsmand uliud och gifver onde
och udskems ord, truer på stefne, sver och bander,
bøde 1 sk. Vil hånd ei rette for sig, tage alle mand
hans pandt.
33. Hafver alle mand sambtøkt hannomb, som byes
talsmand skal være eller er, at hafve en hest i von
gen och holde hannomb uden skade. Men begifver
det sig så, at forskrefne talsmand skal hafve nogen
ferd eller umage langveigs, som menige byemend
macht på liger, da skal alle mand hafve det i hans
minde.
34. Och der som nogen mand kommer i nogen
vovlig skade eller trette, som hans lif, ære eller
goeds kand være angiellendis, som våre kommen
hannomb på, på hans årsage, da skulle alle mand
være forplichtet at følge hannomb på deris egen for
tæring i det land, hvor der er, at hielpe hannomb til
rette, hvad dennomb muelligt er och dennomb vorder
forlagt, under 1 td. øl til vide.
Disse artikler er kort udtolket i sand enigheds
teign, at jeg med min kiere nåboe begge vores tiennere kand være roellig uden nogen uenighed eller
ifver, och Gud kand hafve ære och lof, och vores
tiennere gafn och skonsel. På tryggere forvaring
hafver vi for os och vores epterkommere giort och
urøgelig skal være, findes vore signeter her neden
fore och underskrefven met vores egne Ilender (L. S.)
Eyller Brockenhus, egen hånd. J. S. (L. S.) Ingeborg
Bilde, egen haand.
Eftersom samme byelof i sig self indholdte, her i
dag er lest och påskrefven, stoede forskrefne Anders
Pedersen oldermand i Biernidt och Peder Hansen
Møller med hverandre til vedermålsting.
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Således inden tinge ganget er, som forskrefvet
står, bekiender vi forskrefne med vores beseigling.
Actum ut supra.
Her under fire segl med bomærker.
Efter et tingsvidne, der findes i Hvedholms arkiv.
Det er et hæfte på tre folieark, hvoraf omtrent 8l/2 sider
er fuldskrevne. Birkedommer H. H. Hvass i Faaborg
har skaffet mig det.

Thisted amt
Sejerslev, Morsø, Nørre herred.
1688.
Mandagen dend 23. Juli 1688...
Jens Rasmussen i Seierslef på egen og menige
Seierslef byemends vegne fremlagde en videbref såliudendis:
Kiendis vi os underskrefne og forseiglede mend og
grander i Seierslef bye och Skranderup, at vi i Jesu
nafn denne daug er ofverénskommen, om en fuld
kommen vide og vedtegt, som voris allernådigste
herris og konges danske lov byder og befaller at skal
holdis, alt hvis byen vedkommer.
1. Skal vi lade ringe vorris svin til dend 25. Martii
hver år. Hvo sig her imod forser, skal pandtis for
hver svin 1 sk.
2. Hvem som liger uderst på marken endten i vange
eller indmark, hånd skal og såe det, og skal hver
mand gifve hannem 1 skippe hafre til seden. Hvo
her imod giør, pandtis for så meget, som kand såis i
ageren.
3. Skal enhver holde sine lede ferdige. Dend første
led ved kirken holdis af den hederlig mand hr. Jens
Ibsen og af Ifver Jensens gårde. Dend anden led for
Holm forskafis af Niels Pedersen, Anders Michelsen og af
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Jens Rasmussens gård. Den tredie led af Povel Jensen,
gammel Jens Jensen og Jens Ofvergård. Dend fierde
led ved Balle holdis af Jens Andersen i Skranderup,
Hans Jensen, Sørren Jensen, Niels Oliesen og Jens
Roersen. Og hvem som icke strax betailer deris an
part, og samme leder at forferdige forsvarlig, da der
for enhver deris brøst at pandtis for 1 mark. Och hvem
som icke lucker leden efter dennem, pandtis for 1 sk.
4. Skal enhver holde sine digger forsvarlig ferdige
Voldborigdaug, såvidt enhver vedkommer, eller strax
at pandtis for 1 mark og sine diger at giøre ferdige.
5. Voldborigdaug skal hver mand holde heigen på
korn og gres, og hver at holde på sit egit. Hvo sig
her imod forser, pandtis for hver høfved 2 sk., og
derforuden skaden at betalle.
6. Skal voris fårhiord optages 14 dage for Voldborig daug og fehiord til Voldborigdaug, og dennem
ei siden at tage fra hiorden, førend ald kornet er
hiemkommen. Hvo sig her imod forser, pandtis for
hver høfved 4 sk. Og skal en gå med hiorden at
vogte, når nogens fe går med.
7. Kalve og svin må ei nogen lade gå løs i kornet,
mens skal det ei heller løsgifve, førend ald kornet er
hiemkommen, eller pandtis for hver af dennem 2 sk.
8. Løse fårcreter ofver kornet må icke gå, mens
pandtis derfor for hver gang 2 sk.
9. Dersom nogen befindes at vogte med særhiord
på fælleden, pandtis der for, hver gang de findes, 8 sk.
10. Dersom nogen befindes nat eller dag at lade
dieris creatur, heste eller hopper, kveg eller andet
småhøfder gå løse i korn eller gres, pandtis derfor
for hver høvel 2 sk. Og dersom der giøris stor skade,
belallis efter uvillige mends afsigt på steden.
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11. Ingen må tyrre på anden mands gres. Hvo det
giør pandtis for 1 mark og derforuden at bøde efter
loven pag. 954. 950.
12. Dersom nogen beklager sig at vere forureted
med skiel på agger eller eng, skal strax hielpis til
retle og få ret skiel. Og hvo som icke møder på grand'
stefne, pandtis for 4 sk.
13. Hvo som icke vil sette ret skiel med sin naboe
og grander, pandtis for 1 mark.
14. Hvo som siar korn eller gres fra sin grander,
pandtis for 8 sk., og derforuden betaile ligesom skaden
er til efter uvillige mends afsigt.
15. Ingen må komme imellem korn at biede eller
i agersenderne, pandtis for 4 sk.
16. Hvo som pløier skielstenen løs og icke strax
setter dend fast igien, pandtis for 4 sk.
17. Ingen såer eller høster eller affører hafre af
vangen, førend det blifver granderne tilkiendegifvet.
Hvo her imod giør, pandtis for 1 mark.
18. Ingen må sette høfder mellem kierfvene på
aggerne, når de går hiem. Og dersom høfderne imid
lertid giør nogen skade, da at gifve kierfve for kierfve
og neg for neg. Ei heller slå deres creatur løs, før
end alt kornet er hiemført, eller pandtis for Vs tønde
øl til granderne og 1 tønde hafre til deris velbårne
herskab.
19. Ingen må løse axe af agerne imellem kierfvene,
førend kornet bliver afført. Hvo det giør, miste axene
og pandtis derforuden for 8 sk.
20. Dersom et høfvit støder løs af tyret, og det
blifver ligendes eller kand redis fra høfderne, og dend
blifver funden, og dend icke opliusis, og siden findis
hos nogen anden, pandtis for 3 mark.
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21. Ingen må berettige sig noget af agger og eng,
fiskevand og fegang udi voris mark, uden dend som
skatter og skylder og deri er berettiget. Hvo det giør,
tagis fra dennem, som de hafver med at fare, og
pandtis for 1 rdl. til byens nytte.
22. Ingen må kiørre endelangs på anden mands
agger eller eng. Bødis for hver gang 4 sk. Mens tvert
ofver agerne med sin giøde uforment.
23. Dersom nogen i nogen måder bandis eller
skielder hinanden med ubekvemsord på grandstefne
eller i marken for samme vide og vedtecht skyld,
pandtis for 8 sk. til granderne og 8 sk. til de arme.
24. Ingen må tage gies at holde på fælleden af
nogen udenbyes. Vil nogen hafve dem til eie, står
det dennem frit for. Hvo sig hermed forser, pandtis
for hver gås 4 sk.
25. Udi voris klitle må ingen slå eller lade slå liung
eller grafve fladtorfve, som der udi icke er berettiget.
Skal gifve for hver førring liung 3 mark til granderne
og 1 tønde are til det velborne herskab, som derudi
kand hafve største felied; for 1 les mere eller mindre
fladtorfve 8 sk. der for at pandtis.
26. Skal en hver hielpe til at opskierre vorris kier,
når det best kand ske, hver mand til gafn og nytte.
Og hvem som icke møder, når de blifver advarit,
med fuldkommen hielp fra hver mand, da der for at
gifve granderne en god rus øl eller 2 mark i steden
derfor, når den skal skierris.
27. Med følhopperne skal såledis forholdis, at de
icke giør nogen mand skade i sit korn, eller der for
at pandtis efter som skaden kan vere, hvilket skal
taxeris af uvillige mend på steden.
Vider og vedlægter.

3. B.
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28. Hvis pandt som blifver taget, skal løsis efter
loven pag. 478, eller det at vere forbrudt.
29. Ingen må have mere kveg eller bester på overdreft, auret eller fellet, end hånd hafver jords vordering til. Pag. 475, 28. art.
30. Skal samme grandebref og vedtecht gå omkring
til hver mand år efter anden, og hvem icke vil tage
imod det, når hånd er tilfalden, da ligge fra sig 1
rexdaller eller pandtis der for.
Forskrefne poster er mestendelen uddragen af hs.
kgl. maist. allernådigste udgifne lof, hver mand til
nøtte og gafn og beste.
Ellers bøder og straf, som almuen ligger på i nogen
bye eller torp — om heignet, serhiord og andet byens
nytte og tarv — det må ei én naboe eller tov kuldkaste,
men skulle alle holde vedtecht. Hvo der imod giør og
dend ei vil holde, da må hannem pandtis for hans ulydig
hed og ei bryde dermed endten vold, herverk eller andet.
Forskrefne er af alle vedkommende samtykt. Dette
bekrefter vi underskrefne.
Jens Rasmusen Borumb, egen hånd.
På hederlig og vellerde mand hr. Jens Ibsens vegne
som en fuldmechtig.
Christen Sørrensen.
L. J.S. — Christen Mortensen. — P. P.S. — Jens Jensen.
— Jens Andersen. — Sørren Jensen. — H. J. S. —
Anders Michelsen. — Niels Pedersen.
Hvorefter forskrefne Jens Rasmusen var tingsvinde
begierendis. Og var nogle af forskrefne Seierslef mend
til vidermålsting, der denne vide og ved tegt gik beskrefvet.

Efter Justitsprotokol for Morsø herreder for 23. Juli
1688. Den findes i Landsarkivet i Viborg.
Før trykt i »Historisk årbog for Thisted amt« 1914,
s. 50—54.

Aalborg amt,
Voxlev, Hornum herred.
1779.
Grandbog for Woxlew bye.

Som det er den almægtigste Gud behageligt, at
menneskene leve i god forlig og samdrægtighed med
hinanden og derfore have givet os sin lov, hvorefter
de verdslige love ere forfattede, til at styre og straffe
de uregerlige, og den forurettede at nyde biestand og
frelse.
Og i blandt slige anordninger findes af arrilds tid
vedtagne grandretter efter hver byes tilstand og nytte,
som hans kgl. maist. allernådigste lovs 3. bogs 13. cap.
31. art. confirmerer således:
»Hvad bøder og straf som almuen legger på i nogen
bye eller torp om heignet og gierde, grøft og led, særhiord og anden byens nytte og tarv, det måe ei én
eller toe naboer kuldkaste, men de skulle alle holde
vedtægt, hvorfore, hvo der imod giør og ei den vil
holde, da måe man hannem pante for hans ulydighed
og ei bryde dermed enten vold, herværk eller andet.«
Så for at forekomme den uorden, skade og ophold,
som mangel af en sådan grandræt i nogle år har for
årsaget, have vi underskrevne Woxlef byes beboere
udi den hellige trefoldigheds navn samtykt og ved
taget denne grandræt, på det vi med hverandre Gud
32*
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til behag og os til gavn udi en sand gudsfrygt kunde
holde en christelig skik og kierlig samdrægtighed, og
skal samme grandræt udi alle sine ord og capitler
ubrødelig af os alle efterleves under de herudi dicterede bøder og straf i vedhørende tilfælde.
I. Om oldermandens embede og grand
stev n e.
1. Skal hver gårdmand, som dertil befindes dygtig,
være grandfoged i 3 år, der gåer ordentlig sin tour
omkring byen, hvorfor ingen, som dertil findes be
kvem, under 1 rdls. straf, måe vægre sig. Og bliver
dertil nu de første 3 år udnævnet Peder Sørensen
Tyeboe. Skulle der opkomme disputte om olderman
dens vælgelse, anmeldes det på Lundbech, der som
største lodseier kiender i sagen, og hvorved det skal
have sit forblivende:
2. Oldermanden, som denne videbog leveres, skal
under 2 marks straf møde personlig hvert år på
grandstevne neste søndag for Philipi Jacobi og da
tage tvende af sine neste grander til sig og lade denne
videbog lydelig oplæse. Hvilken af mændene, som den
dag ei møder for at høre den, bøde 8 sk., medmindre
han er sengeliggende eller efter sit herskabs ordre
nogenstæds henreist, i hvilke tilfælde han da ved
stevne måe lade møde sit myndige bud.
3. Hvilken af gårdmændene, som ikke selv eller
hans visse bud møder på grandslevne hver søndag
fra Voldborgdag og til kornet er indhøstet og ellers
på andre tider, når oldermanden råber til forsamling,
bøde for hver gang 2 sk.
4. Grandstevne skal akurat begynde V« time efter,
gudstieneste i kirken er til ende, og måe ei holdes
over 1 time, ligesom der ei heller måe tales om byen
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uvedkommende ting eller i det mindste ei før ved
tægten er gjort og aftalt.
5. Den som på grandstevne eller andenstæds, hvor
der skal handles og tales om byens tarv og bæste,
har noget at fremføre, skal skikkelig fremkomme og
tale med stilhed uden nogen råben eller buldren, og
ligeså den, der til hører, og skal svare. Hvo her imod
giør, skal først af oldermanden advares til stilhed og
skikkelighed. Frugter det ikke, straffes den skyldige
hver gang for 8 sk. Er det oldermanden selv, straffes
han dobbelt.
6 Hvo som på stevne eller udi anden forsamling
tilsiger nogen mand, hans hustru, børn eller pårørende
noget uskikkeligt, bøde til viden 4 sk. Er det uærligt
eller skammeligt, enten det er sant eller ikke, bøde
2 mark.
7. Den som er oldermand, skal holde en teriaktønde, som ham årlig af videpengene skal betales. .
8. Oldermanden eller granderne måe intet forandre
i denne videbog uden hosbondernes samtykke. Hvo
det giør, bøde 4 mark.
9. Oldermanden skal årlig hver Martini giøre regn
skab til samtlig granderne for hvis bøder, der er falden
året omkring, på det disse des bedre til byens nytte
kan blive anvendte.
10. Hvis oldermanden haver ikke flittig indseende,
at alle de poster, som denne videbog indeholder,
bliver efterkommet, da skal han, for hver gang hans
forseelse findes, bøde 8 sk. Og om han enten ikke
panter dem, som bør pantes, eller panter dem, som
ikke bør pantes eller skrives, bøde ligeledes 8 sk. til
viden. Og skal grandfogden ellers have fuldmagt efter
dette videbrev at kiende de skyldige til straf og lade
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derefter disse straffe. Grandfogdens pligt er altså i
øvrigt stedse at opagte byens bæste, gåe sine naboer
for med et got exempel i at efterkomme grandrætten,
passe flittig på at holde stevne til de bestemte og for
nødne tider. På stevne, hvor han skal være med de
første, der møder, skal han med de øvrige mænds
samtykke pålægge, hvis som skal iagttages og ved
byens handel befordres, samt ellers kiende på, hvis
nogen klager, og skaffe ræt efter denne grandbog, så
at alt, hvis han således pålegger, skal ståe fast og
efterkommes.
II. Om lukkeiser.
1. Digerne for rugvangene oplukkes inden st. Mor
tensdag og for engene, bårene, vårsæden og andre
stæder, hvor det vedtages og er fornøden, inden Voldborgdag. Hvis diger og lukkeiser ei til sådan tider
— og før, om det behøves — befindes forsvarlig at
være lukkede, bøde til viden 1 mark og strax efter
tilhold sætte dem op. Forsømmes uagtet sådant endnu
dette af vedkommende, besørger grandfogden ved leiede
folk det brøstfeldige lukkelse istandsat og derefter ud
pantes hos den skyldige dobbelt så meget, som lukkelsets istandsættelse har kost, hvoraf den halve del
til viden er hiemfalden. Og skal enhver således for
svarlig vedligeholde sine tildelte lukkeiser således, til
kornet alt er indført og auret opgivet. Og hvo som
befindes at nedride, -kiøre, -træde eller på anden måde
nedbryde anden mands lukkelse, skal bøde til viden
1 mark, erstatte skaden, som deraf forårsages, og des
uden lade det nedbrudte igien oplukke og i mangel
heraf da dermed at forholdes, som oven er meldt.
, 2. Ledene for byen eller vangene, hvor samme
for fartens skyld behøves eller hidtil har været,

VOXLEV, HORNUM HERRED

503

skal af samtlig byemændene istandsættes og vedlige
holdes.
3. Hvem som gåer, kiører eller rider giennem ledene,
skal lukke samme efter sig eller og bøde derfor 2 sk.,
foruden hvis skade derved af nogen høveder forår
sages, hvilken skade af grandfogden og tvende mænd
strax efterses og taxeres samt ved første stevne an
gives og på den skyldiges talstok anskrives. Sker det
af nogen udenbyes folk, og disse derved antreffes,
skal de strax betale eller pantes for de 2 sk.
III. Om græsligning og hvad deraf
dependerer.
1. St. Voldborgdag skal samtlige granderne på stevne
påskiønne og vedtage, hvor mange høveder af hver
slags hver mand på byens græsning kan og måe have,
og måe ved sådan græsningens taxation ses derhen,
at flere høveder ei bliver sat på græsningen, end der
vel kan fødes. Dog om grøden længere hen på sommeret enten blev bedre eller ringere, end denne var,
da græsligningen skede, og græsningen derefter billig
kan tåle enten flere eller mindre høveder, måe og
skal sådant og efter vedtægt på stevne ske. Men i
andet fald skal det ingenlunde være nogen tilladt at
have flere høveder på byens græsning, end han efter
græsligningen kan tilkomme, under straf nemlig for
et bæst 1 rdl., for 1 koe eller et stort nød 4 mark,
for 1 mindre nød eller 1 kalv 2 mark, for 1 fårehoved
eller 1 svin 1 mark og 8 sk., hvilke bøder til viden
skal henfalde.
2. Disse som efter forberørte græsligning på deres part
har for få høveder, skal være pligtige til at tage de
manglende af de andre byemænds imod betaling, som
han selv beholder, nemlig for 1 stort bæst 2 mark,
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for en et a toårs plag 1 mark 8 sk., for et stort nød
1 mark 8 sk., 1 mindre dito 1 mark, for en kalv 6
a 8 sk., for et fårehoved med eller uden lam 2 a 4
sk., 1 svin 4 sk. og for 1 gris 2 sk. Underslåer nogen
sig at tage fremmede byers høveder under disses
manglende tal, sålenge disse kan fåes hos deres gran
der, skal for hvert sådant høved bødes til viden lige
som ovenfor i dette capitels 1ste post er anført. Men
når de manglende høveder på deris part ikke kan
fåes hos de andre bymænd, måe først på græsning
indtages fremmede høveder og med vedkommende da
om græspengene at giøre fordelagtigt accordt.
3. Byens husmænd måe uden betaling have 5 a 6
fåer med deres yngel på byens græsning. Have de
flere, skal de under den i dette capitels første post
anført straf skaffe dem bort, med mindre nogen af
byemændene kan tage dem på deres part, da derfor
betales efter den 2den post.
IV. Om kreaturers bevogtning.
1. Skal samtlige byemændene være forpligtede at
fæste og holde en hyrde, som skal boe udi det byen
tilhørende hyrdehus, som og vi samtlig upåklagelig
vedligeholder. Skulle mod formodning nogen herudi
vise modvillighed eller forsømmelse, besørger grand
fogden den modvilliges andel ved leiede folk istandsat
og derfor giør udpantning for dobbelt, hvoraf den ene
halve part tilhører viden.
2. Skal enhver lade hyrden vogte sit kvæg og
fæemon og ei efter Voldborgdag under 4 skillings
straf daglig holde nogen særhiord enten på fælledet
eller i vangene, med mindre det måtte være sådanne
creaturer, der formedelst svaghed en føie tid ei kunde
følge hiorden, som når dette på stevne angives og ellers
er rigtig, allene i så fald måe ske.
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3. Da byens kiør, det første de kommer på græs,
drives løse, til bårerne bliver mere græsbærende, så
skal enhver af os efter rigtig omgang være pligtig til
disses bevogtning at lade følge med hyrden et for
svarlig bud, således at hver mands korn, eng, bårer
og øvrige heign kan blive holdt i tilbørlig fred.
4. Så snart det påskiønnes, at kiørene kan ernære
dem i tyre, skal sådant ske, og dertil på viden en vis
dag bestemmes. Hvem som til den fastsatte tid da
ei tyrer sine kiør, bøde daglig til viden 4 sk.
5. Bårerne deles til tyring således, at enhver enten
tyrer på sin agger 2de sammen eller og på anden
måde, som vi mellem hverandre måtte pålegge og
eragte tienligst, og skal enhver, når kiørene således
er satte i tyre så vel som bæsterne — der tyres strax,
de kommer på græs — selv lade passe sine tyrede
kreaturer, tyre dem allene på sine tilskiftede agre og
iøvrigt således holde dem bundne, at korn og eng og
anden heign kan holdes i hævd under de strafbøder,
som det følgende 5te capitel omformelder.
6. Skal vi samtlige byemænd i tide opsøge og fæste
os en svinehyrde, som skal vogte hver mands svin,
så at ingen mand måe selv allene vogte sine eller
lade dem drive til andre byer at vogte. Hvorimod
svinehyrden skal således vogte svinene på de stæder,
ham til dennem vorder udvist, at de ingen skade
giøre under den straf herefter følger anført i det 5te
capitel.
7. Når det er tid, og det på grandstevne vedtages,
skal enhver være pligtig at lade sine lam komme til
vennehyrden under 2 sk. straf daglig, og skal lam
mene i den tid, de afvendes, vogtes både af gård- og
husmænd efter rigtig omgang, dog at en husmand
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kuns afgiver en vogter hveranden gang. Ligeså skal
lammene i den tid huses hos hver sin eier og ei som
hidtil hos os har været brug, et år hos en og et andet
år hos en anden mand.
8. Da byen ingen ret ledighed har til gies, og det,
som bekiendt er, er skade på græsningen for andre
høveder, hvor disse gåer, så skal de af os, som enten
har eller herefter vil have gies, holde dem så vel af
bårene, fælledet og de stæder, hvor andre kreaturer
græsser, som af eng og korn, eller og være undergiven
den straf, det påfølgende 5te capitel derfor fastsætter.
Men skulde det af os alle vedtages at holde gies og
da til disse udlægge græsning, skal enhver af os, som
holde gies, tillige holde en gasse eller og i det stæd
betale af hver gåes til dem, som holde gasse, 4 sk.
9. Enhver af os skal give hyrden sin løn i rette
tid, som ham er lovet. Befindes nogen herudi at
vægre sig eller lønnen at indeholde, da udpantes
samme hos den skyldige; men i så fald giver den
forsømmelige intet til viden. Lige forhold skal det
og have med svinehyrdens løn, som ham af os er
lovet, så at han ligeså til rette tid uden rest fåer
samme.
10. Og som hyrden skal nyde og bekomme sin
løn i rette tid, så skal han og vogte kvæget forsvar
lig og vel og især således, at det ikke giør skade på
korn eller eng, og i andet fald være undergiven de
bøder, som derfor i det efterfølgende capitel er fastsat.
11. Hyrden skal drive morgen og middag med
høvderne og komme igien hiem med dem om middag
og aftenen ongefæhr til den tid, ham af mændene
befales, og skal han for hver time, han enten bier
for længe, inden han driver af byen med hiorden,
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eller inden han kommer igen hiem med den, bøde
2 sk.; dog bør denne bepligt på Va time før eller efter
ei i den fald tages til følge som forseelse. Hyrden
skal ellers overalt, som den der ståer i samtlig mændenes tieniste, vise den vedbørlig lydighed og ellers
mod enhver te en sømmelig forhold, hvor imod såvel
granderne selv som deres børn og tiennistefolk igien
christelig og skikkelig skal begegne ham, og om han
forser sig, da hverken med hug eller skiældsord at
overfalde ham, under vedbørlig streng straf, men han
bør for hvis forseelse, han begaar, på den måde, dette
granbrev omformelder, at lide.
V. Om korn, eng og bårers heigning og
om de bøder, derved forbrydes.
1. Fra heigningens begyndelse og til st. Hansdag
betales af de høveder, som enten fra hyrden eller
nogen af vores folk uvidende og af forsømmelse i
korn, eng eller på andre utilladelige stæder, som der
for bør heignes, nemlig for 1 bæst eller fæehøved 2
sk., for 1 føl, kalv og fåer med eller uden lam 1 sk.,
for 1 svin 2 sk. og for en gås, gasse eller afvendt gris
1 sk. og fra den tid, til kornet er ophøstet og auret
på stevne opgiven, en halv gang så meget til. For
uden disse småe mulkter skal eierne af fæet desuden
betale skaden, der er giort, hvorfor samme strax af
tvende denne sag uvedkommende mænd i byen i
grandfogdens og eieren af kreaturerne, om han vil
følge med, deres overværelse afsynes og ved neste
stevne angives. Sker skaden i korn, når dette ståer
i kierve, settes neg for neg og kierv for kierv; men
på alle andre tider bør skaden erstattes med penge,
medmindre vedkommende derom anderledes kan for
enes. Vil den skyldige ei betale den afsynede skade,
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bør derfor af grandfogden og 2de mænd strax ske
udpantning.
2. Al markerne heignes hver til sit brug st. Voldborgdag, og rugvangene, så snart rugen er såed. Hvis
kreaturer som nu udi sådan heigningstid kommer til
skade, bøde efter næstforegaaende post.
3. Skulle mod formodning nogen være så ufor
skammet voldelig at drive sine kreaturer i eng eller
korn, sætte dem tyret derudi eller drive dem så nær
dertil, at de skal gåe derudi, og de enten der kan
antreffes eller sådant kan dem overbevises, skal eierne
af kreaturerne derfor hver gang bøde for 1 bæst 1
rdl., for 1 fole 2 mark, for 1 fæehøved 1 rdl., af 1
kalv, 1 fåer, 1 svin, stor eller liden flok gies 2 mark
og derforuden efter sket syn på forbemeldte måde
erstatte den giorte skade.
4. Ingen måe tyre sine bæster på stubene i vangene
enten på enden af aggerne eller op mellem korn
raderne, når det er høstet og ståer på aggerne, førend
samtlig granderne det vedtager og hvor mange bæster
enhver der måe have, under 2 marks straf til gran
derne. Og dersom nogen mands bæster endda, når
vedtaget er, giør anden mand skade, betaler han skaden
og 4 sk. til viden.
5. De hopper, som haver føller, skal eierne under
vedbørlig straf sætte så langt fra kornvangene, at føl
lerne ei skal få vane derudi, og derefter årlig til st.
Hansdag eller i seneste 8te dage derefter sætte føllerne
i tyre, under den straf af bøde, som udi nestforegående
3die post for frievillig og voldelig skade er fastsat.
6. Når hyrden har drevet kreaturerne hiem, skal
enhver forvare sine i hus, gård, fold eller fæste. Hvo
det ei giør og lade sine kreaturer gåe løse, og de
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kommer i korn, eng eller anden skade, da erstatte
eieren den giorte skade og bøde desuden til viden
efter dette capitels 1ste post.
VI. Om markmanden.
1. Mændene skal betale markmanden den ham
belovede løn i rette tid, nemlig den halve part til st.
Hansdag, og den anden halve part, når kornet er inavlet, eller på anden måde vi med ham accorderer.
Hvem det ei giør, hos dem eller den skal grandfogden
med tvende mænd derfor giøre udpantning og der
foruden betale til viden 1 mark.
2. Skal markmanden der imod være pligtig at svare
til al den skade, som giøres enten i korn eller eng,
eller og sige, hvo der har giort skaden.
3. Hvad skade markmanden på sievne angiver at
være giort, skal oldermanden under 8 sk. straf være
pligtig på den skyldiges talstok at anskrive, da mark
manden i den fald fuldkommeligen bør troes, med
mindre den, han angiver, det kan afbevise. Men hvad
skade andre på stevne angiver at være giort af nogens
kreaturer, bør ei troes, undtagen det i det mindste
med et vidne kan bekræftes eller og høvderne, som
lindes i skade, der er tagen, og af angiveren strax
sin eier tilbragt med sigende, hvor de ere fundne, da
allene i disse tvende tilfælde andres angivelse end
markmandens måe reflekteres på.
VII. Om pløinin g, sæd, høeslet og høst.
1. Når bygen skal såes, skal samtlige mændene på
stevne fastsætte en vis dag at såe på, og hvem, som
inden sådan tid såer samme, haver forbrudt til viden
1 mark 8 sk.
2. Som rug- og havresæden i høsten ikke giver den
forandring som bygsæden, så bliver samme ikke heller
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her så egentlig til så bestemt en tid anbunden, men
måe for en del komme an på enhvers leilighed. Dog
for at have en orden så vel her udi som i alt andet
markarbeide, måe der dog ingen begynde at såe enten
rug eller havre, førend det af samtlig granderne er
vedtagen, under 8 sk. straf til viden, men de bør endog
herudi så vit mueligt følges ad. Samme forhold skal
det og have med glødningens udførsel.
3. Som det i loven er befalet, at ingen under sit
fæstes forbrydelse måe bortleie noget af sin gårds til
liggende jord, så måe og ingen med nogen i hvem
det og er såe lidet eller meget til halvt under samme
straf og 8 sk. til viden, med mindre han anmelder
det iforveien for sin hosbonde, og bør ei ske, sålænge
han kan selv samle nok af giødning til jorden eller kan
fåe det nogenledes beleilig at kiøbe. Og måe den,
der således af mangel på giødning agger andres møg
ud på sin jord, intet besåe til halvt, mere end den
fremmedes møg fuldkommen kan giøde, og skal med
sæden og arbejdet samt afgrødens deling, for så vit
såes til halvt efter giøden, forholdes i alle måder efter
den brug og skik hidtil i slig fald i denne egn har
været alt under forbemeldte straf.
4. Når sæden er lagt og nedharvet, og stenene af
de besåede agre afløses, skal enhver være pligtig under
1 mark 8 sk. straf til viden at henføre dem til et
sådant stæd, som af oldermanden er udseet, hvor disse
uden nogen mands skade kan ligge, og således måe
ingen under forbemelte straf lade dem ligge i agger
renene, mindre være uforskammet at overkaste dem
på nogens agre, og i sidste fald bøde 2 mark til viden.
5. Hvad skråd, klinte eller andet ukrud nogen løser
op af sin kornagger, skal han strax føre hiem at brænde
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og ikke kaste det i aggerrenen eller på anden mands
jord eller på vei eller stie, under 4 marks straf til
viden.
6. Hvo som giør vei eller stie over andens agger
eller eng, gielder skaden og bøde til viden 4 sk. Det
samme er, om nogen pløier ud i nogens eng, hoved
agger eller anden eiendom, allene med det tillæg at
de ligger tilbage, hvis de ved pløining har taget for
meget.
7. Når engen ved syn er befunden at være moden,
skal vi på stevne overlægge og fastsætte, hvilken dag
der skal begyndes at slåes høe. Hvo som slåer høe
før den fastsatte tid, bøde til viden 2 mark. Men
når vi efter vedtægt har begyndt, måe enhver slåe og
bierge sit høe, lige så hastig han kan tilligemed sine
naboer; dog måe ingen lade flere end 2 karle på én
gang slåe, ligesom enhver og skal lade sit høe for
svarlig veire, under forbemeldte straf.
8. Ingen må på engen mellem holmstæderne tyre
eller drive sine kreaturer, førend alt høet ere af engene,
og granderne på stevne heignet der opgiver, under
den straf at bøde, som udi det 5. capitel er anført.
9. Når kornet ved syn af granderne er befunden
tienlig at kan høstes, skal det på stevne vedtages,
hvad dag med høsten skal begyndes. Hvo som høster
før sådan vedtagen tid, bøde til viden 4 mark, med
mindre det kunde være en meget fattig mand, der
kunde behøve noget til sin føde — der måe i så fald
høste forud 5 kierver rug og 5 kierver byg, som han
ligeledes forud måe hiemtage — dog at han derom ad
varer grandfogden i forvejen, for at angive tiendetageren det ved første komme, under formelte 4 marks
straf.
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10. Er det mellem os vedtagen, at ingen måe til
at høste have mere end 2de fuldkommen meider,
under 1 rdl. straf til viden, dog måe herved ei for
ståes, om en gammel eller svag mand foruden sin
karl havde én at hielpe sig at høste, der nylig havde
begyndt at bruge høleen, så at manden og den nyebegyndte kuns billigen kunde være at regne mod en
god og fuldkommen meider. Til den ende skal enhver,
der formedelst alderdom eller svaghed måe foruden
sig selv holde tvende meider, inden hvert års pintsedag anmelde sådant på stevne for at påskiønnes af
de øvrige grander, om sådanne 2de meider og manden
kan være at anse for mere end 2de forsvarlige; og
måe således ingen begynde i et fald, før et andet er
ophøslet, under en straf af 4 mark.
11. Når kornet er tienlig at indage, skal dagen
før — om veierliget tillader — derom sendes bud til
tiendetagerne, hvilke budskikninger skal gå ordentlig
sin tour omkring mellem granderne, og måe ingen,
undtagen hvis i 10. post er meldet, under 4 marks
straf, indage noget til sit hjem, førend tienden er
tagen og henkiørt, hvor efter der strax måe hiemføres
af kornet, så snart enhver kan, eller og hvorledes
derom på stevne er vedtagen, som enhver under 2
marks straf skal holde sig efterrettelig.
12. Skulle nogen over én dag blive tilbage med sit
korns indagning, og det kan skiønnes, at sådant sker
enten af chicane eller forsømmelse, haver sådan én
skade for hiemgæld, om hans korn da af kreaturer
beskadiges; men skulle veierliget blive vanskelig, og
én eller nogle af mændene desårsage blev tilbage enten
med nogle kierve eller rivelset, skal de andre under
1 marks straf og skadens erstatning holde vangen
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rødelig, til dette vorder indbierget, og vangen af samt*
lig granderne til tyring eller drift opgiven.
13. Skulle nogen mand formedelst sygdom på folk
eller kreaturer eller og af andre årsager blive tilbage
med sit arbejde særlig udi bygsæden og høstens tid,
og sådan tilbageblivelse ikke forårsages fra mandens
side, skal de øvrige grander efter christelig pligt både
med bæster og folk være ham behiælpelig, så at hans
arbeide med eller og strax efter de andres kan vorde
gjort, hvor med grandfogden skal have indseende og
derved foranstalte det fornødne, så at hvem, som i så
fald viser forsømmelse, skal pantes, og andre i deres
stæd for de pantede penge leies.
VIII. Om tørveskiærsel og lyngslet.
1. Som enhver af os er tilskift sin andel i heden,
skal enhver der grave tørv og slåe lyng på sit tildelte
skifte, under den forhen fastsatte straf, der er . . .*)
og bør ingen til hedens ruin deraf sælge noget enten
til Nibe eller andenstæds, men allene lade grave de,
som til enhvers egen fornødenhed behøves.
2. Den misbrug, som hidtil er begået med at lade
sin tiennistekarl om søndagen til eget profit grave
tørv i heden og føre til Nibe, skal mellem os være
afskaffet, så at hvem af os, som efter denne dag over
lade sin karl nogen tørveskiærsel udi sin hedepart,
bøde derfor til viden 2 mark, og tørvene desuden til
viden at være hiemfalden. Sker sådan skiærsel eller
henførsel til salg nogen helligdag, bøde desuden efter
det påfølgende 10. cap. 1. post 1 mark 8 sk.
3. På det at det skoetørvjord, som findes udi vores
eng ved Gielstrup skiæl, kan blive til fælles nytte
bæst anvendt og være af nogen varighed, er mellem
*9 her en åben plads.
Vider og vedtægter. 3. B.
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os aftalt, at ingen under 4 marks straf til viden måe
der grave skoetørv, men det skal på stevne vedtages og
med enig samtykke på én gang foretages, på det skiærselen fra én og den bekvemmeste side kan begyndes,
ingen mellembalker bliver stående, og således at
vandet derfra kan fåe fald.
4. Ingen af os måe herefter, som hidtil sket er,
bortleie sin eng enten til Nibe indvånere eller andre
til at blege på, siden sådant både er imod loven og
til skade for de andre af os, som til høebierring heigner sin eng, da denne derved nedkiøres og nedtrædes.
Hvo derfore her imod giør, bøde til viden 3 mark og
desuden have forbrudt leien af sin på slig ulovlig
måde bortleiede eng.
IX. Om pantning for ræt vide og bøders
inddrivelse.
1. Når pantes skal for ræt vide og brøde, da skal
grandfogden med 2de af de andre grander gåe til den
skyldige og æske betaling. Vil den skyldige ei strax
betale pengene, måe de af indboen udpante fuldkom
men værd for den forfaldne vide, og sættes det ud
pantede i bevaring hos grandfogden, hvor det står til
løsning i 14ten dage. Indløser inden sådan tid den
skyldige ikke pantet, skal det efter angivelse for hans
hosbonde sælges ved auction, og det overskydende
fra bøder og omkostninger komme den skyldige til
bæste.
2. Hvis nogen ved udpantning hos ham sætter sig
til modværge, skiælder, bander eller på andre util
børlige måder begegner mændene, som skal pante,
skal han derfor til viden for slig hans selvrådighed
bøde 4 mark, foruden at hans forhold meldes hans
herskab, der efter lovlig omgang ser ham tvungen til
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her udi at opfylde sin pligt, for derved at conservere
den orden og fordel for byen i almindelighed, der ved
dette videbrev søges.
3. Al brøde og vide skal tid efter anden indsankes
og leveres enten grandfogden eller en anden mand,
som det kan betroes, men ingen være berættiget enten
at tage eller bruge noget deraf, såsom det ingenlunde
måe anvendes enten til at drikke op til gilde eller
giæstebud; mens altsammen være indsanket til 8te
dage efter st. Michelsdag hver år, og da skal grand
fogden i samtlige grandernes nærværelse derom giøre
forklaring, til hvilken ende der over måe holdes en
bog, der skal vise, hvad bøderne er, når, hos hvem
og hvorfor den er falden, og hvor meget viden det
ganske år sig kan beløbe til, hvoraf da først mark
mandens løn skal betales, samt hvad andet der til
byens almindelige nytte henhører eller bør anskaffes,
og om noget endda overskyde, kommer det til deling
mellem granderne.
X. Om helligdagsarbejde med videre ind
byrdes handel mellem granderne.
1. Ingen måe til søndage og andre påbudne hellige
dages vanhelligelse enten pløie, såe, harve, høste, grave
tørv, age disse hjem eller udi andre måder giøre noget
sådant grovt arbejde under 1 mark 8 sk. straf til viden,
med mindre en våd og ubestandig høst eller høebierring indfalder; da måe enhver, dog med samtlige
granders minde, bierge sit korn eller høe efter prædi
ken, at det ikke skulle vorde fordervet, og således så
vit Guds, kongens og billigheds love på hellige dage
tillader slig og andre nødvendigheds gierninger.
2. Enhver af os skal være pligtige at holde sine
svin forsvarlig ringede — undtagen om vinteren, når
33*
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det fryser således, at de ei kan vråde — under straf
at bøde for hver svin hver dag, det befindes at være
uringet, 2- sk. Og på det des nøiere her over kan
blive holdt, og denne for marken så skadelig vrådsel
undgåes, skal oldermanden beskikke tvende af sine
medgrander, der i 8te dage dermed skal have ind
seende, og således skal det continuerlig vedblive, at
2de efter 8te dages forløb skal løse 2de af. Skulle
det befindes, at nogen i den tid, han dertil er beskikket
at have opsyn, ei opagter hans pligt eller ei angiver
manglerne enten på stevne eller til grandfogden, skal
han bøde derfor lige så meget, som den tilkommer at
betale, der er de uringede svin eiende.
3. Ingen måe indhegne noget jord fra adelgaden,
uden det som tilforn har været og med rette bør ind
hegnes, som kålhauger og deslige. Ligeså måe ei
heller nogen særlig tilegne sig noget af grandjorden i
byen eller på andre stæder og ei der uden samtlig
grandernes minde grave enten jord til digetørv eller
at blænde med. Hvem her imod giør, skal strax igien
udlægge det indhægnede, have forbrudt det gravede
jord, tørv eller blænding og derforuden bøde til viden
3 mark.
4. Tvende gange om året, nemlig Påske og Michelsdag, skal oldermanden med én af mændene gåe om
kring hos samtlig byens gård- og husmænd og nøie
efterse enhvers skorsten og ildstæd, kiølle, bagerovn
og kieddelgrue, om nogen der iblandt skulle findes
så brøslfældige, at skade derved kunde forårsages.
Hos hvem sådan farlig brøstfæld findes, skal fore
lægges med 8te eller 14ten dage at sætte det istand
udi, samt bøde til viden 8 sk. Men skulle manglerne
endnu ikke efter den forelagde tids forløb være istand-
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sat, måe det brøstfældige rent nedslåes og derved til
videre brug giøres uduelig.
5. Skulle, som Gud nådelig afvende, ildebrand eller
anden ulykke antreffe byen, anmeldes det uden ophold
for vedkommende herskab. Lige anmeldelse skal og
giøres, ifald nogen høveder med smitsom syge som
lungsoet, krop eller skab vorde befængte og ellers
på stevne strax føies anstalt, at sådanne inficerede
høveder strax fraskilles det øvrige og med a parte be
vogtning anvises et fraskildt stæd.
6. Hvad forseelse nogen mands hustrue, børn eller
tiennistefolk mod dette videbrev begåer, tilsvares af
manden, som han igien korter i lønnen og ser af
straffet.
7. I hvorvel det under straf er oldermandens pligt
at holde over denne videbogs nøie efterlevelse, så dog,
om oldermanden enten herudi skulle vise forsømmelse,
eller nogen være så søvnagtig og ligegyldig, at de ei
påstoed deres ræt, skal sådant ingenlunde være hin
dring for andre eller måe mod dem indvendes, som
efter denne videbog vil påståe sine rættigheder. Lige
ledes skal de bøder, som grandfogden for sine pligters
efterladelse efter denne videbog kan forfalde udi, ikke
komme ham til skade eller præjudice, når disse ikke
inden 14ten dages forløb af hans medgrander på
tales.
Foreskrevne poster er således af os samtlige Woxlef
byemænd efter nøieste overlæg og enig samtykke ved
tagne. Og da disse, som ere i alle dele passende efter
byens omstændigheder sigter til byens opkomst, ordens
indførelse og freds vedligeholdelse, så er samme af
os egenhændig underskreven og nu derefter underdanigst og ydmygst nedlegges for vore nådige og gun-
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stige herskaber og hosbonder til forventende appro
bation.
Woxlef den.........
Peder Sørrensen. Jens Anderssen.
Niels Jensen Torup. Peder Nielsen. Peder Pedersen.
Poel Oliesen. Frantz Christensen. Anders Christensen.
L. C. S. smed. Niels Pedersen. Søren Christensen.
H. J. S. O. — S. J. S — C. J. S. T.
Foreskrevne concept grandebrev, som jeg efter de
Woxlew byemænds forlangende har forfærdiget, og
om hvis indhold de i alle dele mellem sig er bleven
enige, insinueres herved underdanigst, ydmygst og
ærbødigst de høie, gunstige og høitærede herrer jordegodseiere og beneficiarii udi Woxlew bye og Dalsgård
til forventende nådig og gunstig approbation, på det
samme af mig endvidere in originali kan vorde ud
færdiget og vedkommende til efterlevelse derefter
meddelt.
Lundbech den 30. Juli 1779.
J. Schougård.

Som største Lodseier i Voxlef finder jeg dette videbrev, som af fornuftige mænd underskrevet, hel lov
forsvarlig og at sigte til beboernes nøtte for fremtiden,
når samme vedbørlig bliver holdt og efterlevet, hvor
fore samme aldelis finder min approbation, ei tvilende,
at samme joe skal nyde samme held af mine medinteressentere. Vil altså ønske de undertegnede lycke
til, hvis med fornuftig overlæg i Guds navn begyndt er.
Fra Lundbech den 31. Juli 1779.
C. F. Juel.
Jeg anser det og aldeles nøttigt og nødvendigt for
Voxlev bye, at den med en grandbog bliver forsynet,
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da jeg anser denne for at være vel forfatted; når deri
ikkuns sker den forandring:
1. At det bliver enhver af byemændene tilladt at
såe sin rug så betimelig, hånd kand og vil, siden en
god rughøst i de fleste åringer meget ankommer på
tilig sæd, da endog burde pålegges, at såsnart ikkuns
det halve antal af byens mænd vilde være enige at
såe rug, skulde rugvangen, enten det er Mortensdag
eller ei, strax af alle holdes i fred.
2. At det bliver enhver tilladt at høste en eller
anden af bands agre, som enten formedelst déns na
turlige beskaffenhed eller og dens bedre behandling
med stærkere giødning eller på anden måde måtte
blive moden før de andres, dog at det i så tilfælde
først tilkiendegives granderne, så vel når hånd vil såe
rug, som når hånd vil høste et eller andet slags korn.
Såer eller høster nogen, som ovenmeldt, uden forud at
tilkiendegive det for oldermanden, markmanden og de
andre grander, da burde hånd for hver ager bøde 2
mark, endskiønt ingen skade tilføiedes nogen af sine
naboer; men pløier hånd eller høster fra nogen anden
mands ager, da bøde desuden 2 mark til byen og
erstatte eiermanden skaden. Endelig tror jeg det tienligst, at der blev tilføied en articul, som forbandt
enhver så vidt mueligt efter nærmere imellem older
manden og mændene ifølge ethvert steds omstændig
heder årlig tagende beslutning, at frede de af byens
enge, som formedelst deres blødhed letteligen i den
våde årsens tid vilde lade sig optræde.
Hvilke småe forandringer jeg således underkaster
de andre herrer lodseieres omdømme, siden jeg som
en kuns liden lodseiere i den bye ingenlunde skal
påståe mine tanker fulgt eller modsette mig de øvriges
beslutning.
Rosenkrantz Levetzau.
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Denne grandebog, som særdeles vel forfattet og med
bøndernes underskrift viser, de er velfornøiet med at
efterleve, kand jeg for min del, som liden lodseier der
i byen, ei andet end approbere, samt formoder, at
høivelbåren hr. kammerherre Rosenkrantz Levetzaus
grundige erindringer nyder de øvrige lodseieres biefald
og udi dette grandebrev til vedbørlig efterlevelse vorder
indført.
D. A. Colding.

Foreskrevne grandebrev, så vel som hvis dertil af
s. t. hr. Kammerherre Rosenkrantz Levetzau så viseligen er tilføiet, bliver og af mig for den liden del,
jeg i denne by er eiende, i alle måder approberet,
undtagen hvad som i det 7de cap. 13. art. er anført,
hvilke mand ikke lettelig kand indse, hvorvidt skal
strække sig, men dog vel bliver overensstemmende med
loven.
B. S. H. Chrestensens.
Ved denne grandebog for Woxleuf bye har jeg at
erindre, for så vidt Dallsgård er angående, der ei er
en bondegård, men en frie og virkelig indløst præste
gård, som desuden ligger gandske ude fra Woxleuf
bye, disse følgende poster:
1. At brugerne af samme ei kand være grandfoged
eller noget sligt.
2. At beboeren af samme ei bør holde lederne og
digerne i og ved Woxleuf bye istand eller dertil contribuere, siden bemælte præstegård ligger ude fra byen
— uden forsåvidt præstegårdens agre og enge måtte
støde til byen.
3. At hånd ei heller kand og skal rette sig efter,
hvad om tiende og deraf dependerende i denne grande
bog er mældet.
4. At hånd joe og måe pløie, såe og høste, når hånd
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finder dette nytteligt, uden derom først at conferere
med byens beboere, hvilke exempler haves og på de
stæder, hvor den strængeste granderet hærsker.
5. At hånd ei bør rette sig efter denne grandebogs
7de cap. 13. art.
Men iøvrigt bør brugeren af Dalsgård at rette sig
efter denne grandebog, der synes at være viselig for
fattet.
D. C. Hald.

Efter originalen i Landsarkivet i Viborg: Lundbæk
godsarkiv, diverse dokumenter 1727—1835, A. Den er
skreven med Schougårds hånd på fem sammenhæftede
folioark.
Forhen trykt i »Fra Himmerland og Kjær herred« III.
19U, side 361—81.

Viborg amt,
Viborg.
IV. 1738.

Den 3. Juni 1738 blev »Vide og vedtægtet* påny gen
nemgået. Indledningen og posterne 1—22 er omtrent
som viden af 1732, se II side 149—52. 23 er ændret til
23. Markmændene er efter gamel sædvane bevilget
for hver stoer høved, de tager i hus 4 sk. danske og
for et mindre 2 sk., derforuden nyder de til årlig løn
af hver mand ingen undtagen, som haver jord eller
korn på marken, af en ager, som er korn udi, 2 sk.,
af en ager uden korn til at slåe 1 sk., hvilket de må
søge uden forskiel hos de vedkommende, og ingen
bør eller måe vegre markmændene slig betaling i det
længste til Mortensdag, under vedbørlig udpantning
lige som for ekstraskatten sker.
Og som markmændene nu ere bevilgede en del for
deris umage, så skal de derimod igien være tilforpligled
at være årvågen og have flittig indseende med alle og
enhver, så ingen skade for deres forseelse tilføies.
Slutningen som III i II. Bind, side 151. 32 underskrifter.
V. 1789.

Vide og vedtægt for Viborg bye.

Til at hæmme og forebygge den store uorden og
misbrug, der hidtil er sket og begået på Viborg mark
dels med hegnet, dels med utilladelig græsning på
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andres eiendomme i særdeleshed om natten, dels med
lergraven ved veiene dels med veie og stier over andres
jorder og eiendom, dels ved den mængde får, som en
del her i byen haver, endogså de der ikke eier fods
jord på marken, hvilke om efter- og foråret både
opæder og nedtræder ruggen og græsset, have vi un
derskrevne alle borgere, jordeiere og brugere her i
Viborg til at forekomme dette med mere og til god
skik og ordens indrettelse på grund af lovens 3. bogs
13. capittel forfattet, samtyk! og indgået følgende vide
og vedtægt.
1. Der antages 3de til at dirigere marken, nemlig
én af d. hr. magistrats, af hvem det beroer på egen
godtfindende, at lade sig afløse efter et års forløb, og
2de af de kyndigste borgere, som haver markavling,
den ene af Syndre- og den anden af Nørresogn, lige
ledes en obermarkmand og 2de markmænd, én for
hver af meldte sogner. Directeurenne møder ugentlig
hver tirsdageftermiddag klocken 3 slet på rådstuen,
om fornøden giøres, da obermarkmanden også skal
møde, til hvilken ende såvel markmændene som en
hver, der haver noget at klage eller anmelde mark
væsenet angående, tilkiendegiver obermarkmanden
sligt, som igien betidelig giver directionen efterretning
om sådant, på det de kan vide at samles. Markdirecteurerne antages og beskickes af magistraten og på
det 2de allene icke stedse dermed skal være besværet,
så afgåer årligen den ældste, men den anden vedbliver
til et andet år, for at kan underrette den ankom
mende i det fornødne.
2. Directeurerne og obermarkmanden nyder intet,
men markmændene hver 24 rdl., dog må ingen til
markmand antages, som holder kreatur eller bruger
markjorder.
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3. En protocol indrettes, som forsegles med råd
stueseglet og autoriseres af magistraten og føres af
den directeur, der er magistratsperson.
4. Indfalder dispute i directionen og alle 3 icke
kan blive enige, da gielder dens votum, hvormed
magistratspersonen er enig.
5. I tilfælde af at magistratspersonen eller den ene
eller begge directeurerne eller alle tillige skulle være
selv klagere eller parttagne i nogen dispute og følgelig
ei selv kan dicidere i egen sag, tiltræder en anden
magistratsperson i den klagende eller parttagnes stæd,
men i directeurernes stæd bliver af* den uparttagnes
magistrat udnævnet 1 eller 2de andre fornuftige bor
gere, som haver markavling, der uden vægring måe
tiltræde directionen og dicidere parterne imellem.
6. Ingen processer må ske i henseende til markens
brug og hegn ei heller om denne vedtægts forklaring,
men alt deraf dependerende skal ene og aliéné afgiøres ved directionen, men finder nogen sig misfor
nøjet med markdirectionens kiendelse, bør han strax
andrage det for de øvrige uden for directionen værende
magistratspersoner, hvilke da næste tirsdag, efter at
kiendelsen er afsagt, på rådstuen ved dicission afgiør
om og hvorvidt directionens kiendelse bør forandres,
casseres eller skiærpes, da det ved sådan dicission
bør have sit forblivende.
7. Alle indtægter, som tilfalder og gives til markcassen, indfordrer og modtager obermarkmanden og
over samme så vel som udgifterne holder en bog,
samt derfor aflegger til Michelsdag rigtig regnskab til
directionen og byens eligerede mænd, hvilke sidste
ved regnskabets revision og dicission indtræder i markdirectionen, ligesom både regnskabet, dets dicission og
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afgiørelse indføres i protocollen. Markdirectionen til
ligemed de eligerede mænd bevidner deri med hænders
underskrift, når samme er endelig afgiort, i hvilken
henseende obermarkmanden skal melde alle indkomne
mulcter og strafpenge hver tirsdag til directionen og
tillige lade medfølge en fortegnelse over hvad og hvor
for de ere betalte, samt hvad der endnu rester, hvilken
fortegnelse direcleurerne gieminer, for siden at confereres med regnskabet. Markmændenes løn betales
2 gange om året, nemlig 14ten dage efter Mickelsdag
og Påske.
8. Til at indsætte de kreaturer, som opbringes, i
bevaring, bliver på et bekvem stæd af samtlige jord
brugere ved fælles hielp indrettet og vedligeholdt en
fold, hvor for skal være et forsvarligt led med lås for,
hvortil hver af markmændene skal have sin nøgle og
obermarkmanden én.
9. Skulle afpløining imod formoedning efterdags
existere, da haver den forurettede at anmelde det
skriftlig for directionen, der da uden ophold lader
tingen tage i øiesyn af 2de uvillige mænd i over
værelse af én af directeurerne, efter hvis indberetning
directionen deciderer om den frapløiede jords tilbagelegning og hvorledes den, som har foretaget afpløiningen, bør anses med mulet, der dog ei bør overgåe
4 rdl. første gang.
10. Alle ulovlige veie eller gangstier, som forhen
ere giorte, og hvorpå ingen hævd haves, ligesom og
de der herefter giøres, skal aldelis være afskaffede og
forbudne. De, som handle her imod, betale hver gang,
om de ere kiørende, 4 mark, ridende 24 sk. og gående
1 mark, samt desuden til markmanden eller angiveren,
en kiørende eller ridende 8 sk. og en gående 4 sk.,
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og dersom derved er giort skade, da betales samme
aparte. Om de skyldige icke strax retter for sig, i
hvilket fald markmændene haver magt at opbringe
dem, om de ere udenbyes fra, men med indenbyes
forholdes med pantning efter påfølgende 33. post.
Såvel markmændene som overmarkmanden haver nøie
at påse, at alle markveiene holdes passable og i for
svarlig stand og, når derved befindes nogen mangel,
strax skriftlig at andrage det for markdirectionen med
forklaring om den brøstfældige veis beskaffenhed,
hvad materialer og arbeide der formenes at kunne
behøves til deres reparation, samt hvo de jordbrugere
ere, hvis mark dertil grændser, da markdirectionen
uden ophold foranstalter veien istandsat af de jord
brugere, som deraf betiener sig, under overmarkmandens opsyn. Og skulde nogen hertil findes uvillig,
bøde da for hver dags udeblivelse fra veiarbejdet med
vogn og heste 4 mark og for en håndgangs- eller
pligtsdags forsømmelse 2 mark samt i mangel af be
taling lide udpantning efter 33. post, dog forståes under
markveiene icke de fra Viborg løbende kiøbstedveie
til Aalborg, Randers, Hobroe, Aarhus, Veile, Holstebroe
og Schive, der som henhørende under politiet icke
vedkommer markvæsenet.
11. Icke heller måe nogen for eftertiden opgrave
ler, grus eller sand på marken, omendskiøndt det
icke er mod vejene, før de har meldet det for obermarkmanden, som da påser, at det kan ske uden
skade eller nogens fornærmelse, thi ellers må det icke
tillades, da det følger af fornødenhed, at de ei kan
tillade nogen at grave på ens eiendom. Skulle nogen
uden sådan anmeldning foretage sig gravning, da be
tales for hvert læs i mulet 2 mark, og derforuden til
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markmændene 8 sk. Og dersom derved skulle være
giort skade, da bør den oprettes af dem, som samme
have giort. Det forståer sig selv, at når gravningen
af ovenmeldte sker på ens egen eiendom, at denne
post da ei haver stæd.
12. Da kreaturerne om foråret giør stor skade på
rugen ligesom også nedtræder de til hegn opsatte
giærder, diger og grøfter, så skal for eftertiden marken
være lyst i hegn fra den 1. April og indtil alt kornet
og tobacken er indført og avret opgivet, som ved
trommeslag forinden bliver bekiendtgiort. Da imidler
tid ingen måe lade sine kreaturer gåe løse på marken,
uden det sker på deres egen jord og ejendom eller
og på en andens med skriftlig tilladelse alt under til
børlig tilsyn. I anden fald skal kreaturenes eiere
betale til markmanden, som samme opbringer, hver
gang a kreatur 8 sk., men til markcassen 1 mark,
anden gang dobbelt og så fremdeles, samt desuden
erstatte den af kreaturerne giort skade enten på grøde
eller indhegning; men fra kornet er indhøstet og avret
opgivet og indtil rugen legges og såes, skal marken
være frie opgiven. Fra rugen er såed og indtil vin
teren, det er til den tid, at jorden er så frosen, at
rugen icke enten kan nedtrædes eller opryckes, måe
ingen høvder gåe løse uden opsyn for ei at beskadige
rugen, under lige mulet som ovenmeldt.
13. Icke heller måe nogen tyre på anden mands
jord, fordi høet deraf er slagen, eller alt kornet er
indhøstet, forend avret som meldet i almindelighed er
opgivet. Skulle nogen med sådan tyring betræffes,
betale de icke allene til den, som jorden haver i brug
eller tilhører, den derved skete skade på hans efterslet, men endog til markmanden, som opbringer krea-
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turererne, 8 sk. af hvert og dobbel så meget til markcassen.
14. De som antræffes forsætlig at tøire udi anden
mands korn eller bårer og utilbørlig om nattetider
stryger over marken, nedrider grøden etc., skal icke
allene betale al den skade, som derved giøres, men
endog betale i straf en mulet efter forordningens
lydende af 14. April 1694, som er 1 rdl. for hver stort
høved og så videre, samt desuden 8 sk. til opbringeren
for hver kreatur.
15. Kommer bæster eller fæehøvder, som ere tøirede, imod eiermandens villie og vidende løs i vangene
eller på marken og giør anden mand skade, da betaler
eiermanden allene skaden og 8 sk. af hver kreatur til
opbringeren, af får betales skaden og 4 sk. til op
bringeren af stycket, dog dersom sådant sker formedelst
eiernes kiendelige efterladenhed og uagtsomhed eller
tyrenes skrøbelighed, anses han desuden med en mulet
af 1 til 4 mark efter beskaffenheden og kreaturernes
antal.
16. Hopper, som haver føl, kiør, som haver kalve,
eller får, som haver lam, måe icke tyres mellem eller
nær ved nogens korn, på det at føllene, kalvene eller
lammene ei skal tilføie nogen på sin mark eller korn
nogen skade. Antræffes disse kreaturer sat eller tyret
på sådanne stæder, ihustages de, og eieren betaler icke
allene skaden, men endog til opbringeren 8 sk. af hver
føl eller kalv og 4 sk. af hver lam, samt derforuden
dobbelt så meget til markeassen.
17. Da man af erfarenhed véd, at mange om dagen
sætter deres bæster og fæehøvder i tøire på vangene
imellem digerne, men om natten græsse dem på andens
eiendom, så for at betage disse anledning til på slig
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fornærmelig og i henseende indhegningens conservation skadelig måde at føde deres kreaturer, måe ingen
efter denne dag holde bæster og fæehøvder om som
meren på græs, uden de kan bevise at have så megen
jord eller eiendom enten til leie eller eie, at det antal
kreature, de have derpå, nogenlunde kan græsses, da
de i så fald med mådelighed kan betiene sig af
fælleden, dog således at bæsterne ikke kommer så
nær digerne, at de kan beskadige samme. Finder
markmændene, at nogen efter denne vide og vedtægts
begyndelse, som enten ingen græsning haver eller
dog icke i forhold til deres kreature, at græsse om
dagen deres kreature imellem veiene eller på det så
kaldede fælled, forpligtes de at tage dem i hus og
ligeledes deres, som på fælleden haver sat deres krea
turer så nær digerne, at de kan nedtræde eller be
skadige samme. Den som kreaturerne tilhører, betaler
icke allene, hvad skade digerne kan være tilføiet samt
for hvert til markmanden 8 sk., men de uberettigede
til græsning desuden første gang 2 mark og siden
hver gang dobbelt til markcassen.
18. Da marken den forbiegangne tid så vidt grændser
til veiene, at en del jordbrugere enten icke eller meget
slet er indhegnet, så tilpligtes enhver for sin enten
til eie eller leie havende eiendom for eftertiden
med forsvarlig dige at indhegne marken, hvor den
ligger til veiene, til hvilken ende directeurerne tillige
med obermarkmanden ved April måneds udgang efter
ser, om digerne er opgiort og i forsvarlig stand. Skulde
der da findes nogle, som havde efterladt at lucke,
tilholdis de af obermarkmanden inden 8te a 14 dage
at i standsætte det ham tilkommende dige. Men skulle
Vider og vedtægter. 3. B.
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vedkommende desuagtet efterlade sligt, haver obermarkmanden at tilkiendegive directionen det, efter
hvis resolution han lader bekoste diget eller lucket
istandsat, da den, som tilkommer diget at lukke, betaler
de anvente bekostninger strax og desuden en mulet
for overhørigheden af 4 mark til 2 rdl. efter beskaffen
heden og directionens sigende eller i mangel deraf at
lide udpantning. Ligeledes forholdes om digerne, efter
de ere opgiorte, blive brøstfældige, om de da ei af
eieren efter påmindelse bliver istandsat.
19. Dersom nogen forsætlig nedkiører, nedrider eller
nedtræder nogens diger gierder eller led eller samme
med magt nedriver, skal de betale en mulet af 4 mark
til 2 rdl. efter directionens sigende — børn undtagen
på 14ten år og derunder, som straffes ligesom i næst
følgende 21. post — samt til den angivende 1 mark
og desuden lade diget sætte i samme stand, som det
var tilforn, eller betale for sammes istandsættelse. Er
det en reisende, som sådant forøver, da måe han
derfore på stædet pantes for 1 rdl., og i fald han gør
vægring og modstand, hans heste og vogn indbringes
til byen, og dersom han da icke retter for sig, for
holdes ham herefter som i 34. post meldes. Ligeledes
forholdes og med dem, som ei kiendes eller vil til
kiendegive sig, omendskiønt de ere her af byen.
20. Kiører nogen over anden mands jord uden til
ladelse med giøde eller anden vogn, betaler i mulet
for hver gang 4 mark og erstatte den derved giorte
skade til sammes brugere.
21. Ingen under mulet måe nedrive eller beskadige
de til hegn og gierde enten på digerne eller i marken
plantede træer, torn eller ris, gamle folk a 4 mark til
2 rdl. og drenge eller piger under 14 år at sidde i
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kielderen på vand og brød, efter beskaffenheden og
directionens sigende. Til hvilken ende enhver som
haver hyrde, drenge eller piger bør formane og til
holde dem, at de entholder sig fra disse gierders be
skadigelse.
22. Da fårehøvder beskadiger meget de opsatte
diger og lukker, om for- og efterår opæder og nedtræder den opkomne rug, samt desuden ofte med villie
men alleroftest af skiødesløshed formedelst mangel af
tilsyn og opsigt græsses i kornet og på høbårerne, så
er det en fornødenhed, såfremt denne vide og vedtægt
skal medføre den tilsigtede nytte, at til samme ud
vises, hvor de måe drive, og en vis plads, hvorpå
de stedse kunde holdes, hvorom efter byens eligerede
8 mænds betænkning forventes den respeclive magi
strats resolution, da hyrderne derefter bliver ansvarlig
for den skade, fårene på marken måtte giøre, ligesom
og for opbringningspengene 4 sk. a st.
23. Hverken hingster eller klophingster måe findes
på byens marker på den tid, avret er opgivet, eller
kreaturerne måe gåe løse, icke heller andre tider, uden
de vel ere tyrede. Bucke og gieder måe aldeles icke
være på marken, icke heller svin eller gies, men
når de antræffes af markmændene, henbringes til
hospitalet, hvortil de henfalder.
24. Enhver måe være betænkt på at lade de spidse
ender af deres kreaturers horn afskiære inden en vis
af directionen fastsat tid eller i anden fald at betale
en mulet af 2 mark for hver høved for hver 14ten
dage de icke efterkommer directionens tilsigelse.
25. Skabet eller med ros og anden smitsom sygdom
befængte bæster så og lungtsygt kvæg måe ei komme
på byens marker. Forefindes nogle af disse, skal
34*
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markmændene strax give det tilkiende for obermarkmanden, som igien uden ophold indhenter ordre fra
directionen, hvorledes sådant frygteligt kreatur, uden
at tilføje byens øvrige kreaturer nogen skade, ufor
tøvet kan blive rydet af veien. Og haver nogen af
byens indvånere sat slige kreaturer på marken med
forsæt, bøde de for hver 4 rdl. og til markmanden
4 mark.
26. Alle de kreature, som efter forestående 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20 og 22. poster opbringes, ind
sættes i den dertil oprettede fold.
27. Ingen enten eiere eller, hvem det måtte være,
måe ved magt eller på egen hånd udtage de i folden
indsatte kreature, om endskiøndt de havde clareret,
hvad ske bør, men kreaturenes eiere måe derom melde
sig hos obermarkmanden, som, når de have betalt,
hvad de herefter er pligtige, strax foranstalter, at deres
kreature ved én af markmændene bliver dem leveret.
Handler nogen her imod, da bør enhver, som sådan
gierning overbevises, foruden, hvis ellers skal betales
efter denne vedtægt, at erlægge en mulet, nemlig for
de kreaturers udtagelse, som vedtægtspengene ere be
talte for, 1 rdl. Men ere muleterne for opbringeisen
icke erlagte, da, som under sådan gierning viser sig
en art af svig, betaler den skyldige 4 rdl.
28. Mønding- og digetørve måe ei skiæres, hvor
enhver lyster, undtagen det sker på ens egen eiendom,
men hvem som behøver nogen, skal melde sig derom
hos obermarkmanden, der udviser, hvor sådant til
mindst skade kan og bør ske, hvilken undervisning
obermarkmanden ugentlig hver tirsdag indberetter til
directionen, hvorledes er sket, som påskiønner, om
sådan udvisning forsvarlig er forrettet, og obermark-
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manden icke i dette stycke har misbrugt sin myndig
hed og den tillid, directionen bær til hans upartiskhed
i sine forretningers førelse. Den som således afgraver
eller henter slige tørve uden udvisning, betaler i mulet
for hvert læs lidet eller stort 2 mark og til mark
manden eller angiveren 8 sk. Sker det oftere, betales
dobbelt, dog hvad tørv, som til digers opgiørelse be
høves, kan skiæres for eieres dige uden udvisning,
når det icke sker uden to alen ud for diget og uden
skade for veien, da vedkommende i anden fald bliver
anset derfor, som i denne post foran meldt er.
29. Kampestene må ei af eller på fælleden opgraves
eller opryddes, førend del er anmeldt for obermarkmanden, som skal påse, at fælleden eller, hvor stenene
opgraves, kan blive planeret. Hvo sådant forsømmer,
betaler i mulet for hvert læs 2 mark og desuden 8 sk.
for markmanden. Og dersom nogen endog efter til
ladelse opbryder sten af jorden og icke tager dem
strax bort, da, som det er til skade for de slæder,
hvor stenene ligger opvæltet, betales ligeledes for hvad
af disse opbrudte sten, der kan taxeres til 1 læs, 2
mark og desuden 8 sk. til markmanden.
30. Markmændene haver i alle tilfælde at forholde
sig således i ord og gierninger, at ingen med føie skal
besværge sig over dem. Og på det de kan vide deres
pligter, meddeles dennem af markdirectionen en instrux
overensstemmende med denne vedtægt, hvor efter de
stricle bør forholde sig. Forse de sig her imod, anses
de af markdirectionen efter deres forseelses beskaf
fenhed.
31. Skulle ellers nogen af markmændene betræffes
at have slået med villie noget kreatur løs eller drevet
samme ind på kornet, borerne etc. for at fåe fold-
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eller indtægtspenge, da erstatter han icke aliéné alt
det fastsatte, som kreaturernes eiere skulle have betalt,
nyder ei det mindste af, hvad han allerede har fortient, men endog skal gåe i den spandske kappe 3de
dage i rad og derefter bortiages af sin tieneste.
32. Da det er umueligt at indse og fastsætte alt,
hvis som for den tilkommende tid efter tidernes for
andring og omstændighederne kunde behøves, så haver
markdirektionen i alle tilfælde, som existerer og icke
her ere omrørte, bestemte eller med mulet og straf
penge belagte, at decidere.
33. Alle muleter og strafpenge, som i denne ved
tægt er fastsat, indkræves af 2de mænd, som udnævnes af directionen, der bør have en optegnelse af
obermarkmanden med directionens påtegning, hvormeget de have at indkræve, og derfor kvittere. Kan
de ei erholde betalingen, måe byefogden med 2de
mænd giøre udpantning. De 2de mænd, som til mule
ternes indkrævelse udnævnes, nyder 8 sk. for deres
umage begge, som dennem betales hos hver af de
skyldige. Men byefogden med sine 2de mænd, som
giør udpantning, nyder 16 sk. hos enhver, af hvilken
mark byefogden nyder det halve, og hans medhavende
2de mænd begge det øvrige halve.
34. Vil eieren af de kreaturer, som ere opbragte
og i folden indsatte formedelst giorte skade, icke ind
løse deres kreaturer med at betale det her fastsatte
som og den giorte skade efter 2de mænds sigende
inden 24 timer efter, at sådant med 2de mænd ere
dem bekiendtgiort, stilles kreaturerne til offentlig auction, det som blifver over bekostningerne, leveres
kreaturernes eiere tilbage. Dette gielder dog fornemme-
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lig om dem, som i foregående 19 post under navn af
reisende og ukiendte ere omtalte, hvortil endnu kan
legges uvederhæftige; thi forbrydere af andre dasser
end disse måe behandles efter den næst forrige 33. post.
Og når de ei inden 24 timer indløser det dem fratagne
pant, er det ligeledes til bortsælgelse ved auction for
falden.
35. De mulcter og strafpenge, som i dette vide- og
vedtægtsbrev enten middelbar eller umiddelbar ere
nævnte og fastsatte og icke bestemte til nogen vis
brug, tilfalder markcassen.
36. Hvad skade nogen som forbemeldt således tilføies og icke i mindelighed kan afgiøres, lader den
skadelidende ved 2de, som af markdirectionen udmeldes, syne og taxere, hvorefter der, når betalingen
ei i mindelighed kan erholdes på den måde, som i
33. post er omrørt, måe ske udpantning.
37. For at bestride udgifterne til denne virkelig
fordelagtige og nyttige indretning, er det ligeså billigt
som nødvendigt, at enhver, som bruger markjorder
samt haver bæster og fæekreaturer, give en propor
tioneret penge deraf. Og da denne ligning bæst og
ligeligst sker på hartkorn og kreaturer, så betales der
af hver td. hartkorn 1 mark og således i proportion
af det mindre, af hver bæst 6 sk., enten de haves
allene om sommeren eller hele året, og af hver koe
eller stud 4 sk., af de fæes høvder, som icke ere over
3 år, betales kuns 3 sk., de som ere 2 år, 2 sk. st.,
og af en års kalv, 1 sk., alt årligt, hvilket erlegges i
2de terminer, nemlig til Påske og til Michelsdag til
obermarkmanden, som leverer samme igien til den
directeur, som haver cassen i giemme, men i ude-
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blivelsesfald med betalingen, udpantes på den måde,
som i forestående 33. post forskrevet er, dog skal denne
udgift icke være bestandig, men samme skal nedsæt
tes, efter som cassen bliver formuende til at kan be
stride udgifterne, som på det sparsommeligste mueligt
er, måe ske.
38. Sluttelig bliver det enhvers pligt at formane og
tilholde deres vogtere, at de, det meste muligt er,
påpasser, at kreaturerne ved ud- og hiemdrift i og
af marken icke beskadiger diger og gierder, hvilket
også måe iagttages, når kreaturerne drives til og fra
vandingen på marken, såfremt de derfore icke vil
blive strafbar efter directionens sigende.
Dette vide- og vedtægtsbrev, som til god skik og
ordens holdelse på grund af loven er forfattet til regel
og rettesnoer for alle og enhver, som det i Viborg
måtte vedkomme, formoedes ei allene af denne byes
eligerede 8 mænd, men endog af de øvrige jordeiere,
brugere og leiere bliver samtykt og indgået samt
erindret hvad kunde mangle, når de dertil indkaldes
af magistraten, at det derefter ved magistratens og
stiftamtmandens approbation kan blive autoriseret til
behørig efterlevelse, hvorefter samme vedtægt trykkes
og hver jordbruger deraf meddeles et exemplar.
Efter en renskrift i Landsarkivet i Viborg.

Promemoria.
Ved at tilbagesende det med hr. stiftbefalingsmands
promemoria af 15. januarii sidstleden hertil indsendte
vide- og vedtægtsbrev for Viborg bye, skulle man
tienstligst have formeldet, at man ei haver noget imod,
at borgerne imellem sig vedtage, hvad der kan tiene
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til god skik og orden og ei er stridende imod høiere
forskrivter og anordninger, men sådant behøver ingen
confirmation, hvilket de ville behage vedkommende
til efterretning at tilkiendegive.
Det kongelige danske cancellie den 21. Februarii 1789.
C. v. Brandt. P. Aagaard. Schow. Colbiørnsen.
Efter »Viborg stiftamtsarkiv, Cancellibreve« i Lands
arkivet i Viborg.

Tit foranstående vide findes et udkast på 40 poster,
der vistnok er udarbejdet af magistraten og indgivet tit
jordbrugerne, der så har foreslået nogle rettelser. Flere
af dem er der taget hensyn til i den endelige vide, dog
ikke alle. Til post Y findes følgende bemærkning:
2de mænd kand være fornøden og af magistraten
blive beskikked, ligesom også en obermarkmand synes
nyttig, men den omskrevne direction er aldeles unyt
tig og ufornøden, da alle forefaldende disputter her
efter som hidindtil ved magistratens kiendelse kand
afgiøres, såvidt ikke mindelig bliver bielagt.
Direktionen er alligevel bleven stående.
I post 2 var der foreslået en løn på 30 rdl. til obermarkmanden. Hertil bemærkes:
Den omskrevne løn for 2de markmænd synes ikke
ubillig, men obermarkmandens løn kand spares, da
de heste og kyndigste jordbrugere iblandt borgerskabet
kand omskiftes år efter andet at have tilsyn med
markmændene.
Som vi ser, blev nævnte løn sparet.
Flere ændringer er også foretaget, som der ikke har
været forslag til.

538

VIBORG AMT

Om nævnte vide er bleven underskreven og taget i
brug, vides ikke. Det kan jo tænkes, at jordbrugerne har
været så misfornøjet med direktionen, så de ikke har
villet vedtage den. Der findes ingen protokol efter dem.
Det lader heller ikke til, at det er trykt. Noget sikkert
kan dog ikke siges om dette.

Randers amt.
Mastrup, Ginnerup sogn, Nørre herred.
Grandebog for Mastrup byes beboende mænd for
fattet år 1725.
I Jesu nafn skal det begyndis, som skal være Gud
til lov og mennesker til nødte og gafn.
Efterdi at ingen ret christelig samfund kand holdis
ved sin tilbørlig skik, uden der findes en retsindig
vide og vedtægt, der for så at den, som lader sig
finde forsømmelig eller ulydig og modvillig, kand vide
sin tilbørlig straf efter menige granders samtycke, så
at hvor ingen straf er, der er icke heller nogen frøgt,
og hvor ingen frøgt er,- der kand snart opstige idel
egensindighed og uskickelighed, og hver vil råde sig
selv. Mens på det at aldting kand gåe des skickeligere
til, da haver vi samtlig udi Mastrup by beboende
mænd og grander disse efterskrevne articuler vedtagen
og samtykt grundet på kgl. maist. allernådigst lovs
3. bogs 13. cap., 31. og 32. art. med videre, der ei allene
tillader, men befaller menige almuen i byer eller torp
at holde vedtegt. Samme artikuler skal udi alle ord
og meninger ubrødelig efterlevis og være for os som
en fuldkomen og efterretlig granderæt, når voris nå-

540

RANDERS AMT

digste herskab eller deris fuldmægtig på Soestrup,
denne med os har approberit, hvortil vi formoeder at
niude assistence.
1. Forsømer mændene eller deres hustrue gudshus
om søndagen, hellige eller bededage, skrivis den for
sømmelige hver gang for 4 skielling til de fattige,
med mindre deris lovlig forfald bevises.
2. Den som pløiger, harver eller såer, ager tørve,
høe eller korn ind under prædicken, pantis strax, når
det bevisis, for 2 skp. biug. Giør nogen sligt grouft
arbejde for eller efter prædicken, forstå om søndag
og hellige dage, skrivis hånd for 1 skp. biug, alt til
de fattige, og for uden straftis for, hvis hånd har
brødt imod vedtegt.
3. Når itzige åldermand begiærer at endledigis efter
årig forløb, eller granderne icke ere fornøiede med
ham, da udvelgis med samtlig granders samtycke en
nye åldermand, der véd og kand vide, hvad der tiener
til byens gavn og nytte. Negter den, som såledis ud
velgis, uden lovlig undskyldning, at være åldermand,
må hånd pantis for 4 skp. biug.
4. Granderne skal sankis hver søndag på den tid
om årit, når det kand være til byernis og grandernis
beste. Og . hvo som udebliver og ei sender sit visse
bud, giver for hver gang 2 sk. til grandelavit, som
skal anvendis tillige med anden vide efter loven til
byens nytte.
5. Vide og lallie skal begyndis inden Marti måneds
udgang, førend begyndis skal med sæd eller andet
sådan magtpåliggendis, og så ofte oldermanden finder
det tienligt, må hånd granderne sammenkalde, for
nemlig i sæd- eller høstetid, da enhver grande uden
lovlig forfald i egen person bør fremkomme eller
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pantis for 4 sk. Forsømer åldermanden at advare
alle granderne, når fornødenhed udkrever, skrivis hånd
for 1 skp. biug.
6. Åldermanden skal have en bog med ren papir
på menige granders bekostning, hvor udi hånd hver
søndag, når vide holdis, skal rigtig tegne, hvad straf
enhver er falden for. Og skal hånd altid have grande
bogen med sig til tallien, at de artickler kand op
læsis, som nogen i næste afvigte uge har brudt imod.
Så skal han holde grandebogen ren og ureven. Befindes
den forsudlet eller udreven på nogen blad, når ålder
manden levere den fra sig til efterkommerne, da skal
den skyldige betale til grandelavit 4 skp. biug. Ålder
manden skal niude årlig herefter som tilforn for sin
umag 1 rixdaller.
7. Ald unødig soeren og banden og ubekvems- og
skieldsord, trusseler, undsigelser, slagsmål og offentlig
klammeri forbiudis, ti enhver, enten hånd sigter eller
sigtis, bør sin sandhed med skickelighed at fremføre
uden ald alarm og støien. Hvo som forser sig med
unøttige og letferdige eder, andre ubekveme ord enten
i grande- eller gildelav, gifver første gang 1 sk. til de
fattige, anden gang dobbelt, tredie gang 1 skp. biug,
og om di for sådan lemfeldig straf ei frøgter, gifves
det tilkiende for fuldmegtigen på Soestrup, som da
vil slige ugudelige mennisker efter loven søge at få
straffit.
8. Vangleder samt gierder og grøfter, skal findis
forsvarlig til den tid, som åldermanden tilsiger, og
den, hvis lucker findis enten uluckit eller udøgtige
indrettede til bemelte tid, straffes første gang foruden
skadens betalling, som derved forvoldis, for hver gierde
eller grøft 2 sk., anden gang dobbelt. Indlucker hånd
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det ei efter 2de dage henstaar, giver hand siden til
granderne for hver dag, det blifver ulucket, 1 skp.
biug. Siden så ofte gierderne efter åldermandens be
falling efterses, hvis gierder da ei findis forsvarlige,
skrivis hand for 1 skp. biug. Item alle de gierder
eller lucker, som udi nogen mands gårdsted for korn
vangen uforsvarlig befindis, skrivis for dobbelt til vide
imod anden lucke, som melt er.
9. Husmænd og indester, som stort kvæg hafver og
intet jord hafver i marken, skal for hver stort høved
gierde 5 favne. Findis nogen herudi mutvillig, gifve
til straf 1 skp. biug og siden gierde dobbelt. Dog må
husfolkene ei mere fæe hafve, ind dem af granderne
tilladis, og derfor betaile eller, som meldt er, gierde
eller grøfte derfor.
10. Husmænd som fører sine bæster eller fæmon
ind udi vor hegnet vang i helder eller slipper dem
løse derind imellum Voldborigdag og til korn og høe
er indauflet, at samtlig granders fæmon drivis dermed,
gifve for hver gang til granderne 2 skp. biug.
11. Fører nogen husmand sit fæmon til en anden
bye på gresning, for hand vil være fri for gierdelucke
hos os, da må samme fæmon icke findis på voris
marker førend ungefær samme tid årit der efter. Hvis
nogit for den tid findis på vore marker, pantes eiermanden for hver stort høved 1 mark 8 sk.
12. Ingen af vore egne uskåren klode eller frem
mede, som er 2de år og der ofver, måe komme i
voris fælles græsning i blant vore. Og findis nogen,
som tilhører nogen af vore grander, da skal eiermanden hver gang for hver skrivis for 2 skp. biug,
og de fremmede tagis i huse, hvormed efter loven og
forordningen omgåes.
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13. Ingen må med villie lade flere høfder komme
1 vor hegningsvang efter Voldborigdag end så mange,
som behøvis til ploug og harre. Ei heller måe de
findis der lengere, end menige grander det samtycker.
Hvo sig her imod forser, skrivis et høved, hver gang
det så sker, 1 skp. biug til vide.
14. Frapløier nogen af vore grander sine omligende
renbrødre, da skal afgrøden på det, som ulovligt er
frapløiet, icke tilhøre de, som pløjede og såede det,
men ham som deraf svarer afgiften; den skyldige der
foruden gifve til fattige 1 sk. for hver skp. korn, der
kand såes i den ager, som ulovlig er forbedret. Vil
den skyldige icke finde sig herudi efter advarsel,
stefnis sagen til siun, dog først gifvis tilkiende for
fuldmegtigen på Soestrup, om hånd vil advare og til
holde den skyldige til at giøre ret. Item hvo som
slår eng eller skiær tørvejord ulovlig fra sine naboer,
hånd skal efter dannemænds sigelse erlege det igien
til eiermanden. Findis hånd mutvillig dertil, udpantes
det hos ham som anden brøde og 1 mark til fattige,
dog skal den skyldigis forseelse først af åldermanden
og 4re grander efterseis og påkiendis.
15. Stort fæmon og bæster, som icke er hæftet med
hæelde eller klop og kommer i korn, eng eller fredgres, skrifvis stycket, hver gang det findis i skade,
2 sk. og skaden betaile til den, som kornit eier. Har
den hæelde eller klop på, skrivis stycket for 1 sk.
16. Findis nogen af byens overfødte svin uringet
enten på gaden eller fæleder på de tider, da jorden
ei er frossen, da skrivis eiermanden hver gang for
hvert stycke 1 sk. Men kommer de i kornvangen
eller på tilsåed rugland, når jorden er icke frossen,
betallis dobbelt, og hver ringit svin, som findis i korn-
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vangen, betallis 1 sk., men er det icke dreven for
svinhyrden, da betalier eiermanden hver ottende dag,
de holdis fra hyrden, 1 skp. biug til grandelavit, dog
undtagen søer, som nyelig har fået grise, item siuge
svin, hvilke eierne selv skal holde i opagt, at de ei
giøre skade.
17. Når giæs findis enten på rugland, efter rugen
er såed, eller i andre kornvange, da skal eiermanden
betale x/a sk. for hver stycke til vide.
18. Granderne skal samtlig hver år taxere den al
mindelige gresgang, hvor mange efter lovens 3. bogs
29. og 30. art. pag. 476 høfder derpå kand fødis næste
sommer, og derefter giøre ligning, hvad enhver efter
hartkorn må have på gres store og små høvder. De
som selv icke har så mange som dem bliver tillagt,
må til sig tage for betalling for andre så mange stycker, som tallit fattis. Først tilbyder de egen grander
det til. Vil de icke, tage der imod fremmedis, som
er friske uden smitsom siuge. 5 får regnis imod én
koe. Iligemåde 5 store svin imod et stort høved. Og
tilladis ingen husmænd at tage fremmed fæmon til
gresgang, om de icke selv eier det. Hvo her imod
forser sig, give hver gang for it stort høved, som såledis befindis og drivis i folden, fuldt grespenge og
dobbelt løsningspenge.
19. Til nyelig skåren plage, nyelig kælved kiør, item
siugt og vanfør fæmon og andre deslige creaturer skal
granderne tillade at sligt fæmon tyres på eiermandens
egit fredgres, når den tid er. Giør nogen herudi imod
vedtægt, skrivis hånd for 2 skp. biug.
20. Skulde nogen, det Gud nådelig afvende, hiemsøgis med smitsom siuge iblant sit fæmon eller bæster,
da skal hånd strax, såsnart hånd det fornemmer, angive
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det ved talien og siden under flittigt tilsiun holde det
for sig selv fra byernis fæmon og bæster, hvor til
hannem vis gresning for sig selv ved en udside for
vises, at deraf ei stor ulycke voxer. Forsømmer hånd,
når det fornemmis, skrivis for 6 skp. biug. Men findis
hånd forsømmelig med tilsiun efter advarsel en og
anden gang, da må menige grande kaste det i en
tørvegraf.
21. Lader nogen en eller flere agre ligge i korn
vangen usåed, da skal hånd slåe samme gres, som
derpå groer. Dersom eiermanden eller andrer tyrer
fæmon eller bæster derpå, pantis den skyldige hver
gang for 2 skp. biug og derforuden svare naboerne til
nid den skade, dem imidlertid kand tilføies.
22. Granderne skal samtlig indrette en fold på den
plads, som findis bæst beleiligt der til. Omkring fol
den skal være sterk lucke og en god hengelås, hvortil
åldermanden skal have nøgelen. I samme fold skal
drivis alt fæmon, som kommer i skade undtagen giæs,
de giænis i deris huse, som den dag har vangen. Hvo
af granderne eller deris tyende, enten de den dag har
vangen eller icke, som tager nogit fæmon, der er i
skade eller fredgres, og driver det i folden skal have
af eiermanden for hvert stort høved eller svin 1 sk.,
for 2 giæs 1 sk. og derforuden betaile til viden efter
16., 17. og 18. articuler. De som den dag har vangen
i opsiun, skal betaile så megit som eiermanden til
andre, der vil drifve nogit i folden, dog skal den, som
drive det der udi, giøre forklaring ved første grandeslefne på hvad tid og sted hånd tog det i skade. Kom
mer eiermanden eller hans tyende imidlertid, samme
fæmon er i drift, og tager det bort, da betalier hånd
Vider og vedtægter. 3. B.
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3 dobbelt løsningspenge, iligemåde til vide. Men bryder
hånd folden og tager det ud, da angivis det for fuldmegtigen på Soestrup. Folden skal være færdig inden
førstkommende st. Hansdag. Findis nogen mutvillig
til samme at forfærdige, pantis strax for 2 skp. biug.
23. Forsømmer nogen sin varetegt eller om aftenen
at sige sin naboer til, som dagen der efter skal have
vangen i opsiun, eller ser igennem finger med nogen
og fordølger nogit, som var i skade, skrivis for 1 skp.
biug, når det hannem overbevisis.
24. Hyrden skal have tilsiun til vor byetyr, at hånd
følger i bye, det besynderlig om sommeren, hver
aften og middag, når der drivis til byen, give nøie
agt, at tyren kommer i den mands gård, som føder
ham om vinteren. Tager hyrden nogen forsømmelse
der udi, at tyren kommer i kornvangen, da skal hånd
give for hver gang, så sker, til sine grander, en halv
skp. biug.
25. Gieshyrde med fæhyrder skal være et ført men
neske. Ellers skal hver bonde, som den dag bør skaffe
gieshyrde, skrivis for 1 skp. biug. Naboer skal aftenen
tilforn tilsigis, Hvis det icke sker, giver den skyldige
2 sk. til vide. Denne hiord bør gå om i byen, og
enhver vogte sin dag, derfor enhver tilholdis at læge
giæs til.*)
26. Hyrderne skal have deris tallie ligesom gran
derne. Kommer nogit i skade for deris forsømmelse,
da straffis hyrderne efter sagens beskaffenhed og icke
eiermanden til creaturerne, når det er beviseligt.
27. Lader markmændene ske for stor skade i den
vang, hånd er betroet, da tagis 4re grander til siun
*) De nillen sidste ord senere tilføjet.
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der på, og skal da afkortis udi deris løn så meget,
som skaden er siunet for, som vedkommende, skaden
har lidt, nyder. Så hvad skade, som ellers giøris og
af markmanden ved grandstefne angives, derfor er
hånd fri.
28. Lader nogen af omliggende byer deris fæmon
eller bæster med fri villie komme på voris gresgang,
da må hvilke af vore grander de forekommer tage
det i huse og lade eiermanden betale løsningspenge
efter loven. Ellers skal menige grander samlis tvende
gange om sommeren, at overfare gresgangen og tage
i huse fremmed fæmon og de bæster, de finder. Item
om nogen af andre byer leger nye eller ulovlig gang
stie eller veie over voris kornvange, da skal de, så
tit de træfis, pantis og angivis for fuldmegtigen på
Soestrup og byens egen ligeså.
29. Hvo som tager nogit tyr af andres creatur i
tyrvangen eller bryder skoene fra deris bæster, skal,
hver gang det ham bevisis over, pantis strax for 4
skp. biug, 2 skp. deraf til de fattige. Sker det af
tienistetyende hosbonden uvidende afkortis det i deris
løn. Ligeledis forholdis med den, som tager 4 sk.s
værd fra granderne enten på ager eller eng, i deris
gårde, eller dersom nogen betredis eller ofverbevisis
noget groft tyveri, straffis de efter loven.
30. Aldermanden med tvende grander, ved omgang
ugentlig toe eller flere gange under 4 sk. straf, skal
se til, at hver mand tyrer og hæfter sine creature.
Hvo med fri villie tyrer på andens borde, giver for
hvert høved 4 sk. hver gang, for et høved, som kom
mer løs i tyrvangen, giver eiermanden til straf 1 sk.,
når hånd icke med fri villie slår dem løse. Hvo som
fortredlig — en og anden gang — tyrer på andris
35*
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border, give siden hver gang, hånd betredis, til vide
for hver høved 8 sk.
31. Alle bårderhofder eller andet sligt, enten de er
store eller små, som falder imellum eller for enden
af kornit, skal være i lige hegned ved eng og korn,
og vil de fortredelige korn skadre icke lade sig tvinge
af åldermanden og granderne ved lempelig straf, da
give det tilkiende for fuldmegtigen på Soestrup, som
vel råder boed derpå, dog skrifvis den skyldige hver
gang for hver hoved til vide 1 skp. biug.
32. Findis grise eller store svin i kornvangen tidlig
om morgenen, da må den, som dem finder, giene til
byen, da eierne skal give løsningspenge til den, som
indtog, for hver stor svin 2 sk. og en gris 1 sk. og
derforuden erstatte skade, skaden til den, som samme
har lidt. Sker det da oftere, og eiermanden dem ei
vil holde i hæfte, og det findis, at svinene vil icke
lade sig drive, da må de drebe dem på stædet og
derfor være angerløs, når det med en god samvittig
hed kand gotgiøris, at det icke giorde det af sær had
til eiermanden.
33. Kiører eller rider nogen over anden mands
uhøstede agre og uslagen enge otte dage efter, korn
vangen er tilsåed, og siden fremdelis indtil høsten,
betaile strax for hver ager og eng hver gang 4 sk.
Samme straf er den undergiven, som fortredeligen
kiører vort vangeled istycker eller på anden måde
forderver det, derforuden skal hånd lade det flye og
færde så got, som det var tilforn.
34. Såsnart høsten begyndis, må ingen uden de,
som dertil bliver beordret af åldermanden, findes i
nogen af vore utalte kornvange enten gående, ridende
eller agende lehgere, end dagen er på himmelen. Hvo
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her imod forbryder sig, skrivis for 2 skp. biug. Den
samme straf skal de og være undergiven, som er med
nefnet til at have opsiun dermed, om de treffer nogen
og det fordølger.
35. Skulde nogen, som af deris korn give tiende
på aggeren, begynde med sæd eller høst eller førre
af en vang og i en anden imod vedtegt for at såe og
høste i fleng fornemlig med sæden, thi på uordentlig
sæd kand ei følge ordentlig høst, skrivis den skyldige
hver gang for 4 skp. biug og stå tiendetageren til
ansvar derforre.
36. Om høsten må ingen tage flere end 2de bæster
med sig udi kornvangen, som hånd skal tyre på sin
egen ager, hvor hånd høster den dag. Om natten må
icke findis bæster i kornvangen. Hvo her imod for
bryder sig, skrivis hver gang for 1 skp. biug.
37. Hvo som slår eller lader opslå it fredgres, siden
kornit er afført, skrivis for 2 skp. biug. Forstås udi
aurit, som agerender eller renene.*)
38. Driver nogen af granderne sine creature ind på
it fredgres, førend åldermanden og menige grander
vedtager og samtycker, som vedtager og, når de skal
optagis, skrivis den skyldige for 4 skp. biug.
39. Optager nogen sin markgierder førend ålder
manden og menige grander vedtager og samtycker,
når de skal optagis, skrives den skyldige for 2 skp. biug.
40. Når tyren skal kiøbis, givis ligeså megit der til
for en kvie, som er i andet år, som for en koe.
41. Menige grander skal efter åldermandens ad
varsel, når fornødenhed udkrever, være villige til at
tly hver sin part efter vedtegt på hyrdehusit. De
mutvillige pantis hver gang for 1 skp. biug.
*) Sidste syv ord senere tilføjet.
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42. Hver mands ildsted skal åldermanden med 4re
grander, dog icke altid de samme, i det minste 2 a 3
gange om årit nøie efterse. Befindis da nogen ufor
svarlig, da tilholde de skyldige dem strax inden en
vis tid at bringe i stand. Sker det icke, pantis eiermanden første gang for 2 skp. biug, anden gang, den
som findis farlig, nedrivis, at deraf icke skal komme
ulycke på byen. Hvis åldermanden det forsømmer,
skrivis hver gang for 1 skp. biug til vide.
43. Ingen byens folk må huse eller hæelle kieltringer, hoerer eller løsgienger eller dem, som ingen
rigtig pas haver, uden straf at pantis for 2 skp. biug.
Samme straf er de enhver undergiven, som holder
kroe, når nogit drikevare hos dem findis til fals i
utide, og derforuden være herskabet eller deris fuldmegtiges tiltalle undergiven for utilbørlig kroerhold.
44. Ald juleleg, hvorved megen uskickelighed til
forn er øvet, skal herefter være afskaffed. Hvo som
låner ungdommen stue eller husverelse til samme leg,
pantis strax af åldermanden med flere grander, som
hånd til sig tager, første gang for 2 mark til fattige,
anden gang dobbelt. Skulde samme husvært med sit
anhang overfalde åldermanden og hans medfølge, be
gegne med hug og slag, da skal de næste tingdag
derefter stefnis til ting og forfølgis med loven og på
menige granders bekostning indtil sagens udrag, når
det er angivit for fuldmegtigen på Soestrup. End
tager husverten med sine sammenrottede nogen skade
ved nødverge, da have samme skade for hiemgield.
45. Som alle Guds børns lycke, salighed i verden
og salighed i himlen, erholdis ved en sand gudsfrygt,
hvilken bør plantes i de unge ved goed og idelig
undervisning, så skal forældre og hosbonder holde
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deris børn og tyende til at søge kierken og gudshus
for at høre prædicken så og at blive tilstæde efter
tienisten, når de af prædickestoelen bliver advarede
til at undervisis i deris cathechismo og børnelærdom.
For hver gang enhver findis forsømmelig, give 1 sk.
til de fattige, hvilke bøder skal årlig til Juel uddelis
til sognefattige udi præstens og degnens nærværelse.
Degnen skal holde boeg der over og rigtig optegne
dem, som kommer frem til undervisningen og skal
otte dage for hver stefnedag give opskrift på dem til
åldermanden, hvor ofte de ere bleven advarede, hvo
derpå har ladit sig indfinde, så skal åldermanden til
lige med 4re grander pante de forsømmelig i helle
sognet eller bye, om de icke godvillig vil betalte deris
bøder. Og det skal ske, førend tyende skifter tieniste.
Forskåner åldermanden og hans medfølgere nogen af
de forsømmelige, da betalier de selv bøderne ved ud
delingen. Forældre skal betaile for børnene og hosbonder for tyende, hvilke bøder afkortis udi deris
løn. Men er hosbonden skyldig i deris forsømmelse
ved en eller anden ulovlig forhindring, da betailer de
selv bøderne og icke afkorte dem i deris tyendis løn.
Alle unge folk i sognet og ugifte, som findis forsøm
melige, skal være sådan straf undergiven, når de er
14 år gammel og der over, doeg skal herved icke
forståis enkemænd og enker. Skulde nogen iblant
ungdommen enten ved svaghed eller anden lovlig
forfald hindres fra en gang at komme til kierke og
undervisning, da skal det bevisligt næste søndag efter
givis degnen tilkiende, som derefter indretter opteg
nelsen.
46. Åldermanden med nogle grander, doeg icke altid
de samme, skal indkreve alle bøeder og pante de
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mutvillige. Hånd skal først lege sin hånd på pantit
og sige, hvor høit det tagis for. Alt bøeder, som
er beskicket til fattige, i denne grandeboeg skal ud
delis årlig til sognets fattige og mest nødlidende i
sognepræstens nærværelse. Hvo af granderne, som
icke vil give sin del efter vedtegt til fattigis afdødis
begravelse, skal det hos dennem udpantis. Og hvo
sit pant icke indløs inden Allehelgensdag, have det
forbrut. Tallierne skal forklaris i det mindste til hver
st. Michelsdag.
47. Åldermanden skal med alvorlighed holde alle
disse puncter i grandebogen og ei af had eller avind,
villie eller vildskab straffe eller forskåne nogen af
granderne, som sig imod granderætten forser, mens
giøre hver mand ret og søge byens bæste. Så fremt
hånd forser sig herudi, skrivis hånd hver gang for
4re skp. biug og høire, om forseelsen støre befindis.
48. Skulde nogit ellers forefalde til grandernis bæste,
som icke strider imod kgl. maist. allernådigste for
ordning og ei i denne grandeboeg er indført, da må
åldermanden tilligemed 4re af de forstandigste grander
afsige vedtegt der om, hvilke vedtegt skal ligeså ubrø
delig efterlevis, som det kunde være udi grandebogen
indført, dog om det er stoer magt påliginde, skal de
ved tvende mænd indhente fuldmegtigens betænkning.
Varer samme vedtegt lengere ind første år, da skal
den så vel som åndit, om nogit til byens nødte kand
forefalde og udi bogen indføris, som tillige med grande
bogen, som oplæsis ord fra ord på grandeslefne hver
1. Mai og st. Michelsdag, forkyndis for menige gran
derne. Hvo af granderne, som kand bæst læse skrift,
skal skiftes til at oplæse grandebogen. Imidlertid den
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oplæsis, skal alle de andre grander med agtsomhed og
tavshed høre derpå, og hvo med snak eller hvisken
hindrer læsningen, give hver gang 1 sk. til fattige.
Sidste søndag i hver måned skal de bøder oplæsis,
som enhver er bleven skyldig samme måned.
49. Når nogen ved dødsfald eller på andre måder
kommer fra gården, da skal den, som antager stedet
igien, straxen underskrifve denne grandebog. Findis
nogen dertil mutvillig, pantis hånd årlig for 4re skp.
biug, og doeg skal hånd være vedtegten undergiven.
Disse forskrefne nieogfyrgetiuge artikler udi ord og
mening tilstår og bekræfter vi underskrefne samtlige
Mastrup grander og beboere at skal holde og efterleve
ubrødelig udi alle måder, og, som foran er mældet,
formode dend af nådige høie herskabs fuldmegtig på
Soestrup vorder approberet.
Datum Mastrup die utsupra 1725.
Søren Jackobsøn. Rasmus Jenssøn. Jens Pederssøn.
Mas Pedersøn. Niels Nielssøn. Jens Nielssøn.
Rasmus Lassen. Terlch Sørrensøn. Sørren Andersøn.
Rasmus Fanderup. Tøger Pedersøn. Anders Rasmusøn.
Peder Andersøn. Niels Matensøn.
Denne grandebogs 49 articler er af mig giennemlæst og efterset. Og som jeg der udi ei finder nogit
stridigt imod lofven efter dens mening, men sigter
mere til meninge granders gafn og nøtte af lovens
befalling, så jeg icke allene dend deris forsæt vil på
mit høivelbårne nådige herskabs vegne approbere,
men og have dennem tilholdt samme i ord og puncter
at holde dennem efterrettelig, og om nogit der udi er
forgiæt, som siden for meninge grander kand være
nøttige, da også at holde dennem efter vedtægt og
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oldermandens medhielpers gotflndende sådant efter
rettelig, hvortil jeg vil ønske dennem til lycke, at del
må være dennem til gafn.
Datum Soestrup dend 26. Aprilis 1725.
A. Hornbech.
Som der af oldermanden er klaget, at en del skal
uden undseelse stielle af sin nåebos gierder, havlok
og tyrer af bæsterne i marken, samt giøre ulovlig
stetter over giærder og dier udi kornvangen, hvorforre
enhver — sådant nogit overbevis — skrifvis for 1
skp. biug til vide. Og for sligt med tiufveri og andet
må oldermanden pålege enhver at giøre æd for sig
og sin tiuende, dog må oldermanden og hans medhielper vel observere, at ingen til æd tagis, uden di
med en uskad samvittighed dend kand giøre. Og er
det med nogen bevist, bør de ei derfor at svære, men
straffis i vide, og siden gifve herskabets fuldmægtig
det tilkiende, som så dennem efter loven vil ser af
straffet, hvilket samtlige grander holder dennem efter
rettelig.

Efter originalen i Landsarkivet i Viborg: Benzons
depositum nr. 733. Den er i kvart, på 20 blade i om
slag. Sidst findes et register over de 49 artikler, og på
første og sidste blad er nogle skriftprøver, der gengiver
vers.

Ringkjøbing amt,
Sønder Nissum, Ulvborg herred.
1732.

I Jesu navn haver vi underskrevne sognemænd i
Synder Nissum sogn af den østre del i sognet be
sluttet og christelig samtykt at holde vide og vedtægt
med hverandre efter vores forrige videbrev af datto
22. April 1711.
1. Først at vi hver for sig næst Guds alvorlige
dyrkelse og påkaldelse ved Guds nådige biestand
sabbaten ingenlunde vilde misbruge modvilligen eller
vanhellige, og ingen iblant os lade enten sig selv eller
sine børn og folk findes med noget arbeide i mark
eller enge på søndage eller andre hellige dage. Hvo
som her imod giør, bøder for hver person, som så
ledes skyldig befindes, foruden helligdagsbøder efter
loven, til øvrigheden for hver gang 8 sk. Men hvo som
på nogen søndag eller helligdag findes uden sit gårds
led med heste og vogn at giøre noget arbeide, giver
foruden helligdagsbøder én mark danske.
2. Ingen må med utilbørlig skieldsord overfuse
eller tiltale en anden eller med eder og bander lade
sig høre enten på grandstevne eller anden stæd. Hvo
slig giør, bøder foruden straf efter loven for hver gang
én mark danske.
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Dernæst om fælles mark og enge og dets hegn er
således vedtaget:
1. At engene skal hegnes for hver mands kvæg årligen
14. dage for Voldermissen og siden fremdeles indtil
samme års afgrøde er afført. Hvis kvæg som imidler
tid der udi til skade findes, skal bøde hver gang for
et øg- eller fæehøved 4 sk., for et svin, får eller gås
1 sk. Dog om noget bliver sålenge udi engene, at det
giør kiendelig skade, da bøde både dette og skaden
derforuden efter 4re mænds sigelse.
2. At ingen må tyre sine egne enge med nogen slags
kvæg andensiæds uden allene i landengene og det
på de stæder, hvor de ikke kommer over andres enge,
og da skal den, som i sin eng således lyrer, være
pligtig at svare og betale den, som engen næst op til
haver på begge sider, ald den skade, som bliver giort
på dens enge, efter 4re mænds syn og sigelse, som
tilforn sagt er. Hvo som således tyrer eller beder på
sine egne enge andre til skade, bøde hver gang én
mark danske.
3. Hvo som ellers rider eller kiører, driver eller
trækker over andres uslagne enge, høe eller holmstæder item over anden mands enten besået eller
hegnet jord og mark, bøder for hver høved 4 sk. og
for en vogn 8 sk. og derforuden gielder skaden. Og
skal vognene i slettertiden sættes udi landengene,
som ere slagne.
4. Nedstikker eller nedkaster nogens creaturer noget
af andres høestakke, gieide skaden efter 4re mænds
sigelse og bøde derforuden for hver stak 8 sk.
5. Om nogen an træffes at ligge om nattertide udi
engene med sine bester anderledes end før er meldt,
bøde derfor først 3 mark og lide derforuden som for
andet uhiemlet.
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6. Fremmedes giæs og creature, som til skade kan
påstøde, skulle vi samtlig være om middel til at af
værge, når ved kirkestevne vorder tilsagt. Hvo sig
herudi vægrer, bøde for hver gang 8 sk.
7. Ingen må lage fremmed fæe eller giæs til gangs
enten på forten eller til høstgrøde af andre sogner.
Hvo sig herimod understår at giøre, give for hver
høved første gang 4 sk. og siden for hver uge, han
dennem haver, 4 sk.
8. Skal ingen begynde at lade slå udi fællesenge,
førend det på kirkestevne vorder tilsagt og vedtaget.
Hvo herimod giør, bøde 2 mark. Og skal ei heller
nogen lade sin eng stå uslagen eller sit høe ligge
andre til skade og hinder længere, end det billigt kan
eragtes, at han så vel som andre kan have det slagen
og hiemført. Giør nogen det, få sig intet for den
skade, han derudover kan bekomme.
9. Ingen må med plov eller plovsvending eller i
andre måder nedtrække andres rug om foråret. Giør
nogen det, giælde skaden og bøde 8 sk. Item hvo
som pløier andres mark eller jord bort eller kaster
sit jord på anden renbroders eller slår hans eng eller
skiær hans korn, bøde 1 mark og legger det fra sig,
som han med uret haver sig tiltaget.
10. Hvis kvæg som ledes eller drives til eller fra
marken på snevre stier, hvor korn er på begge sider,
skal have mulkurv på eller bøde for hver høved 1 sk.
11. Diggerne skal enhver lukke for sin andel for
agger og eng imellem det og forten, såvidt af gammel
tid været haver og det første muligt er, og det til
kirkestevne vorder tilsagt. Hvo som 2de dage derefter
ikke har oplukt sine diger, bøde for hver skår én
mark og siden for hver uge, den står uoplukt én mark.

558

RINGKJØBING AMT

Hvo som nedkaster eller ligger noget til broe i grobene,
at kvæg kan gå over, bøde for sig selv eller sine folk
1 mark og samme dag giør digen eller groben færdig,
under brøde én mark.
12. Grobene i engene skal betimelig opkastes, når
advarsel sker ved kirkestevne, hver for sit engeskifte.
Og hvo som derefter inden 2de dages forløb ikke
befindes at have opgravet sin part, bøde strax én
mark og siden for hver uge, den står uopgravet én
mark. Den grob, som går fra Blåhøi og nør på, til
de enge vedtager, som kommer af øster og skyder
på Blåhøigrob, skulle alle de mænd samtlig opkaste,
som har enge imellem Skårgrob og Ilsøegrob, under
forbemeldte straf og brøde.
13. Hvo som ikke lukker ledet efter sig, bøde for
sig selv, folk eller børn hver gang 8 sk.
14. Tvende mænd af sognet skal tage vare på
engene og mark og diger og leder i 2de dage nat og
dag. Og hvis de 2de mænd ikke findes om natten at
være på engene, da bøder hver én mark. Og når de
2de mænd slipper, skal andre 2de sættes til det samme.
Og hvis de 2de mænd, som ere mark- og engevogtere,
findes forsømmelig eller ser igiennem fingre med no
gen, skal de bøde hver 2 mark. Og skal samme
mænd næste stevnedag derefter giøre regnskab på
deres erlig troe og love, dog uden nogen ed eller
bande, under forhen indført straf. Men findes nogen
enten falskelig at angive eller falskelig fornægte det,
som angives bør, bøde, ihvo som skyldig i så måde
befindes, til hosbonden 2 rdl. og videbrøden 2 mark.
15. Om nogen overfuser, skielder eller truer den,
som brødene angiver, item skriveren, mark- og engevogten eller bevises dem noget utilbørligt i deres vides
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forretning, den skal strax bøde til hosbonden 2 rdl.
og til videbrøden 2 mark.
16. Om nogen er skreven eller falden for nogen
brøde og ikke vil rette eller betale for sig, når han
lovlig udkræves, da skal menige mand udtage billig
pant af hans boe, hvilket skal stande til løsen i 8
dage, og hvis han da ikke det løser, sælges det og
svares ham ej videre dertil. Skulde nogen opsætte
sig imod menige mand, når de kommer at pandte, og
enten med skiældsord, trussel eller slagsmål vil an
falde den, som pantet annammer til sig, bøde foruden
at lide efter loven til sin hosbonde 4 rdl. og til videbrøde 3 mark.
17. Hvo som ikke vil gå med sin naboe til stævne
eller at pante eller anden vides forretning, han skal
bøde 12 sk., uden han er lovlig undskyldt. Illigemåde
skal også menige mand, som dette vide og vedtægt
med hverandre haver oprettet, selv være forbunden
at gå med til at pandte dem, som ikke vil rette for
sig. Så fremt nogen lader sin hustru eller barn gå
med i sit stæd og bliver selv hiemme uden lovlig
undskyldning, bøde derfor 12 sk.
18. Og at al ting kan have sin rigtighed, og ikke
nogen oprøriske hoveder denne vores vide- og vedtægt
skulle omstøde og forhindre, da har vi alle samtlig
således vedtaget, at hvad som sluttes, pålegges eller
samtykkes til menige mands beste af 6, 8 eller 10
mænd, som ere af de beste udi sognet og mest udi
ager og enge haver, det skal de andre menige sognemænd være fornøiede med og vide dem derefter at
rette under straf og bøder, som før indført er.
At dette som en fuldkommen vide og vedtægt så
ledes herefter i alle måder holdes, bruges og efterleves
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skal, have vi samtlig med vor navnes og merkers un
dertegnelse bekræftet og ombeder ydmyggeligst vore
kiære og fromme hosbonder, som nærværendes ere
og have den største lod i sognet, denne vide og ved
tægt vilde ratificere.
Actum Sønder Nissom d. 2. Aprilis 1732.

For så vit mit går ratificeres dette af
O. H. Juel.
Læst for retten på frieherskabet Russenstens birke
ting fredagen d. 12. October 1753 og samme tid protocolleret fol. 392. Testerer
M. Gram.

Forestående vide og vedtægt ses ikke at stride imod
den enighed, som bør være imellem fælles bønder og
naboer, samt til god skik og orden på mark og enge
udi hegnetiden at holde, bliver herved på forlangende
og efter forevisning af mig ratificeret d. 15. Juni 1758.
C. D. Friedenreich.
Efter en Afskrift i »Lundenæs Bøvlings amters arkiv i
Pakken: Indkomne breve, vedrørende Skodborg Vandfuld
herreder 177 h—1806«, der findes i Landsarkivet i Viborg.
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Ulvborg, Ulvborg herred.
1691.

Vi undarskrefne og efternefnte hr. Hans Hansen
Raaer, sogneprest til Uldborig og Råsted sogner, Niels
Mortensen og Peder Christensen i Hollem, Niels Peder
sen i Vestergård, Maren Pedersdatter i Meldgård, Gra
vers Jensen i Østergård, Knud Staphensen i Sønderkier, Jens Nielsen ibidem, Peder Nielsen i Ugelkier,
Ebbe Pedersen ibidem, Grafvers Ollufsen i Schoufgård, Anders Jensen i Tranflod, Peder Nielsen i Hede
og Christen Pedersen ibidem, Laurids Hansen i Uld
borig Kiergård, Christen Sørensen, Erich Christensen
og Peder Jensen i Dambgård, Mads Pedersen i Ebensgård, Olluf Lauridsen og Poul Nielsen i Vodde, Anne
Bertelsdatter i Øster Refgård og Jens Nielsen i Schonningsborg giører alle vitterlig, at vi samptlige hafve
indgået og sambtøgt med hverandre og os tilforplichtet
1. at ingen måe tagge fremmet fæ til gresning på
meinige granders fællesdrift, mens dersom nogen icke
hafver sielf så megit fæ, som hånd kunde føede om
vintren ofver, da står det dem frit for at tagge frem
met fæ til gres, så meget som de kunde føede om
vinteren.
2. Disligeste også indgået med hverandre, at ingen
måe slåe eller bierge lade høe udi Steennumb moese
eller i Østerbuch i fællis fædrift og ei heller nogen
at bierge eller bierge lade løng i Uldborig kledter og
hede til fremmet at selge og forhandle. Hvo sig
motvillig her imod fordrister, skal være forplicht at
udgifve til sin herskab tov tønder haufre.
3. Og om imod forhåbning noget fremmet græsfæ
Vider og vedta^gter. 3. B.

3G
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i hegnetiden kommer på fællesdrift af dieres, som der
icke hafver fællig, da må hver hafve magt, som fællet
hafver, det at indtage og beholde, indtil rette eiermand, som fæit tilhører, og betalier for hver støcke
sex skielling danske til demb, som det hafver indtagit,
mens indtages fæet af korn eller eng da derfor for
uden skaden at betalle efter 2de mends sigelse.
At såledis holdes og efterkommis skal, som forskrefvet står i alle måder, hafver vi til bekreftelse vores
signetter undertrøcht og med egen hender underskrefvet, og tegnet og til des tryggere bekreftelse hafver
vi ydmygeligst ombedet og formået dend høiædle og
velbårne herre oberste Hermand Frandz von Suanevede til Voesborig, patron for sognet, til stadfæstelse
at underskrifve.
Actum Uldborg d. 30. Martii, anno 1691.
Salig Generalmajor Schwanewede.*) C. Dyre. (L. S.)
Hans Hansen Råager, pastor loci. (L. S.)
Desuden femten underskrifter, væsentlig de samme
navne, som i indledningen.
Dette at vere richtig udskrefven efter originalen,
som på slet papir først var oprettet og af ofverskrefne
underskrefven og forseglet og nu efter begiering på
kgl. forordnede papir af mig herredsskrifver i Ulfborig
Hind herred translatered, bekrefter jeg med egen hånd
underskrefven.
Claus Jensen Tang.
Dette videbrev fremlagdes i Ulvborg-Hind herreders
ret onsdagen den 29. Juni 1698.

Efter Ulvborg-Hind herreders justitsprotokol 1695—
1704, fol. 154, der findes i Landsarkivet i Viborg.
*) Generalmajor Schivanevede levede 1691. I 1698 er han
død. Afskriveren har da tilføjet s, der skal sige salig.
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Sønderkiær i Ulvborg sogn og herred.
1677.
1698, 23. Juli blev følgende videbrev fremlagt i
Ulvborg-Hind herreders ret:
Jens Jacobsen i Roding, herridsfoget i Ulfborig
herred, Peder Bertelsen i Holm, Christen Sørensen
ibidem, Jens Bertelsen, skrifver, giør vitterligt, at år
efter Christi fødsel 1677 løfverdagen d. 16. Juni på
forskrefne ting og for besidendes ret og domb var
fremstillet kgl. maist., amptskrifver ofver Boufling och
Lundenis ampter, erlig, høiachtbar og velfornemme
mand Rasmus Andersøn, forpachter på Nore Vosborig,
der lovligen esket, begierde og fik en fuld tingsvinde af
otte lovfaste dannemend, som er Peder Bertelsen i Holm,
Christen Sørensen og Niels Mortensen ibidem, Niels
Madsen i Madum Kiergård, Thomas Jensen i Madum
bye, Christen Welladsen i Staufnsbiere, Jørgen Jep
sen i Kierkgård i Stabye og Velladz Jensen i Stafnsbierig, hvilke forskrevne otte lovfaste dannemænd
vonde alle på trov, siæl og rette sandhed, at de hørde
og såe det her i dag for besidendes ret og otte mend
fremstoede: Simmon Simmensen i Meldgård, Eske
Christensen ibidem, Niels Pedersen i Vestergård, Jens
Nielsen i Simmen Fischers Vering, Peder Nielsen i
Ugelkier, Kield Lauredsen ibidem, Bertel Ollufsen i
Schoufgård, Jens Christensen i Tranflod, Grafvers
Nielsen i Hede, Christen Pedersen ibidem, Knud Staphensen i Sønderkier og Jens Chrestensen i Østergård,
alle udi Sønderkiers bye bosiddende, så vel som også
Jens Bertelsen i Weielstrup både på sin egen og sin
gårdmand Peder Pedersens vegne, som alle og ihver
36*
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kiendest og beklaged dend store misbrug og skade
de hidindtil hafver haft og self giort hverandre med
ubillige grøft og drøft i dieris fællis forte, som kaldis
Sønderkiers kier, icke alleniste dend, som kaldes Nørkier, der strecker sig fra veien, der løber forbi ved
Ugelkier og til den lille støfvel både østen, sønden,
vesten og norden, mens endogså så vit i samme kier,
der strecker for forskrefne lille støfvel og til store
støfvel i alle 4re hiørner, som de mend, der boe i
Veielstrup, hafve dieres fællig udi dennom self for
dieres bæster og kveg til største skade, hvorfore de
nu i dag efter foregående misbrug og derpå følgende
tvistigheder derom ere blefne således her for besidendes ret udi forbemeldte kgl. maist. amptskrifver, høiachtbar Rasmus Andersens nerverelse og efter hans
påsigelse forenede, at de
1. aldrig mere efter denne dag skal dennem tilfor
driste enten at grafve eller grafve lade nogen slags
brendetørfve, flagtørfve, skeegtørfve eller såed på grønjord der udi, såvit som dend sig strecker, efter som
forskrefvet står, undtagen de såed, der nødvendig beløfves til at holde digerne ved macht med, dersom de
dertil kand grafves så nerved digen, at dend dertil
kand bæres, skal tillades ved steden at grafves, doeg
det mindste til skade mueligt er, mens de, som med
vogen til digerne skal ages, må aldieles ingen deraf
tilstedis at grafves udi grønjord.
2. Der måe icke heller nogen af dennom vere tillat
efter denne dag der udi at drifve eller drifve lade med
nogen slags techtekveg eller fæ, vere sig hæste, hop
per, plage, kiør, stude, ungfæ, fåer, veier, lamb eller
giæs, uden hvis dieris eget er, og de hafver haft på
dieres vinterfoeder, det måe de lade gåe der udi til
gresning, så meget som de løster.
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5. Desligeste tilforplichtede de dennom også, at
hvem af dennem, der hafver dieres giæs derudi, skal
enten holde vochte på dem eller dennom hefte såledis,
at de icke kand gåe op af digerne til at giøre skade
i hegnetiden enten på korn eller eng. Hvo her imod
sig tilfordrister noget at handle, dend eller de skal
hafve forbrot enhver, for hver gang det sker, til forskrefne dieres medcontraherede 1 tønde gåt øl og til
dieres hosbunde 4 rdl., hvilket dend skyldige strax
skal betaile eller derfor tiltalles, som for anden vitter
lig gieid. Og så betaile både hofvetsagen og omkost
ningen skadesløes.
At således for dem og dieres efterkommere fast og
ubrødeligen holdes og efterkommis skal, som forskrefvet står, var alle forskrefne mend for retten til
stede med hverandre til vedermålsting og i alle måder
hørde og sambtøkte denne forplicht, såledis som forskrefvet står. Gik og ved tingsvinde blev sagen beskrefven, at så for os gangen er, vinder vi under vores
hender og signetter.
Dattum ut supra.
(L. S.). (L. S.). Jens Bertelsen, egen hånd. C. S. S.
Lest på Uldborig herredsting for retten løfverdagen
d. 4. Apprilles anno 1685.
Claus Jensen Tang, egen hånd.

Efter Ulfborg-Hind herreders justitsprotokol 1695—
1704, folie 158 f der findes i Landsarkivet i Viborg.

Vem, Hjerm herred.
1744.
Udi dend hellig træfoldigheds nafn hafver vi underskrefne alle af Øster-Vemb bye, Kierkgård og Sand
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indgået en forening og kort videbref mellem os self
d. 8. Junii 1744 udi Sand i forbemelte Vemb sogn
angående voris mark og enge at holde udi hegne og
lyder som efterfølger:
1. Skal alle voris enge, nemlig ved Nøråe, Kårskier,
Ulkier og Giestedkier være udi hegne for fæe og får,
og enhver skal holde sine deraf fra dend første Mai
og til hiøet kommer af engene. Dersom nogen deris
fæe og får i fornefnte enge disimidlertid indkommer
og der betrævis, da skal dend, som kvæget tilhører
betale efter forordningen af dato 14. April 1694 af et
stort høved 8 sk. af et lidet nød 4 sk. af et får 1 sk.
2. I ligemåde skal Vesterengene synden for VesterVemb bye beligende vere i hegne fra første Mai og
til hiøet kommer deraf, både for bæster, fæe og får.
Dersom nogen deris høveder imidlertid der udi be
trævis, da skal de, som det tilhører, betale efter foremelte forordningen af en bæst, koe eller anden stort
høvede 8 sk., af et ungt nød 4 sk., af en får 4 sk.
3. Så lenge som vi imellem os self bliver forenet
om i foråret at lade voris bæster formedelst trang
for fouring gåe på Giestedkier, som ei måe vere læn
gere end 8te eller 14ten dage i det længste efter nye
Voldborgdag.
4. Disimidlertid mens bæsterne gåe på Giestedkier,
da er det alle voris villie og samtøcke, at dem, som
holder deris bæster inde og icke kommer der udi,
måe lade deris kiør gåe der i steden for bæsterne.
Men såsnart som deris bæster kommer der udi, skal
kiørene være ren deraf.
5. Ingen må tillades at lade sine får gåe på Giested
kier, forend ald kornet er inde. Hvis fårflocki for
midlertid der befindes, hafver dend, som fårflocket
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tilhører, at betale af flocket første Gang 6 sk., anden
gang 12 sk., tredie gang 1 mark.
6. Ingen måe sætte sine bæster nogen sleds i engene
imellem holmstæderne, når det er slagen, medmindre
de kand sætte på deris eget, men dog icke at ride
eller nedtræcke holmstæderne. Hvem som det giør,
betaler første gang 4 sk., anden gang 8 sk., tredie
gang 1 mark.
7. På Giestedkier skal enhver for sine engskifter
opkaste og oplucke landgroven forsvarlig, at ingen
kand ride eller kiøre derover, ligesåvel ødegårdens
som kierkeeiendommet, under 3 mark til straf af hver,
som icke møder, når de ere advarede. Groven skal
vere færdig inden førstkommende st. Hansdag.
8. Ald kornet på marken skal hegnes fra nye Voldborgdag, og til det er i laden. Dersom nogen disiinidlertid lader deris bæster, fæe, svin eller får med
fri villie eller af forsømmelse gåe der udi, da skal
dend, som det giør og kvæget tilhører, betale for hvert
bæst eller stort høvede 4 sk., af et ungt nød 2 sk.,
af en svin 1 sk., af en får 1 sk. og derforuden skaden
at erstatte og betale efter uvillige mænds sigelse.
9. Når marken af os samtelige er lagt udi hegne,
da skal enhver holde alle deris høveder,aenten de ere
stoere eller små udi tyre eller på deris eget eller
naboer og byemænd ubeskad. Dersom nogen lader
løse høveder gåe de andre til fornermelse enten med
fri villie eller af forsømmelse, da betaler de, som
kvæget tilhører, første gang 2 sk., anden gang 4 sk.,
tredie gang 8 sk.
10. Ingen måe dend anden overfalde enten med
banden, skielden eller smelden ved stefne eller anden
stedts. Hvem som det overbevisis, betaler for hver
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gang det sker, til de fattiges kasse i sognet 8 skieling
danske.
Disse foranførte 10 poster af os underskrefne urygelig
skal holdes og efterlevis under 1 mark danskes straf
at betale til de fattiges kasse i sognet af enhver, som
forser sig og icke lever efter dene forening og korte
videbref, som vi her for os haver oprettet.
Dersom nogen skulde findes motvillig og icke godvilligen ville betale sine bøder, som hånd er falden
for, da skal vi alle samtelige vere forpligtige til at
disse bøder hos de skyldige at udpante, og det inden
st. Mortensdag hver år. Hvis der skulde vere nogen,
som icke vilde medfølge bøderne hos de skyldige at
udpante, da betaler hånd 8 sk. til de fattiges kasse i
sognet.
Vi ville allerydmygest have ombedet vores høigunstige herskaber samt voris kiere sognepræst velærvær
dige hr. Søren Stauning de delte tilligemed os vilde
underskrive.
Sand, ut supra.
Til vitterlighed under voris hænder og boemerker.
Christen Sand. Peder Sand. Niels Kiergård.
Jens Pedersen Vem. Jens Jensøn Bundgård.
Olle Andejsen Vem. Christen Poulesøn ibidem.
Anders Jensen ibidem. Christen Christensøn ibidem.
Christen Galsgård. Christen Simsen Skytsgård.
Erich Christensøn ibidem. Stafen Nielsen ibidem.
Efter en afskrift på et folieark »Nørre Vosborg gods
arkiv, diverse dokumenter nr. 52«, der findes i Lands
arkivet i Viborg.

Ribe amt
Darum, Gjørding herred.
1641.
Mandag den 19. Juli 1641 ....
Peder Laurtsen i Lildarumb it vinde, det epterskrefne Hans Hansen i Lildarumb, Peder Hansen
ibidem, Sefren Ifversen ibidem och Niels Juell i Hygumb på hans søn Peder Juell i Lildarumb hans
vegne epter skriftlig fuldmact lest och påskrefvet, de
stode her i dag for tingsdomb med forskrefne Peder
Lauritsen och samptlig kiendes och fuldkomelig til
stede, at de er høielig forårsaget en vide och vedtect
udi deris bye och torp Lildarumb at anrette och pålige belangende deris byes nyt och tarf at kunde
skiklig ved mact holde, somb epterfølger:
1. Hafver de pålagt årlig otte dage for st. Voldborgdag at skal oplucke och vel ferdiggiøre deris lycker
ustraffelig, somb det sig bør. Och hvis lyke, somb
findes brøstfeldig med store skåer, somb øxen eller
stude kand af opløbe, da skal den gifve derfåre 1 sk.
til byen och derforuden strax ferdige lyken igien.
2. Først hened er lagt och deris øg komer i engene,
da skal hver mand vocte dennemb hver en dag, und-
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tagen Niels Thombsen, somb ike skal vocte dennemb
uden hveranden dag. Och den somb forsømer same
øg den dag, hånd tilkomer at vocte, och de komer
i kornet, da skal hånd gifve 8 sk. Deslige hvemb som
ike ville medgåe och tage deris øg om aftenen i
Synderenge och igien omb morgenen i Sloreengene,
de skal den lige brøde hafve forbrut.
3. Skal ingen moe tage nogen fremede tecteheste
eller øg och lade gåe i deris enge eller mark under
trei mark til byen och trei til deris herskab.
4. Dersomb nogen udeigers heste eller cretter komer
i deris enge eller mark, da skal hver mand eller deris
folk gå med och tage det hiemb, och hvemb somb
ike ville medgåe, da skal den gifve 4 sk.
5. Ike heller skal nogen måe tage tectecretter, øxen,
stude eller kalfve under en half rdl. til byen och en
half rdl. straf til herskab.
6. Ittemb ingen mand måe hafve miere cretter til
gresning udi forårit inden mitsomer, ind somb hånd
kand føde om vinteren, undertagen Niels Thombsen,
som måe hafve toe nød miere, formedelst hans otting
er ringe. Hvoe ellers her imod giør, skal och lige
brøde hafve forbrut.
7. Skal ingen måe slåe sine heste løse udi Synder
enge. Ike helder kalfve och anden cretter nogen slags,
førind hiøn alt indkomer, under 4 sk. brøde.
8. Skal der gifves for hver hest, der komer i kornit
1 sk. Och dersomb de ike strax tager same heste
eller øg af kornet, och det ser eller blifver advardt,
skal uden skadegield gifve 4 sk.
9. Hvis cretter, som drifves uden hiørde udi eng
eller korn, vinter eller somer, da skal der gifves for
hver nød 1 sk., 4 får 1 sk. och derforuden skadegield.
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10. Hvis svin, somb findes ukrøget, skal gifves for
hver 1 sk. Och epter hegnede er lagt, hvis svin somb
da komer i kornet eller eng, skal gifves for hver 1 sk.,
hver toe grise 1 sk., 4 gies 1 sk. och hver to kalfve
1 sk. uden skadegield.
11. Ittemb dersom nogen tyrer heste på anden
mands fredeng eller hiøe, da skal den, uden skade
gield, gifve 4 sk.
12. Ingen mand moe tyre deris heste eller øg imellumb kornrader, før kornet komer af vongen, under
same brøde.
13. Skal ingen moe tyre på deris andre byemends
lodskift jord, ager eller eng inden st. Hansdag och
under same brøde.
14. Ittem ingen moe slåe nogen uskåre heste løse
udi engene i forårit under 3 mark til byen och 3
mark til herskab.
15. Desligest måe ingen hafve deris får eller cretter
i engene i forårit under 1 marks brøde.
16. Ingen moe hafve nogen serehiorde med kiør
inden st. Hansdag metsomer ved eng eller korn helder
vester ved fedriften ved Dybvedel under same brøde.
17. Dersomb nogen jager deres hiørde fra cretteret
uden skellig årsag, da skal hånd sielf vocte det eller
skaffe en anden i hans sted.
18. Ittemb skal der mades 2 nød for hver nat och
4 får. Och hvemb somb slåer af och ike mader ret
for sin cretter, somb udi hans gord findes och er
madferdig, da skal den hafve forbrudt 4 sk. och bøde
op igien.
19. Der skal och ike helder drifvis met forhiorde
lenger somb til Øster Veirumb ved Terpager. Och
hvem somb befaller hiørden at drifve lenger indtil
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Veirumb, da skal den give 3 mark til byen och 3
mark til herskab, indtil kornet komer ind.
20. Ingen moe indstede nogen udeiger at grafve
tørfve eller klyn under same brøde.
21. Skal och ingen moe selge flere tørfve ind en
les til hver skor, de hafver udi brug, mens hvemb
somb selger flere, skal vere falden til same brøde.
22. Ittemb dersomb nogen udeiger sig tilfordrister
at grafve tørfve uiovende på deris mark, da skal hver
mand ståe bekåstning ved samptlig at talle derpå ved
retten. Och hvemb det ike giøre ville, skal til lige
bøder vere forfalden.
23. Och skal de ike gå ud at slå udi deris enge,inden hver mand setter och sambtycker det tid er,
och skal Peder Lauritsen vere 2 karle och i sal. Karl
Hansens gård 4 karle, Hans Hansen och Peder Juell
5 karle, Peder Hansen 2 karle, Niels Thombsen 1 karl
och Seffren Ifversen 1 karl til hans otting, 3 karle
til hans kendjord. Och hvemb sig der imod forser
skal och vere falden til nestforskrefne brøde.
24. Desligest moe ingen skiere af kornet inden
menige mand sambtycker under bemelt brøde.
• 25. Och først det er under en beleilig tid, da skal
hver mand met føre folk, kaste deris grobe och becke
op hver for deris egen grund, somb er Druchbeck och
Svinhafvegrob under 3 marks brøde. Och skal dend
eldste mand udi byen dennemb advare, når tid er,
och behouf giøris, och da at være hannemb følgactig
under same brøde.
26. Ittemb skal hver mand giøre Sønderkiergrob
op tilfellis inden st. Michelsdag førstkommendis under
2 marks brøde.
27. Skal ingen moe grafve sader på deris Sønder-
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gade synden byen. Demb det giør forbryde 3 mark
til byen och 3 mark til herskab.
28. Ike helder moe nogen hafve cretter udi deres
Sønderenge uden kalfve, førind kornet er inde, under
lige brøde.
29. Ittemb skal hver mand eller hans fuldmectig
møde hver søndag klocken er 1 eller toe til grandstefne ved Claus Karisens den nye hus, under 8 sk.s
brøde.
30. Hvem’ somb ager eller gåer igiennemb leden
och ike lucker den epter sig, da skal den gifve til
straf 2 sk.
31. Ittem skal menige mand gåe med at pandte
dem, somb bryder nogen af disse artikler och dennemb ike ville goedvillig betaile, dog skal hver pandte
sin nåboe epter den maner, hiørden går omb. Och
dersomb nogen griber til verge och ike vil lade sig
pandte, så och høder eller truer, da skal hånd hafve
forbrudt 3 mark til forskrefne tvende skifte. Ind fanger
hånd nogen skade derofver, skal hånd hafve det for
hiembgield, och ike nogen af granderne forbryder
noget enten vold, husfred eller gordfred, herverk eller
andet i nogen made.
32. Och for det siste hvemb somb gifver anden
nogen skendsord i grandstefne, høder eller truer skal
och hafve forbrut 2 mark.
Alle disse punkter ord och artikler epter somb forskrefvit ståer ville forskrefne Lildarumb eiger- och
byemend endelig udi forskrefne deris bye och torp
af enhver och alle udi byen hafve holden och efterkomet under straf och brøde, somb meldt er. Och
hvis der noget videre på byens beste kan eractes och
af granderne blifve samptlig slutted och pålagt, somb
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nu ike i penen er forfattet, skal det dog vere så
kraftig och byudig, somb det her udi allerede indført
och bekreftede vår, och ike nogen der imod at giøre
nogen modstand.
Och stod bemeldte Hans Hansen, Peder Hansen,
Søffren Ifversen på deris egne så och Niels Juell på
forskrefne hans søn Peder Juels vegne her i dag
til vedermolsting med forskrefne Peder Lauritzen och
sambtycte epter somb forskrefvit står, såe och hørde
denne vinde gik. Signeret: Jakob Jenseh, Eske Søfrensen, Hans Thomæsen, Hans Mølvad.

Efter Gjørding herreds tingbog 1641, side 72—74, der
findes i Landsarkivet i Viborg.

Sønderjylland.
Rødding, Frøs- og Kalvslund herred.
1671.
1. For det første skal hver mand efter ottings brug
holde dieris vangsgierder vangsverre 4 uger for Voldborich dag och gandske vintter gablokt. Och dersom
nogen opbryder nogen mands gierder, skal di for hver
post gifve til grandere 1 sk.
2. For det andet: Hvor vi vorder ens om at tage
indtægt at så byg, skal vi alle blive ved i et indtægt.
3. For det tredie må ingen af os begønde at så
byg eller nogen slags korn, førend vi bliver ens der
om, ved 8 sk.
4. For det fierde må ingen af os slå greis i voris
felles åmaye eng, førend vi blifver ens derom, ved
8 sk.
5. For det fembte må ingen af os fordriste sich til
at høste eller indbinde nogen slachs koren på marken
eller at slå noget af dieris kretter i voris vange, førind den sidste kiere er indbunden och icke .heller
nogen at fordriste sig at gå videre at binde, end vi
blifver ens derom, ved 1 rdl. til grander og 1 rdl. til
kongen.
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6. For det siette må ingen tyrre i voris kornvang,
som er indtagen, hester, hopper, eller nogen slags
krætter, ved 8 sk.
7. For det siuvende må ingen hafve løsse eller hellet
hester, hopper eller nogen slags krætter på voris tyring
efter sæden er såd, ved 8 sk.
8. For det ottende må ingen låde deris hester, hop
per eller nogen slags krætter komme i voris enge eller
korn, icke heller drifver serdrift 8 dage for Voldborigdag, 1 rdl.
9. For det niende: Dersom nogen kand betrefves, at
di eller dieris folk med dieris hester, hopper med fri
vilie eller nogen slags krætter giøre skade i eng eller
korn, skal gifve 1 rdl.
10. For det tiende ma ingen tage fremit krætter
eller bester på voris fællismark til greis, ved 1 richsdoller til granden och 1 til kongen.
11. For det ellefte skal vi samptligen leie en mark
mand, och hver betalle efter sin otting. Och hves
hånd tager ind af granders hester, hopper eller nogen
slachs krætter, må hånd tage for 2 høfder 1 sk. och
af udenbyes 1 sk. for hver høfved. Och der som
nogen med magt tager det sielf fra hannem uden
forlof, skal gifve 1 rigsdaller til grander och 1 til
kongen.
12. For det tolfte skal vi samptligen leie en hyrde
och made hannem en nat af 2de nød, och skal hånd
begynde i den ene byende at drifve och i den anden
byende at drifve ud. Och hver nat, som dennem
ofverbevisis, at di icke mader ret, skal gifve for hver
nat 8 sk.
13. For det trinde skal alle och enhver af os grandere personlig eller hans vesse bud, om hånd hafver
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lovlig forfald, møde hver søndag eftermiddag, når
hyrden drifver af gåden, til grandestefne ved 2 sk.
14. For det fiortende: Hvem som imod forskrefne
poster blifver brødefældig och icke uil lade sig pante
och findis modtvillig och giør modstand enten med
hoch eller slag 1 rdl. til grander och 1 rdl. til kongen.
15. For det fembtende: Hvilken mand vi tage pan
tet fra for hans forsielse, och er det bedere, end brøden
kand vere sat for, skal grande intet skade derfor, men
den mand, som blifver pantet, skal løse sit pant inden
8 dage, ellers skal hånd gifve dobbelt for sit pant.
16. For det sekstende: Nor vi forsÅreime grander
noget påleger til byens og granders gafn och beste,
hves di flieste påleger, skal andere samtøcke, ved 2 sk.
17. For det søttende: Dersom nogen findis på vor
grandstefne eller i voris forsambling på voris stefne
med ubekvems ord eller vil slo sig til rette, skal gifve
til kongen 1 rdl. och til grander 1 rdl.
18. For det attende skal voris grandvide gå fra den
ene och til anden at vere voris ollermand och skal
vere forplegt til at pante de brødfældige 6 sk.
Det bekræfter och bekiender vi Rødding grander
med voris egen underskrift.
Datum Rødding den 25. Aprili anno 1671.
C. L. — S. V. — C. N. — K. M. — I. P. — O. P. —
P. P. — N. H. — N. R. — N. J. — P. H. — P. S.
— M. L. — S. P. — C. J. — Hans Måsen.
Christen Jessen. Erich Måsen Smed. Peder Sørensen.
Efter originalen i Kredsmuseets arkiv i Haderslev.
Den er stærk medtaget, så den flere steder er ulæselig.
Det er så gengivet efter II, men med kursiv. Om for
holdet mellem I og II se side 584.
Vider og vedtægter. 3. B.
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II. 1693.

Udi dend hellige trefoldigheds naufn.
Hafver vi alle samptlige Rødding byemænd og gran
der i byen det være sig kgl. maist. til Haderslefhus
og Riberhussis tienere vedtagen udi byen ved viede
og vedtægt efter loven og undergifven os med hverander under pante og brøde efterskrefne vilkor og
punkter, som efterfølger.
1. Hafver vi vedtagen med hverandre at vedstå og
holde den forige grandeviede af dato Rødding den
25. April 1671 udi alle sine punkter og derforuden
nu vedtagen dend samme forbædrit såledis:
Item erre vi forænnet på voris fællis greisning,
skal vi fra Voldborigdag og til st. Mickelsdag holde
richtig greislig eftersom di gifver og svarer i dend
gamle matrickel, og jordbogen omformelder, dog
lodskift jord forbeholden, og skal hver helgård nyede
greis til 16 nød og bæster, så mange di kand pløie
dieris aufling med, og det meste mueligt er, at holde
dem af fælledet.
2. Skal om sommer gåe 6 får i steden for it nød.
3. Dersom di mænd, som eier Østerskouf, icke kand
få forlouf at lucke dieris lodskift jord ind, då skal di
nyede greisning derfor efter dannemænds tøcke.
4. Skal samplige byemænd indlucke en døchtig
foeld ved grandplatsen på gaden at hægte indtægt udi.
5. Må hver helgård have 12 bæster udi plougtiden,
til boghveden er tilsåed.
6. Skal hver mand efter oltings brug holde deris
vongsgierder vongsverie 4 uger før Voldborig dag og
om vinteren gabelukte. Og dersom nogen upbryder
nogen mands eller naboes gierde, skal de gifve til
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byen og granderne 8 sk. og derforuden at lide efter
lovven.
7. I hvor vi vorder ens om at tage indtægt at soe
byg, skal vi alle blifve ved i det indtægt, ved 8 sk.
til byen og grander.
8. Må ingen af os begynde at såe byg eller nogen
slags korn, før end vi blifver ens der om, ved 8 sk.
9. Må ingen af os slå greis i voris fælles åmai
enge, førend vi blifver ens der om, ved 8 sk.
10. Må ingen af os fordriste sig til at høste eller
indbinde nogen slags korn på marken eller at slåe
nogit slags af dieris krætter i voris vounge, førend
dend sidste kierf er indbunden, og vi vorder ens
derom. Og icke heller nogen at fordriste sig at gå
videre at binde, end vi blifver ens derom, ved 24 sk.
til kongen og 24 sk. til grander.
11. Må ingen tyere nogit slags krætter i voris kornvounge imellem kornen, som er indtagen, det må være
ved hvad slags krætter, det er, ved 8 sk. til grander.
12. Ma ingen hafve løsse eller hældet hæster, hop
per eller nogen slags krætter på voris tyering, efter
sæden er såd, ved 8 sk., hver gang det befindis.
13. Må ingen lade dieris hæster, hopper eller nogen
slags krætter komme i voris enge eller korn, icke heller
drifve nogen sæerdrift, undtagen enhver på sin egen,
otte dage for Voldborigdag, ved 1 mark 1. til kgl. maist. og
1 mark 1. til grander og derforuden at lide efter lovven.
14. Dersom nogen kan betreffis, at di eller dieris
folk med dieris hester, hopper med fri villie eller
dieris folk med dieris krætter, i hvad slags det er,
giør skade i eng eller korn, skal gifve til kgl. maist.
1 rdl. og til grander 1 rdl. og derforuden at bøde efter
lovven.
37*
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15. Må ingen tage fremmet krætter eller bæster på
voris fællis mark til greise, ved en half rdl. til kon
gen og en half rdl. til granderer.
16. Skal vi samptligen leie svinhier om sommeren
og dend samme made og lønne, ligesom enhver hafver
svin til, og hvem det icke vil, skal være undergifven
pante og brøde.
17. Skal vi samptligen leie en marchmand, og enhver
betaile ham efter sin otting. Og hvis hånd tager ind
af byens hæster, hopper eller nogen slags krætter, må
hånd tage for 2 høfveder 1 sk. og af udenbyen 1 sk.
for hver høfved, for 2 svin 1 sk. og for en flok gries
1 sk. Og der som nogen med macht tager det fra
hannem uden forlouf, skal betale til kgl. maist. en
half rdl. og til byen en half rdl. og her foruden at
bøde efter lovven og betalle skaden.
18. Skal vi samptligen leie en hyrde og made
hannem én nat af hver 2de nød. Og skal hånd be
gynde i dend enne byende at drifve og i dend anden
byende at drifve ud. Og hver nat som dennem ofverbevissis, at di icke mader hieren ræt, skal gifve for
hver nat 8 sk. til granderne.
19. Skal alle og enhver af os grander personlige
eller hans visse bud, om hånd self hafver lovlig for
fald, møde hver syndag eftermiddag ved rætter tid
efter oldermandens advarsel til grandestefne, ved enhver,
som borte blifver, 2 sk. brøst at betalle.
20. Hvem som imod forskrefne poster blifver brødfældig og icke vil lade sig'pante eller findes modtvillig
og giør modstand enten med skieldsord, hug og slags
mol, skal gifve en half rdl. til kongen og en half rdl.
til byen og derforuden at bøde efter lovven.
21. Hvilken mand vi tager pantet fra for hans for-
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seelse, og er det bædre, end brøden kand være såt
for skal påntemanden eller hans medfølgere intet skade
derfor, men dend mand, som blifver pantet, skal løsse
sit pant inden 8te dage, ellers skal hånd gifve dobbelt
for sit pant.
22. Når vi foreskrefne grander nogit påligger til
byens og grandernis gaufn og bæsle, da hvis de flerste
i byen påligger, skal di andre samtøcke, som lovven
omformelder, mens bryder nogen der imod, da at
gifve til grandere 8 sk. første gang og siden dobbelt.
23. Ingen må graufve grønjord nogen sled ved
byen ved 1 rdl. lil kongen og 1 rdl. til grander og
derforuden at bøde efter loven.
24. Item erre vi om forænnede, at enhver i byen,
som hafver ageF i marken, skal lade ståe i aggerfurren
fra enhver sin side en half foed jord til en aggerfurre.
Og hvem som her imod bryder eller der underholler
med plougen, det derved omfalder, skal betaile til kgl.
maist. 1 rdl. og til byen og granden 1 rdl.
25. Ingen må i voris forsamling, til grandslæfne
eller andere vedtagen stæfne eller byens forsammeling
gifve ubekvemsord eller slå sig tilrælte ved 1 rdl. til
kongen og 1 rdl. lil granderer og derforuden at lide
efter lov ven.
26. Skal enhver af os i byen, som hafver hæste og
vougen, agge krøbeling af byen, undtagen præsten,
dog skal vel tilses, al ingen agger den, som er så
tørre, der self kand gå imellem byen, uden lamme
krøbelinge og småbørn. Og hvem det icke giør, eller
bevislig findis ofver at skyede og icke agger, når det
omgår, skal betaile 1 rdl. til kongen og 1 rdl. til byen.
27. Skal vi hvert år skifte voris tørfvejord om
Voldborigdag, og icke nogen understå sig at grafve
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eller grafve lade end sin fællig egit tål. Og skal enhvers
inderste og husmænd grafve på dieris egit, enten det
er klyner eller tørfve, ved 2 rdl. kongen og 2 rdl.
byen.
28. Skal voris oldermand hver år til drikting angifve hvis brøde nogen er blefven brødfældig med,
som er falden til kgl. maist. efter denne voris grandevidis indhold. Og der som befindis, hånd dølier med
nogen, skal hånd då betalle self til kongen di bøder,
den anden vår brøstholden forre, og derforuden at
lide efter lovven.
29. Dersom bevislig befindis, at nogen uden eller i
byen lader vongsleiet stå oben enten dag eller nat
og icke dend tillucker, skal dend i byen betalle for
hver gang 8 sk. og dend uden byen 8 sk. og herforuden at bøde efter lovven.
30. Hvem i byen, det må være hvem det er, som
hafver indelucket nogit af byens fælliggåede eller
grandjord, da enhver, som det samme indelucket hafver
enten med bevilling eller ubevilling, det igien at ud
ligge, når granderne det er begierende uden nogen
modsigelse, eller self rettens bekostning at betalle.
31. Item erre vedtagen, at alle forter synden og
norden til byen skal toftergierderne indfløttis efter
sten og gammel gierdeskiæl, såvel toftergierderne nor
den for tofterne skal indfløttis efter hiørnesten og
gammel skiæl, enhver ved 2 rdl. kongen og 2 rdl. til
granden og derforuden dend motvilige at bøede efter
lovven.
32. Skal voris grandvide gåe omkring fra den ænne
og til dend anden, som er voris oldermand og skal
værre forplichtet til at pante de brødfeldige, dog skal
tvende af oldermandens sinne næste nåboer medfølge
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oldermanden at pante tilligemed og at synne gierder
og andet, som byens brøst årligen vedfalder.
33. Herforuden er vedtagen i byen, at om så vår,
at nogen slags korn, nemblig en agger byg eller andet
korn blef før moede end alt andet korn, da skal older
manden og di tvende sinne nåboer bese dend først,
og om så i sandhed findis, da må dend blifve af
eiermanden høstit for det andet korn.
34. Anlangende greisliget om årit, da di poster og
puncter om di 16 nød og plougbæsterne kand årligen
ved grandstæfne påliggis, hvor megit enhver enten
kræfter eller bæster på hver gård skal tilligis.
35. Ingen må understå dennem at holde vrinske
hæster eller løsse rackeler på marken ibland voris
bæster enten i plougtiden eller nogen sinde uden på
dieris egit, uden di holder dennem i sterk tyedere
eller hægtet hver mand uden skade, ved 24 sk. kon
gen, og 24 sk. byen.
36. Ingen må holde noget voldskrætter uden hægte
som gieder, svin og andet kræfter, som giør nogen
mand til skade, uden di efter advarsel skaffer det af
ellers, ellers lider di der ofver skade, da at hafve
skade for hiemgield.
At såledis er vedtagen udi alle ofverskrefne articler
og punkter bekræfter vi samptlige Rødding di ved
kommende grander og byemænd med voris egen underskrefter, hænder og boemærker.
Dalum Rødding d. 23. Juni anno 1698.
Mads Jessen.
Mads Knudsen.
Knud Nissen. Erich Madzen.
Jørgen — J. A. S. — Andersen.
Madz Knudsen. Asmus Røxstersen.
Christen Jessen. Niels — N. S. S. — Sørrensen.
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Niels — N. J. S. — Jacobsen.
Anders — A. C. S. — Christensen.
Jacob — J. A. S. — Andersen,
delte år 1698 oldermand.
Knud Madssen. Hans — H. C. S. — Chlaussen.
Chriesten Knudzen.
Anders Ennevoldsen. Nis Nissen Kimmer.
Hans Nessen. Anders Pederssen.
Niels — N. C. S. — Christensen.
Søren — S. J. D. — Jenssen Dall.
Hans — H. H. S. — Hansen Holm.
Jens — J. M. S. — Michelsen.
Hans — H. P. S. — Pedersen.
Niels — N. L. S. — Lauritzsen.
Lest på Frøs hærils ting for rællen Torsdagen dend
23. Juni 1C98 udi Rødding byes mænds påhør, så
mange som lilstæde vår.

Endnu lest på Frøs hærits ting for rætten Torsdagen
dend 30. Juni anno 1698. Matz Jessen på samptlige
byemænds vegne efter fuldmachtgifvelse begierede denne
byens grandvide og vedtægt motte blifve i tingbogen
indprotocolerit ved denne ofverskrefne dag og dato,
som dend videre kan besørgis, og findis kgl. maist.
ridefogit H. Joachim Wachatius på Røddinggård be
gierede extracht herefter, som herilsfogden samtøcket.
Posterne 1—10 i I snarer til 6 — 15 i //, 71—12 i I
til 17—22 i II og 17 i I til 25 i II og 18 i I til 32 i
II, men de er næsten alle ændret eller udvidet lidt.
Efter en afskrift, som Bentier J. Fausbøl i Åbenrå har
givet mig; den er dog bleven jævnført med en afskrift i
Lustrup birks justitsprotokol, der findes i Landsarkivet i
Viborg. Originalen findes i Kredsmuseel i Haderslev.

ULKEBØL, ALS SØNDER HERRED

585

Sønderborg og Nordborg amt.
Ulkebøl, Als sønder herred.
Mellem /754 og 1764.
Karlelav for karlene under Rønhave.

Høj bårne herre og greve, højstbydende gehejmeråd,
kammerherre og amtmand, nådige herre Grev Henrik VI
af Reuss!
Deres høigrevelige excellence på det allerydmygeste
gives tilkjende, hvorledes at vi svende udi Rønhofs len
holder vores lav og samkvemme på en ordentlig og
skikkelig måde. Da først, når vi kommer tilsammen,
da spørges af forstanderen, om der er noget at klage
over nogen af vores brødre siden den sidste forsam
ling. Siden begynder vi således:
Først med konning Frederik den 5. skål. 2. Dron
ningens skål. 3. Kronprinsens skål. 4. Hans højgreve
lige excellences skål. 5. Vores sognepræstes skål.
6. Vores husbonders skål. 7. Vores egen lavs skål.
Og dermed ender vi vores lav som følger, så at
forstanderen atter igjen spørger tvende gange, om der
er noget at klage over denne dag, siden vi blev for
samlede. Og findes der da noget ukristeligt, da bødes
derfore, eftersom sagen er. Derefter udi al stilhed
beder enhver hos sig selv Gud om en god Nat med
en andægtig bøn. Derefter også med et vers af en
gudelig salme, som vi samtlig sjunger med hverandre,
som således lyder:
Alle samtlig os bevare
denne nat og al vor tid
fra ulykke, våde og fare,
fra urolig tvist og strid.
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Afvend vands og ildens nød,
pestilens og hastig død.
Lad din vredes ild udslukkes
og mig ej i synd bortrykkes.

Ak, bønhør nu, kjære fader,
hvad jeg sønlig har fremført;
Jesu, jeg dig ej forlader,
før jeg bliver hos dig bønhørt.
O! du værdig Hellig Ånd,
vores trøster og talsmand,
hør og fuldgjør min begiære,
amen, ja, det skal så være.

Derpå begynder forstanderen at tale disse ord, som
lyder således;
Gud i himmelen, han bønhøre denne og så vor
sang. Gud, han være i vores lav og i enhver ung
karl eller mands lav, hvilket det sig være kan. Så
udlyser vi af vores lav al slem, utilbørlig snak og
tale, ind til os igien Guds nåde og Gud den Helligånds
hjælp og bistand. Og er der nogen, som fordrister
sig til og giør os noget klammeri her i huset eller på
sin hjemvej, han skal være brøstfældig i vores lav og
øvrigheds brøde uforgjet. Drager disse ord til minde.
Dermed sidder i Herrens fred allesammen. Det ønsker
jeg eder af mit Hjerte. Amen.
Dermed skilles vi fra hverandre på en kristelig
måde, uden nogen klammer og trætte.
Nu haver det været brugelig fra gammel tid af, at
når der først kom en karl til os udi vores lav, så
haver han første gang givet 6 sk. til hønsepenge, og
derfor bliver han antagen iblandt os som vores broder
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og kammerat. Dernæst gives og 4 sk. for sin græsle,
den første dag han slår græs dermed udi kongens
kobbel, og det derfore, at vi skal fort hjælpe hannem,
om det behøves. For det tredje gives og 4 sk. for
hans kornle, og det derfore også, at vi hjælper han
nem, om det behøves, så at forpagteren kan få sit
arbejde fort gjort, når tid er. For det fjerde må ingen
af vores kammerater indgå udi kongens kobbel med
sin le uden knibe uden at betale 4 sk. derfor, og det
derfor at ingen skulde skjære sig der på, når vi er
forsamlede i en stor mængde. For det femte var det
brugeligt, at en karl, som ikke haver været med os udi
vores lav før, skulde have en stor kande fuld af øl at
drikke til en velkomst eller og at betale 4 sk. derfore.
Men .nu for nogle år siden er, Gud ske lov! drikken
ikke så meget som forhid, en del for kongens og
øvrigheds strenge befaling, såvel som for vor egen
sognepræst idelig formaning, så at denne kande er
bleven aflagt hos os samtligen. Men dog alligevel
bliver dennem en liden ærendrik tilskjænket, hvoraf
de må drikke så meget, som de selver vil, og derfore
gives endnu i vores lav 2 sk. til skjænkerpenge.
Således haver vi holdet vores lav fra gammel tid,
og dette for den årsagsskyld, at ingen karl enten ung eller
gammel, kan fuldføre sit hovarbejde uden andre sine
kammeraters hjælp og bistand, thi skulde enhver gå
for sig selver, da kom deraf en stor uenighed og
trætte.
Nu findes der en karl udi vores len, som er tvende
gange bleven borte af vores forsamling, og det af
egensindighed. Nu haver vi efter gammel lavs brug
sat hannem at betale første gang 2 sk., anden gang
4 sk., for det tredje 4 sk. for sin græsle, for det fjerde
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4 sk. for sin kornle, for det femte 4 sk. for sin le
uden knibe, for det sjette 2 sk. for sin ærendrik, hvilket
han altsammen nægter at betale.
Nu beder vi hans højgrevelige excellence på det
allerydmygeste, om det hannem behager, da at være
os behjælpelig med slig tilfælde med denne karl; thi
vi eragter ikke at føre nogen sag derom, men hvad
som hannem behager, det er vi som hans allerydmygeste underdanere dermed tilfreds.
Og at det er en gammel brug for enighed og behjælpeligheds skyld udi hovarbejde, dette kan synsog sandemænd såvel som alle bolsmænd udi Rønhofs
len bevidne.
Jens Pedersen, sandemand,
Las Steffensen, David Matzen, Nis Clausen,
som forstandere udi Rønhof len.

Efter »Sønderjydske årbøger« 1902, hvor M. H. Niel
sen har gengivet den side 26—30 efter originalen i Stats
arkivet i Slesvig C. III. Polizeisachen, gilden. Han til
føjer: Gengivelsen er selvfølgelig ordret efter originalen,
men jeg har ikke bevaret dennes temmelig mangel
fulde skrivemåde.
I skrivelsen er det fremstillet, som om de først drak,
siden bad og sang de. Det almindelige er, at de først
bad og sang. Når de således først havde givet Vorherre
sit, kunde de med god samvittighed drikke ovenpå. Der
er noget i skrivelsen, der tyder på, at de Bønhave karle
har båren sig ligesådan ad.
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Elstrup, Egen Sogn, Als nørre herred.
1686.
Elstrope vilkorsbrev.
Vi Augustus af Guds nåde arfve til Norge, hertug
udi Schleswig, Holsten, Stormar och Detmerschen,
grefve udi Oldenborg och Delmenhorst, gifve vores
undersåtter och sembtlich bymend udi Elstrope her
med nådigst at vide, på det desto bedere disciplin
udi byens mark vedlige at holde, skulle de på efterskrefvene punkter heller artikeller hafve god achtung
och dennem ved denne derhoes såtte brøde efterlefve
och ubrødeligen holde.
Først skal en hver hermed vere påmindet och
advaret at hogge udi sine egenne skifter och blifve
frå sine naboers ved et vilkor: 2 rdl. til os och bymendene 1 god tønd øl. Item når nogen hogger noget
træ, at hand da efter vores udgangne mandat lader
stobben blifve beståendes ofver jorden, så man kand
hafve efterretting, at træet er stempet och med rette
hogget.
2. For det andet skal och hver bolsmand årligen
vere forpligt at sette sine 60 pile så och at grøfte
sine kåbelgårde och besete denem med lefvendes gierder, så meget muglicht kand vere, at sådant kand
frembvisis, når besichtung skier.
3. For det tredie at sembtlich bymendene udi hver
by skulle vere forplicht at holde årligen hvert år til
deres bye en feled, og dersom nogen mand vil afhende
noget felidsgres, som hand sielfver icke hafver behof,
da skal hand først byde sine naboer det til. Ville de
icke hafve det for dend sedvanlich kiøb, nemblig
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10 sk. 1., må de selge det efter deres egen gefalen
doch til ingen mand uden herridet. Och skal enhver
bolsmand hafve på deris leg af får halfandet høivet.
Och om nogen hafver mehre får och ei gres dertil,
skal hånd kiøbe det af sine naboer, som icke hafve
sielfver fuldekommligen leg til deris egit. Item skal
och enhver kådner hafve for betalling et høivids gres
på feleden, som skal bestå sig udi femb får for 10 sk. 1.
4. For det fierde må ei heller antages noget frembeds kræ heller heste udi deres mark och gresning
uden mielkekiør och det kræ, som kand bruges i plauven. Skal och ingen understå sig enten at tyrre sine
egene heller frembede hopper med føl udi deres koren*
marke, ved vilkorsbrøde, som bemeldt er.
5. For det femte at enhver skal.vere tilfortenkt at
holde sine gårde imellemb korenmarkerne steds och
altid udi goed heived och ved fuldmacht, så icke tør
klages derofver. Såfrembt enhver hafver icke de sinnige ferdige, når hånd tov gange af sine naboer och
forstanderen er advaret, skal hånd uden ald nåde,
dersom hånd tredie gang lader sig tilsige, være med
et vilkor til os forfalden.
6. For det siette blifver ochså enhver hermed advardt at have sine kræ och bæster vel i acht, at de
icke giør sine naboer skade enten udi koren heller
eng, så och at lade deres svin udi næsserne ringes
heller prynes, på det ingen skade skier enten på engene
heller på ploigrunden, ved et vilkor.
7. For det syffende skal och ingen mand slå udi
kornet udi høstens tid, når han nem løster, førend alle
eiere ere samdrechtig derom, och kornet er vel mont,
så det kand vere til alle deris gafven och bæste. Ei
heller må nogen bolsmand heller kådener sette deris
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kræ och bæster på stobben, førend dend er rifvet,
och kornet er rent deraf, ved et vilkor, doch enhver
at sette på sin egen seestob.
8. For det ottende och siste skal och enhver vere
tilfortenkt at vere deris forstandere udi byerne hørig
och lydig och fast ubrydeligen holde, hvis de en
gang med alle deris sambtøcke besluttet blifver, så ei
om dennem i deris by mere end anderesteds må
klages och siges, at de hafve sig som børen, och enhver
regierer efter sin egen villie. Dersom herofver klages,
skal forbryderne straffes derfor med et fuldkommeligt
vilkor.
Byde och strengelligen befale at vores beampter med
forstanderne, som nu ere och herefter komme må på
desse forskrefvene puncter god opsiun och achtung
hafve, at dette som sig bør, blifver efterlefvet, och at
enhver, som her imod handeller, straxen derfor anteignes. Såfrembt icke så skier, skulle både forstan
derne såvelsoin forbryderen tillige for hver gang de
sie med nogen igiennem fingerne, vere med vilkorsbrøde til os forfaldene.
Vide sig derfor enhver vedkommende herefter at
rette och for skade at tagge vare. Til ydermere stadfestelse hafver vi dette vilkorsbref med eigen hånd
underskrefvet.
Datum Nørborich d. 27. Febr. anno 1686.
Augustus (L. S.)
Efter »Sønderjydske årbøger« 1890, hvor den er med
delt af K. Knudsen-Lysholm Side 116 — 19. Der findes
ingen oplysninger om, hvor originalen er.

Personregister.
Navnene på bymænd på landet, almindelige borgere i byerne og navne, som jeg intet
kan melde om, medtages ikke.
Foruden navnene meddeles, hvad de var, hvor de boede, og når de levede. Navnene an
føres i den form, de har i biografisk leksikon, Traps Danmark, Wibergs præstehistorie
og 1. st.
De store tal viser hen til siden, de små til posterne, der i rækkefølge går fremad fra siden.
Ågård, Knud, præst i Agerskov 1806—38.
— Peter, kancellideputeret

III 12.

III 537.

1789.

Agger, Mads, til Vadskærgård 1842—1911.

Ahlefeldt, H. F. V.

d. e.

så det er enken, der underskriver.
—

II 497.

Frands til Nordskov og Rynkebygård,

Jørgen, amtmand i Haderslev

d.

1706,

I 450.

III 7.

1629—41.

I 319.

— Mette, til Østrupgård 1631—94.

Almstrøm, Niels, fattigforst. i Helsingør 1715.

I 3, 21, 222, 271, 327, 341,

35-36, 39.'

Andersen Malmø, Clemen, præst i Nylarsker 1585—1618.
— Hans, præst i Øster Mariæ 1554.

— L. P. sognefoged i Drigstrup 1914.
— Rasmus, amtsskriver i Bøvling d.

I 216.

I 232.

III 201.

III 563—64.

1685.

Arentzen, Jacob, assessor i Helsingør 1715.

I 6—8, 22, 2513.

Arnsberg, Hans Nielsen, rådmand i Varde 1631.

II 566.

Assmussen, Jens, præst i Vester Mariæ.

III 152.

Assens, Oluf Henrichsen, fuldmægtig på

Fussingø 1681.

Se rettelser.
II

188.

August, hertug af Nørborg (Nordborg) 1635—99. I 502, III 76, 79, 589, 591.

Bagger, Frederik, ejer af Julskov 1760—91.
Bakke, Mathias L. præst i Kolding

Begtrup,

Erik Gjørup P.

præst

I 483.

1746 — 67.

II 471—72.

i Vistofte 1740—86.

Trykfejl

i teksten.

II 236, 240-41, 262.
— Holger, højskoleforst. f.

1859.

II 236.

— Joachim, præst i Svendborg 1808—19.

Vider og Vedtægter. 3. B.

III 483.

38
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Bekker, Adrian, herredsfoged i Sunds og Gudme h.

Benzon, Johs. til Sohngårdsholm

1740—84.

Bering, Mads Andersen, præst i Kragelund

Bertelsen, Jens, rådmand i Vejle 1631.

I 462, 479.

1772.

Bendz, Johan Christopher, præst i Rønninge 1778—1824.

I 296.

II 83.
1642—97.

III 334, 340.

401.

II

— Lorentz, herredsfoged i Nr. Rangstrup h.

1741.

III 12.

Bille (Bilde), Ingeborg til Hvedholm og Jomfruens Egede 1595—1606.

III

484, 492.
—

Knud, til Skjerrildgård

II 432, 434-35.

1655-84.

Birch, Jørgen, by- og rådstueskriver i Holbæk 1705. III 108, 116.
Bistrup, Christen Chr. præst i Sæby 1655. Wiberg har ham ikke.

Book, Peder J. rådmand i Varde 1631.

II 566.

I 455.

Bondo, C. fuldmægtig på Boltinggård 1780.

Borchorst, M. fuldmægtig på Agård i Kjetterup s.

Borgen, Marcus Cl. præst i Tørring 1762—74.
Bork,

1713—33.

II 56.

III 318.

— Hans Herman, rådmand i Helsingør 1715.

Diderik Chr. til Kokkedal død

I 2, 22.

III 274.

1748.

Brahe, Axel, til Elvedgård 1571—1616.

I 349.

— (Brade), Beathe, til Ågård i Åsum h.

1601.

Brandt, Christian, kancellipræsident 1789—99.
Brockdorff, Jørgen, til

I 290.

III 537.

Brandbjærg 1774—1805.

Brockenhuus, Eiler, til Nakkebølle 1593.
—

1705.

II 497.

S. embedsmand i Ringkøbing 1791: II 486—87.

Braem, Gothard, til Gjessinggård

Braés,

II 442.

III 484, 492.

Henrik Adam, stiftamtmand i Sjællands stift 1776—87.

Brun, Carsten, ritmester 1696—1720.
Bruun, Chr. overbibliotekar i Kbhvn.

1857—1906.
II 486.

Buli, Peder, herredsfoged i Åsum h.

1 290.

1601.

Bunde, Jørgen, herredsfoged i Lunde h.

Bølling, Morten, birkedommer på Fanø

1743.

I 152.

I 318, 320, 347—49.

1598.

Bulow, Ludvig Vilhelm, amtmand i Koldinghus a.

1746—73.

II 265.

Carøe, Johan Frederik, borgmester i Randers 1769—1819.

— Jens, rådmand i Vejle 1631.

Holbæk 1714.

Christian I. II 38—39.
— III. III 375 74.

III

II 209.

III 116, 120.

II 401.

Lars, borgmester i Holbæk 1705.

II 454.

III 431.

Bøttiger, Louis Johannes, præst i Vistoft 1883—99.

Christensen, Christen, rådmand i

III 89, 90, 98.

II 456.

Buchholtz, N. kordegn i Ringkjøbing 1791.

—

II 4 7.

Han herred 1738—54. II 51.

Bloch, Jens J. præst i Haverslev i V.

108, 115.

PERSONREGISTER
Christian

595

VII. I 458.

Christoffer af Bajern.

III 378.

Christoffersen, Hendrik, rådmand i Vejle 1636.

II 410.

Claudianus, Peder A. præst i Kværndrup 1692—1719.

Claussen, Jacob, rådmand i Varde 1631.

Colbjørnsen, Christian, statsmand, død 1814.

III 537.

II 49610, 497, 502.

Dahl, Mads Olufsen, til Vadskjærgård 1759—73.

Danneskjold-Samsøe, Frederik, greve 1703—70.

Deign, Anders, degn i Drigstrup, død 1720.
Diderichsen,

Hans, degn i

Snøde 1713.

I 396, 397 2.

II 566.

I 162, II 298, 315.

III 202.

III 262.

Due, Albert Christoffer, til Torstedlund 1694-1724.

Elm, Hans Gregersen, præst i Stavning 1628—59.

III 278, 296.

II 533.

Eickelberg, Johan Frantz, amtmand i Nørborg, Als, 1677—92.
E ckstedt, Hans Henrik, til Boltinggård, død 1801.

Ejlschou, Morten Christian, apoteker i Ribe, død 1810.

Eliassen, Peter, filialbestyrer i Kolding, født 1874.

Envoldsen, Mikkel, borgmester i Svendborg 1619.

Erslev,

Kristian, rigsarkivar, født 1852.

II 565.

II 431.

Engelbretsen, Knud, skriver på Hads Ning herredsting

Estrup, Jacob B. S.

1758.

I 296.

I 2, 21.

Fausbøl, Jørgen, møller og gårdejer i Branderup 1838—1918.

Finnditzøn, Jep, herredsfoged i Gudme h.
Fischer, L. degn i Nordby på Fanø 1781.

III 441, 447.
II 538, 546, 573.

Fohlmand, Jost, hospitalsforst. i Helsingør 1715.

Folsack, H. til Gjessinggård 1733—58.

- V.

II 573, 577.

III 237.

1607.

Fløe, Palle, vandinspektør i Vostrup, død 1916.

— IV.

III 12, 14,

75, 584.

Fibiger, Andreas Samsing M. præst i Henne 1754 — 64.

Frederik II.

II 359.

III 474.

II 40.

Konseilspræsident, død 1913.

Farenhusen, Cort, borgmester i Helsingør 1715.

19, 21, 28, 33,

I 504.

I 455.

I 22.

III 407.

II 268, 427 8, III 37 5 74.

I 1, 19.
II 266, 271, III 585.

Frederiksen, Lars, gårdejer og forf. i Ryslinge, død 1893.

I 387, 479.

Friis, Berte, gift med Albert Skeel til Fussingø 1595—1639.
Friis, Chr. greve til Frijsenborg 1699 — 1763.

Frost, Peter Nicolaj, præst i Ringkjøbing

1814-26

Fuglsang, J. herredsfoged i Ringkjøbing 1791.

Fædder, Jens Jørgen, til Refsnæs 1765—98.

II 188.

II 316.
II

476—78,

487.

II 486.

II 105.
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Gabel, Carl Christian, stiftamtmand i Ribe 1725—48.

Galskøt, Thomas M. byskriver i Holbæk 1714.

III 431, 436.

III 116.

Gerlach, Conrad Fridereich, præst i Vester Mariæ 1726—39.

III 158—59.

Gersdorff, Elisabeth Sophie, gift med G. Melchior Juel til Hindsels 1736.
III 274.

Gjeldrup, Mads Chr. rådmand i Varde 1631.

Grubbe,

Anders

Lauridtsen,

rådmand

II 566.

III 108, 115—16

i Holbæk 1705.

120.
Grønlund, P. Birkedommer i Ringkjøbing.

II 486.

Gyldenstierne, Preben (Predbjørn), til Nr. Vosborg, død 1616.
—

Sophie, til Holmgård i Møborg,

II 473.

III 413, 421.

død 1730.

I 7, 22, 30.

Gynther, Melchior Daniel, translatør i Helsingør 1715.

Hald, Damianus Christian A. præst i Nibe og Vokslev 1766—80.
Hansen, Erik, rådmand i Svendborg 1619.

I 5—7, 21, 34 3, 36, 37.

— Jacob, konsul i Helsingør 1715.
— Jeppe, gjr. og sognefoged i

Rønninge, lever endnu.

— Mads, kæmner i Svendborg 1619.

— Povl, højskoleforst. i Vallekilde, født 1856.

Chr. til Strands 1730-59.

II 455.
II 485.

II 240.

Hauch, Jens Erik, til Strands 1760—82.

Heide,

I 295.

III 474.

Harpøth, Jens, købmand i Ringkjøbing, død 1844.

Hasselbalch,

II 262.

B. A. brandinspektør i Ringkjøbing 1791.

Hemmer, Christoffer, til Refsnæs 1702—30.

II 486.

1791—96.

Hellfried, Carl Frederik, stiftamtmand i Ribe

II 487.

II 103.

Hemmeth, Enevold Gregersen, præst i Dejbjærg 1614 — 51.
— Iver Gregersen, præst i Skjern 1633—71.

Henrik VI. greve af Reus, død 1783.
Heye, Christoffer Frederik, præst i

II 533.

II 533.

III 585.

Saksild 1756 — 81.

Hoffmann, Hans, amtmand over Koldinghus a.

II 360—61.
Il 418.

1773 -93.

Holck, Riborg Helvig, gift med Frands Reventlow, se ham.
Holm, Lambert Nielsen, præst i Møborg 1686—1712.

P. bogtrykker i Ålborg 1772.

Hornbech, A. fuldmægtig på Sostrup 1725.

I 450.

III 416.

— Peder Gregersen, herredsskriver i Nr. Rangstrup h. 1741.

Holstein, Johan Ludvig, statsminister, død 1763.
Holtzberg, Joh.

III 12,19, 21.

II 271.

II 192.

III 554.

Huitfeldt, Mathias Vilhelm, stiftamtmand i Viborg 1762 — 75.
Humble, Christen Rudbecksen, præst i
—

Rudbecb, til Ullerup 1739-42.

Vreilev 1673 — 92.

II 6518.

II 25.

III 274.

Hutfeld, Anders Jespersen, præst i Brabrand 1692 — 1728.
— Thomas, birkeskriver i

III 521.

III 474.

Holme 1746.

II 3145, 315.

II

298.
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Hvass, Hans Henrik, birkedommer i
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Fåborg, født 1884.

Hvidt, Jens Madsen, borgmester i Helsingør 1711—18.

Hviid, Christen, præst i Borris 1605—52.

II 533.

— N. rådmand og byskriver i Ringkjøbing 1791.

Iversen, Jørgen, rentier i Sveirup, nulevende.

Laurits, rådmand i Randers 1609.

— Niels, rådmand i Randers 1609.
— Peder,

III

III 84.

Jensen, Anders, borgmester i Holbæk 1581.
— Jacob, rådmand i Holbæk 1714.

III 116,

I 239, 249.

Jepsen, Lauriz, tingskriver i Merløse h.
Jespersen,

Elsenius,

120.

II 566.

Radsted 1689.

— Peder, dyrlæge i Kværndrup, død 1913.

Jordhøy,

I 462, 479.

III 107.

III 409—10.

— Lars, borgmester i Varde 1631.
— Michel Klog, degn i

563.

III 341.

Jantzen, Gottfried, byskriver i Svendborg 1772.

Vejle 1632.

I 421, 457, 461,

1598.

lærer i Saksild, død 1916.

Juel, Birgitte, til Haverholm 1685—1712.
— Peder, til

II 361, 378.

Fr. til Lundbæk 1769—82.

—

— Otto Henrik, til Lundbæk 1749-69.

—

—

III 518.

II 49616, 501—2.

1749.

III 560.
I 2, 3, 22.

Juhl, Lorentz, amtsforvalter på Kronborg 1713.
Jørgensen, Christoffer, herredsfoged i Merløse h.
— Hans, herredsfoged i

Vends h.

— J. A. museumsdirektør i Rønne død 1908.

Kårde, Jens A.

Kinch, Jacob

I 231.

III 341.

Svendborg 1619.

III 474.

Frederik, adjunkt i Ribe 1847—88.

Kjærulf, Niels, præst i Ørre 1778—1804.

I

Kleve, Ole Pedersen, præst i Århus 1741—49.
Knudsen, Oluf, præst i Saksild 1628—67.

183.
II 316.

II 354.

II 410.

Knudtsen, Mads, birkefoged på Herlufsholm 1576.
— Niels, rådmand i

Vejle 1631.

II 519 27, 520.

II 527.

Kjær, Severin, lærer i Kongsted, født 1843.

— Søren, rådmand i Vejle 1636.

I 124.

III 262

borgmester i Randers 1609.

Kempen, Lydlef, rådmand i

1598.

I 376.

1629.

Kås, Jørgen, til Skovsgård, død 1756.

II 486.

II 25.
II 25.

Vrejlevkloster, død 1676.

Ove Henrik, til Lundbæk, død

III 226—27.

124..

I

Hans Juul, præst i Ringkjøbing 1785—1809.

Juel-Rysensteen, Chr.

486.

III 341.

gårdejer i Miang, nulevende.

— Jesper, rådmand i

II

III 74.

Jacobsen, Jens, herredsfoged i Ulvborg h. 1698.

—

III 493.
I 2, 27—39.

II 401.

I 197.
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II 25.

Krabbe, Helvig, til Vrejlevkloster 1676-97.

— Otto, stiftamtmand over Sjællands stift 1682—1717.

1843.

Kristensen, Evald Tang, folkemindesaml. f.

II 301.

II 521, 525-26.

Krøyer, Søren, præst i Ørre 1707—22.

Kuur, Niels Hansen, præst i Kollerup 1738-50.

Kørbitz, Johan Chr. til Lammehave,

død

II 315.

Hans, amtmand i Maribo a. 1722—38.

Lange, Gunde, til Brejninggård 1609—46.
— Henrik, til Rindumgård 1637.

II 546, 551 — 54.

— Peder, borgmester i Randers 1609.

III 341.

Lavridsen, Niels, rådmand i Vejle 1632.

II 410, III 410.

Lavritsen, Lavrits, rådmand i Vejle 1636.
— Handsken, tingskriver i Odense 1592.

— Jesper, præst i Østrup 1588—1622.

Rasmus, rådmand i

145.

III

II 533.

II 533.

Lassen, Jens, til Nørholm 1686 — 1706.

—

II 50, 51.
I 455.

1789

Lagesen, Hans Cai, præst i Holme 1738-49.
Landorph,

I 1, 9, 21.

I 421, 425, 436.

Krag, Niels, til Egeskov 1666-1713.

II 410.

I 347, 349.

I 297.

Svendborg 1619.

III 474.

Legård, Christian, tolder i Helsingør, død 1727.
Lerche, Cornelius, til Knuthenborg 1667—74.

I 21, 26.

1, 250.

Levetsau, Theodosius, stiftamtmand i Ribest. 1768—81. II 417, III 439—40.
Lindegård,

Salomon, til Hellerup 1740.

III 221.

Lindenov, Christoffer, amtmand i Dronningborg a. 1682—97.
Lintrup, Hans J. hospitalsforst. i Kolding 1749.

Lund, Carl Chr. herredsfoged i Hammerum h.

1720.

II 525.

Il 50, 51, 56, III 275.

— Mandrup, herredsskriver i Hanherred 1738—42.

Lütken, Th. Bagger, amtsforvalter i Ringkjøbing 1791.
—

Vilhelm,

præst i Simmerbølle, født 1857.

Madsen, Mads Hansen, gårdejer i Kustrup

— Tamis, rådmand i

Vejle 1631.

II 486.

III 263.

Lüttichau, Chr. Fr. Tønne, til Stovgård 1769—1805.

1878.

Madtzøn, Hans, slidfoged på Hindsgavl 1629.

II 442.

I 393

I 377.

II 401.

Malmø, se Andersen M.
Marstrand, Jens Jørg., præst i Snøde 1691—1721.
Meir, Ejlert, rådmand i Randers 1609.
Mikkelsen, Hans, præst i Herlufsholm

III 262.

III 341.

1575.

I 193,

Miller, Augustinus A. præst i S. Bork 1659—98.
Mogensen, Anker, borgmester i Kolding 1616.

Molbech, Christian, historiker, død 1857.

II 232.

II 471.

196.

II 551 — 54.

II 4231.

I 320, II 191.
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III 411, 413, 415.

Mortensen, Jens, præst i Møborg 1656—86.

Mule, Mich. Johs. til Hvilsbjærggård 1758—72.
Munch, J. P. kaptain i

II 455.

III 176.

Rufsker 1658.

Munck, Simon, borgmester i Vejle 1632—36.

II 410, III 409.

Munckdrup, Peder, byfoged i Randers 1609.

III 342.

Møller, Joachim, byskriver i Helsingør 1714—37.
Mørch, J. L. birkefoged i Holme-Ning h. 1746.

I 19—21, 23 5.

II 3145. 315.

Neckelmann, Ludvig Conrad, borgmester i Randers 1819—39. III 378—79.

Nielsen, Knud, rådmand i Vejle 1631.

Nielsen,

Oluf,

II 401.

arkivar ved Københavns

— Poul, rådmand i Randers 1609.

------------ borgmester i

III 36, 39, 40, 43, 45.

Kvong, født 1867.

— Mads Henrik, præst i

Vejle 1631.

rådhus

I 152, II 40.

1869—96.

III 341.

Il 401.

Nissen, Christian Ulrik, amtmand i Kjøbenhavns a. 1752—56.

Nisson, H. P. toldkontrolør i Ringkjøbing 1791.

I 90.

II 486.

III 275.

Nørgård, Carl, til Kongstedlund, nulevende.

II 356.

Olesen (Olufsen) Christen, præst i Gosmer 1655—69.

I 172.

Overberg, Niels Hansen, forst. for den kgl. fri skole i Sorø 1670.

Ovesen, Hans, herredsfoged i N. Rangstrup h. 1592.
Oxe, Albert, til Nielstrup i Våbensted, død 1577.

I

III 9.
193.

Parsberg, Manderup, til Hagesholm og Aalborghus 1597—1725.
— Peder, præst i Bølling 1637—53.

Pedersen, Bertel, kæmner i Svendborg 1619.

III 474.

— Christen, gårdejer i Over-Kjærby i Drigstrup, nulevende.
— Rasmus, præst i Sdr. Jærnløse 1598—1621.

I

1650—76.

II 356.
II 123.

Philipsen, Daniel, rådmand i Varde 1631.

II 566.

Piessen, Christian Ludvig, til Fussingø, død 1752.
—

II 190.

Christian Sigfrid, amtmand i Kjøbenhavns a. 1750—52.

Pogrell, Georg Vilhelm, til Lammehave 1702—17.
fejl

III 221.

124.

Petersen, Sophus, i Overgårds mølle, nulevende.

— Søren (Faber), præst i Hundslund

II 1.

II 533.

I 450.

I 90.

I teksten tryk

E for G.

Poulsen, Ancker, rådmand i Randers 1609.
—

Fr. forf. nulevende.

—

Lass, rådmand i Randers 1609.

I

III 341.

152.

— Poul J. præst i Saksild.

III 341.

II 346, 357, 361.

Proeck, Christian Leberecht, amtmand i Kjøbenhavns a. 1769—71.

Qvistgård, Morten, til Stubbergård 1760—83.

II 520.

I 91.
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Qvitzon, Erich, amtmand i Lundenæs og

Bøvling a.

1671—78.

II 551—

52, 554—55.

Råben, Johan Otto, amtmand i Frederiksborg a.

1697—1717.

Rahr (Raaer), Hans H. præst i Ulvborg 1689—1707.

Rantzau, Frederik Siegfred, til

Krengerup 1771—1822.

— Joh. Heinr. til Børglum 1740—48.

— Poul, til

Haverholm

1630—85.

II 25.
I 421.

1709.

præst til Vester Mariæ, se rettelser.

— Otte, borgmester i

Varde 1631.

III

163.

II 566.

Reedtz, Holger, amtmand i Randers a.

1699—1707.

Reenberg, Thøger, digter og landmand, død 1742.

IT 233.
II

130.

Conrad, storkansler, amtmand i Haderslev 1693.

Reventlow,

Vincentz,

1711—18.

i Helsingør

rådmand

111 23.

I 90.

Ditlev, amtmand i Sjællands stift 1749—50.

— Conrad

Riegelsen,

I 455.

II 51.

Rasch, Matz, fuldmægtig på Flintholm

Rasmussen, Jens,

I 1, 9, 21.

III 561—62.

I 2, 5, 8, 22, 283,

30, 314,7, 341, 37.

Riese, Otto Christensen, præst i Agerskov 1734 — 80.

Rikartsen, Hans, borgmester i Svendborg 1619.

Riis, Niels, prokurator i Slangerup 1779.

III 14, 19—21.

III 474.

III 91, 96.
I 22.

Rold, Anders, byfoged i Helsingør 1673—85.

Rosenkrantz, Palle, til Krenkerup eller Hardenberg, død 1642.

Rosenørn, Peder, amtmand i Aarhus stift 1763—80.
Rostgård, Jens, til Krågerup,

død 1715.

I 247—49.

III 519—20.

Rosenkrantz-Levetzau, Iver, til Restrup 1779.

I 6,

II 209.

17 22, 21,

40, 43 anm.,

26,

61, 109, III 102.

Rostrup, Karen, til

Rekkergård 1637.

II 533.

Rygård, Søren Chr. til Hesselmed, død

II 573.

1769.

Såbye, Hans Erik, til Brandbjærg 1763—74.

Scheel, J. L.

II 316.

embedsmand ved Nørborg amt på Als 1685.

Schmidt, H. gårdejer i Saksild,

nulevende.

— Hans Nielsen, præst i Asfærg 1734—55.

Schow, Christen, kancellideputeret, død 1806.
C. byfoged i Slangerup 1779.

Schwanevede,

Sehested,

Herm.

Frands, til N.

Fr. til Stubbegård 1760.

— Jens, til Holmgård i Møborg

Severinsen,

III 89—91, 97—98.

1657—98.

Fussingø 1639—59.

III 562.

J. for F. i teksten.
III 413, 421.

Clement, borgmester i Vejle 1631.

Skeel, Christen, til

Il 287—88.

III 537.

Vosborg 1687—97.
II 520.

III 79.

II 235.

Schouboe, Oluf Borch, amtmand i Aarhus stift 1758—63.

Schrøder,

I 504,

II 361.

II 401, III 409.

III 331, 333.
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Skeel, Jørgen, til GI.
— Mogens, til

Estrup, død 1695.

I 239,

1659—94.

188—89.

Fussingø

II

249.

Skiøt, Niels J. herredsfoged i Støvring Nørhald h.

Skov, Peder, til
Skriver,

Bustrup 1764 f.

Peder, foged på Herlufsholm 1575.

197.

I

Sode, Hans Chr. på Egely i Vester Mariæ, nulevende.
Stauning, Jens Bille, præst i Daler 1830—36.

—

Søren

P. præst til Gjørding 1709—54.

retspræsident,

III 474.

III 261.
III 474.

Svendborg 1619.

Ernst,

170.

III 568.

Steensen, Henrik, til Stensgård 1677—1709.

Stemann, Chr. Ludv.

III

III 50.

Steenfeldt, Albreth, rådmand i Svendborg 1619.

Steffensen, Mads, byfoged i

II 233.

1704.

III 325.

1876.

død

III 3, 4, 7, 9, 22,

27, 29, 30, 448.

Storm, Henrik, rådmand i Svendborg 1619.

III 474.

1705.

III 108,

Svertfejer, Johan, rådmand i Holbæk

Søegård,

Morten

Thyge

Jespersen,

oberstløjtnant.

115.
II 435,

502,

497,

III

fortalen.
Sørensen, Jens, legatstifter i Saksild 1672.

— Knud, til Holmgård 1624-61.

— Kristoffer, rådmand i Svendborg 1619.

— Mogens, herredsfoged i Salling h.
— Søren, delefoged i Lunde h.

II 353—56.

II 533.

1598.

Tang, Claus Jensen, herredsskriver i

III 474.

1593.

III 483.

I 318.

Ulvborg h. 1698.

Taxt, Vilhelm, konduktør i Helsingør 1715.

III 562,

Teilmann, Christian, amtmand i Ringkjøbing 1724—49.
Teimand, Jan, foged i Dragør 1749.

565.

I 5, 7, 22, 30.
II 511.

I 89.

Terkelsen, Ture, rådmand i Varde 1631.

Il 566.

Thårup, Frederik, amtmand på Bornholm 1804—9.

I 214—15, 226, 230—

31, 235, 238.
Thie8z, Peter, byskriver i Neksø 1705.
Thiset, A. arkivar, død 1917.

1 212.

I 248.

Thomesen, Mads, rådmand i Vejle 1632.

Trapaud, Jean, til Hammergård 1755 f.

III 409.
III 407.

Trolle, Niels, til Troldholm el. Holsteinborg 1610—67.

I

1740—78.

Urne, Johan Christian, amtmand på Bornholm
— Christian, amtmand i Ribe stift 1781—90.

1805.

I

I 226.

III 447.

Wachatius, H. Joachim, ridefoged på Røddinggård 1698.

Weber, Jens Jacob, historisk forf. død

117.

140.

III 584.
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Vedell,

Frederik Ludvig,

til Vedelsborg,

amtmand i Odense 1783—1809.

I 390.

Wegener, Caspar Frederik, arkivar, død 1893.

III 36.

Werchmeister, Knud Henriksen, præst i Vejlby, Vends h. 1702—29.

Wiberg, Sophus Vilhelm, personalhistoriker, død 1882.
Viborg, Niels Hansen, til Tøystrup

1708—43.

I 479.

Villomsen, Jacob, borgmester i Holbæk 1581.

III 107.

Vive, Jens Sørensen, præst i Asfærg 1673—89.

II 210, 232.

Vivild (Vifvild) Laurits Eskesen, præst i Asfærg.

II 232.
V. i Øs-

Vogelius, Malene Steenstrup, enke efter præst Michael Frantsen

løs, 1736.

III 264, 274.

Wolfrath, Peter Bernh. hans enke til Nordskov

1759.

I 455.

Woyda, Frederik Ludvig, amtmand i Skanderborg a. 1730—78.
—

Ludvig Ernst, amtmand i Koldinghus a.

Wulff,

I 376.

II 236.

Daniel Høffding,

historisk forf.

død

Øllgård, Rasmus, byskriver i Varde 1760.

1699—1727.

1900.

II 84,

II 300.

Il 459.
106,

235,

II 573, 577.

Østergård, Hans M. herredsfoged i Hammerum h.

1723.

II 533.

361.

Stedregister.
Alle egennavne på landsdele, købstæder, sogne, landsbyer, marker, enge, moser, kær, vandløb,
skibe o. 1. medtages. Navnene er i den form, som de har i J. P. Trap: Danmark.
Forkortelser: a. = amt, gd.
gård, h. = herred, hgd. = hovedgård, Ib. = landsby, n. =
nørre, s. = sogn, S. = Sønderjylland, st. — sankt, sø. = sønder, v. = vester, ø. = øster.
Åbenrå, III 12, 14, 19, 21, 28, 541, 75.

Abel, lb. i Tirslund s.

Åbenrå amt, III 67—75.

Agerskov s.
i Vrejlev s.

Abenterp (Obenterp), gd.

Åbjærg i Møborg s. III 411, 413, 416.
Åby s. i Hasle h.

Ågård i Asum h.

hgd. i

II 27916,19.

Kjettrup s.

II 51,

56.

7714,

192,

266,

III

io.

526
Ålborg amt, Il 57-123,

II 534.

Allerup, lb. i Toftlund s. S.

III 6—7.

Allesø (Alløse) I 318, 320, (Allusse) I

347-49.

Almind s. II 465-72.

Als, III 76-85, 585-91.
III 278-318,

Alsted h. I 164-172.
Amager, I 85—91.

. 499-521.

Ålborghus, II

III 278.

Ringkjøbing, II 4791,18.

Allusse og Alløse se Allesø.

442 2,10, 448.
721,

ved

Allerup s. I 290.

Albo, eng i Nordby på Fanø, III 441,

II

Alkjær

Alkjærsig, lb. i Dejbjerg s.

I 290.

Ågeldal, dal i Nordby på Samsø, 1155.

Ålborg,

Aggersvold, hgd. i Jyderup s. III 140.

Albæk, hgd. i Suldrup s.

II 2441.

Ågård,

S. III 26.

S. III 9—22.

1.

Ålholm, hgd. i Nysted lands.

Amstrup,

I 250.

gd.

i

Møborg

s.

Ålum s. II 185 49, III 325-34.

Anderup,

Årestrup s. III 278—96.

Andkjær, lb. i Gaverslund s.

Århus, II 266—88, 315-16, 3201, 334,
III 52610.

Århus amt, II 266-400, III 399-407.

Århus hospital, II 28427.

III

411,

413, 416.

lb. i Lumby s.

I 347—49.
II

444

-55.
Arnum, lb. i Højrup s. S.

III 29—30.

Artebjærg, bakke i Nordby på Samsø,

I 153.

Århus stift, II 287.

Asfærg s. II 210-35.

Århus vand- og vejrmølle, II 28018.

Asperup s. I 376—87.

Åsker, gd. i Vester Mariæ s. III 162.

Asserballe, s. på Als, III 85.

Åsutn h. I 278—96.

Augustenborg, hgd. på Als, III 84.
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Avlby, Ib. i Vejlby s. Vends. h. I 377.

Boes, lb. i Dover s.

Avernakø s. ø. I 425—36.

Bolefen i Emmerlev s. S. III 57.

Avlum s. 325—34, trykfejl for Alum.

Bolmerod, lb. i Skamby s. I 350—68.

Båring friskole i Asperup s. I 387.

Bondegården i Vester Mariæ s III 162.

Balle, lb. i Sejerslev s. III 4953.

Borgbjerg s. II 503—4.

II 388—89.

Boltinggård, hgd. i Ringe s. I 452.

III 455—59.

Bandholm s.

Bork, N. s. II 546—55.

Barmos i Mjang s. Als, III 819.

Bork, N. præstegård II 551—53.

lb. i Løgumkloster s. S.

Behrendorf,

III 311, 33.

Bork, S. s. II 538-46, 551.
198-238,

Bornholm, I

Beldringe, lb. i Lunde

I 321—23,

s.

394.

Borrevold,

III 146-77.

ved Helsingør.

indelukke

I 5, 6.

Bennebo, lb. i Skamstrup s.

III

134

—40.

Borris s. II 476, 533.
I 3, 5, 7.

Borup, gd. i Tikjøb s.

Benzon, hdg., se Sostrup.

Borup, lb. i Varnæs s. S. III 74—75.

Beringholm, gd. ved Viborg, II 143 27.
Bertemøllesagre

Bevtoft s.

i Hellerup s.

I 295.

S. III 9, 23—26.

Binnitze,

gd.

i

s.

Hillested

III

Salling h.

458.

III

s.

III 416.

III 416.

gd. i Møborg

S. III 10,

12, 204.

Brabrand s. II 289—98.

Bramdrup s. II 430 a.
Bramminge s. III 436.
Brandbjerg, gd. i Pjedsted s. II 442.

483-93.

Bjerning s. S. III 3—4.

II 170

Brauderup mølle, S. III 31.

Brandsby, lb. i Hjadstrup s.

1393—94.

11111,

Bralskov, hgd. i Brovst s.

II 51.

—91, 210, III 332-33.

ved

III 7—9.

Branderup s. S.

Bjerregrav, s. i Sønderlyng h

Bjerremark

V.

0. gd. i Møborg s.

Bovlund s.

Bilidt (Billet), kro? ved Helsingør, I 7.

Bjerne, lb. i Home s.

Bossen,
Bossen,

III

Holbæk

Brede s. S. III 43-49.

11815, i Holme s. 314 5.

Bjærgbygård, bgd. i Stifts Bjergby s.

Breige skovbro i Sevel s. II 51820.
Brenderup s. I 376.

III 140.

Bjærge herred, Odense a. III 178—221.

Broby, N. s. III 483.

Bjærge herred,

Brusk h. II 464—72.

Vejle a.

432—36.

II

II 521.

Bjærgemarken i Holme s. II 3145.

Brændgård i Ørre s.

Bjørnholm, eng i Hovslund

Brændkærsmark ved Kolding II 4181,

gum s.
Bjøstrup,

Blåhøj

Ib. 0. Lø-

422, 424, 4287.

S. III 687.

mark

i Holme s.

og Blåhøjgrob

II 3145.

i Sønder Nis

Brændvinsfen

i

Emmerlev

S.

III

Brønderslev, V. s. II 26—35.

sum s. III 55812
Bladstrup, lb. i Hjadstrup s. I 393.

Bundgård i Vrå s. II 25.

Blanke, lb. i Rorslev s. I 377.

Bunken,

gd.

i

Kollerup s.

herred, II 51.

Bleostrup s. III 296—318.

Boelsmark i Emmerlev s.

s.

57, 59.

S.

III 60.

Burop, se Borup.

V.

Han
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i Ramsing s.

hgd.

Bustrup,

III 325.

Dyrehaven ved

Kolding, II 4317.

Bygfen i Emmerlev s. S. III 64.

Dyrtid, fartøj på Fanø, III 437 2.

Bymandsris, krat ved Viborg II14429.

Døjkærsbjerre,

Bækkebro

i

V. Brønders

s.

II 3449.

fællesjord i Holme s.

II 3145.

Bækkedal i Asfærg s. II 234.

Dølby s. III 319-25.

Bælum s. II 106—23.

Dølbygård i

Bøgenav, trykfejl forLøgenav se dette.

Døstrup s. S. III 34—40.

Bølling s. II 533-34.

Ebbensgård i

Bølling h. II 533-38.

Egede (Jomfruens),

Børglum h. II 14—35.

Dølby s. III 319.

Ulvborg s. III 561.
hgd.

i

Egede

0.

s. III 484.

Børkop, lb. i Gaverslund s. II455—59.

Egely, hus i Vester Mariæ s. III 170.

Børkop, mølle i Gaverslund s. II 455.

Egemosen i Thoreby s. I 25333.

Bøsseagervej i Daler s. S. III 52.

Egen, s. på Als, III 79, 589—91.

Bøsthallum,

mark

Mjolden

i

s.

S.

hgd. i Kværndrup s. I 421,

Egeskov,

425, 436, lb. III 226—28.

III 426.

Egholm,

Bøvling a. II 473.

Skibby

hgd. i

Horns h.

s.

I 1.

C se K.

Ejby s. I 377.

El bo herred, II 442—43.

Daler s. S. III 45-56.

Ellerup, lb. i Gudbjærg s. III 237.

Dalsgård i Vokslev s. III 518, 520-21.

Ellinge s. I 295.

Dalskov i Lumby s. I 33710,28, 348.

Elstrup,

Dalum, kloster i

Dalum s. I 348.

Damgård i Ulvborg s. III 561.
Dam,

Eltang s.

i Hovslund s. S. III 689.

eng

Damstræde

i Ringkjøbing,

lb. i

Egens

på Als,

III 79,.

589—91.

II 4791,5.

Darum s. III 569—74.

II 464—65.

Elvedgård

(Elved),

hgd.

i Vefling

s.

I 349.
Elvidet, mark i Rønninge s. I 287 60,

Dedtbjerg, maaske Dejbjerg, se dette.

291—93.

Degnboel, gd. i Lem s. II 534.

Emmelev, lb. i Hjadstrup s. I 393.

Dejbjerg s. II 533—34.

Emmerlev s. i S. III 56—66

Dragør, I 85—91.

Ervigsted,

Dravshede i Jetsmark s. II 37.

Dridie,

å

eller

eng

i Møborg s.

III

411, 414, 417-21.
Drigstrup s. III 178—221.

Dronninglund

Ertebjerg,

Eskemose,

h. II 35.

lb.

i Tandslet s.

III

S.

Als,

på

fæiltsjord

Estvad

s.

Dydelsager i Nordby på Samsø, I 153.

s.

Holme

II

i Kellerup

s.

I

295.

II 504—12.

Estvadkloster,
Darum s. III 57116.

i

3145.
Espelykkesagre

III

572 25.

Dybvedel i

s.

i

III 84.

Dronningborg slot i Randers s. II 235.

Drukbæk nu Drosbæk i Darum s.

Bjerning

lb.

3-4.

hgd.

i

Estvad

51119, 520, III 324-25.

s.

II
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Fussingø (Foussingø), hgd. i Ålum s.

Fårbroen i Fly s. II 169.
Fåremåen,

i

fælleseng

II

Holme s.

II 18549. 188-91, III

331-33.

Fredericia, II 413—18.

3145.
Fårkrog, mark i Ottersbøl i M jolen s.

Frederiksborg a. I 1—84, III 89—102.
Frederiksborg højskole, II 236.

S., III 4311.
Fårup s. II 22 7 42.

Fremmelev, lb. i Lunde s. I 319, 393.

Fanø II 578-84, III 423-48.

Frisholt, nu Ormstrup, hgd. i Sahl s.

Farum s. III 98—102.

II 232.

Faster s. II 534.

Frydendal, hgd. i Tudse s. III 140.

(Faufskier)

Favskær

Kjettrup s.

Husby,

i

Ib.

i

II 5420.

Fellevej i Daler s. S.

Frøs- og Kalvslund h. S. III 575-84.
Fuglse h. III 449-59.

Fyllested,

III 52.

lb.

i Brenderup

Felsted s. S. III 74.

Fynbo landsting, I 320.

Ferritslev, lb. i Rolfsted s. I 295.

Fæilmos, eng i Vindelev

I 377.

s.

s.

II 4408.

Finderup, lb. i Skjern s. II 534.

Firgårde,

lb. i Dover

s.

II 388—94.

Fjeldsted s. I 376.

Gadegård

Fjends herred II 152—69.

Vester Mariæ s.

i

4802, 4907, 4944.

Galgebanken (Gallie).

mark ved Ribe,

II 56215.

Galgeblokken (Gallie), mark ved Nibe,

184—97.

Flasken (Flaskid), mark i Jetsmark s.
II 36.

II 6315.

Galgemark (Gallie),

Flensborg, III 3, 541.

mark

ved

Ribe,

II 5582,10,15.

Fleskum herred, II 72—84.
Flintbjærggade

III 150

-51.

Fjorden (Ringkjøbing f.) II 4747,8,10,

Flakkebjerg herred, I

Gåsemåen, mark ved Århus, II 279 16.

Galsted, lb. i Agerskov s. S. III 10.

og Flintbjærgbakke i

Randers, III 35226.

Galten,

s. i Framlev h.

II 299—301.

Gamborg s. I 387—93.

Flintholm, hgd. i Hundstrup s. I 421.

Gamleagre ved Ribe, II 5582.

Fly s. II 152—69.

Gammeleng i Emmerlev s. S. III 65.

Fløsterhold, skov eller mark i Børkop

Gammelskov,

i Gaverslund s. 45916.

Fodby s. I 184-93.

Gammeltoft

Foelmose, eng i Hovslund lb. 0. Lø-

gum s. S. III 687.
på

Fanø

III

4422.

Foldal,

Agerskov

s.

S.

(-taut)

i Emmerlev s. S.

III 60.

Ganer, lb. i Skjern s. II 535.

eng i Nordby

Fogdens

i

lb.

III 10.

Gaverslund s. II 443—55.

Gejlbjærgskift i Emmerlev s. S. III65
mark i Nordby på Samsø,

I

157.

Foldersip,

Gerrebiej,

toft

i

Agerskov

s.

S.

III

132.

eng

eller

lav

mark

Brønderslev, II 3449.

Framlev herred, II 299—301.

i

V.

Gestrup, lb. i Agerskov s. S. III 9,12.
Ginding h. II 504—20.
Ginnerup s. III 539—54.
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Gjelbjærg, lb. i Balslev s. I 377.
lb. i Vokslev

Gjelstrup,

s.

Halkær i Jetsmark s. II 37.

III 513 s.

Halkær, hgd. i Ejdrup s. III 278.

Gjerup, lb. i Daler s. S. III 52.

Hallenskov ved Svendborg, III 479 20.

Gjessinggård, hgd. i Tvede s.

Hallerøgeis, eng i Jetsmark s.

III 318.

II 36.

Gjestedkjær, eng i Vem, III 5661,8-5,7.

Halling, s. i Hads h. II 356.

Gjorslev, vest Hjorslev, lb. i Otterup

Halnede, eng i Vester Mariæ s. III168.

s. I 319.

Hammerum h. II 521—33.

Gjødebæk, vang i Rynkeby lb. Ringe
s. I 451.

Gjøndstrup, se Gyngstrup.

mark

i

Hannerup (Honderup), lb. i Faster s.

Nordby på Samsø,

II 534.

(Herning),

gl. i Hanning

Set. Hansholm ved

Ribe II 557 6.

Hanning

I 153, 154, 156.

Gosmer s. II 356.
Gram h.

V. se Vester-Han b.

dericia, II 4131,5, 4154.

Gjørding h. III 569—74.

Glistrup,

Han h.

Hannerup (Handerup), skov ved Fre

s.

II 534.

S. III 5-6, 26.

Grams, fartøj, III 4378.

Set. Hans, port i Viborg, II 15019.

Graderup (Grarup), lb. i Brenderup s.

Harte s. II 4303.

I 377.

Hasle h. II 289—98.

Gratbjærg, kær i Fly s. II 167 66.

Hasle s. II 2748,16,19.

Grebs, gd. i Møborg s., III 411, 413,
416.
Gremmelykke, gd. i Inslev s.
Gritbjærghald,

fællesjord i

I 376.

Holme s.

Haverfen

i

Emmerlev

S.

s.

Grundelykke,

gd. i N.

mark

Bork, II 554.

i Nordby

s.

på

56,

II 25.

Haverslev, s. i V. Han h. II 51.

gd. i Nordby på Samsø,

I

160.
Havreballegård

og Stjernholm

a.

II

287.

Samsø, I 147 50.

Hebeltoftflod,

Græsted s. I 40—61.
I 437—479, III 228—38.

Gyngstrup, Ib. i Krogsbølle

III

57, 59, 62, 63.

Havkrog,

jord i Holme, II 314 5.
Grubbesholm,

I 348.

gd. i Lumby s.

Haverholm, gd. i Vrejlev s.

II 3145.

Gritbjærghøj, et andet stykke fælles

Gudme h.

I 295.

Hassendrup i Kellerup s.
Hauge (Have),

s.

I 394

Hede, gd. i Vem s. III 563.

Hedebergskift,

-95.

mark ved Ringkjøbing

II 476si.

S.

mark

i

Emmerlev

s.

III 57—58.
i V. Brønderslev

II 3452.

Haderslev, III 23, 577, 584.

Hegård

Haderslev a. III 3—30, 69.

Hegård i Skjern s. II 534.

Haderslev h. III 3-4.

Heiselholt, mark i Børkop lb., Gavers

Haderslevhus, III 578.

Haderslev kredsmuseum, III 584.

Hads herred, II 335—81.
Hagsholm,

hgd. i Hovlbjærg s. II 1.

s.

lund s., II 459.
Hellerup, hgd. i Hellerup s. Vinding h.

I 295.
Helligåndskirke i Randers III 375 74.
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Helliggjestistoft, mark

i Rønninge s.

Helium

Holme, lb. i Gislev s.

III 237.

Holme s. II 302—17.

I 291.
h.

II 84-123,

III 296-318.

Helsingør, I 1—39, 124,

Holmegård, hgd. i Olstrup s.

413, 4158 4.

Henne s. II 573—78.
Henne kirke, II 577.

Holmkær i Fly s. II 169.

Henneberg, Ib. i Henne s. II 573.

Holsteinborg, se Troldholm.

Herlufsholm hgd. I

Herlufsholm s.

I

Holtsmølle (Hols-) i Rønninge s. 1 295

126.

Holstebro III 52610.

197.

Herlufsholm skole, I

1.

I

Holmgård, hgd. i Møborgs. III 412s,

125.

Honderup, se Hannerup.

193.

Herning GI. se GI. Hanning.

Hornbæk, s. i Sønderlyng h. III 34817.

Herning præstegd. II 534.

Horne h.

Hestemøllen ved

se Nørre- og Vester Horne h.

Home, s. i Salling h. III 483—93.

Neksø, I 213.

Hestrup, se Hæstrup.

Hornum h. III 278—96, 499-521.

Hids herred III 334-40.

Horse, gd. i

Tornved lb.

Jyderup s.

III 1352.

Hillested s. III 449—55.

Hindborg h. III 318-25.

Horsens, II 3201.

Hindemae, hgd. i Skjelleiup s. I 295.

Horserød, lb. i Hellebæk s. I 5.

Hjadstrup s. I 319, 393.

Hovslund,

Hjelm mølle i Sevel s. II 512, 51820.
Hjelmslev h.

Hundslund

II 381-94.

Hjerm h.

II 503-4, III 565-68.

Hjerting,

ladeplads i Guldager s.

0.

Løgum

III

s.

S.

III

s. Il 356.

Hunt, båd i Nordby på Fanø,

III437 4.

Husby, Ib. i Kjettrup s. II 52—56.
Hvam, lb. i Borbjærg s. II 503—4.

434 8.

Hjorslev, lb. i Otterup s. I 318 (Gjors-

fællesjord

i

Holme

s.

II

i

Emmerlev s. S.

III 65,

Hvedholm, hgd. i Horne s. Salling h.

III 493.

3145.

Hvetbo h. II 35—37.

Hjørring a. II 1—37.

Hvidmose i Asfærg s. II 21822.

Hobro III 52610.
Hofgården

Hvedemose

smig. Vedemose.

løf), 319, 394.

Hjulberg,

i

lb.

67-69.

i

Kvarmløse,

Soderup s. I

Tølløse

og

Hvidding h.

III 27—30.

Hvidding s. S. III 27-29.

13325.

Holbo h. I 40—61.

Hvidskoven i Rodsted s. I 24541,

Holbæk, I 124, III 103-34.

Hvilsbjærg gd. i Andkær, Gaverslund

Holbæk a. I 118—63, III

s. II 455.

103—40.

Holkdal, Sønder, gd. i Møborg s. III416.
Holm, lb. i Nordborg s. på Als, III 79.

(Hollem),

gd. i Ulvborg s.

561, 563.

Holmans h. II 443—64.

i

Tørring

s.

Skodborg

h.

II 492, 4944.
Hyby, fælled ved Fredericia, 114131,4,

Holm, gd. i Sejerslev s. III 4948.

Holm

Hvolbæk

III

4151,4.

Hygum, s. i Vandfuld h. II 498—502.
Hygum, præstegd. i Vandfuld h. II 502.
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Hygum, V.-Nebel s.
Hyldal (Hølkdal),
411, 413.

.

111 569.

lb.

Møborg,

i

j

III

Jerslev h. II 26, 35.

Jetsmark s. II 35—37.

I

Jomfruens

Hyldahl

mark

Søgårde,

i

Sevel

s.

s.

II

;

II 517 is.

lb.

(råd),

Hyllerød

i

i

Nebsager

434.

Egede,

hgd.

0.

Egede s.

III 484.
Jomfrulykke ved Arhus, II 195 9.

I

Jordanshøj

i

Husby,

II

s.

Kjettrup

5417.

Hyrup, lb. i Stovby s.

II 435—36.

Juelskov, hgd. i Kullerup s. I 480—81.

Hæsinge, 0. s. III 483.

Jyderup s. III 134—40.

Hæstrup s. II 25.

Jylland, II 3201.

Hødme, se Højme.

lb.

Høgsbro,

i

Hvidding

s.

s.

II

S.

III

27—28.

Kåberhuset ved Helsingør, I 5.
Kådner Saddergrav,

Høgsted,

lb.

i

Vrejlev

Høhøj i Rorslev s.

14—26.

fællesjord i Da

ler s. S. III 51.

Kånborg i Nordby på Samsø,

I 394.

Højby s. i Asum h. I 290.

I

14852,

smig. Konsbord.

s. 111 162.

Højegården i Vester Mariæ

Kårskjær, eng i Vem s. III 5661.

Højkjærsmark i Rønninge, I 294.

Kåsli, mark i Jetsmark s. II 36.

Højled ved Fredericia, II 413.

Kåtheie, mark i Asfærg, II 234.

Højme,

Kalsensg&rd, Jetsmark s. II 36.

lb. i Sanderum s. I 348.

Højrup (Hørup), lb. i Hillerslev s. III483

Kaper,

Hølkdal, se Hyldal.
Hørregodsled

Kapelageren

i Nord by

på Samsø,

I

153.

Højrup s. S. III 29—30.

i Gaverslund s. II 443.

fartøj i Nordby på Fanø,

III

Kappelhøj ved Ringkjøbing, II 4734.

437s.

Hørup se Højrup.

Karlshøj i Vistoft s.

Hørup, s. på Als, III 79, 84.

II 26488.

Karsgård i Skjern s. i Bøllingh. II 535.
Ilsgrøft

(grob)

Søncer

i

Nissum

s.

Kegernæsgård (Keines),

III 55812.
Indslev s. skal der stå for Ubberud,

hgd. på Als,

III 83.
Kellemosen i Ryslinge s. I 478 67.

I 274-78.
Indslevtårup

Kavslunde s. I 376.

(thorup),

lb.

i

Ejby

s.

Kippinge s. I 255—73, III

144.

Kirkegård i Staby, III 563.

I 377.

Isehovet,

mark

i

Nordby på Samsø,

I 157.

Kirkegård i

Sædding s. II 534.

Kirkegård i

Vem, III 565.

Issekulelukke ved Helsingør, I 5.

Kirkendrup, Ib. i Næsbyhoved Broby

Jernkjær ved Ribe, II 5582,15.

Kjeldemarken ved Ribe, II 5582.

s. I 348—49.

Jernløse, Sdr. s. I 118—25.
Jersdal,

Nedre,

i

Bevtoft

Kjeldhøj i Husby i Kjetterup s. II 5417.
s.

23-26.

Vider og Vedtægter. 3. Bind.

S.

III

Kjelved, mark i Børkop i Gaverslu ud

s. Il 459.

39
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gde. i Møborg s.

Kjær,

III 411, 413,

Kolding, II 354, 418—31.

Kjær h. S. 111 66.
Kjær, lb. i Ulkebøl s. på Als, III 85.

lb. i Asperup s.

Kjærby,

Kjærby (Over-K.),

i

Ib.

I 376—87.

Drigstrup s.

Kjærbyholm, gde. i Indslev s.

I 377,

eng i Kjærby i Aspe

Kjærbymaede,

rup s. I 38027,81, 3884.

Kjærgård i Ulvborg s.

III 561.

vadested i Agerskov

s. S. III 119.
II 271, 487, III 90, 98.

38418.

Kongens

146, 151, 170—73.

mark i Nordby på

Kongsted,

lb. i

Bredstrup

Klint, lb. i Ladelund s. S. III 66.
Faster s. II 534.

i

i Lille Næstved, lb. i

Herlufsholm s.

I 197.

Knabstrup, hgd.

III

1351,

140.

Knoreng i Emmerlev s.

III 57.

Knudgård i

Skjern s. II 535.

Stavning s. II 535

Knudsker, s. på Bornholm, I 213—15.

Knuthenborg,

grevskab

i

Bandholm

III 449, 455, 459.

Kokfen i Daler s. S.
hgd.

s.

II

442

hgd.

i

S.

Kongerslev

mark i Nordby på Samsø,

I

156, smig.

Kånborg.

III 52, 62.

i Torslev s. III 274.

hgd.

i

Ormslev

s.

II 298.

Kosage,
s.

mark i Rude,

lb.

i

Saksild

II 377.
sti i Bjerregrav

s. Sønder-

lyng h. II 17414.
Kragelund s.

III 334.

Kragelunds bæk i Bjerregrav s. Sønderlyng h.

i

4141,

I 154, 156.

Kovsted,

Klostermølle i N. Løgum s. S. III311.

Knude, gde.

II

s. III 275.

Konstantinsborg,

Knoragre og

Bøl-

Konsbord, mark i Nordby på Samsø,
Samsø,

I 156.

Klostermarken

s.

i Skjern

Fredericia,

port i

Kongård,

Klemensker, s. på Bornho’m, I 227—

Kokkedal,

gd.

ling h. II 534.

Kongstedlund,

1 377, 381,

gd. i Asperup s.

Klokmose, lb.

4,

I

—43.

Kjøbenhavns landevej, I 4.

s.

hauge ved Helsingør,

Kongens

4151.

Kjøbenhavns a. I 85—117.

S.

Kongens gartners hus ved Helsingør,

Kongens holm,

Kjærgård i Skjern s. II 534.

Kjærgårds vod,

Komdrup s. II 84—106, III 318.

6, 8, 9, 1311, 25,12, 38.

Kjærgård i Madum s. III 563.

31, III

II 426, 428 s,

Komarken ved Kolding,

I 4.

Kjærgård i Agerskov s. S. III 19 — 21.

Klestrup,

Hanh. Il 40—51.

V.

Kollerup, s.

Kommunitetet i Kbhvn. III 140.

381, 38318,18,80.

Kjøbenhavn,

Kolding Hospital, II 465—72.

429 2-7.

III 202—21.

Kjørup,

Kokkens hauge, mark ved Helsingør,

I 6, 21.

416.

II 173 li.

Kragmose (mues), gd. i Bølling s. II534.

Kragsig,

gd.

i

Skjern s. i

Bølling h.

II 535.
Krakeng

i

Vester

Mariæ

Krarup, lb. i Møborg s.

s. III 168.

III 416.

Krebsgård, måske Skrebsgård i Hanning s.

II 534.
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Krencherup, se Krungerup.

Langagervej i Daler s.

Kristiansborg slot, II 271.

Langebro i Randers, III 3421.

Krogager, mark i Nordby på Samsø,

Langeland, IIIJ238—63.

Langelands Nørre h. III 238—63.

I 153.

Krogenge

i Hovslund,

Løgum s.

0.

Langelund,

lb.

i

Agerskov

s.

S.

III

22.

S. III 68s.
Krogen,

S. III 52.

mark

i

V.

Brønderslev

s.

II 2811.

Langflode,

skov ved Vejle, II 40622.

Langfrom, gd. i Ørre s. II 521.

Krogerup, gd. i Asminderød, I 40.
Kronborg amt, I

Langting, lb. i Hanning s. II 534.
Langkromusager i Nordby på Samsø,

1, 20, 40.

I 155.

Kronborg ladegård, I 3, 1722.

Krovsgård i Jetsmark, II 35.

Langmoes,

Krungerup (Krencherup), lb. i Radsted

Lauform, se Langfrom.

i

Fly

s.

II 167 66.

Lebøl, lb. i Tandslet s. på Als, III 84.

s. I 239, 24228 247—49.

Leding, lb. i Dejbjærg s. II 534.

Kruus, fartøj, III 4372.

III 416.

Kræmmergård i Møborg s.

Klemensker s. I 230.

Kuregården i

mark

Kustrup, lb. i Vejlby s. i

Vends h. I

393.

Ledreborg,

hgd. i

Allerslev

s.

Vold

borg h. III 238.
Lervad, lb. i Hanning s. II 534.

Letager, gd. i Dejbjærg, II 53.

Kvarmløse, lb. i Tølløse s. I 109, 125

Lidenflo,
I

—40.
Kviholm, gd. ved Viborg, II 14327.

gde. i Møborg s. 111 411,

Kvolsbæk,

Lie,

mark

i Nordby på Samsø,

153.

gd.

i

Høgsted

i

Vrejlev

s.

II

2441.

Lieberupsled ved Holbæk, III 11524.

413, 416.

Kværndrup

s. I

396—422, 457, 461,

Kællingagersvang i Bjerregrav s. Sønderlyng h.

Lilledarum, lb. i Darum, III 569, 573.
Lilleskared, gd. i Tornved i Jyderup

III 226—28.

s. III 1352.

Lillevang, mark ved Holbæk, III 110 7,

II 17418.

12411.

Lådengene

i

Bjerregrav

s.

Sønder-

Lodal (Ludal) i Faster s. II 534.

lyng h. II 17514.

Ladby,

lb. i Herlufsholms

Ladelund

s.

I

196.

Lumby s. I 323—350.
Lumsk, fartøj i Nordby på Fanø, III

s. S. III 66.

Lakjær, gd. i Skjern s. II 535.
Lambjærg, lb. i Hørup s.

på Als, III

437s.
Lund,

Ib. i

Vedsled s.

S. III

12.

Lundager, mark i Nordby på Samsø,

84.

Lammehave,

hgd.

Lammehaven,

Skamby s.
Landkjærs

Linnedmark i Skjærup s. 11 464.

i Ringe s. I. 452.

mark

i

Bolmerod,

I 3548, 3575.

bæk

i Jetsmark s. II 36.

Langå, s. i Gudme h. III 228—38.

1

158.

Lundbæk, hgd. i Bislev s. III5001, 518.
Lunde h. I 297—350, III 322—26.

Lunde, s. i Lunde h.

I 318—19, 321

—23, 394.

39*
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Lundgård

Bøvling

i

s. III 411, 413,

Margrethelund,

krat

Viborg,

ved

11

14429.

416.
Lundgård ved

Ribe, II 5582.

Lnndenæs, Bøvling a.
Lundsmark,

Maribo

III 560.

S.

i Hvidding s.

lb.

a.

239—73,

I

144-45,

III

449—59.
III

Marselisborg,

hgd.

i Viby s.

II 298,

304 8, 315.

28—29.

Lundtoft h. S. III 74—75.

Marstal, I 502—4.

Lustrup birk, III 584.

Marup (Mårup), lb. i Skjern i Bølling

Lydager, gd. i

II 534.

Dejbjærg s.

Lykkeeng i Refslund,

Bramdrup s. S.

III 311,3.

h. II 534.

III 539—

Mastrup, lb. i Ginnerup s
54.

Lykkegård i Vester Mariæ s. III 162.

Set. Mathias sogn

Lyngbyhøj i Øsløs s. III 27019.

Mauermose i Mjang, Hørup s. på Als,

Lynge, s. i Älsted h.

I 164—72.

Frederiksborg h.

Lynge,

III 8216.

III 89—98.

Lysabild, s. på Als, III 84, 85.
Lysemosen i Toftlund s.
Lø h.

S. III

i Viborg, II 15019.

Melgård i Ulvborg s. III 561, 563.

S. III 34—56.

på Als,

lb. i Oksbøl s

Mels,

Løbeengen i Vester Mariæ, III 168.

Merløse h. I 118—40.

Middelfart, 1376.

staben har Løgnor), eng i Thoreby

s.

S. III 31—33.

Midtbroen (brouven) i Vejle, II 408 so.

Mintebjerg, lb. Hørup s. på Als, III 85.

Løgum, 0. s. S. III 67—74.

N.

i

Mjang, lb. i Hørup s. på Als, III79—85.

S. III 31—33.

Løgumkloster a.
lb.

III 76

Set. Mikkels sogn i Viborg, II 15019.

s. I 25382.

Løjtved,

19928.

—79.

Løgenav (Bøgenav er trykfejl, General

Løgum, N.

II

ved Randers,

Mellemvang

1118.

Løgum

s.

Mjolden s.
S.

III

S. III 41—43.

Set. Mogens sogn i Viborg II 15019.
Mols h. II 236-65.

31—33.
Lønborg s. II 537.

Mommark,

Løngby i Lumby s. I 347—49.

s. på Als,

lb. i Lysabild

III 84.
Mor, gd. i Bølling s. II 534.

Lønne s. II 573.

Mors, II 38-40, III 494—98.
Mågård, se Magård.
Mårup

og

Morup,

Samsø, I 147
Maebæk

Morsø Nørreh. III 494—98.

bo, 68,

i Tørring

i

lb.

s.

Nordby

på

154—56.

i

Skodborg h.

Madum s. III 563.
Magård, Ib. i N. Bork s. 546, 553-55.

lb.

i Hunseby s. III 456.

i Nordby

på Samsø,

I 14750, 15068, 154—56.
Mosager i Nordby på Samsø,

Set.

III 492.

Maglemer,

Morup (Mårup)

Mortens

Kirke

i

I

156.

Randers,

III

i Møborg,

III

373 78, 74.

Mosetolt

(Mosse),

gd.

416.

Majbøl, lb. i Hørup s. på Als, III 85.

Musse h.

Malmø I 879.

Myng. mark i Nordby på Samsø, 1153.

I 239—55.
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Myreby, gde. i Vester Mariæ, III 162.
Myrene,

el.

mark

Nykjøbing på Mors, II 38—40.
Nylarsker, I 215—27.

mose ved Neksø,

Nymark ved Ribe, II 5582,15.

I 2014, anm. i.

Mærskvejen i Daler s. S.

Nærbygård i Nordby på Samsø, 1153.

Møllegård i Vester Mariæ s.

III 161.

Næs, eng i Nordby på Fanø, III 441,

Møllehuset i Poulsker s. I 238.
Møllevangen

442 2,10.

II

Aarhus,

ved

268,

Næsby,lb. i Næsbyhoved-Broby s. 1347

Næsbyhoved birketing, I 347 — 50.

274 8, 24.

Næstved, Lille, I
i Åstrup s.

Nakkebølle, hgd.

III

484.

126, 193-97.

Nørå i Vem s. III 5661.

Nauerskaft, mark i Nordby på Samsø,

Nørbånd i Randers, fængsel el. gabe

stok, III 35536.

I 153.
Nebsager s.

Nørbjærge i Nordby på Fanø, III4255.

II 432—35.

Neksø, I 198—213.

Nørby, se Nordby på Fanø.

Nibe, II 57—71,

Nørgård i

III 5131,2,4.

Ørre s. II 521.

Nørholt, mark i Børkop

Set. Nicolaj, se Nylarsker.

Ning h. II 317—35.

s

Nislev i Otterup s. 1 319, 393.

Nørhølchdal, se Hyldal.

Nørkirkevej i Daler s.

Nisted, gd. i

Nørkjær? i Dølby s

båd

Lumby s.

I 348.
på

Nordby

i

Fanø,

III

s.

Als,

på

I 504,

mark

Nørkjær,

i

437 4.

Nordborg,

i Gaverslund

II 459.

Nissum, Sønder s. III 555—60.

Nobel,

483»,

s. I 3.

Nyrup (Nyrop), lb. i Tikjøb

S. III 119.

Hanning s. II 534.

Mølgård i

I

4867, 4887.

Møborg s. III 411—21.

Møleng i Agerskov s.

i Refsvindinge s.

Nymarken

III 51—52.

S.

III 52.

III 325.

i Ulvborg s.

el. eng

III 564.

Nørkjær

III 76,

79, 591.

mark

Fly

i

s.

II

16448,50.

Nørlie, se Lie.

Nordby, s. på Fanø, III 423—48.

Nørherred på Als, III 76-79, 589-91.

Nordby, s. på Samsø, I 140—63.

Nørrnølle ved Viborg, II 14327.

Nordenbjærg, gd. i Møborg s. III 411,

Nørre,

413, 416.
Nordrestrand ved Helsingør,

I

4—5.

Norup s. I 394.

i
|

Nybro, gd. i Østerlarsker, I 231.

Nybæk i Tørring s. Skodborg h. II492,

også de dermed sammen

Nørregyde i Mårup, Nordby på Samsø,

I 14750.

Nørreherred på Bornholm, I 227 i-si,
III 170-77.
Nørreherred på Falster, I 255—73.

4944.

dqerlev

Nyengesvej i Em

s.

S.

III 57,

Nørreherred i Randers a. III 539—54.
Nørre-Horne h.

64.
Nyhave,

se

satte navne.

mark

el.

eng

i Thoreby s.

I 25332.
Nykjøbing på Falster, III 144—45.

i

Ringkjøbing

a.

II

538-55.

Nørremark
156-57.

i

Nordby

på Samsø,

1
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Nørreportmarker

ved R'be,

II 5582,

s.

i Vester Mariæ

Pilegård

Nørreport i Randers, III 3421,26.

III

150.

Pindelykke i Vester Mariæ s. III151.

Poulsker, s. I 235—38.

10,15,16.
Nørreskov ved Vejle, II 40727,33.

port

Prinsens

Nørrevang ved Kolding, II 4285.

II 4131,

i Fredericia,

4154.

Nørrevejeagre i Hellerup s. I 295.

Præstholm,

præstegård

i

Gosmer s.

Nørvang h. II 436—42.

II 356.

Obenterp, se Åbentorp.

Putsletbæk

Odby, s. III 275—77.

Pælegården i Klemensker s. I 231.

Præstø a. III 141—43.

Odden el. Olden,

af Nordby

en del

på Fanø, III425 5,21,4336,7,10, il, 13.

Odense, I 290, 318, 347, 349.
Odense a.

i Brønderslev s.

II 2810.

Pøsfenne i Daler s. S. III 51.
Pøtvejen (Petvejen) i Nordby på Samsø,

I

153.

I 274-395, III 178-221,

Rådvad, lb. i Harte s. II 4303.

460-73.

Råsted, s. i Ulvborg h. III 561.

Odensegårds len, I 349.
Oksbøl, s. på Als, III 76—79.

Radsted s. I 239—49.

II 51.

Oksholm, hgd. i Øland s.

Randers,

18854,

189,

Randers a. II 192-265,

Ollerslev, se Ullerslev.

Ollidt, se Ullehusene.
Olstrupvejen

II

192-209,

233, 235, III 33337, 341—79, 52610.

Olden, se Odden.

i Nordby

III 341-98,

539-54.
på Samsø,

I

Randers mark, II

19823.

Rangstrup, lb. i Agerskov s. S. III 10.

155.
Ongtal, mark i Emmerlev s. S. III 60.

Rangstrup, N.

Onsbæk, huse ved Rønne, I 2014.

Rangstrup,

Opmarksager i Fly s. II 167 66.

Refsgård i Ulvborg s. III 561.

Ottersbøl,

lb. i Mjolden s.

S.

III 41

h.

mark

Refkjær,

III 6—27, 33.

Sønder,

i

h S. III 67—74.

V.

Brønderslev

Otterup (Othroppe) s. I 319.

Refs h. III 275-77.

Ouby? i Salling h. III 483.

Refsliind, gde. i Branderup s

Overagerne ved Holbæk,

III 1226.

mølle

i

Udbynedre

Refsnæs,
s.

S.

III

31 — 38.

Overgård i Møborg s. III 416.
Overgårds

s.

II 3449.

-43.

II

i Komdrup s. II 103,

hgd.

105.
Refsvindinge s. I. 480—502.

123.

Overmark ved Kolding, II 431.

Rersnæs,

lb.

i

Bandholm s. III 455

-59.

Pandrup, lb. i Jetsmark, II 36.
Pederstrup
Højrup s.

(Perstrop),

lb.

i

Sønder

I 290.

Perregård i Borgbjærg s. II 503.

Petvejen, se Pøtvejen.

Retten,

mark

el.

eng

ved Neksø,

I

201 anm. I.

Revs, Store, Båd i Nordby på Fanø,
III 437 4.

Rib“,

n

169,

556-66,

III 422-23.
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Ribe

a.

II

556-84,

III

Helsingør I 6.

Ryes mølle ved

422-48,

Rygård, hgd. i Langå s. III 23486.

569-74.

Rynkeby, lb. i Ringe s. I 437—61.

Ribe domkirke, II 577.

Ribe h. III 448.

Ryslinge s. I 387, 462-479, III 237.

Riberhus, III 578.

Ryssensten birketing, II 497, III 560.

Rindby,

Ib.

Nordby

i

på Fanø,

III

Ryssensten (Russensten), hgd. i Bøvling s. II 4959, 50110.

4422.

Rytterkoblen,

Rindom s. II 47414, 4791.

Ringe s. I 437—61.

Ringeby,

gd.

i

Vester Mariæ

s.

III.

148, 151.

I

473—92,551.

Ringkjøbing

II 473—555,

a.

ved Kolding,

II

Rækkegård (Reckergård) i Hanning s.

!

Ringkjøbing, II

mark

4317.

i

II 533.

|
III 411

Rødding s. S. III 575—84.
)

-421, 555—68.

Røddinggård i Rødding s. S.

Røgle mølle

Ringsted h. I 172—83.

i Vejlby s.

III 584.

Vends h. II

371 li.

Risskov i Vejlby s. Hasle h. II 274 8,

Røjerup, Ib. i

Rønninge s. 1

28117.

Rømmene, mark el. eng i Nordby på

11,12.
Roding? i Ulvborg h. III 563, måske
Rødding

i

Vilbjerg

s.

Fanø, III 4422.

i Hamme

Rønhave,

Romsmark ved

Vejle, II 40624.

hgd.

på Als,

198-213, III

Rønne, I

rum h.

III

585—88.

170.

Rønninge s. 278—96.

Ronæs (Ronis), Ib. i Udby s. i Vend s

h. I 377.
Ronvejr, skib i Nordby på Fanø, III

I

Rørup, se Røjerup.

|

Rørtang, lb. i

|

Røvgrav,

Tikjøb s. I 3.

mark

i

Daler

s.tS.

III 50.

4378.

Såby s.

Rorhave, mark i Børkop i Gaverslund
s. II 459.

Rorslev, lb. i N. Nærå s. I 394—95.
Rosenkilden

1 91—110,

ved

Helsingør,

I 2518.

Roskilde, I 125, II 25.
Roskilde all.
Rost, lb. i Arrild s. S.

'

III 9,

12, 33.

183.

II 335—61, 378.

Saksild s.

i

Salling h. I 422—36.

!

Samsø, I 140—63, III 298, 315.

,

Sand, gde. i Vem s. III 565, 568.

!

Sandager, gde.

i Dejbjærg s.

Sandager

II 552.

hgd.

II 534,

Rougsø h. III 380—98.

Sanderum s. I 348.

Rud mølle i Dølby s. III 319.

Sandflod, eng i Nordby på Fanø,

Rude, lb. i Saksild s. II 361—81.

Rugbjærg i 0. Løgum s. S. III 69 —74.

;

Sandgård

12.

I

Sarup i Lysabild

Rurup,

lb. i Branderup s.

S. IH

I

Sch.

Rye s. Voldborg h. I 110-17.
Ryefod, toft i Nordby på Fanø,

.
|

Schret,

III

i

Ørre s.

II 521.

s. på Als, III 84.

se også Sk.

Rutsker s. III 173—77.

44618.

III

44613.

fartøj i Nordby på Fanø, III

4378.

Schøt, fartøj i Nordby pa Fanø, III437 2.
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fartøj

i Nordby på Fanø, III

Skovgård

III 561, 563.

i Ulvborg s.

Skovgård i Vester Mariæ, III 151.

4378.

Sejerslev s.

Skovsgård, hgd. i Humble s. III 262.

Skovvangen ved Århus, II 282 24.

i Odby s. IH 2766.

Skrandrup,

Sevel s. II 512—20.
Singskjær, eng i Hovslund, 0. Løgum
s. S. III 68s.

Sjællands stift, I

II 26483.

Skovmarken i Holme s. II 3145.

III 494—98.

Serup, Ib. i Odby s. III 275—77.

Serup, sø

bæk i Vistoft s.

Skovkærs

Seding, se Sædding.

1.

lb. i Sejerslev s.

III 494,

4958.

Skrydstrup s.

S.

Skræddergård

i

111 5—6.

Møborg

s.

III

411,

413, 416.

Skåne, I 90.
Skårgrøft (grob) HI 55812.

Skårup, Ib. i Hanning s.

i Jetsmark s.

Skræppebakken

Skydstoft,

11 534.

gd.

i Dejbjerg

s.

Skamstrup s.

II 36.

II 534.

III

1351.

Skårup, Ib. i Øsløs s. III 27122.

Skytteholm i

Skaberkrat ved Viborg, II

Skælbæk, vang i Rynkeby i Ringe s.

14429.

Skads h. II 578-84, III 423—48.
Skall, mark ved Nibe.

Skam h.

I 451.

Slangerup s. III 89—98.

Il 63 15,24.

I 350-68, 394—95.

Slesvig, III 3, 588.

Skamstrup s. III 134—40.

Slibebro ved Helsingør, I 4, 5, 7, 38.

Skanderborg slot, II 301.

Sloge,

Skanderup s. II 381—H8.

mark el. eng i Sønderhoe,

II

58214,16.

Skatsbæk i Ørre s. II f 22 7.

Slukflod,

Skeibymark ved Århus, II 2748.

toft i Nordby på Fanø, III

44618.

Skideneng i Nordby på Farø, III 441,

Slumpskifter,

eng

i

Hovslund

i

0.

Løgum s. S. III 685.

442 2,7,10.
Skindbjærg, gde. i Dejb ærg s. II 534.

Smedegårde(Smegård)i Skjern s. II535

Skive, II 16868,

Smørpøt, gd. i Møborg s. III 416.

III 52610.

Skjern s. i Bølling h. 533—38.

Snejbjærg s. II 527—33.

Skjern mark, II 533—38.

Snekkedal, mark i Øsløs s. 27019.

Skjern mølle II 535.
SkjerriIdgård,

hgd.

Sneslev s. I 172—83.

i Nebsager s.

II

Skjærup s. II 460—64.

2767.

Skodborgh.il 492—97,111411—21,560
Skomstrup? i Bølling h.

Snøde præstegård, III 262.

Sodtofte, mark i Serup i Odby s. III

432—35.

11 534.

Sohngårdsholm,

hgd.

i

N. Tranders

s. II 83.

SkonniDgsborg, hus i Madum s. III561.

Sokkelund b. I 85—91.

Skorhede i Emmerlev s. S. III 58, 61.

Solberg i Nordby på Samsø, I 147 50.

Skorsmose ved Ringkjøbing, II 4734.

Sorgesigmark

Skovby h. III 460-73.

Sorø, I 172.

Skovby, lb. iLysabilds. på Als, III84.

Sorø a. 1 164—97.

Skovby s. trykfejl for Stovby, se dette-

Sose,

gd.

ved

Ribe,

II

558 2,10.

i Vester Mariæ s. III 159.
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Sundsmark,

Sostrup nu Benzon, hgd. i Gjerrild s.

Ståbjærgvangs

fælled

Skamstrup s.

Bennebo

i

Svendborg

16868.

III 474—83.

I 396—504, III 222—

a.

63, 474—93.

Stavning s. II 533, 535.

Stavrby, Ib. i Vejlby s. Vends h. 1377.

Svenstrup s. S. III 79.

Stavnsbjærg,

Sveri fejerensjord, I 22.

i

gd.

Staby s. III 563.

Stavrsø (Staushøe), lb. i Henne s.

Svindinge s. III 237.

II

Svingelen,

573, 5742, 577.
Stejlbjærg ved Kolding,

Stenalt,

hgd.

I 6, 8,

II 4287.

i Ørsted s.

plads

en

ved

Helsingør,

13n, 2512-18.

Svinhavegrøft

Rougsø h.

i

(grob)

Darum s.

Synder-, se Sønder-

Stenbro, gd. i Møborg s. 111 416.
Søgårde i

i

Sevel s.

Sæby II

II

1-14.

158.

Sæbykjær i Nordby på Samsø, I

51716.

Sæbymark i Nordby på Samsø, I 156.

lb. i Toftlund s. S. III 10.

Stenderup,

III

572 25.

III 380, 398.

Stenbromose

på Als,

Felsted s. S. III 74.

Sveirup, lb. i

Svendborg, I 462,

Staby s. III 563.
Stakkelsvang, hede i Fly s. II

s.

Ulkebøl

Svanninge s. III 483.

i

134—40.

III

i

lb.

III 85.

III 540,541 7. 14, 22, 28, 81,44,553—54.

Sædding s. Il 534.

Stennum, eng i Ulvborg, III 5612.

Stensgård, hgd. i Snøde s.

Søagre, vang i Asfærg s. II 21828.

III 261.

Søbanken, tørvemose i Vestbirk i Øst

Stevning, lb. i Svenstrup s på Als, III79

Stige, Ib. i Lumby

birk s. III 40382.

I 347.

s.

Søby, mark i Nordby på Samsø, I 157.

Stoense s. III 238—63.

Storengen i Vester Mariæ, III

Søgårde,

168.

gde. i

Sevel s. II 512—20.

Storengene i Darum s. III 5702.

Sølager, marki Nordby på Samsø, 1157.

Stovby s. (Skovby er trykfejl) II 435

Sømose i Asfærg s. II 222 si.
Sønderballe, lb.

-36.
Stovgård,

i

hgd.

Strandenge

ved

Tørring

Holbæk,

s.
III

I 30340.

III 76—85,

585—91.

II 442.

i

Sønderborg a.

1226,

j

Sønderbro i Randers, III 3421,29.

|

Sønderenge i Darum s. 111 5702,7,28.

Strandbaven ved Sæby, II 4,52, 9 2,4.

|

Søndergård i Møborg s. III411,413,416.

Strandkjær i Øsløs III

|

Søndergård i’Sædding s.

i

Søndergård i Øsløs s.

I

Søndergårde

1251 4,26, 133 27.

Strandsberg,

27019.

mark ved

Ringkjøbing,

II 4802,13.

i

Strandskoven

Andkjær

i

Gavers

10610,

Sunds

h.

222-28.

I

hgd.

i

Sevel s. Il 520.

396-422,

462, 479, III

herred

på

Als,

III

79—85,

585—88.

Sønder

1107, 12411.

Stubbergård,

i Emmerlev s. S. III 61.

Søndergade i Darum s. III 572 27.
Sønder

lund s. II 44812, 454.

Strandvangen ved Holbæk III

II 534.

III 264, 27019.

herred

på

Bornholm,

I 235

—38.

Sønderhoe

s.

III 441, 447.

på

Fanø

II

578—84,
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Sønderjylland, III 1—85, 575—91.
Sønderkjær i

Fly s. II

16348,50

Toftlund s. S. III 6—7, 10.
Tornved, lb. i Jyderup s. III 134—40.

Sønderkjær i Ulvborg s. III 561—65.

Torp,

Sønderkjærgrøft i Darum s. 11157226.

Torp, lb. i Møborg s. III 411, 413, 416.

Sønderkjærskiær

III 564.

Ulvborg,

i

Sønderlykkehave, mark i Nordby på

Torstedlund,
278,

hgd.

i

Årestrup

lb. i Allerup s. I 290.

Sønderlyngh. II 170—91, III325—34.

Torupled ved Holbæk, III 11524.

Søndermark i Nordby på Fanø, III43514

Tostrup,

Søndermark i Nordby på Samsø, I 157.

Søndermark ved Vejle, II 4115.
Sønderport i Ribe, II 56315,16.

Sønderskovsledes,

mark i Nordby på

lb. i

I 4—6.

I 321

Tranders, Sønder, s. II 72—84.

Tranekjær slot på Langeland, III 261.
Tranflod, gd. i Ulvborg s. III 561, 563.

Holme

i

fællesjord

II

s.

3145.

lb.

Troelstrup,

Søndersø s. III 460—473.

Lunde s. og h.

—23, 394.

Tranrode,

Samsø, I 158.

Sønderstrand ved Helsingør,

III

s.

296.

Torup,

Samsø, I 156.

s. II 442—43.

Bredstrup

lb. i

i

II

Tønning s.

394

—400.
Fly s. II

Tårup, lb. i Lumby s. I 323—50.

Trogelsviggrav i

Tandslet s. på Als III 83—84.

Troldholm (Holsteinborg), hgd.

II 21823.

Tangagre i Asfærg s.
Tange,

vist Tangå,

lb.

i Øksendrup

Tangs

eng

i Hovslund

i

0.

Løgum

Trustrup, Ib. i Kjettrup s. II 52—56.

Tebelgård i Henne s. II 573.

1.
III 42 5.

Trøjeborg, h?d. i S.

Tudse h.

s. S. III 685.

i Hol-

steinborg s. I 117.

Tryggevælde a. I

s. III 237.

163 48.

III 134—40.

Tumbøl, lb. i Felsted s.

S. III

74.

V. ved Viborg, II

143 27.

Tunø, 0 og s. II 317—35.

Teglgård, 0. ved Viborg, II

14327.

Tur, eng i N. Løgum s. S. III 311,3.

Teglgård,

Teglstrup (Tej Istrup), hus i Hellebæk s.

Temmerholt, eng i Hovslund i 0. Lø
gum s.

S.

III 52.

lb. i

Sneum s.

III 57119.

Tevring, lb. i Døstrup s. S. III 37—39.

II

mark

i Bjerregrav s.

Søn-

derlyng h. II 17311.

Tygholm,

eng

i

Hovslund

i

N.

Lø

gum s. S. III 686.

Thisted, III 274.
a.

Tværhaverne, marker ved Sæby, II 9 2.
Tværkær,

S. III 689.

Terpager,

Thisted

Tvigaden i Daler s.

Tvonbergmark i Nordby på Samsø,! 157

I 5.

38—56,

III

264—77,

Tyktuerne,

eng el. mark i Jetsmark,

II 36.

494-98.
Torp, lb. i Møborg s. III 411, 413, 416.

Tyrevejsled i Gaverslund s. II 4431.

Thoreby s.

Tyringsager, mark i Børkop i Gavers

Thusig? i

I 249—55.
Bølling h.

II 534.

lund s. II 459.

Tingsted, gd. i Vester Mariæ, III149,151

Tyrsting h. II 394—400.

Tirslund s.

Tyvholmen

S.

III 26—27.

ved

Randers,

III 35022.
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Vejlbymark ved

Tønder a. S. III 34-66.

Århus, II 275 8.

Tønder og Højer h. S. III 56—66.

Vejle, II 401—12, III 408—10, 52610.

Tønerballe, mark i Nordby på Samsø,

Vejle a. II 401—72, III 408—10.

I 158.

Vejleskov, II 40628.

Vejle snapsting, III 410.

Tønning s. II 394—400.

II 492—97.

Tørring s. i Skodborg h.

Vejlstrup,

i Ulvborg

gde.

s.

III 563

—64.
Ubberud s. rettes til Inslev s. se dette.

Vejrum,

Udervang ved Randers, II 19928.

Vejrup,

Uglkjær, gd. i Staby s. III 561,563—64.

Ulkjær, eng i Vem s.
Ullehusene

(Ollidt)

Vends h. I 274—78, 368—93.

III 5661.

i

Brendrerup

rettes til)

Vem s. III 565—68.

III 85, 585-88.

på Als,

III 57119.

Velby, se Vejlby.

Uldal, lb. i Skrydstrup h. S. III 5—6.

s.

h.

(Ubberud s.

i

Inslev s. I 274—78.

Uggerløse, s. i Merløse h. I 124.

Ulkebøl,

Gjørding

0. ?
lb.

Vestbirk, lb. i Østbirk s. III 399—407.

s.

Vesterå

I 377.

i Møborg s.

III 411, 4121-2,

414, 417—21.

Ullerslev (Ollersløf) s. I 294.

Vesterbossen, se Bossen.

Ulstoftkloster i Bølling h. II 535.

Vesterbro i Randers, III 3421.

Ulvborg h.

III 555—65.

Vem s. III 566 2.

Vesterenge i

Vestergård i N. Bork s. II 546, 549 3,

Ulvborg s. III 561—65.

Urgade, dige i Ørre s. II 521 2.

553-54.
Vestergård i Ulvborg s. III 561, 563. .

Vadskjærgård, hgd. i Tøriing s. Skod

borg

4932,9,10,

h. II

497,

502.
Vaffel,

båd

i

Nordbv

på

Vesterherred på Bornholm I 214—27,

50110,

Fanø,

III

III 146—70.
I

Vester Horneherred, Il 573—78.

i

Vesterkjær i Serup,

enge i Henne s.

Vesterkjær,

437 4.
Vallesgrav

i Emmerlev

s.

S. III 65.

Odby s. III 2766.
II 573,

574 2,5,9,10.

Vandfuld h. II 498—502.

Vestermåe, eng ved Ribe, II 558 2,12.

Vantinge s. I 422—24.

Vester Mariæ s. III 146—70.

Varde,

'

II 566—73.

Varnæs s. S. III 74—75.

Gaverslund

s.

Vestervang, Lille, i Bjerregrav s. Søn-

Vedemose i Emmerlev s. S. III62. Smig.

derlyng h.
Vetelsmark

Hvedemose.

Vedsted, V. III 448.

Il 17413.

ved Nykjøbing

på Mors,

II 38.

Fly s. II

167 66.

Vibelt, mark ved Svendborg, III 47713.
Viborg, II 124—152, III 522—38.

Vejlby s. i Elbo h. II 464.

Vejlby s. i

Vends h.

I 368—76.

Vejlbygård

i Vejlby

s.

464.

Børkop,

i

II 45815.

Vedle, se Vejle.

Vegerbai, mark i

Vesterskov

i

Elbo h.

Viborg a.

II

II 124—191,

522—38.
Viborg byting,

II 130.

III

319—40,

Vrichen, fartøj i Nordby på Fanø, III

Viborg hospital, II 1267, 1347.
Viborg landsting, Il

4378.

1, 422.

Vide, kjær i Jetsmark, II 37.

Vrold, lb. i Skanderup s.

Vidernp, lb. i Vistoft s. II 26488.

Voykjærvej i Daler s. S.

Vibøge (Vieby), lb. i Lysabild s. S. III84.

Vøjstrup (Vøgstrup),

Vig, lb. i Bølling s. II 534.

II 381—88.
III 52.
N.

i

lb.

Bioby,

III 483.

Vigre, mose ved Rønne, I 2004.
Vindbroen i Randers, III 35022.

Ærø, I 502-4.

Vindelev s. II 436—42.
Vindinge h. I 480—502, III 221.

Ølstykke h. III 98—102.

Vinkelvej i Daler s. S. III 51.

Øndal, mark i Nordby på Samsø, 1158.

Vinum, lb. i Døstrup s. S. III 34—37.

Ørre s. II 521—27.

Vint mølle ved Viborg, II 14327.

Ørre præstegård, II 521, 525, 527.

Vistob, mark i Rude, Saksilds. II 377.

Ørslev s. i

Vistoft s. Il 236—65.

Ørstofte, se Østofle.

Vends h.

I 377.

Vodde, gd. i Ulvborg s. III 561.

Øsløs s. III 264-75.

Voer s. i Rougsø h.

Østbirk s.

III 399-407.

Øster,

også de dermed sammen

Vokslev s.

III 380—98.

III 499—521.

Vognbjærg, gd. i Stavning, II 534—35.
Voldborg h. I 91—117.

Voldum,

mark

II 199

ved Randers,

lb.

i

Døstrup

eng

s.

S.

III

i Ulvborg s. III 5612

Østerby i Daler s.

Østerby,

Vollerup, lb. i Ulkebøl på AIs, III 85.

N.

satte navne.
Østerbuch,

28,50, se Vollum.

Vollum,

se

gde.

i

S. III 52 - 56.

Møborg

Østerbymølvej i Daler s. S.

Østergård i Skjærup s.

39-40.

Vollum, Sønder, lb. i Brede s. S. III

s.

III

411,

413, 416.

Østergård

i Ulvborg

s.

III 52.

II 46320.
III

561-63.

Østerherred på Bornholm, I 231—35.

43-46.
Vollum, mark ved Randers, III 34818.

Østerlarsker s. I 231.

Vor h. III 399—407.

Østerlykke, mark i Nordby på Samsø,

Vordingborg, III

I 156.

141—43.

Vordingborg a. 1 1.

Østermåe,

Vordup? ved Randers, III 37574.

Øster Mariæ, I 232 — 35.

Vorregårdsvang

ved Aarhus,

II 268,

Vosborg, N. hgd. i Ulvborg s.

II 473,

III 563, 568.

ved Ribe,

Østersø

i Rødding s. S

i Tørring s.

492, 4944.
Østofte (Ørstofte) s. III 456.

Vrejlev s. Høgsted lb. II 14—26.

Østrup s.

II 25.

5582.

III 5783.

Skodborg h.

Vrå, lb, i Skjern s. Bølling h. II 534.

Vrejlevkloster, hgd. i Vrejlev s.

II

Østerport i Randers, III 3421.
Østerskov

282 24.

mark

I 297-320, 394.

Østrupgård, I 319—20.

II

Sagregister.
De almindelige ord lindes her i nutidens former; ks. for x, j for i, hvor det udtales som j
bo. = biord, to. = tillægsord, us. = udsagnsord. Hvor intet tilføjes, er det navneord.
De store tal henviser til siden, de små til posterne.

A

=

I

vandløb,

123 50,

II

47415,

311,5, 291.

17,18, 509 li, III 914

I

60 89,

195 20,

II

67 22,

132 2,

101 30,

13218,

258 58,

343 6,

III 266 35, 35124-25,

408 28, 57280,
481 28.

=

1711

10 s,

II 228 46,

åsted, I 107 30, 451

340 3,

36518, III 27017, 412 2, 414 2.

I

åtte, uo. = ejede,

19512, 416 1, se

otte.

III 60, s. d.

åielvej = adelvej,
åge

III

efterslæt,

se eftersl.
åsiunner=synsforretninger, III25449

åbenbar skrifte, III 3801, 384 6.
ådsel,

=

årtoget

age,

578 1-3,

I

III

I 295, 3347.

åvending = forager,

347 14,

åvide = bøder, I 34115, se vide.

fl. st., se age.

=

I

æbletræ,

ålden, se olden.

Abild

åldermand, II 335-61, III 4171,2,5,6,

abildgård, 14184, II178 22, III 25122,

4604-17 4621,7, 467-72, 5403-48, fl.

åleruser, I 434 59.

uden

dag = et Aar

og seks

uger,

I 176 6.
åmaye

=

III 575 4, 579 8,

se

ård

=

pløje,

III

326 2,29,

se

III

I 2513,

294, 851,2,7,9

27 8,

die
dag,

et

loco

sted

og

ann^

år

ut

som

supra

ovenfor

vedtaget, II 412.
actum ut supra, I 183, se foran.

åringshøvder = årgamle,

III

70 2.

ad = at, fl. st., I 282-90.

årne og årniug, se orne og orning.

adel, III 356 41,47.

års »ge, I 286 58.

adelsmand, III 371 70.

årtagendes

engstykke

391-92.

=

erie.

tilgift,

udskiftningslodden,

14 9.

actum

eng og mae.

åning = orne, II 295 29, se ortæ.
åred,

for

ackordt,

åeng,

åbod,

=

aboed

ål vogne, Ilt 345 12.
og

12812, 11 4112,

1021

III 351 26, 55.

st., se oldermand.

år

abildhave, 1

101 81

67 23,

=

kvæget

afsted, I 144 80.

stormer

vildt

adelfareveje,

II

47418,

se adelvej.

adelgade, II 408 29, III 516 3.
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=

advenant

i forhold,

I

afvendt høved, III 1225.

366,

11 9,

447 1, II 148 41, 199 28.
affer

=

afføre,

hvad

age,

II 366 29, III

78 7, 79,

=

us.

noget bort,

178 2,4,5, 182 1, 186 8, 194 5,8,9,21,

Il 91 31,

249,

2039,

III 304 28.

i

446 7,8,

53 59,74 56,60, 110 2,50,13219,188 22,

1

II 57 1,

287 64, 305 50,71

II

193 5,

18131,

fra andre,

pløjning

491,

159 28,

172 10, 27, 40,

295 32,

343 5,

234 29,

75 62.

afret, afrit, afrød, I 179 9, 197, 288 65,

69,304 44, II42010, III234 82, se ævred,

afseid brød = sigtebrød, 1 391.

495,

49614,

10914,51, 1311,

83,

III

251 24, 525 9, se afskyrd, afslet.

afpæle, I

470 83,

77 12,

327 4, 360, 430 24,

424,

32212,

41411, 416 4, 419 6, 429 23,26, 442 1,

III 54314, 5561.
I

=

262 21,40,

303 38,42,

337 10,25,360,374 24,379 8,11,409 1,

III 222 2,224 2, 3, 472—73, se igang.

afpløjning

250 3,48,46,

277 25, 283 35,66,

afgang, I 363, 386 2,438 5, 457, 473 45,

afgrøde, II 408 32,

68 26,27,

147 50, 148 59,61, 170 66,

128 3, 138,

= føre

I 6411,

køre,

74 7, 102 7,8, 110 5, 121 33,

72 47,49,

se ævred.

afførsel

at bære

til

avind, I 22540.

bort, I 379 11
affre, affred,

= kommer

afvindes, to.

der skal føres

211 1, 23,58, 56,

396 15,

359,

420 n,

i

422, 4231,522 9, 540 n, 568 6,18,29,

|

5781-3,

III

234 30,

4 6,

83,

82,

190 40,48,51,

110 8.10,

251 21,

286 5,

105 4,10,

2031, 209 5,
290 3,

298 8,

32710, 332 35, 33832, 347 14, 350 22,

viser han er

395 7, 402 26,82, 414 2, 463 6, 466 8,

i lovlig færd, I 474 49, se beskeden

482 39, 489 21, 25, 510 s, 11,12, 515 1,

afsked = papirer,

der

540 2, 34, 5641, 573 80, 581 26.

og bevis.

afskyrd = hvad
en

der

I 287 64,

anden,

skåren

fra

agegab, I 54 65, 102 5, 12919, 445 3.

se afslet,

af

agelederne, II 55 21, se led.

er

ager,

pløjning.

46 25, 44, 45,59-68,

agger,

62 4, 5,

afskyrre, us. = dømme, 1 289 73.

52, 55 57, 61, 64, 84,

afslet, afslagen = slået fra en anden,

III 9, 53,122 40, 125, 130 3,12, 147 48,

110 2, 189 22, 287 64, 305 50,

I 75 60,

156,

166 22,87,43,

327 4, 3604, 430 24, II 9131, 18181,

18,21,

III 234 29, 251 24,40, 304 28.

22, 202 6,8, io, 20,

afstufning = af stævning, hugge top
pen af træerne,

I 257 6, se stævne.

aftenbøn, I 611, 398 4,

425 2, se bøn

aftensang, Il 58 2.

371 7, 25,

I

27619,

383 14, 22,

173, 1751, 179 8,

18610,24, 194 8,14,
225 5, 230 27, 261

303 38, 62, 58,

333,

334 8,17, 355 3,7, 360, 374 24, 406 is,

4091, 2,

429 23,27,

4471-2,

483 5,

36, 43 13, 25, 44, 46, 63 16,16, 20, 25, 75,

326 3,

3921, 2,

III 460e.
aftensøl,

18, 19, 38, 84. 87,

104 15,25,

4841, 4,5, 49615, II 41, 9 2,3, 17 16,

og morgenbøn.

aftenvarsel,

18015,21,

941,

III 351 23, se øl.

aftægtsfolk, II 542 25, III 7215.

3516,

76 4,14,

395 2,

48, 68, 69, 72.
13, 18,
49,

78 5,

86 8,11,18 20,31,35,89,
116 49, 64, 65, 75,

133 5, 11, 12,86,41,

171 4, 18, 15, 21, 30, 36, 53,

19, 20, 23, 28, 40, 47,

124 2,

161 38, 38,
193 5, 9,

211 2, 8, 25, 32, 41,
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43, 46, 51, 238 4, 245 5, 10, 12, 21, 24, 35,

agerstub,

II 299 3

36,61, 276 io, 293 21, 309 4,5, 327 4,

agertolde

=

331 2-5, 343 3,7, 344, 359, 366 23,26,

agern, I 253 38.

383 13, 27, 390 5, 38, 396 18, 18, 26, 400,

ageskår, III 419 4.

408 32, 422, 423 1-2, 4241, 44111,14,
15,

4561,

446 8,14,16,

478,

489 6,

4791-5,

514 7,8, 13,

507 7,19,

rén, III 267 8.

agevej, I 8815,

196 28,

459,

466 4,

aggegav, se agegab.

490 9,

5031,

aks,

52210.13,15,

I

75 64,

205u,

II

118 64.

254 39,

266 33,

355 7, III 48815, 49619.

18 21, 527 23,53010,11,19, 538 2,5,11,

akssankning, III 207 3, 45411, 466 14.

547 1,

album =

563 1518,

16 6,11, 20 4,

4 6, 82,5, 10 8,
3018,

40 6,

568 6,10,12,19,

441,

55,

72 9,

113 20,

91 8,6,

103,

107 15,

133 25,

158,

176 27,

231 7,

246 10, 26. 42, 48,

2841,

25 15,

80 2,6,
12617,

192 48,60, 229,

266 4, 8, 11,

298 6,12,13,23,

293,

287 6, 7,

III

27*30, 35, 45, 70-73, 80-81, 321 12, 32 6 3-5,

388 3

347 15,28 44,47,

393 6,

394,

396 3-4,39811, 402 23,450 4-7,46413,
466 14, 471, 487 9,10, 23, 49612,18-22,
505 5,

510 4,

508 4,

520 2,

519 2,

543 14, 21, 29, 33-36, 557 11, 18,

571 13,

343 8-4,

366 23 24,31,

344,

35, 569 6,20.
alderdom, I 234 23.

oliermand,

aldermand,

III

297 124.
o

64,

I

163,

279—95,

23219,47

fl. st. se oldermand.

alderstid, I 363, 417 2, 438 5.

aleielvej,

III 59, se adelvej og alfar

vej.

alen,

II 40516,

III 356 89, 3781, 477

12, 84.

alfarvej,

I 32 6,

147 48

8815,

1610,

45 25,31, 6316,20,

300 4,

3313.

419 4,

47413,

529 7,

548 2,

141 21,

196 28,
15019,

328 6, 3312, 580 7, III 189 37, 214 5,

agerdyrker, II 416 3.

10912,

l/3 skilling, I 304 46, 34216,

171 4,

268 40, 449 8, Il 1610, 36,33 46

581 24, 83.

agerende, II

II

45017,

467 9,

56910,

III 31, 3713. 276 4-5, 290 5,

29911,

320 5,

326 4, 337 22,

496 15,

256 35,49,

Allehelgensdag, 1. novbr., 1
5,9, 282,

1412, 23

58 82, 162, 169 41, 270 45,

294, 309 80, 376 81, 417 1, 432 39,51,
440 8,

508 4, 549 87.

se adelvej, a’vej og

aleielvej.

II 11 9, 78 2, 132 2-3,

475 55,

agerendeskov, II 45018.

183 39, 259 63, 305 7, 50912, 519 26,

agerfure, II 482 8, III 581 24

574 2,11,

agerfælled, II 69 24.

382 anm. 6,

agerhøvd
agerjord,

= forager,
II

1,

21-6,

I 47314.
119 65,

180 28, 203 47, 572 81, III

III 204 6, 2051, 305 31, 32,
4681,

47815,

552 46,

se helmisdag.

160 31,

22 1.

agerland, I 472 41, III 13 7, 67 8.
agermark, II 1311, 478, 483 13.

alminde =

fælles

almindskorn,

jord,

III

I 24 6 44,45, se almisse

korn.

agerran, I 473 44.

almindspenge,

agerrén, I 488 5, II 249 21, 45018, 507 7,

almisse,

569 9-10, III 266 4, 285 11, 510 4-5.

udyrket

256 37.

I

I 385 30.

220 8,

233,

502, III 200 75, 217 9.

16,17, 497 19,
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almissekorn, I 250

2,

se almindskorn.

I 83 ns, 100 28, III 224 4,

almisselem,

arvejord, II

arveøl,

11, 3.

I 262 22,

II 45812.

I 285 44, II 3 6.

almofve, almufve, se almue.

arvinger,

almue, I 112 21, 265 81, 323, II 260 70,

asen = skældsord

272,

27916,

302,

53218,

579 4, III

gamle heste,

416 8, 43188, III 801, 168.

III 370 69, 73.

aske, II 408so.

altingest = alting, I 134 s.
II 118 64,

for

II 132 2, 408 28.
ask, I 4414, 67 28, 76 65, 101 81, 105 17,

105, 107, 264, 483, 498—99.
almuestævne,

alvej,

III 188 31,

24919, se æreøl.

240 li.

132 2, se adelvej

og

Askeonsdag, onsdagen efter fastelavn,

III 236 46.

alfarvej.

asp, III

Ambrosidag, 4. april, I 1781.

I

amtmand,

256 8,9,18,25, 29-32, 37-41,

aured,

168.

auret,

aufrid, aufverne, aure-

derne, I 148 56, 167 30-32. 36,

47,64, III 144—45.

195 18,

25914,19, 2761416, 374 20,22, 383 6,

anbud, tyende, III 25843.
and, se ænder.

426 9,447 7,1,2, 454,468 28,40,65 67,

angelegen, magtpåliggende, 1 411,

485 4,7,

II 46 82,

285 80,

1311,27,

29112,14, 331 6, 341 2, 344 2, 496 24,

59 86.

460 8,

III

4 2-4,7,

2512,16,

anklager, I 130 4.

44815,

anneksbonde, I 295, II 464, 471.

92 5, 14414, 317 80, 451 6 7, 452 7,11,

anneksgård, II 465.

46615, 498 29, 5021, 549 87, 527 12-

anni praeteriti =

forrige år,

II 266.

anniversario Johannis baptistæ, d. 24.

juni, III 28.

13, 28, se ævred.
aurisbed = auredsgræs,

I 427 14,

se

ævred.

anno dei = i det herrens år, I

164.

auregræs, II 331 6,11.

anrørendes, I 6824.

avet, I 255 53.

aparte, II 54016.

avling, I 107 31, II 25180, 272, 275 9,

10, 13, 16,24, 80, 111

arbejdsøl, III 351 23, se øl.

I

385 30,

II

1610, 88, 86, 37,

avlsgård, I 297 1.

122 78, 29318, 53218, III 95 24, 158,

avlskarl, II 59 6,

256 87, 296,330 82, 360 54,404 47,499.

avlsmand,

arm

gærder =

et

stykke

1

gærde,

to.

I 23317,

359, II 24 40,

III

I 93 3,

129 20,

175 8, III 470.

I

121 76.

63 7,

425 2,

131 2, 10,11,40,48,

II

571-27,

III

9318,

109 8,21-26, 116, 119 25, 1201,

9-18,20 23,27,
avre,

470-71, 473.

armod,

102 78,
108,

404 2, III 456 3, 4621.
arme,

133 27.

131 10, 21, 25, 29.

497 25, se arre og havre.

arildstid,

128 22-27,

avlsbruger, II 559 3, III 90, 911, 109 3,

are = havre, I 9814, 102 2,11, III

129, 313 67.

aure = havre,

I

12816, 130 2,

n, II 19 23-41, 202 41, se are og havre.

arre = havre, II 141-41, se havre,

arring, aferring = frapløjning, 1 1304.

arveeng, II 2 3.

båd,

I

86e,

435 61,

477 il, se bod.

III

43512,

437,
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bårer, bårder =* ny græsmark, II 63
16,18,24, 764, 10911, 1248,5, 178 23,
21822,26,

3004,

39222,

44916,

III

5021, 5053,6,8, 5071-6, 52814,22,81.

bårderhofder, III

bårderlukke, II 10912, se borer,

bårgens

=

på

35960, se

III

borg,

176 26,

2044, 23218, 2444,6,

1818,

273 25, 280 7, 2817, 307 48,54, 330 26,

567

40550, 4172, 49282,

3831,4,

3352,
497 23,

54881.

164 16, 165 23,80,

147 26-27, 155 28 29,

io,

5142,

5417,

5552,

55814,

se eder.

banken, råb og banken, II 325 io.

bark, II 59 85, III 464 s.

borgen.
bage, uo. II 40515, III 99 8,12, 365 64,

se brygge.

barn, se børn,
barnedåb, III 40936.
barsel, I 4621,8,4, II 260 70, III 230 8.

bager, III 3448,64.

bagerhuset, III 99 8.

barselgilde, I 392.

bagerovn, bagovn, I 57 77, 64 9, 242 27,

barselkvinde, III 48181.

27149, 361, 4112,8, 4409, 492—93,

II 11967, 25766, III 981-3,12, 14549,
292, 31156,68, 5164.

Bartholomæidag,

24. Aug.,

II

342 5,

365 22, III 49, 48240.

bast, I 252 24,40.

bagervogn, III 345 n.

=

beamter

beampte,

embedsmand,

I 504, III 78, 591.

bagild, I 4003.

bede,

baglåge, II 14020.

= græsse,

uo.

biede,

hvile,

fodre, I 1513, 46 25, 53 61, 12130,35,

bagled, I 14851.
bagtale, I 3983, II 182 84.

143 25-26, 14432, 195 14, 20920, 25116,

bagstaebog = bog over dem, der står

259 il, 17, 288 68, 306 58, 355 3,40618,

tilbage med betaling, III 35742.

bagstævne = talen bag efter stævne,

40812,14, II 1717,4524,31, 5522,26,
6316, 2384, 3119, 327 5, 3314,344,

367 31, 390 6,22, 420 n, III 4 5, 23 8,

I 326s, se stævne.

12512, 19352, 257 39-40,

bakke, I 7, 8, 116, 58 anm. i, 157.

293, 11215,

balke — jordstrimler, 1 14644, I 4241,

48, 29911,19, 39811, 49615, 5562.
bedes, uo. = udlægges til græs, 1451.

III 40332, se bolke.

bedested, III 3796.

balle vand, III 993.

628,24,103,

banden,

1185,8,

935,

9712,18,

127 8, 14110, 1648,57, 1754,

184,189 26,42,22118,20, 230 26, 232 9,

h,

bedste
se

gavn.

3704, 3983,

befangt,

4198, 4408, 442 2, 4621,12, II 1928,

3104.

3278,

329,

35214,1-2

og

nytte,

gavn

279 7-8, 307 68,

235 2,24,24436, 251

I

bedste og gavn,

og

to.

108 33,
II 99 63,

bedste

=

og

befængt,

4014, 437,

III 313 65,
nytte

smittet, II

1 8814.

414, 53n, 73, 801,51, 11122, 1538,

beg,

6-9,33,44, 21316, 25181, 3028, 3058,

begengelse, I 4264, se begravelse.

322 6,349 6,37154,57-58, 3821,39116,

begravelse,

433 4,

436,

44112,

446 6,

45813,

11224,

4957,

5007,

5053,

51611,

524 28,

25222,

III

13811,

31092-94,

52617,

5286,

54486,

Vider og Vedtægter. 3. Bind.

og

I 6512,13,

81102,

94 8,9,

19139,

23429,

24750,

138,

26222,

27513,

3215,13,

28442-44,

34522,

37315,

40
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38422, 3861-5, 391-92, 399?, 4264,

47346-47,

43457,

4423,

26070,

297 39,

III

317,

9545,

45812,

386 83,

I8831-32,

8215,

II

2171-3,

2223,

224 3 4,24010, n, 24919,30,30 8 42,76,
397 6, 473,

37170-74,

se

jordefærd,

=

II 350,

I

921,

377,

173, 1741,

1343,

457—59,

499—500.

III 228-29.

bied = bed, II 5793,

III 3264.

biede, uo. se bede
billet, II 28 2 23-28,33.

bindegilde, I 493.

behjælpningsmænd, I 27253.
to.

215—18,

binde korn i vang, II 249 20.

begravelsespenge, III 37574.

behøvende,

bibelsprog,

nødvendige,

III

167, 169.

bindestolpe, I 3782.

binding, II 346 2.

beklikke, uo. = skylde for, II 305 8.

birkedommer, III 431, 432 2-5.

belder =

birkefoged, III 4347-13, 436.

bælge, I

1617.

belkorn = bælgkorn,

I 246 44.

bisidder,

beligge, uo, om kvinder, III 36866.

63 7,29,31,53,

I 39,

bén, slå bén i stykker, III 197 67.

biskop, II

benhugget,

biskopstiende, I 25329.

om

to,

hunde,

I

58 80,

80 95, 107 27.

735.

bismer, I 81102, III 35689, 397 9.

fornøjet, II 9649,435.

bissekræmmer, III 48236.

III 2666.

beopagte, uo. = se efter, I 27 0 47.

bisser, uo.

beram = skøn, II 447 9.

biug, se byg.

beramme,

uo.

=

bestemme,

I 23 8,

II 112 28.

bjælke, bjelke, I 38425, 498

bjælkehoveder, I 4626.

bergfisk, I 3703.

III

bjælkestor, to.

III 13 2,4.

Bertemøsdag, 24. Aug.

besegling, I 290, III 107, 238, se segl,

besejlingsmænd, I 290.

beskeden = papirer,

I

bjerge, uo.

168.

I 6616, III 5612.

bjerge = sandmiler, II 58111-13.

19137.

berøgtede folk, I

bjærgene,

en mark ved

Randers,

8816,

se af

blåslag = slå en blå, I 27511, 40210.

blaffert =

7« skilling, I 34216.

beskeden, to. = forstandig, I 376.

blandingskorn, III 4582.

bester, se bæster.

blandkorn, I 303 43, 3541,

betappet, to. =

set. Blasidag, 3.

grebet, III 4102.

149,

blod, III

betegt, to. = bestemt,

blodig sår, II 37153,55.

I lllio,53.

161, 2208, 28443, 11 26067,

3035, 477, III 25844.
betænkning, I 1-2.

og beskeden,
bibel, II 355.

18215.

blodvide = blodigt
12026,

2289,

III

sår,

149,

1749.
I 25217, se afsked

III 4654.

Febr. I 28015.

betéd, uo. = vist, I 457.

bevis = papirer,

III

3964.

sked.

betlere, I

484

bislag, III 35846.

benshug, i slagsmål, I 40210.

benøjet, to. =

III

1,3,8, se bysidder,

blokken, I 2501-4,11-12.

blyant, III 228.

blytækning, III 37574.

I

1196,13,

1539, 1718,
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blænde, uo. III 30326, 5163.

bomme, II 575 8,11.
bompris, I

blændejord, II 4418, 122 80.
I 97 li,

blæse i horn,

17813,

19629,

26942, 443 s, III 2883, se tude.

boe = hus el. ejendom, I 9610,

bo,

250,
436,

290, 320, 3581-2, 40312,

II

13,

102 76,

25,

se

34714,34,60,61,65,66,

568, 583, se husmærke, mærke.
bomærke følger stedet, ikke slægten,

buoder.

Bodilsmesse, Boilsmis, 17. Juni, I 293.

II 3345.

boel, se bol.

bona fide = i god tro, II 270.

boerdag, se bordag.

bonde, se bønder.

bofolk, lejefolk i Randers, III 34613,31,

I

II 67,

14640, 349?,

III 9312, 991,

27223, 515 3,

1412, 20,

37675,

541 6,45,

boget =

se byens bog og videbog.

II

39617,

464,

III

2410,

mindre ejen

7454, II 71, 17617-18,28,

dom, I 91,

50,

190,

8215,20,

3061,

III

45812,

I 83112,

42 8,

II

189 54.

11343,

137 24,

247,

170,

167,

177.

bordag = slagsmål, II 37153-54, 4037,
se bårdag.

borer, borden, II 30 24, 55 22,24, 174 14,
3106,8,

III

54438,

28510,

299 li, 64, 324 30, 34818,398 n, 547 so,

se hegneborer.

bårer.

boragre, III 4195.

borebyg, II 2383.

10613, 26811.

borgen

bol = tyr, III 63.

bolke = jordstrimler, III 394, se balke.

=

sikkerhed,

III

35435,

se

bårgen.
borger, I

bolsbrødre, III 10613, 11318.

bolshuse, I 371 n,

100 27,

213, 222 23, III 163,

249 23,

5785, boghvedehalm, 111 99 3.

bol, helgård, halvgård,

bord,

III 3355, 354 35,

boghvede, III 3019.

boghvede,

I 24542,

bondefoged,

bondegård, III 520.

60, 61, 65.

bog,

130,

378, 413, 420, 448, 493, 560,

274,

bod = båd, III 48918.

III

248,
421,

231, 3341-7, 47024, 471, III 28, 104,

177 10, 27 1 50.

boder,

161—62.

bomærke, I 117, 139-40, 152, 19139,

1—26,

20816,

II 39

1921,

25,58, 206 58, 266, 269, 272, 27916,24,

II 4331.

bolsjorder, II 6418.

288,

40 2 3,5,7,17,19,29,32,35,

bolsmand = gårdmand, I 5031,5, III

413,

4181,.426, 427 4, 473, 47519,

9, 158, 384,89,

59,

77 2-3,7,

8219-

bolsmand = halvgårdmand eller endnu

107,

Il

11862,

27 9,14,86 58,

243.

460 io,

32, III 89, 103, 10717, 342, 3438-74,
408-10, 4766-88, 523, 536.

20, 83, 588, 589 2,8,7.

mindre,

4128,

71, 94 48,
463,

III

26916.17, 2829, 28513.
bolværk. III 4348 9.

borgered, II 4021, III 36967.
borgerhustru, III 371 70.
borgerselskabet til økonomisk og mo

ralsk

vels

befordring

i

Ribe,

II

557, 565.

bomand = gårdmand eller bymand,

borgerskab,

1138,177 is, 249,319, III137 6,145 40.

8,10,18-19,

borgerskabet,

20613,

10 2,

I 3,

210—13,

II

bomand = nærmest husmand, I 94 8,

402 2,5, 405, 412 8,10, 4261,9, 477 88,

115 56,68, II 170, III 251 22,80,82,261.

566-67, III 96, 97, 104,107,1411-2,

•40
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34 3 2,4,9,38,35,60,67,

341,

37 8 2,3,

481 29, 537.

II106, III1461,5,28-29,148—52,157,

164-66, 171-76, 2316,48, 585.

borgerstævne, III 341.

broderskab,

borgersvende, II 4024.

broe, uo. = lægge bro, III 4710.

borgersøn, III

10718.

II

1,

22-6,

38,

I 1—4, 19,

124, 130-31,

bropart, I 2517.

bropenge, III 60,65.

2721, 401, 4022-84, 410, 412,4181-6,

broplanker, III 57.

421, 4231, 4252, 4732, 4744,12,19,

brower = broer, II

556,

24,28,82,

566—67,

5697,14-27,

572, III 104-5,10716,11925,12927,

141,

3792,7,

34510-76,

341,

III 149—51, 169.

brolægning, II 2747.

borgmester, borgermester,

21,

I 218,

409,

422, 474, 4751-41.

1714,

brudefolk, III 481 si.

brudeskaren, II 53218.
brudgom, I 8817, III 36462.

bortvises af lavet, II 3805.

brudmesse, III 36462.

bos = bås, I 31085.

bryde,

boskab, III 30686, 33027.
brådet = bruddet,

II

brødi = gårdbestyrer,

III 72 9, se brod,

I 8814, 28013,

brygge, uo.

332 9,

III

226 10,

brandforordning, III 9419.

brygge

og

bage

lørdag

mellem

I 26531,

bryllup,

III 100 9.

391,

I

457,

4621-4,

brandstige, III 38310.

bryllupsdag, I 47869.

bryllupskost, III 36462.

brek = sygdom, I 7986, 10414, 18014,

bræder, III 167, se deller,

361, III 83.

brænde,

brekholden = brøstholden, to. 1188 22.
brendpenge, II 427 2,9.
I 64io,n,

94 6,

103—4,

II

158,

32110,26-28,

331, 36665,73, 411, 413, 48026.

17816,

II

1714,

III

2517, 59,62,65, 186 26, 33825, 351
24,76, 48237-38, 55811.

13511,

2191-40,

I

19518,
2267,9,

6928,

anm. 1,

201

at

mærke

med

og

selve handlingen, I 4852, II 200 82,
2561,

28426,

4261-4,7,

4141,5,

44812,46215, III 34618,4221,48138,

brændejærn, II 46112-18.
brændevin,
26324,

I

27613,

214,

231,

3862-4,

235,

238,

391, 3921-2,

3986, 4221,4-5, 423, 4241-2, 44110,

brod = bruddet, II 53018, se brådet.
brødre,

5984,

I

III 480 23.

se brønde.

bro, I 6719,28,102, 9815, 11560, 120 20,

broder,

26840,

brænde = jærn
135, 28440,

21, 38-40,18130, 111218, 28, 38 6,

14645,

49717,

bræk = brøst, III 691.

brekfeldig, to. = dårlig, III 62.

13216,

og

III 230s.

brandstød, II 3512,8,7, 37468-71.

66,

II

søndag, det må man ikke, II 376 72.

brandhager,

45,

28118,

376 72, III 99s, 36361.

332 83.

brev,

120

I

21,22, 28121.

brand, II 3528.
brandfoged,

se bro.

brud, III 36462.

11115,28,86,87,40,
215-16,

2181-5,

2271-27,

2321-88,

46510,

4947, 49720, II

26070,

317, 39984,

188 54, 189,

45812,

III 144

21, 163, 167, 169, 176, 223 4, 2271-7,

24118, 293, 33387, 48181.
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19, 48288, 49025,26, 5002, se visse

brændevinshat, II 26068.

bud.

brændevinskedel, II 26068.

buden helligdag, III 35022.

brændfang = brændsel, III 33987.

anm. 2, II 4128,

I 201

brændsel,

III

II

II 21 82,34, 2810-18, 4845,

brændtørv,

6621, 167 66, 47411,

III 26916, 3961,

220 80,

3005,

38737,

se ged.

bulder, I 1341, 4396, 46512, se hunde
bulder.

5641, se tørv.
bræt, II

1347,

476 26, III 36 8, 338 28, 34613, 53123,

brændselsjord, III 7215.

buldervurrig, larmende, III 229.

18440.

brød, I 235, 238, 471 87, 491, Il 40515,

= bøde,

52 57,70,78,

I

bulværk, II 25856, III 360 52.

buoder, II 402 2, se boder.

III 167, 169, 3448, 36564.
brøde

buer, III 167, se vinduesbuer.

buk,

4636.

120 26,

buskads, II 2384.

1358, 1659, 292, 40314, II 16657-64,

buske, I 4867, II 114 38.

70, se bøder.

by,

brødepenge, I 4886, 11917,

1343.

4519, 63 5-8, 6617, 262’20,54

191,

og fl. st.

brødi, se bryde.

bybrænde, I 5031,

brøllup, se bryllup,

bydelav, III 224.

brøge, se brygge.

byens bog, I 14855, 153 — 63, II

brønd,

116 65, 362, II 1610, 86,

I 5878,

25856,

II

451 20,

33321,

III 4391,

4702.
af

eller tørv,

sadder

III

4391.

III 5164 og

to. 1 4310,

brøstfærdigt,

to.

I

199,

III 4527

og

byens samling, III 90, 96, 97.

byes besværing, I 1763.

byetyfvere = bytyr,

fl. st.

brøstholden,

I 7457,

12918 og fl. st.

I 6928,80, I8611,

275 2 10-12,19 20,

25114, 26942,

280 10-11, 88, 40, 48,

30 2 82, 86, 54, 58, 90, 92, 107-10, 128,181,

137-88, 321 8, 3252,4,

10,18-14,20,22,
43181,

330—31, 337,

37315, 3786,8, 409 5

4396,7,

4435,

4468,

447 7,

II 582,17, 22181, 3221, 3261,

III 341,4,

137 9-10,

8,10,

byens kasse, II 2747,8,12,13,16,19,28,

byens skab, II 409.

fl. st.

4956,

I 851.

29,82, 48 2 8,12-13, 49112.

brøstfældigt,

492,

byens forstander,

byens penge, I 2049, III 52, 57.

brønde, II 47523, se brænde,

bud,

401

40934, 410 III 55-66

byens gård, III 51.
sat

brønd

se brænde,

43io,

18214,22,28,45,

215 8,

447,
2051,

8214,

209

232 18, 15, 22, 24, 26, 86,

2444 8,16,19,20,86,42,51, 32819, 467

III 445,

se by

tyr.

byfangst = byjord, III 4527.

byfjæl, I 115 55.
byfogden,

477,

I 19629,

4817-16,

II 14536,

4882-10,

47519,

III 96 24,27,

104, 35485,47,67, 474, 53433.
byfold, I 11453, 17054, 25448.

byfred, I 458.
byfæ, III 368, se fæ.

byg, biug, I 1617, 77 76, 121 35, 1852,
20511,

26634,

27618,

278,

28012,

15-16, 25, 49-50, 293,303 43, 3541,4435,
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456,

II

6417,

85 s, 23,

11965,

159

29,31, 180 28, 2148, 241, 2907, 29634,
3381,

39617,

4783,

III 3019, 40 6,

42e, 542, 83, 19040,42,206 2,2154,
245 8,39, 2751, 298

4,17,

3912, 455 2,

4681, 49128, 5091,9, 5752,8, 5797,

bylav, I 4138, III 2244.
byled, I 199 anm. i, II 4315, 6110,24,
11121, 15614, 18337, 5283.

bylov, I 81102,114, 95 5, 124—25, 140,
152, 156, 164, 172, 1751,5,

15172,

8, 33.
byg,

bykoner, II 349 6.

bykæp, I 34115.

= 8

skjæppe

en

skillling,

II

184,

18229-30,
289—90,

296 34.

197,

274,

2985,149,

318,

19189,

296-97,

3512,8,5,

348-50,

32317,

bygang, I 37318, 398 3.

320,

bygaks, II 22 7 43.

365-68, 377-78, 381, 38423, 389

bygavret, I 7885.

11-12,

bygerning, I 30 7 68, III 48812.

462, 47451,53,70, 480, 49824, II 84,

byger, uo. = vaske tøj, I 8814.
bygjord,

4125,

4471,

437,

425,

457,

170, 236, 242—43, 262, 317, 31912,
334—35, 3362, 3497, 350, 355—58,

I 215, 238.

bygmark, I 1781, 1841, 28656, 30348,

378, 546—47, III 3, 144, 164, 178,

44,53, 3541, 4031, 43455, III 142 9,

228-29,2305,41, 238, 260 46, 26162, 449, 4527, 4604,17, 484.

19042.73, 2097, 21310, 4654,10.
bygmarksgærde,

I

30122,

3531,

III

bylukkelser, II 327 2.

234 85.
bygningstræ,

I 28384,

III

4125,

187

bygsåed, III 257 89.

84,

bygsæd, I 15171, 261 17,36, II 6315,17.

11015.73, 15820,

169, 18028, 21511,

3839,

III

308,

285so,

24817,39,

22847,48,

40e,

301

4714,

19, 403 30, 509, 51313.

2991,

238 3,6,
III

3902,8,

I

44 15, 28, 33-40, 54-55, 62-68,

62 4, 10,12,18, 45, 52, 62, 70-74, 85-89,

103,106,114, 94 6,9
29,32,

9 5 4,7,11,14,16,18,

104 13,14,18,30 34. 110, 112 25,

117-18, 12127, 124, 126, 127 3,5,7,
1302,13220,25, 134s, 138, 140, 157,

1641,5,8,13,29-32,41,46,49,

bygvang, I 439,46, 1021, 12185, 3553,
II

I 2039-11,14,18, II 131, 236.

bymark,

bymænd,

29, 2154, 24918.

37467,

bylt, III 99s.

338 2,

36310,29,

3918,

10613,

3956,

7.11,

18014,27,

182 2,3,

172,
184,

176

185

6.11, 14, 22, 85, 39-40, 46, 196, 242 27, 82,

37,47,

2501, 5,24,41,

260 14,19-24,36,

40 42,49-54, 286 54 55,60, 292—95, 320,

465 6.
bygvangsdiger, II 2148, III 3955.

3252,

3358,14,

bygvangsgærde,

3561,

357, 361—67, 37212,24, 389

I

12134,

16511, 1944, III 105 2,
bygvangsled, I

12813,14,

1095,

1213.

165 n.

=

hyrde

32816.

hyhorn, I 4435.

4095-6, 4112 8,

423,

427 10,15, 23, 26,80-32,39, 51, 4 37, 43 8 5.

bygærde, II 3824, III 4632.
byhjord

3531,4,8,

10,12,392—93,3971,400 2,12-13,4031,
4056,407 2,4,

bygyden, I 363.

3519,11,

el.

vogtning,

4451,7, 448—56, 461—62, 464 7,13,

III

16-17,38,

4816,

4822,

4845,

498,

II 144,11, 14,28,86,88,40, 39, 75, 78 8,

812, 83-84, 9132,68, 103-5,

123,

631
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152 1-4, 29, 31, 86, 38, 42, 54-56, 70,

bysvendseng, II 4253.

169,

117io, 36967.

237, 2395, 240, 243, 244 3,27,46,49,

52, 262,

2892,11,16,

bytoft, II

301, 308, 313,

377,

381,

38419,

388,

442—43, 459,

4485, II 38418, 38811, 399 84, 407 26,

38988, 435,

byvang,

53 8 3,8,16 25,33,35,

by vide,

23,

12,

27 - 77,

5471-3,

III

554,

85, 15550,

bæger,

177

bæk,

188 4, 7,11,17-19 23, 27, 53,60,71,

—78,

203—6

209 7, 2112, 2141, 218

32713, 546 24, se tyr.

III 910, 44 5,

4651,5,6,24,

503—4, 506 4,17,20, 51821-27, 5264,

9,

1719.

I 319—20, 34528, 366, 376 81,

bytyr,

316, 3183, 3208, 335—60, 36418,69,

4371-9,

104, 107,

14842, 57021, III

byting. II

1719, 84, 188,2 1 01,6,12,31-82,56, 234,

21,

I 20714, 210, anm. 2, II 3442.

551-53.

II

III 15684.
Il

493 2,4,7,

392 26,

4992,4-7,

III 136, 291, 4755, 57225.

230 2,237—38, 24918,81, 2651,12,16,

bækhuset, II 4956 7, 5007,8.

2127, 279, 2829, 2831,3, 2864, 287
2,11, 296, 30429,50,52,70,79, 380, *

bækhusmanden, II 4931.

39018,

398,

bækkebroer, II 27 6.

401

|

17,24,49,54, 415, 4491,8,7, 457—473,

I

3822,7,10,

3952,

484 2, 6,12,14,19,80-38,

503 2,8,

5041,6,11,

494,

5091,

502 2,

517—19,

567 9,57118,573,578,5b3—84,5891-8

I 83112,

bænk,

100 27,

213, 222 23, III

11120,

137 24,

167.

bærme, I 461.
bæster, I 8, 1311-13, 18 28, 26 2-3, 45 22,

41, 46, 48, 50 54,

7138, 67, 78,81,88,91,

bynder, III 3449, se bønder,

14427,31,

byorne, I 456.

14,17,88, 27617, 3531, 3541-4, 357 4,

byrde, byre, I 13324, se børren.

360, 365e, 37529, 383 8,

byret, I 3251, II 262 76.

10,18,1-6,14,

byrisen,

42712-18,

I 2015

bysidder, III 34819 21,42-45,51-52,68-69,

125, 140, se skrå,

4096,7,
438s,

132 2 3,9, 33,
41,65,

187 53,

2384,5,

se bøsse.

byssens, I 290, 297 2,5,30,41,65,80,180,
325 2,14,

44511,1,

4181,
448 2,

85 3,6,12 17,

58 4,18,16, 78 18,

byskæi, III 487 9,11.

323,

4031, 406

41515,

27, 33, 34, 44, 48, 109 9,17,19, 24, 55, 73-75,

byskriver, III 37170, 47816.

144,149,

25913,

4505, 453—54,467 17,29,62-64, 4834,

28,33,

byskrin, III 49, 52, 55.

bysse,

20817,

4866,7, 4901, 5035, II 2440, 4318,

75, se bisidder,
byskrå, I

18818,20,

370 3,18,

II

3138, 38-39, III 341, 44?, 103.

157 16,17, 20-24, 30, 34, 85,
20 2 40,47,

241—42,

2 1 8 22,87,

247 8,12-15,19,22,

34,47-50, 78, 82, 28 2 24, 292 12, 14, 18, 28,
2998,4,6,

3108,9,14,

3381,

33211,

341 2 4, 343 8,7, 344 2, 389 28, 393 28,

byssens kæp, I 2998-14.

36, 3956, 4163, 4261-4, 437 2 5,448

byssens have, I 290.

14,16,

bystævne, I 289, 3263,27, 367, 422 2,

7,15, 49111,12,507 6, 7,18, 51814,16-17,

III 18216, 48920.
bysvend, II 65, 47 3 2,24,29,82, 57 0 21,

III 34 9 22,81,87,47,57,64, 478 16.

456 2,

466 2 , 3,10, 12, 17,

52425, 538 s, 10-15,20,
III

62,

13 3,

16 6,

56421,

481

574 2-8,

22 8, 23 2,4,6,10,

28i, 61, 64, 65, 70 2, o, 741, 78 6,7,
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94 18, 28, 112 17, 22,

144 u,

13812,

11815, 122 6, 14, 19,

193 52 53,

205 e

211

4, 7, 252 25, 85, 40, 265 1, 26, 285 18, 298
319 1, 4, 12,

4, 7-12, 19-21, 25, 40,45, 79, 80,

20, 386 io,
8.6,

58,

387 5, 388« 7,17, is, 3912,

4.6,

4182, 419 a, 5,

49829,

450

4411,

4681, 471,

4654-7,16,17,

4584,

4724,

4009,12,48, 55,

393 8,

392 2,4,8,
415 a,

5031,2, 505 5, 5071-4,

52815,17, 535 37, 54210,15,20,

51318,

21,28,29,36, 554, 556 5,

564,

5662-8,

II504-12, Fly, II152-69, Fodby,

I 184—93,

II 413—18,

Fredericia,

I

Gamborg,

387—93,

Græsted,

I

40—61, Helsingør, I 1—39, Henne,
III 449-55,

II 573-78, Hillested,
103—34,

III

Holbæk,

302-317,

67—69,

II

52—56,

Hygum,

498

Neder

Kippinge,

23—26,

III

II

II 14—26,

—502, Høgsted,

II

III

Trustrup,

Hvam, II 503—4,

255—73,

Holme,

Hovslund,

og

Husby

Jersdal,

578 1, 5, 15, 34, 35, 590 6,7

bæsterdrift, II 237 i.

III 589—91, Estvad,

—25, Estrup,

I

Kjærby i Asperup, I 376

bøder og deres anvendelse, I 81102,108

—87, Over Kjærby i Drigstrup, III

364,

202—21, Kolding, II 418-31, Kolle

88,

246 47,

129 19,20,

271 50,53,

367, 402o, 433 58, 438 5,10, 456, 474
51-54, 70,

12815,

146 40,

15017,

3031,

32512,

334,

342 2,

—26,

336,

51925-27,

259 45,
4405,

13918, 1424, 149,

127 20,

27327,

498,

420 6,

304 29,75,78,

5071 0,

5019,

5141-8,

40—51,

I 396—422,

III

164—72,

I

Lynge,

—4,

Nibe,

II

57—71,

III

Agerskov,

9—21,

Andkjær,

465-72,

II

Arnum, III 29—30,

266-88,

Almind,

II

II

444—55,

Asferg, II 210

Nykjøbing,

ders,

556— 66,

III

Nissum,

S.

III

III

F.

144—45,

Poulsker, I

341—79,

II

192—209,

II 473—92,

Ringkjøbing,

Rostgårds skrå, I 61—84, Rugbjærg,

Ryslinge,

Blenstrup,

Møborg,

198—213,

I

I 215—27,

III

III

170—91,

Marstal, I 502

79-85,

Refsvindinge, I 480—502, Ribe, II

bo og Tornved, III 134—40, Bjerre-

II

III 222
28—29,

235—38, Radsted, I 239—49, Ran

—35, Avernakø, I 425—36, Benne-

grav,

Kværn

555— 60, Nordby på Fanø, III 423

Nylarsker,

Århus.

III

Neksø,

411-21,

—48,

278—96,

III

Mjang,

flere steder, se vide.

III

Lunde,

Lundsmark,

551 45-48, 559 is, 568, nævnes mange

bøder til byen var penge i Årestrup,

Komdrup, II 84—

106, Kraglund, III 334—40,
drup,

52429, 531 10, 543 29-88, 549 s, 58320,

III 11423,

II

rup,

252 85,62,68,

501 9,

46811,24,27,

357,

121 77,

91 32, 45, 74,

II 55 27,

69-74,

Rynkeby,

I 462—79,

I

437-57,

Rødding,

III

575—84, Rønne, I 198—212, Såby,

II

835-61,

296—318, Bolmerod, I 350—68, N.

I

Bork, II 546-55, S. Bork, 538—46,

Sejerslev,

Brabrand, II 289—298, Branderup,

533—38, Skjerrildgård, Il 432—35,

III

7—9,

Børkop,
569—74,

Bælum,

II

II

455—59,

Dragør,

106-123,

Skjærup,

III

II

494—98,

460—64,

Skjern, II

Slangerup,

III

III 89-98,

Snejbjærg* II 527—33,

Drig-

Svendborg,

III 474—83,

Darum,

I 85— 91,

Saksild,

91-110,

strup, III 178-202, Dølby, III 318

1—14,

Søgårde,

Sæby,

II 512—20,

II

Søn-
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derho,

II

460—73,

578—84,

III

Søndersø,

III

Tevring,

Tranders, II 72—84,

37-39,

S.

II 317

Tunø,

—35, Tørring, II 492-97, Ulkebøl,

III

385—88,

I 422—24,

Vantinge,

Varde, II 566—73, Vejle, II 401-

12,

III

Vem,

565—68,

436—42,

toft,

Vis

III 34-37,

Vinum,

Vokslev,

II 236-65,

II

Viborg,

Vindelev, II

124—52, III 522—38,

III 499

-521, N. Vollum, III 39-40, Vor
III

dingborg,

Øsløs,

141—43,

III

264—75.

II 361—91,
Ørre

var

321—23, V. Brønderslev, II 26-35,

Jetsmark, II 35—37, Klemmensker,

170—73,

Lumby,

Rutsker, III 173—77,

278—96,

havre, se herskabet.

bødsel = bøder, III 388 5.
bøg,

4414,

I

bøn,

I 82108, 9818,

III 233 27,

239i, 585,

bønder, bonde, I2,9i, 54 «3,70,79 a«, 95,
110, 121 26, 12456, 131 15,

160—62,

34, 230 27, 235 2, 244 34,40,

1, 451, 498 21,

368-76, Vejrup, I 274—78, Vester

41, 170,

Mariæ, III 146 -170,

241-42, 27814,33

II

464—65,

El

I

Jærnløse,

S.

II 51.

197 19-20,47, 236—37, 239 5,

14425,40,

233 25,

162-64, 169—70, 176 27,

4504,9,

I 125—40,

546 25

se bynder.

Langå, III

228—38,

Mels,

Næstved,

I 193—97, Ottersbøl, III

41-43, Ry,

76-79,

Lille

I 110—17, Serup, III

275-77, Sneslev, 1172—83, Thoreby,

I

249-55,

S. Vollum,

III 43

—45, Østrup, I 207—320.
bøder var byg

4604,

412 2,

482 88,

520,

bønderhunde, I 10 5.
børn, barn,
135n,

I 1617, 611, so, m,

138,

159,

184,

106 25,

203 9-11,15,

222 24, 29, 86, 251 14, 266 88, 311 92, 122,

331,

410i,

iAvlum, III 325—34,

304 28,

264,

261,

4142,

III

316, 377, 412 8,

577, III 4?, 58, 11526, 128 28, 1351,

118—25, Klemmensker, I 227—31,

Kvarmløse,

353

142 20,

127 12,

432, 4331, 435, 465, 535, 551, 573,

bøder var dels penge, dels øl i Bjerne,

tang,

173, 190

25219,20,

255 2-4, 7-9, 13, 22, 25, 29-85, 38, 40, 54,

Sønderkjær, III 563—65, Vejlby, I

III 483-93, Daler, III 45—56,

se aftenbøn

og morgenbøn.

14852,55,59, 157,

I 231, Øster Mariæ, I 232—35.

171 eo, 216

1331,

457-60, 499—500, II 3461,

99, 108 32,

Østerlarsker,

180 20,

bøgeskov, III 23645.

394—95,

238-63,

105n,

6820,66,

416 s, II 409 84.

I

III

Stoense,

i

II

brændevin, III 226—28.

323-50,

Rønninge, I

rug,

og

byg

bøderne til herskabet var penge eller

I

Rorslev og Gyngstrup,

381—88,

II

Vrold,

penge,

521—27 og i Egeskov husmandslav

—17,

bøder var øl i Beldringe og Tostrup, I

III

380—98, dels øl, dels byg i Rude,

4434,

373 is,

379 ie,

419fl(

3971-8,

40212,

4204,5, 426 2, 439 7,8,

4621-2,6,29,68,

49715,

500,

Boes, II 388—89, Firgårde, II 389

504 7, II 2 8-e, 44 20, 54 21, 73 5, 80 8,

—94, Galten, II 299—301, Mastrup,

841,40-41,67,75

III 539—54,

Nordby på Samsø,

140—63,

Troelstrup,

Vestbirk,

III

II

399-407,

108 4,

155 9,

186 49,

I

21716, 252 84, se, 69, 289 2,303 o, 314 3,

394—400,

3286, 3345, 355, 359, 37153, 38633,

Voer,

III

45120, 4994, 572 31, 5781, s

III 179
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b8,22, 204 4, 207«, 217 7, 2301, 239

12, 152,

i,n, 25019,22,80, 2791,5, 292, 2971,

25, 265 2, 8, 9, 21, 304 28, 323 24, 330 29,

306 86-37, 6v, 75,

339 40, 374 78,

332 86,

74, 3801,4, 382 7, anm. s, 444 5, 463 e,

5016,

46613,

55145,

517 6,

507ii,

5551, 558 is, 17, 5918.

se

byrde

og børsel.

bøsse, bysse,

420 5,

415 4,

483,

I 137 28,

degger =

451 ø,

54314, 563, 578 3.

223 32-36,

312 100, 315

10, tal på skind el. læder,

degn, I 79 87.

II 12917, 146

I 19245,

18444, se sparebøsse.

II403 8,47410 III101 n, 354 85,480 24.

som længdemål,

I 436 02.

105 is, 126, 13512, 154,

161, 163, 182 2, 214, 245 42,45, 249,
2502,19-20,

bøsse, bøse, bysse = gevær, I 435 eo,

bøsseskud

dans,

474,

III 344 ø.

børsel = byrde, II 23 so, 557 6.

40, 15017,

393 8,

34714,
468i,

166, 2316, 238, 2421,

128,140, 34215, 391, 493.

I 43026,

børren = byrde,

157,

296, 37528, 4010, 4101,

4434. 458, 500, II 73 5, 11544, 223

83, 2892, 346i, 354, 359—60, 499 2,
III 240 ø, 27017, 280s, 380 8-4, 381 1,
383 anm. 3, 55145.

c.

se k.

cum

degnegård, III 51.

consensu

ita

magistratus

virorum

affirmat = bekræfter med øv

righedspersonernes

III

samtykke,

degnerente, II 570 20.
dekkelam = dæggelam, I 491 o.

dele, diele = strid, nærmest proces,

I

340.

123 54, 283 87-39,73, 2985, 325 2, 18,

37214,
dåbbel, se dobbel.

dagleje, III 454 n.

som

stykke eng,

en mand kan slå en dag,

II

III 3951-5

37 0 45-47, III 234 83,

10412,

16 is,

122 39,46,

54 02,

70 84, øs,

134 4,

131 io,

145 38,

16948, 1751, 185 e, 18713, si,

20918,

216,

49,

221 16, 34522 23, 347—

376-77,

15 6, 8,

59 5,

4111,

91 81,

460,

499,

127 12,14,

II

156 12,

15, 22, 47, 182.34, 232, 25025,48, 297 40,
382,

39219,

476 29,
552,

401,

515 8,

III

7, 9,

der

deng = fylde, II 241.

dessen = dens,
67,

131,

hans,

I 255 2,35,

II

1335, 289, 302, 426, 427

2,4,5,7, 525 83, III 122s.
die Ketelli confessoris = Kjelds dag,

11. Juli, II 39.

dige,

die,

dig,

I 2,

4,

8—10,

115,

421,

13 n, 2410, 35-36, 412, 4415, 47 31,

5351,

48 35,39, 3531, II 5 2-4,18 20, 3183, 43

12, 104, 105 8,7,

15, 18,22-28,46, 52 1,0, 607’9,21, 75, 76

410,420«,

52582,

10,

og de,

deller = bræder, III 541, se bræder.

dannekvinder, I 22437, 329, 345 22.

94i,

243i.

hjælper ham, I 326 2.

dannekoner, I 458.

I

ret, I 96 6, 318.

delemand = sagsøgeren

damme, uo. I 115 eo.

dannemænd,

rettergang skal varetage sin herres

delemål, deelsmål = proces, I 378 o, II

574s, III 4715, 44618.

dam, II 1346,

536 8, n,

se doele, her

delefoged = bestillingsmand, der ved

stort et

så

402 a,

II

skabsdele, høringsdele.

daglønner, II 142 25.
dagsslæt =

380 25,28,

III 353 82, 67, 481 29,

529 7,
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7, 78 6,
16,19,

108 5,0,

12712,16,

15716,82,

149,

135 10,18,

178 28,

194 7,

af kvæg,

drab

I 80 92,

25918, II 1718,

18014,

10414,

127h, 142 24,20239,

11-18, 52, 2 14 9 10, 88, 58, 25 5 45, 2758-10,

256 48-49, 285 29, 310 4, 439 5, III 4817,

31,

545 20.

323 9,

3061,

3942,

4285,9,

9-10.

4894,

202-5,

23i,n,

275i,5,7,n,
394,

411i,

422 s,

495 4,

502 i,

554,

4815,

526,

5212-4,

5482-8,

556 8,

2667,11-15,

69i,

285 7,n,

385 8,

22,28,38,

477 19,

III 7 4, 1714, 18

574 2,6-7,

558 8,12,

le,

4305,

490 7,

54012-14.

529 9-10,17,

3291,5,6,9,

3244,

34715,

291,

4141,

4182,4,5,

5202, 52712,17-

55711,14,

5641,3,

se

jorddige.

drafvels folk = skidt folk, III 327 9.
by, II 568 4.

drage af

drages i hår, se hårdrages, I 82 ios, 109,

100 24,

9818,

115 59,

2743,

13620,

279 9, 313iio.
I 60 87,

dreng,

120 26,

127 9

111 20, 26, 58, 63,

100 26,

13618,22, 190

1342,h,

84, 20410,18, 223 28,82,38, 22918, 331,
439 7,

4204,

3971,

444 7,9,11,

476

58, so, 48710,12-18, 494—95, 49612,17-

digearbejdet, III 55.

19,

digebanken, I 353 4, III 463 7.

84,

II

76 4,

136 io,i3,

82,

80 3,

99 62,

114

2892, 37468, 495 7, III

digefod, II 574 2.

15413,17,

digefred, II 5742

252 25, 272 24, 280 7, 313 64, 3431, 367,

digelukke, II 5281.

2132,84.

II

6621,

2811,44,

204si, 51017, III 516 b, 532 28.

direktører,

direktionen,

193 2 58,

II

2721-88, III 5231-88, 537-38.

diur, se dyr.

dræft = vejen,

dreft,

ad,

ves

stedet,

40,

55,

92 88,

16555,

134 2.

drifthjord, II 176 is.

13915,

III 297s,

355 se, 367.

drik, dræk,

dobbelgilde = spillegilde, I

161.

doele = dele, II 18130, so, se dele,
1418, II 65, 205 57, 434 5,

464.

100 24,
217,
275 5,
455,

II

37044, 377,

drift af et håndværk, II 28224.
driftekvæg, I 26015.

dombog,

og

460s, 4802, 503, 522 io, III 58, 61,

339 35,

I 9i,

til,

14 is, II

12814, 13510,

104s,

234, 242,

dobbel = spil, I 60 se, 245 39, II 42 n,

dom,

der dri

684-9, 313e4, 513 12, 545 22.

djævle, I 127 s,

IO83,

2317,12,

drives

der

kvæget, der drives med, I

18,26,

diskanten = sangeren, III 364 62.

73,

17413,

40121, 415 a, 530 21.

drift,

digeskar, II 75 3.
digetørv,

16414,

1, 3.

11,48,

I

622,100-9,

60 so,

108 38, 113 87,45,
236 9,15,

22115,
4020,

420 4,

46510,52,

263 24,30,58,

433 ss,

494 o,

9445,74, 108 3,77,

934,

119 9, 135 8,

437 1,5,

498 22,
139 15,

II 42

313,

dommer, I 289, 385 30, II 394.

336, 454, 47127. 495«, 501 s, 519 27,

domsvinde, I 289.

III 1522, 173«, 233 27, 241 is, 279 s,

dovenhed, I 5566.

297 8,42,78, 322 20, 354 85-30,62, es, 409

dovenskab, I 471 38.
drab

af

mennesker,

3642, 449 9.

30, 45412.
I 22810,

23314,

drikkeforsamlinger,
drikkegilde,

I 459.

I 262 20.
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drikkekar,

I 100 2», 136 is, 223 ao,

III

15684, 167.

drikketing, III 582 28

387

451 e, 457 4,

433 e,

47918, 5417, 554.

eder

drikkevare, III 55048.

uskikkelig,

37068-69,71,75,

335 8,7,

anm. 8, 4181-2,

drikkeskål, III 24814.

drikker

548i, 565 22, III 11318, 273 20, 284 5,
31262,

III 154 is,

17515.

I

at bande,

=

327 a,

352b

251 h,

22220,

420 a,

379o,

442 2,

II

drive til halvs, II 197 io, 278 u.

11122, 216 is, 251 si, 37154,57, 544 ae,

drive kvæg, I 144 84, 149 es.

III

drog, skældsord, I 4101.

20, 18213, 399i, 4172, 555 2, 55814.

drukkenbolte, I 192 42.

372 59-60,

446 e,

156 34,

III

175

edende = hvad der ædes op, II112 23.

I 2812a, 293, II 261 n,

drukkenskab,

147 27, 154 20,29, 16416, 172,

364 02,

efret = ævred,

efred,

I 261-3,

331,

II 17516, III 11218-17, 11814 15, 125

13,21, 133 21, se ævred.

480 25.
drægtighed, I 86 a, n.

eftergræs, I 27 3, 294, 478 67.

drøft, III 564, se drift.

eftergrøden, III 13 2, 20 2-3.

drøk, III 339 as, se drik,

efterhøst, I 42 s, II 65 is.

drøs = rivning,

efterpløjning, I 188 21.

II 34 54.

due, I 432 45.

efterslæt, III119 22,127 21,133 21,527 is.

dug og disk, II 267b 277 ia, 318.

eg,

dutter, uo.

= beskylder, II 516 n.

dynd, II .517 ie.

kvæg i dynd, I 409 o,

4447, 477 eo, III 189 84, 216 4, 255 aa,

II

sygt kvæg jages i dynd,

127

h,

142 24, 4395-e, se døje.

dyr, diur, I 11 o
dyrke,

hvis

682027,65,

44u,

egekiste, d. e.
egepæl,

I

jord, I 18 24, 2589.

ejeko, I 116 68.

døj = dynd, III 403 82, se dynd,

ejerlav,

I 5048, II 98 eo.

28,

342 4,

III 242,

244

æd,

251 u,

æed,
2865a,

11224,88,
2518i,

I

2026,

III

238,

24010,

2431-52,

261, 27326, 284i, 288 s, 5, 291, 299

Echte = ægt, II 406 28.

182 as,

255 2,5,6,11,

I

8, 19, 28, 28, 80, 52, 261---- 62, 454 10.

75 59 68,67,10520, 14588, 1765, 185 4,

døtre, I 82 106.

98 60,

10 2, 76 oo.

ejermand, I 108, Ile, 1828,24. 4627-89,

dør, I 24117.

eæd,

I

e herhus = hyrde

III 58.

eje,

197,

•

eherhus skal være,

huset,

II 421—22.

Septbr.

egtsvin, II 27 5.

dæmpning af sandflugt, II 5781-3.

ed,

III 372 72,74.

egestolpe, I 3691, Il 295 33, III 49128.

dødsfald, II 542 28, III 217 i-a.

døelsmål,

Ligkiste,

III 167-68.

295.

Egididag, 1.

ej vil dyrke sin

dæggelam, dekkelam, I 491 o.

dølgsmål,

180 20,

10517,

II 27612, 40934,

egetømmer, III 360 52.

II 392 20

nogen

I

416a,

7458,

II

182 so,

69 24,

811,

127 9,

13814,

294 26,

31212,

506 4, 512 2, e, 28, 528 5, 539 8,

9,18-14,88,41,44,

4128,

415 8,

4508,

4631, 4671, 52815,27,84, 54212-82,42,
562 s, 573.

ejeroldermand, I 240 6,42,48, 247.
ejerskab,

I 239, 251 ia,
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ejne, eigne, ene enne, uo, ejne fælle

den,

hver har sit

om

undersøge,

rigtige tal afhøvder, I79bø-øo, 190

35,

196-97, III

912, 11112, 122 e,

27, 38925, 390 6, 8, 15, 28, 86,

5-8, 24,

395

394,

411 7,

408 82,

400,

418 1, 2,

425 8, 432, 4331, 441 11,15, 446 8,14,

459 46710,18, 474 e, 479, 480

16,24,

2,5,9, is, 489 e, 5031, 504, 506 e-7,11,

ii, 13216, se ligning.

513 4-7, 13, 20,

522 15, 18-21, 24-25,

ekstraskat, III 52228.

19-20,

el se æl.

5282-6,9-11,14,

eligerede mænd, II 48314. io, 486, III

12,14, 5471-2, 5’6 8, 564 is, 569 7,1218, 574 8,6,9, 577, III 4 6, 5 2-4, 68-4,

53122, 536.

embedsmænd

=

håndværkere,

III

344 8, 28, 55, 477 10.
emmer, III 992.

modsat fælles,

=

16 6,

107 16,

112 18,18,
158,

langs

212 7,
med,

15715,

II

208-6,

30 21,

1618,

941,

24 6,

40

311,

229,

119 22 28,

192 48,52-58,60,.

2317,30,

24710,14,24-27,

2664-11 26,

39 42, 48,

2821,

2842,5-6,
291,

293,

299 9-12, 19, 23, 28, 30, 88, 35, 48, 45, 64, 73, 79,
3 1 9 1, 18, 19,29-30,

62 4,

0044,45,59,02-68,
103 10-12,

100 20, 26, 81,

123 49-50

1 25,

111 9, 13,46, 53,

126 15,

176 27,

10,12, 286 3, 28911, 2905,

enemærke, II 46917.

56-62, 68,

29 6,8,

133 25,

ender, se ænder,

3,

131,

281,

II 406 22.

III 497 22.

eng,

10 8, 8,

27,

II 22949, 234.

endeismark, II 31 ss.
endelangs

85,

4,6, 51, 684, 78e,80 2,6,918,6, 103,

enbol = enligliggende hus,

endel,

5351 10, 537, 5382-8,

130 4,9-12, 133 25,

12 7 4,

140 88,40,42,49, 166

326 1-5,20,

33 6 8,20,

37, 349 21, si, 385 s, 9, 3861,4-5, 387 8,
anm. 1,

393 7,

3918-4,

14, 18, 25-27, 42, 45,

411,

396 5,

400

4121-s,

414

i s, 417-21, 422«, 425 4-5,n-i5, 441,

448i,

450 4-6, 456, 464 2-8,

18,24’25,87,48, 173, 1751, 179 8, 18, 181

4421-18,

22, 186 8, 10, 18, 24-25,

471, 487 9-10,28,25, 49612,21-22, 5021,

195 14, 81,

201 5,

14,20, 215, 220 5-6, 23027, 23482, 238,

505 8,5,8,10,

247 49,

513 s, 4,

256 8, 6, 10-11, 17, 21, 26,

288 66, 68,

303 42, 47, 52, 58,

325 2,8,2i, 25,28,

3837,

38024,

4091,

429 21,26,

84, 36,

II 4i,

320, 322 9,

355 3,5,

348,

37424,

277 25,

4031,

446 3,8,

360,

406 is,

448 2,

470

15s, 16, 18, 29, 85 37,

30

507 1-6,

519 2,

88, 555i,

509 2,

520 2,

511 7,8,

5431415,29, si,

5561-5,8-14,18,

560, 562 s,

565 8, 567 e, 569 2-4,9-10,18-16,28, 575

4,8-9, 5799,18 14, 590 6.
engbund,

I 2015,

II 253se, 269,

47241,44,

4841,4,

III 67.

so-si, 39, 4318,41, 5312,25,55, 75, 76

engdeling,

6, 10, 78 5, 86 6, 8, 18, 15-20, 81, 35 89, 46, 48,

engdige, III 202-8,5, 4141, 427 is.

III 67 2,6-9.

72, 109 8, 11-12, 19, 88, 64’65, 73, 132 3, 152

enggårde = gærde,

1-2, 5, 11, 18, 17 52,

enggræsning, II 53221.

170 1, 6, 18, 15, 30, 53,

II 53010,12, n.

210, 211 2, 8'9, 15, 21-22, 25~28, 82 85, 88, 46,

enggrøfter, II 160 so, 509 n.

50, 241, 24 5 5, 10'14, 86,89, 50,65,82, 291

enghave,

9, 12, 19, 21, 299 2-4, 304 8, 307 6, 309 4, 5,
310 6, 8-9, 12-18,

346 4,

331 4,

342 8-4, 7, 344,

366 23-26,29-82,89,

383 5 8, 11,18,

enghauge,

I

1021,

12812,

47084, 488 8, II 2907, III 92 s, 245 s.
engholmsteder, II 8610, se holmsteder,

enghø, II 469 21.
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enghøfder, II 392 22.
engjoid,

III 5i.

132 20,

england, III 50.

engmål, III

192 <8, 403 32.

engskårene,

II 577 n.

12514,

III

fåle,

III

får,
336 9,

326 4, is,

II 308, 386 20, 459,

108 2,121 5, 276 5, 3931-4,

203 s, 335», 382 31,

II

536 «-10,

III

4181-2,

442 2-12, 55814 15.

42610-11,14-17,

ening, ennins = ligning,

II

I

5794,

434 57,

289,

6623,

II 3004,

III

500,

464 7,8,4«,

321 o,

318,

4945,

500«,

-

III 55145.

enkinde = eneste,

6 o,

10,

4901-3,6,
115,

492,

5031,

II

156,n, 47 39, 59 5, 78

154 5,69,

.169,

170 2,7,39,48,

5,

241,

247 8,50,

3248,io,

198 23,

28427,

291 10,23,

326i, 3341, 342 3,

346i, 347 2, 358, 365 20,23, 385 21,

406 24,

4115, 4144,

4151-b,

46216 is, 463—64, 467 10,14,

III 357 41.

4161,
474 5,

26, 478, 480 2,5,7, 507 o, 8, 513 4,5,10,

52 3 20,28, 5282,9, 535i, 5383,10,17,

enstedgård, II 554.
enværende folk,

20, 5492, 5607-15,19,21, 5685,23, 573

I 28012.

14,

erfvegilde, III 231 n, se arveøl.
erfveøl, erreøl,

I 281 18,44, 311 94,

erie, uo. = pløje,

III

15 1,12, 234,

III

108 2, 11,

118 10,

12411,

13111, 1351-2, 142 6-7, 19559 205 e,

I 26840,

II

12712, 467io.

265i,io, 28513, 287 1-2,2987,9,22,81,

59,80, 3201,25,29, 379 4, 387 5,1, 390
19-21, 3938, 403 35, 420 5, 422 5, 424

erter, se ærter.

uo.

584,

57, 59, 64, 70 5,6,1«, 741, 77 a, 80 5,
91 4,5,7,25,

III 33029.

= fanget,

581 10,

36 s, 38i, 39i, 43n, 441, 491,2,

24919, 25945, se arveøl.

eske, aske,

41519-20, 427 13, n-is, 447 1, 453—54,

427 2, 430 3, 437, 439 4,5,9, 44710,15,

enne, se ejne.

uo.

195

287 57,

26015,

356, 375 80, 387 2, 392, 40610, 408 n,

3092,

enkemand, I 434 57, III 551 45.

ertappet,

2519,

185 5,47,

29-30, 35, 43, 2 1 7 16, 28, 80, 87, 51, 237 , 239

135, 137 8-9, se ejne og ligning.
enker,

20613,

143 24, 27, 58,

12287,
16837,

8-9 , 86 6, 13, 33, 36, 103 1-2, 118 63, 1311,

II 456 2.

407 5,

engvogter,

111 14,

46823,62,

166 21,

I

I 14 13, 16, 49 41, 44, 58, 57, 67, 74, 71 88,

87-88, 92,

16,

15719.

44613, 5117.

engstub,

1301,2,

se vider

= høre om en vares pris,

uo.

154, 156-61,

engslæt, I 308 71,
5147,

204 6,

III 342i.

55812, 567 7.
engskæl, II

127 3-4,

I

III

287 6i,

fold og sammensætninger dermed,

englukker, II 14 2, 262, 4314.

engskifte,

fåid = fold,

Fål,

II 411 o, 425 a,

=

forlange,

II

36,

1-9, 4411,4, 450 4,6,

46717,

468 a,

97 56,60,60, 146 88, 337 5, 385 25, 568 2,

47816,27, 48810,29,31, 504 3, 5071,3,

III 7, 10, 12, 23i, 26, 234 86, 27122,

523, 52815-16,22, 556i, 5642, 5661-2,

311 55,62, 363 60, 563.

5, s, 57115, is, 578 2, 590 8.
fåreflok, III 339 86, 566 5.

esse, III 237 47, 470.
everød = ævred, I 54 65-es, se ævred,

fårefælling, II 2371.

evert = en slags fiskerbåd,

fårehjord, II 113 81, 21716, III 336 n,

evret =

III 4371.

ævred, II 7 6, se ævred.

57119.
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fårehjord = hyrde, III 495 o, se hyrde,

23, 387 34, 393 33, 403 5,26, 420 9, 514

fårehyrde, II 9 2,10, 79, 240 9, se hyrde,

6, 8, 25,

II

fårehoved,

28427, 515io,

168 69,

1311,

201 85,

5031-2, 53122, se

III

295,

fårekreatur,

fårekretter, III 495 s.

III

1713.

fåresti,

II

51510,

fardag,

287 2,

III

309 46,

56212,15,

III

svarer til trods,

III

258 59,

der

II

I 20716.

III 227 o, 228.

fastelavnsrenden, I 267 38.
fastende stævne,

4242,4-5.
uo.

= smitsom s.

fartøj, I 85i-ii, II 583 is.

fastelavnsgilde,
II

339 84,

394, 573 31.

I 405 o.

farende vej,

33611.

fårevogter,

388 5,16,

III
2751,

17617, se fengelig.

II 508 s.

fåreløn,

326 5,

301 18,35,

sygdom

fangsom,

fårejagten, II 5819, III 426 9.

fåses,

288 5,

247 11,18,41,

23643,

354 35,48, so, 78,

høved.

568 3, 18-14, 18,

535 1, 7,

189 36-37,

fattige,

61,

165 23.

2310.

108 33,

100 28,

115

199 1,6,12-13, 17,

19 1 39,

134 5,28,

III

I 312101,

8I102,

I

fadder, fadere, III 409 36.

443 3, 450i, 502, II 1844o,44, 230 so,

fadderskab, I 330.

303 4,

fadervor,

I 458, 499,

fald = en

44,

mark,

39616-17,

III 233 27, 2891.

II 195 9,28,50,

422,5087,

III

369
30is,

30119.

467 19, 49127,

faldelogen = lågen,

I 30121, so, faidemand,

I 3241,14, ie,

III 4867, se fold.

fald = forfald,

III 246 s, 31.

fald = bøder, II 476 32, 52429.

faidsbøder,

faldsmål = brøde, I 286 54, II 370 47,

III

III 568.

fattigkassen,

fattigfolk,

I 313106.
I

244

bo,

47, si.

fe se fæ.
fedesvin, I 496 u.
fei

II 1099,i2,i9,48,7i, se fæ.

= fæ,

feide, lovlig fejde,

III 354 35.

II 477.

fejeskarn,

I 8815,

fejler, uo.

= mangler,

II 3471.

feid på = forfald,

I 129 is.

feile, se fælle, uo.

III 4751,28,30
falle og fallemark = første gang pløjet

fang = ejendom, I

186 7.

der har forbrødt sin

jord, kan blive fangelig, d. e. kan
få det igen, II 425 2.

fangendes vorder, I 292, se fengendes,

uo.

felied, se fælled.

felling = fælled, II 17822,35.

græsmark, I 483 4.

fanger = fåer,

577,

fejsgumpen, III 9.

II 475 21.

fangelig = en,

500o,

fattigdom, I 333.

fattigforstander,

fald = fold, I 3002o-2i,8o, III 18110,

fallepart,

3043, 350,

185 23-24,32,75, 217 9, 45411, 4714.

II 579 4.

faderløse,

I

30551, 3241,»,

333, 393 is, 14, II 36, 66 22, 82 4,93 *9,

lO9io,i8,52, 169 70, 17822, 224 >5, 249

fem mænd, II 180 28-so, 38,46, 188—90.
fem vunder,

I

127 a, 134 a.

fengelig, to. = smitsom, I 78 so, 104 u,

18014, II

127n, se fangsom.

fengendis vorder = fåer,

I 187 n, se

fangendes.

fenne = mark, II 56212,15-16, III 42 a,
65—66.
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ferde, uo. = gøre færdig, I 337 9,

se

bud = fuldvoksen

ferdigt

938, 1758,
ferger,

mand,

I

17718, 283 88, se før.

= gøre færdig,

uo.

fiskerbåd, III 437.
fiskeri, I 434 59,

ferger, fære.

fisker lavs vide, II 402.

fisket = efteråret, I 2039.

finge, uo. = fik, I 96 a.

fire mænd, -brødre, -borgere,

I 2, 3,

fjelle = fjæle, III 62.

63 6*9, 19, 21, 42, 52, 60-61, 69, 71, 75,82, 86,95,

fjellebro,

97 , 851, 15,

fjerding

95 2, 5,7, 17-18,24,

18-14, 24, 27,

111 18, 09-71,

101 1,2,
120 19,

1261, 12812,14, 130 6, 7,25, 137

20, 26,

144 28, 89,

140 i, ii,

56, 58, 62'68,
25, 28-29,

176 6, 12,

194 12, 14,

211, 222 22,28,

166 28*24,

179 6, 14, 21,
199 1,

197,

261 17,81, 28864, 299

12, 14, 19, 24, 30, 48, 46, 68, 82, 88, 99, 147*49,

I 60 ss.

fjerdingkar, II 405 ie, III 356 89, 477

12, 88.

4471-2,

fiællen = en slags budstikke, I

17 16, 28, 82, 84,

112 24,25,

29 19, 47, 55,

179 28,

464

III 3434.

85 4, 29, 89,

gravet

32,41, 339 4-5, 345, 348 a, 36312-15,87,

50,68-64, 3794, 38417-18, 39219,

III

1351.

flad kurv eller kasse til brød,

fladtørv,

22587, 249 28, 295

138,

46617, II 23 40, 23056.

64-5,

II

499 s-e,

9-10, III 53—54.

fjorkalve, III

446 8,8,

493 2-6,10,

II

fjerdingsmand,

flåtte,

442 2,5,

4921-2,

4981-8.

38417,80, 400 5-n, 4162, 433 50, 437

8-20, 24 26, 81, 88, 87-88, 58 55, 70,

II 407 26,

= bydel,

318, 329, 33918,15,28, 360, 364-65,

s, 8-18,

4921-8,497,

fiskervogn, III 34512.

se ferde.

87,46,

k,

fiskerlav, II 404 18.

222 28,

I

II 404

4981-8, 501.

brede og lange tørv,

store,

i hede,

eng eller mose

til

at dække med, II 474 n, III 497 25.
flage

=

led

flettet

af

sætte i ledåbningen,

grene

til at

I 30121,80,41.

108 1-8, 6-7,19-28, 117 2-8, 10, 20, 1201-7,

flagge = gøre tegn med et flag,

I 86 5.

14, 16,19’20,

flagtørv = fladtørv,

II 28

132 16,

141 1,11, 153 5,12,

19, 82, ’ 165 19, 28, 169, 188 80, 69, 220 4,

23647,

243 1,8,19, 2651,11 12, 287 e,

10,51,

46816,

se dette,

532 20,

5498,

III

564i.

288 5, is, 298 5,85,47, 320i, is, 28, 327

flatter = fladtørv, se dette, I 358 2,4.

18 14, 80, 361 57-58, 386 9, 397 7, 4621,

flave,

473, 487 9,24, 543 14,27,42,45, 48, 556

flavejord, flaufvejord,

1-4.
fisk,

flavr == fladtørv,

I 31091,

II 40418-14,

48917.

111 349 22,

se dette, III

1610, 37 15.

flerste, to. = fleste,

III 2620.
III 2851,4, 294,

58122.

fiskefolk, II 495 8.

fleste stemmer gælder, II 245 6-7.

fiskegård, III 34922.

fli == gøre istand, I 44 is, si, ss, 115 eo,

fiskekøb, III 477 n.

fiskeparker, II

134 6.

fiskevand, III 497 21.

fisker, I

123 50, II 40418-14.

190si, 2516, 363, 394, 429 28, se fly.

flode = leje til en båd, II
flod = oversvømmelse,

4254.

583 is.

I 305 52, III
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flos = overmål af drik, I 329.

fold, dens størrelse, I 1311.

fly

foldbøder, III

=

gøre

37 5 69,

istand,

I

470,

981,15,

III

II 313,

1514,

54833,41,

se fli.

folde,

142 6.

= sætte kvæg

uo.

i

flæsk, I 370 3, III 48236.

foldefoged, I 287 61, 3692,

fod = grundvold (af sadder eller tørv),

I 28657, 293, 495, 496 7,

II 241, 269, 40410, III 34714, 39018.

III 1819,11,

2045-6, 221, 2443.

foldegården

III 4391.

foder, foer,

126s,

3, 43.

16947, 1752,

1947,

fodsti, II 4895, se sti.

foldegærde,

foeg = et halvårs svin, II 10.

foldelede, 1 12241, II 1213.

foer = får, II 5565, se får.

foldepart, I 7088, 9714,

foering, I 27252, 42712, 454, II 82—83,

foldepenge, III 53331.

III 47921, se foder.

foldeværge,

en

244

III 110 6, 1214.

I 122 41,

I

III

4015,

1301.

4171,

41516,18,

4205, III 46719.

foerte,’se forte.

foesædet,

41517,

foldegemmer, 17244,95 4,114 53,122 42,

foergæld, se four.

foere, se fure.

I

= foldegærde,

se foldegærde.

fodergæld, I 16839, III 2062.

fole,

bænk

i

gildehuset,

I

fuolle

foelle,

ung

= en

hest,

I 56 72, Il 11 5, 22030, III 508s.

folk = tjenestefolk, I 22329, 11151313,

3691.

foete = forte, her en mark, II 58215,

se forte.

89, 12347,

23318, 25441, 26325,

172 10,17-18,23, 28-80,83,48, 50,
4035,

II

188,

III 57, 83, 23, 3612-13, 386,

411,7, 35 4 35,57-60, se fougden.
fogedsvend, III 37 0 67.
24 9,12,

3 1 4, 42 4-5, 32,42-43, 70 38, 44, 81, 83, 88,
954,14,82, 10310, 12242, 127 3-4, 130

1-2, 132 20, 169 47, 175 2,15, 185 3,17,
26015,

28761, 302 36, 34014,

II 76, 81, 584,7,

16, 41516, 46617,

11,18,24,

120 71,

126 8,19,

I 28012. 3691,

folk = et menneske,

37315,

II

29424.

for, se får.
forbeid =
heste

bed,

kan

det

gøre

arbejde

ud

i

en

133 5,20,

forbels

= en,

I

et hus med

har

der

forbrudt,

sin

forbrodt

markjord,

forbøde = bøder,

II 567.

forderligt = hurtig,

I 2, 3, 281, 33,

341, 353.

forening, II 378 — 81.
forfang = hindring, I 12 10,

1082,6,

111 2517,

130 7,29,

19, 42 6,

232 9

2046, 2443,43, 34816, 412 3, 4256-7,

forføring = bagvaskelse,

479 17, 508 6, 525 8, 26-27, 84, 544 18, 22

forførm = uorden, spektakel,

5784, se fål, fald.

forgræs, I 46823,67.

Vider og Vedtægter. 3. Bind.

II

4182-4,18, 4252.

46215, 5596,19-20,

121 5-9,19-20,

par

jord og gør arbejde deraf, III 9.

22-28,39, 20241, 25547, 28426, 427 4,

117 2,

et

køre,

3798.

fold, fol, I 2, 4, 1311-12, 15,22,

194 7,

5551, 55811,13, 5704,25, 5769, 57914,

III 30 6 36-37.

foged, fogden, I 411,77,88, 7138, 8815,

22,

II

fold,

304 3. .

I 33918.
1 12026.

41
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IH 47.

forgrøde,

forjet
fork,

glemt,

=

313.

I

fortoft, II

I 289.

uret, II

17311,36.

II 274 7.

fortog,

I 41518, 47557.

forkort =

III 8113.

forlalsmanden,

forindbemelde, uo.

fortoug,

III 4754.

fortojret, II 245 5.

11,

hjemting, I 2015.

forkøb, III 3433.

forum =

forlover = stille sikkerhed, 17138,2192.

forvending = vildledelse, I 3553.

forlæning = lån, I 23428.

forvises, uo. I 203 9, 294, III 251 21-22,
forvæser = formand, III 56.

forløfte, III 147 23.
II 801,

formaledider, uo. = bander,

formanden, III 117 8-14, 1215,11-12,20,

forminde, uo. —

=

uo.

fornøje,

4016,

250 29,34,

godtgøre,

550 45.

I

284 88,

110 12,65, 43 0 4, 446

II 95 46.

fornøjelse = godtgørelse, II 1098,24814
competens = rette domstol,

II

four, fouring, II 407 26,

forprang,

II 14225,

4128,

III 35022,

III 5663,

se

og fraslåer.

småstykker,

der

ligger

uo. = højtidelig

gået

ind

uo. fraslæt,

II

184 41,

1715,

bande

ved

fransoser,

en

frid,

I

438 9.17,19,

2,

11111,

118, 129 20, 182, 21021, 23313, 2552,
27619-20, 297, 314118-19,185, 3252,6,

19518.

forstanden,

uo.

forstander,

I

—

forstået,
504,

164,

585—86,

I 267 38.

329,

77 5,8,

382,

III

588,

5905,8.

foerte,

I

333, 336, 361, 3706,24, 379 9,

38312,

4816,

182 34,

forsømmelse, I 127 6.

forte,

og

sygdom, I 1342.

fred,

ved agerenderne, I 488 5.

803-4,1114,

24921.

frahøster

29319, 4562.

fransoser,

III 35435.

forsoeret,

18441,

se

fraslåer.

fraslåer,

forsamling, I 35, 282 29, II 96 50, 116

foi siætter =

1715,

II

54314,

III

frarivning, II 18441.

64, 379 3, 48236.
forræder, I 2758.

14851,

156,

II

32820,

39 2,

427, 8110, 422

II

2395,

281,

111

5582,15, 573, 577, III 4 6, 9 n, 27,

291,4-5,

501,

43188,

458,

46617,

3028,

1242,

14429,

28530,

317, 3906,22,

34, 400, 420 9, 435, 455, 53218, 577,

2747-33,47631, 49111, 522 li, 5471,

281,

3814,

frahøster, uo. II 29319, se frapløjning

4562,

forpagter, III 587.

fort,

186 49,

III

III 36866.

frapløjning,

276io.

I

303 6.

foder.

23054.

på,

74,

24-5,

26069,

fougden, se foged,

fornøjelig vederlag = tilstrækkelig, II

53,61,

foster,

II

49715,

godtgøre, 111 40835,

8,16-18,26.

foro

forældre, I 83111, 203 9, 4101, 4204,5,
4408,

148-49.

130 7,11,

foryndie = udgift (?), III 62.

7214,

12718,

40012,17-18,45,

5191, 586.

1,2, 42919, 432 3, 438, 4391, 445 7,

fredagre, III 4481-2.

4481, 557 7,11, 564, 58231.

fredbårer, II 2998, 45017.

242, 28510,
505 3,

517,
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fredde, uo. = fredede o: gjorte istand,

II 274 8, 307 2, 394,

frede, uo. I 1413,

III 16e, 22 2 3, 23 2, 3021, 43 il,

459,

4819, se freje.

fredeng, I

111 718, 54315,19,

fredsklokken, II

I

frelse = indløse,

fremmed folk, I

946,

20817,20.

6410,63,

10417-18,32,

243 33, 26014,52, 284

5418, 6316,

122 79,

16031,41, 28633, 3035, 321 5, 3413,
412s, 4303, 46816, 473 2,

51817, III 22 4, 64, 11421, 1225,11,
18,

1319,10,25» 21311, 327 9,343 2 9,

41, 3782 3, 40551, 48129,37-38, 561 2.

fremmed kvæg, I 7 1 38,87-90,14 4 35, 154,
18019,

158,

30448,83,

4,9,

I8820, 196 27, 28 4 40,68,

33812,

365,

371 li,

407

46822, 5031,3, 11 145,18,4632,

14,

109 4 6,

47 40, 55 24,

furing, I

3,6,

20177,

466 9,16,

21311,

47816,

34817,

504 2,

136

39018,

54212,18,

128 12,

1841, 292,

III

196 62.

194s

4241, 45018,

III

122 43, se fodring,

furkiste, fyrrekiste,

III 373 72,74.

furtømmer, III 36 0 52.

futerasere, uo. = furagere, skaffe foder,

II

137u.

fylderi,

108 33,

I

471 27,

420 4, 455,

II 446 6,

III 45412.

fylding = jord at fylde med, I 26 6 36.
fyrsted,
fæ,

19031, 251 6.

I

I 52 57,

261 19,

348,

8-10,16,19,

441,5,

12 1 29,34,

1781,

32113, 4641.

III 4 7, 61,

133 27,

fæhoved,

fure, I 360, 4486, 4834, 4841, II 29 23,

60 8,24,26,

391

I 1021,

121 2 3,

439 4, 442, 44813, 454, 467 6, 51817,
35 2,

1346.

får og

ko,

16510-11,

34318,

244,

II 4112.

I 30230.

fuldlukt, to.

69 24,104, 231, 29110,16, 3103, 4261,

461-2, 703,5, 741, 77 4,

II

fugle,

svin,

fuldgærde,
I

4506, 454, 463 4,49, 496 7,13,

359—60,

4184,

II 46217-18.

40,68,295,33710,40212,41410,42815,

II 42io,

2741,

159 85, 214, 27151, 48215,

fuld hest,

1765.

53 61, anm.

86 3,11,12,16,

5021,

1 20511,

frugtsommelig, to. I 443 5, 458,463 2.

fugl, III 9419, skadelige fugle, I 56 71.

22333, III 2391.

fremdræt = forspand (?),

4448,

I 277 22,

III 4 2, 249.

fuelværk =

frede, III 43, se frede,

182 2,

Marts,

II 258 57, 306 3.

III 22 3.

fredning, 446 7,15,

11451,

25.

II 212s, 36943, 38312, 469 20,

frugttræer,
126 7, III 200 76, 2178.

II

fredmark, 1 53 61, 43 4 55.

65,

356 2,

frugt,

111 571 u.

1413,

22,37-38.

freie =

III 371 70.

fruentimmer, II 476 34.

fredgræs, II 44814,

fredløs,

frue, I 290,

Fruedag i faste,

I 2551.

89,

15822,

287 61,

4498,

78 5-7,

II

30447,88,

3031,

4739,

87 13,26,38,

125 5,

131 1,10,12-15, 22-23, 26-27,

17414,18,36,48, 217 20,25,

29,35,51, 255 47, 291 10,15,30, 31214,
341 4,

3423,

557 6 7, 5611,3, 5703, 57610, 58015,

31,40-41,

5904.

5134,5,8,

344,

38 3 5,

3628,21,23,26,29,

42 0 9, 43 9 4 7, 4651,

5226,17,25,

5685,

5297,

5351,

frem tarv, I 324 1

549 2,

fri mænd, II 38—39.

119, 391,6, 4311, 441, 461, 741,3,

fri tøjring, II 245 5

273 26,

56315 19,

2871,3,8,

58318,

29910,79,

III

32221,

♦41
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336 13,18, 29, 343 2,16,18, 27, 390 16,18,

40655,

4516,

415 3,

412s,

4956,

542 9, 557 7, 5611,3, 5661,2,

5071,

fjeder,

=

fædder

III

195 57,

90 27,30, 121 75, 142 26, 163 48,50, 237

1-2,5, 266, 272,28020, 3081, 349 3,
406 22,

III 2905,

459 474 li,

fægang, III281,39 2,158,3961-4,497 21.

II 352 8.

fæhjord

fæhyrde,

II

113 31,

III

4956, se hyrde.

1179, 2409, 5492,

III 3898, 54625, se hyrde.

37631,

5089, 51017-18, 535,

457 4,

32 2 20,

77 8, 914,

1107-12,25,

46112,16-20,

140,

3921,

5893,

se fælle, fællig og tælling.

fællesbed,

III 453o.

I 294, 348, 4271314.

10414

I 7986,

fællesdrift, I 28 5 48, II 454. 459, 56212,

48415,

fællesenge, III 557 8, 579 9.

52815,17,37,

fællesfiskeri, II 492, 4981-2.
fællesforening,

III

134.

fællesforte, foert, III 29 4-5.

se kreatur,

fækreatur, II 508 7, 535 37,

fællesfædrift, II 46919.

fækræ, I 375 29, se kræ.

fællesgåde, III 582 30.

fæld =

fællesgade,

brøst, II 359.
=

dømt for fæld, I 43 n.

fælder = pløje

fælle,

første gang,

I

4821, II 158, 39617, 5031

fælle

= fælled,

II

5264,

3, 75 62,89, 123 51,

148 55,

III 57, se grud.
45020,

III

16 8,10,

154

491 6,

46821-22,

II 2132-33,

4141-4, 426, 460

157, 167 29,34,

190

9, 12,16,19, 54 2 26,

III 4 4, 2512, 70

15, 4451, 447 i, 4504, 454, 46821-24,

66 21,23,

4471,

348,

5021,

3317,12, 35610-11, 37420,26,

33,63,65,

I

fællesgræs,
144

28,30, 385 26, 393—94, 406 2, 42713,

27 5,

II

fællesgrund,

13112,

35, 19515, 1981,25914 28548. 57,60,
309 80,

fællesgrov, III 324.

68s, 7318.

fælleland, II 39617, III 65.

26,

III 61.

fællesgang, II 442, 44710.

fællesgrudganger,

522n,i6,

532 20.

fælled,

4959,24,29,

46616-17,

fællesejendom, II 409 35.

5561, se høved.

fældet, uo.

1226,

194 56, 25 6 87-38, 33 7 22,

144 14,

39123,

283 24,

III 927, 265

5071,3,

11810

11,13,16, 24, 131 10 11,16. 134 1351-14,

III 5611,3.

II

46927,

5032, 52322, 5383,20,

1,7,

4896,

fællesbroder,

fæhyrde, II 9 2, 10,

44710,

4802.5,

4131,

39113,

417, 442, 460 o,

4161,

fællesarbejde,

fæhalmhuse,

I

36310,16, 377,

506 8, 52917, 29, 54316, 562 3, 578i,

303 25, 349 21, 5612, 57116.

fæhøved,

3121,

III 87, 27, 312 8,356,442, 51, 65,

fædriften, I 4, 7, 91, II 2 1 32-34, 34 50,

=

3082,

29217,

3246,9,11, 3291, 3382, 3401, 3412,

4.5, 4151-6,

2139, 291.

377,

28020,23-25,32.

3436,

8, se fænet.

fæbed = græsgang, I 320.

fædre,

11, 1949,11, 21, 26, 40, 50, 53, 54, 21718,49

5031,

11117,

II

13, 2132,

125 7,31,16,

134 6,13, 24, 27, 159 27, 36, 38, 47, 50, 173

2 3,16, 77 3, 589 3, se græs.
II 442.

fællesgærde,
fælleshede,

II

427 2,

429 2,

III 293.
fælleshegnet,

fælleshjord,

III 281,

II 56212.

fællesindmark,

II

14 3.

466 2,16,

SAGREGISTER
fællesjord, II 309 6, 3145, 316, 46919,

III 3715, 491.3,6,7.

fælleskålhave, II 32910-12.

4501, 576io, 58015.

140

fællesskabets ophævelse,

I 38910.

5623,

fælling,

17515,

234, 517

5382,25,26, 56215,

537,

= tøjr,

II 4251.
III 2667,10, 508 a.

I 4621,3-4.
156.

II

36940,

385 22,

fævogter,

I 203s.

føl. I 73 52, 10413, 1306, 145 36, 1855,

8O93,

1307,

1039,

611113,19,24,

43 13,

19,21,

se

fævaser = veje, II 17210, 186 50, 188.

179 6,

194 12,14 27, 258 10,14,19, 3541-2, II
9,

III 2651, 5103,

III 8217.

fæstepenge, I

II 2409.

fæmen,

107,

37-38,60,

III

213-14, 226, 231, 235,

fæste forbrudt,

fæstensøl,

2408, 242, se fælled,

I

I

fæstekådner,

564, se fælled.

se fæmon

fæmon,

47518,

fæsteprotokol, III 432 2.

fæste

fæmmen,

II

429 23,

fæstegård, I 473 45.

40, 4632,

fællingsvange,

I

238, 47869, II 542 25.

27 9,14,20,36,39-45,

1610,39,

II

276,

se ferde.

II 44711

III 396 3 4, 4195, 423, 4242,

5769,

I 226 9.

II

III 43512.

fæstebrev,

II 39332, 399 36.

17, 5364-5,

24112-13,

gårdfæste og gårdsæde.

fællesvang, 44916

48-50,53,

III

gøre istand,

færde =

fæste,

fællestarv, II 446 5.

II

9817,

472 4, 476 6.

fællesskoven, II 4609.

fæl lig,

12175.
649,

færgested,

fællesskab, III 914, 45412.

fællestyring,

fære,

færge,

1363 13,

III

I

III 54 8 33,

II 39 9 32.

fællesmoser,

II

fængsel,

fænniche = fane, landeværn,

fællesmark, I 25115, II 58216, III 245,

fællesmændene,

fætyring,

3 1 6 79.

13812.

fælleskvæget, III

645

11013,16,

142 24 34,

87 13,15,24,

1241,9,11,

17311,14,

163 48,

17-20, 23, 36, 46, 51-52,

211 2, 7-8,15, 20,

22, 24, 27, 30, 32, 37, 41, 47-51, 55, 231, 281

195 21,

202 7,

25910,

27617,

3884,

407 5, 40810,14, 447 2, 469 28, 5032.
II

3025,

1256,
30,

4528,

6416,

135 8, 158 24,

76 3,

11438,

1703.16-17, 220

258 60, 29213, 300 4, 3105,3959,
46919,

44814,

507 7,

4805,

5397,

III 24s, 46 3, 62, 77 4, 12824, 1351,

3104,

24610,39, 2665, 276s, 32112, 329 21,

3401-4, 3413-4, 344 2, 36416, 383 6,9,

404 43,48, 419 5, 5071,5, 52816, 590 4.

22,

2919-10,14,17,23,

38 9 28,39,
529 7,11,

2993-4,

39 0 7 12,25-28,36.
III

11810,15,

39 5 7,11,

299 9-11,18,

følger = mænd, I 27045.
følhopper,

I 25910,

20 33 34, 62, 80, 321 11,15, 326 1-7, 336

53 7,

7,18, 28, 30, 346 13,18, 37 9 4, 38 7 4, 5,1,

539 7, III 9310

389 7, 400910,16,

24610,

4654,

5042,

542

10 11,15, 18-22,28, se fæmmen.
fæ mærker,
fænet,

I

I 2,

hose,

2665,

447 2,

3105,

469 28,

II

507 7,

44814,

11317, 11815, 12514,
2843,

497 27,

se

føl

føløg og hoppe.

følhoser, II15824, sefølhoppeoghoppe.

43 2 44.

fæenet,

25860,

17 22,

47 30,39-43,

52 53,66,92,173,111194 56,38 7 5, se fæ

føløg,

I

14536,

II

11438,

344,

358,

529 9,11135 6, 40 4, 42 6, 45 9,320 4,12,
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646
3935,

329 21,

følhoppe

se

40443,

før karl, ført bud, føre folk, før hjælp

=

I

fuldvoksen,

27618,

3785, 4123,

30877,

28383,

II 29638,

392

fattige

=

børn,

flyttes med vogn, I

skal

der

112 22.

495 6,

4941,

II

19 28,

27 9-14,36,53, 4845, 83, 9443, 103—5,
212 2,7 8,31 33,

11966,

24 0 9,

312 2.

2431,27, 29217, 3093,

242,
3143,

3407, 3413, 347 2, 358, 383 8,

336,

20, III 57225.
førebørn

58, 4419, 450 b, 454, 456, 463—68,
48213, 492,

og hoppe.

15-17,21,33,37-38,

44 0 9,

389,

49 9 3,

III 292, 491-3, 52, 134, 137 6,

5493,

førefolk, I 112 22, 115 55, 111 581 26.

187 29 30, 2155, 2222-4, 224 2-5, 226,

førm = fred, I 501.

2391,

forring = læs, III 497 25.

2903,6,

250 21, 26916 17, 276 8, 287 2,
293,

295,

30532

401 19, 26, 29, 33, 36, 58,

190 31,

I 83110,112,

2741, 293,

gård forbrudt,

162,

I

290-91,

14212-17,

15064,

2985, 5036,

II 418

3 12-18, III 83,

104,10, 775, 4856,8,

590 5, se gærde.

I 387 2, III

197 67, 4181.

949,

I

II 51016-17,

gårdfred,

II

2134,12,

gårdsæde, 3 1 5 124-25.

120 25,

138,

169 49,

III 297 3, se gårdsfolk.
27 7,

353o,

416,

166 57.

37 2 55,73,

38 7 38,

36,

53116, III 27713, 3353, 57331.
gårdfæste,

I 49820.

gårdgang,

I

4003,

77-78, 81, 85, 92, 95,
122 38,

16615 16,81,

---- 62,

111 14, 56,

107 27'28,

129 20, 138,

144 27,47,58, 157

182 28,

241 19-20,44,

1854,30,

251 9,

26015,

287 59, 3561, 3613, 387 2, 405 9, 408

121 27, 125, 12918, 285 47,

se gærdegang.

4101,14,19-20,

8-11,

447 7,1,

II 6 6,

127 9.

765,

gårdlukkelse = gærdsel,

II 5566,

450 8,

42817,48,

453,

44510,

46828,4901-3,

11 5, 15 6, 11, 18, 4 6 36, 87 , 59 5,

784,

87 13,25,38,

111 21, 45,63,

III

134 6, 154 5, 17 1 7,20,48, 20 1 86, 211 2,

I 65 13, 77 73, 116 68, 127 9,

284 27, 29110,28,310 7,312 2,324 8-o, 9,

4236.

gårdmand,

gås, gæs, I 15 10, 5 1 53, 57,67, 74, 72 46, 71,

207 14,

III 235 42, 2458,4539,4856,

gårdkvinde, I

gårdsted, I 30015,22, 3317, 332,434 55,

III 542 8.

gårdfoged, I 12811.

gårdfolk,

II 57015.

gårdsled = gærdeled, II528 3, III486 7,

gårdsæde = fæste, I 120 21-22, se fæste,

14 2, 4314,16.

II

gårdelukker,

folk.
gårdsjoid,

5551.

gårdbryder = kvæg, der bryder gær

der,

II 36519.

gårdsfolk, I 123 48, II 16553, se gård

262 21,52,54.

I

gærde,

=

gårdmandsfolk,

gårdsavl, II 269, 282 24.

III 34920.

gård

46 3 6,

46716, 5003, 505?, 5164.

Gåde, se gade.
gård,

32820,

461 13,

20,28, so,

16727,86,39,
356 9, 3613,

2269,

26841,

3513,

374 20, 3861. 3891011,

327 2,

237,

343 4,

239 5,

241,

357—58,

247 13,50,

365 20,24,

3909,14, 3957, 4308, 467 s, 10, 474 6,

391, 396, 398 3, 3991,402 9, 4101,14,

26,

4191-2,6, 421—24, 426 5, 42713,43-44,

532 21, 535i, 5383,20, 56218,5731,4

478,

480 5,

50810,

5282,15,
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III

244,

35-2, 39i, 441, 46-2-8,6,18,

112 14, 13111,

9 1 4-7, 14, 25,

291, 299 9, 24,41, so,

27712,

59, 267 9,

142c, 195

326 5, 337 14, 346 is, 387 5, 389 n, 22,
420 5,

46717,

3924,

393 s,

4682-a,

49129, 497 24, 506 s, 5071,8,

422 a,

53123,54417,22,5561,6-7,565 8,57110.
gåseflok, III 339 86, se gås.

III 38910, 546 25.

gåsehyrde,

gaf,

gav,

12815,19, 13217, 165h,

11557,

102i,

II 22 84.

II 4442.

gadedam,

gadedige, gaddig, III 2751.
gadefolden,

143 24, 147 47.

I

III 225 s.
111 ie.

gadehus, I 168 87, 190 si, 293, II 376 71.

I 192 44, II 27 s-i4,86-40,

gadehusmand,

47 ai, 35,65,

10 s 5,

I

38 9 9, 469, 47 5 4,24, 28,

67 20.

I

gadegærde, I

gåsehjord = gåsehyrde, II 86 7, 220 29.

gab,

gadebroer,

gadebygger,

gadefred,

II 5413.

gåsehjord,

13,26-35,46,48,

54316, 577 13, 5784.

48-49,

77 16,

4845, 5419,

29217, 529 7,

118e2, 243,

III 194se.

48, 183 4/189 28, 2251, 2391, 242 24,

gadejord,

I

2865«,

gadekær,

I 57 76, 360, 362 s,

II

25545.

gavstok,

gabestok,

I

137ii,i9,

125 a,

II 61 n,

14319,

110 s,

III

279 4,

342i.

gablukt, gavlukt, to. — gablukt er, når

gadeland,

290—91, se gadeland,

I 255, se

I 25449.

gadelandspenge,

gadelukker,

II

gadeløkker,

III 29 2.

14 2.

gærde kan holde kvæg ude, I 12815,

gaderom, gadrom,

---- I 42 8, 73 48, 101 1, 121 28, 84, 128 18,

gadestævne

15,

30128,80,89,

292—93,

II 81,

4804,
3402,

1942, 2562, 277 22,

184i,

1781,

17828,

121 2-5,

4031,

338i,8,
105 1,

II 182 38, 318, 320 a

3955,

51120,

256 2.

60s8-89,

414 is,

2810,20,44,
si,

67 22, 28,

17713,

18127,

6,9,

434 se,

46510,58,

4316, is, 77 is, 99 66

17311,15,

195

II
144

21716,51,57, 312 1, 324

3271-4, 343 e, 37158, 381, 403 7,

406 21,

429i,

47628,30,

3,7-8,19,

443,

477 7,

571 28-24, 29,
51

III
62,

3221-10, 326 1,

102, 253 29, 403si,

4451,

451-20,

523 24, 5281,9,17-21,
1816,
65,

36s, 40 3, 46
99 2,6,

III 389 9.

gadesvin,

20,29, 267 88, 274 a, 291,329, 388 5-7,
392 2,

III 2618.

442 2,

se stævne.

= led, I

162, 164b

439 7,

195 is,

394,

69, 8815, 100 80, 116 64, 122 44, 13218,
160,

176 7,

141 8-10, 39, 42,

18718,26,40 41,

23i,

I 412,

gåde,

gade,

137 86*27,

7-8,

6617-18,24,114,

115 60, 1181, 127

III

463 8, 5751, 578«.
gabluve, gabluge

108 84,

245 s,

363 9,11,17,

109 2-5,

353 2,
290 7,

II 44 w

411,3,

I

967,11,12,

III100 s.

gadejord,

107 17,

189 as, 2081, 225 8, 312 59, 3431,4-8,

galenskab,

18 23, 52s4-56.

I

set. Gallidag, 16. Oktbr. I 72 48, 48, 77 78.

I 81102,105, 99 20, 13512.

gamlemænd,
gamlekærv,

III 330 82.

gammelfolk, III 184 22.
gammelskæl,

III

192 47, 210 2.

gangbro, I 495 o.

gange

=

gå,

I

305 52,

350, 37421, 382 32,

II

522 6, 18, 19,

III

25841,

5282,

327 10,21,27,

331,

346 24,

167os, 391 is,

3714,

335 8,

40 7,

35587, 56,

419 2, 426 7
gangsti,

I

445 3,

II

139 ie,

19510,
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3314, 45019, 474 i4,

III 209 5, 260 49,

434io. 463 5, 525io, 547 28.

garn

= fiskegarn, II 4944, 500 s, III

350 22, 48917.

107 28, 115 50, 138,

190 «o,

157—58,

408«, 41514,

361,

432 48, 450s, 46823, 490 2,8,
115 45,

89 25,

784,

II 46 ao,

171 7, 312 2,

357

III 303 24, 389n, 506 s, 5071.

—58,

I

468h,

giere = ren el. gærde,
gilde,

I 3691.

I 622,8,5,

63 5,8,

94i,

91,

76 65,

112 21,

2,5, 318,
115 42,

III 44o, 78 7,

583,

171,

178,

180 4-7, 202, 2032, 259 45, 282»,
415 4, 436,

413—14,

57716, 58122, 590 7.

gavn og fremtarv, II

gavn og gode,

III

I 41,

II 74.

369 8-5,10-17,

48 54,

417,

III 313 es.
II

20714,

gilde

=

lav,

2781-73, III

III 8 s, 10 o,

6e,

III

17617,

I 5031,

III

77 3.

gemen, to. = almindelig, 11754,111422s
59 ss,

II 569 s,

III

19557,

271 22, 27, 491 27.

genbo,

I

I

genne,

uo.

75,

76 5,

=

jage,

møde,

81, 92 37,4»,

2 1 9 25,27,51,

247 13,47,

II 55 22,

11120,

173n,

29 5 30,

5 13

gilde,

230 20,27,

226,

II

gjelde

231, 235,

176—77.

159—63,

I 213, III

170.

148—52, 159

166—69.

gildesbroder, 1 11344,

197, 220 9, 227,

274, 275 4-26, 278 2-78, 289, 310 »o 145,
329—30,

3691-5,8,17,19,

II 359.

se

gildesboskrå, III 171a.

328o,

54 oo, 94 7, 214,

gildeheste

se

259 n, 40812, 441 n,

26048,

238, III 157—59,

—63,

47816, 53123, 583 86.

I

228-38.

og ugjeld.

gildesbo,
13,

I

gildeheste,

gildesbonde,

gemme,

III

2741-12,

198—238,

I

146-77,

gildesbogen, III

tykke,

519 27,

477 7,

465 2,

378,

20186, 22030,37, 284 27, 300 5, 387 87,

=

391,

3781,15-1»,

232 18, 27, 86, 41, 248 15, 45-46, 35 4 35, 5 1 5 3.

389 34, III 10 7, 24 4, 36 8, 38 1, 346is,

gefallen

341 15,

328---- 31,

og gjelde.

273—74,

59 ss,

II 99 ea,

195 is,

I

364,

gilde, uo.

III333 as, 423,470, 497 26, 540 8,553.

geder,

311 95-148,

38-89, 52,

se gildes.

146.

324i, 363, II 234, 243, 314 2,

gavn og tarv,

235 1-24,

2321-30,

gilde = alle forbindelser med gilde,
190.

I 76 05, 210,

gavn og nytte,

228 8-25,

243 38-86, 26221,41,58, 275 7, 2781-30,

II 4948, 74, 12177, 26070, 336, 370

578,

gavn og glæde,

133 1-25,

152 1,3,56, 2134, 11,40,

567,

411,

115 59-68,

197, 215, 217—18,

1751,

402 9, 4191-8, 433 58, 493—94, 498 22,

246 7, 304 2, 400, 424, 45710, 505 2-a,

335 8,41,

II 396 is.

II 20 28, 31 aa,

5034, 504,

14 8 48,

10417, si,

27619, 297

183,

173, 1751,

411,0 7,

II

81102-13, 93 4-5, 951,

112 20-45,

2191-40,
1210,

I

461,

= gærde, I 277 22, 300 20.

gier, uo.

170 55-05,

bedste,

435 01,

III 24815.

18-28,

og

III 396 5.

gevær, I 41518, 4218,

gave, II 39, 6824

gavn

320 b,

29911,33,

II 56420.

20716,

gav, se gab.

gavlbænk,

112 14,

III

gensti, II 22588,
gevalt,

5674, 72 4o,

gasse,

5,10,
548 82.

502,

III

II
152,

333,

3781-28,

33710,13,22,

461,

370 45-40, 56, 58, 07’68,
171,

32-33, 37, 491 28.

230 s 12,

500,
404 14,

245 7,14-1»,
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gildesrum, III 23436.

gildesbænk, I 221 n.

gildesskik, I 297, 318, III 161.

gildesdag, I 233 ih.

gildesdrik, I

171 es, II 74.

134 3-8,

gildesskrå,

gildesgård, I 112 26, 28, 38, 115 59, 119 13,
12 1 26,

14,

136 14,16,21, 24,28, 138, 21 3 —

220 ø, 12,

226,

275 5,12,

23480,

278 2-3, 7, 9, 28, 28, 312 100, 109-10, 117, 187.

gildesgerd, gildesgerren = tilberedel

I 311 97,

gildet,

til

37913,

II

231,

289 73,

237,

152,

157,

176, 228, 260 40.

161,163, 170—72,

gildesskud, I 316134.
112 26, 28 45, 138,

I 83107

Gildesstuen,

gildesstævne,

I 2794,6-8, io, 37,

31195,

379 7, se adelgildestævne.

gildessæde, I 315120-27,139, 384 28,

37048.
82105, ios, uo, 112,114,

I

gildeshus,

20-27,

227,

2783, 379k, III 23214, 244 o.

328 o, 329, 380 2«, III 170.

sen

I

30018, 397, 498, III 146,

232 9, io, is,

136 14-28,

121 26,

10884,

170 55-59, 22 0 6, 9-12,

99

138,

22 8 7, 11, 15-18,24,

274 3-5, ii, 278 2-9,22-28,

bo,

III

17517.
gildessøskende,

2781,12,32,

11228,

I

42, 54. 312 100, 102, 110, 119, III 255 33, 86.
28124-25,

275 n, 278

I

gildessøster,

297, 300 18, 100, 104, 109-14, 129, 137, 328 6,

42-44, 311 94, 100, 109, 125, 129, 330, 34 5 22,

419 s-e,

3691,4,5,17,19, 3781,38026,461, III

329-31,

3708,5,

461,

4408,
147 24,

173?, 9,

38026,

II 37 1 51-62, 68,

501,

153 11, 15, 25, 84, 36,

1747,11,15,17,24,

III

164 16, 20, 28,
180»,

231

231 7-13, 21, 250 19, 33.

gildesvald, I 220 9,12, 228 7,11,15, 234 20,
III

153 7,ii,i5,

173 9,

174 7,15,

se

gildesvold.

7, 15, 25, 48.
gildeshøje, I 237 21, 238.

gildesvarer, III 170.

gildesjord, I 235, 237 21.

gildesvej, I 279 6-9, 23, 312 100, 109, 328 o,

gildeskar, I

100 28,

329, 3802O, 501, III 23215.

136 is.

gildesvold, III 149, 171—72, se gildes

gildeskorn, I 28012-15, is, 31197.
gildeskæp, I 2782.

vald.

gildesøl, I 81102,104,107-8, 97 n, 9919-21,

115 59, 22 4 32, 36.

gildesladen, I

gildeslav, = lag, = laug, I 215, 222 27,

135 6-9, 237 io, 314114,188-34, iss, 146-47,

32,227 1, 231, 378, 38019, 495, II 80 2,

330—31,

9445, 74, 11653,00, 362 4, III 146—52,

254 32, se øl.

153 9,28-29,37,
166,

170—72,

157,

159---- 62, 165 28,

173io, 176 20,27,

308

42,78, 541 7, se grandelav.

gilding,
ginge,

gielding,

uo.

gjald =

37316,

378i,

II

420 7,

406 24

III 47 a.

= gik, I 381.

gæld, III 36I57-60, 408 85.

gildeslov, I 215, 38128.

gjalde, gieide =

gildeslyd, gildelyd, I 457—61, 498—

gjelde, uo. II 556 2, III 422 2.

betale, II 569 9,13,15.

gjelder, III 290.

502.

gildesmad, I 369 3, 3781, 391.

gjeldbæster, II 45815.

gjeldheste,

gildesmand, I 2741.
gildesplads,

III

III

174ii.
gildesret, I 215.

15418,25,30,

165 20,

III

199 73,

21310,

se gildeheste.
gjeldvæder,

II 462 is.

gierd, en afgift, I 3691, u, 19.

40442,
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girri og gærd, se gærde,

gjerre,

grandebog, II 97 50,

122-23, III 280

gjøde, gjødning, se gøde, gødning,

12,8, 294—96, 31155,82, 380, 382 5,

glarvinduer, III 364 03.

3854,

glaspokal, III 177.

5215, 539, 5416,40-49, 553.

giasserne = ruderne, III 167.

III

22913,

133i,

I

26,

2815,55, 35

40, 485i, 52, 55, 83, 106,114 86,236,

457, 499,

17418

15418,

518, 520,

50210,

499,

II 19 28,

grandebrev,

glæde, gavn og gode, III 171.
glædskab,

398,

239 7-8, 242—43, 260 oo, 262,263 77-78,

8i, 378, III 3, 15, I611, 18, 265, 271

gode mænd, I 20612.

22 27,

gods, III 411.

518, 520.

godtfolk, I 2015,9-h, III 356 41, 02, 05-66.

274—75,

331,

141,3,6,14,10,20,22-23,

II

grandefoged,

507 n,

498 30,

gråb = grøft, III 4 »7, se grøft.

28-84, 41, 27 0 7, 15, 17, 20, 29, 82“34, 43

gråt = mynt, III3447-8, io, 22-29,37,50-57,05.

40 1, 4-9. 18, 21,34,41,47-50, 55, 117 59, 173

grande, granne,

40,42-48,48,

13219-20,

I

194 4,

18820,25,

339 18,

25 2 23,

II

12,29,

189,

37,

381, 435-36, 458

234,

13, 14, 465 2, 466 2, 8, 5, 8, 18, 24, III 265

141-41,261-55.37, 4Oi-5o,52i-27, 571-27,

i, n-27, 333 87-88, 5001, 502i,8, 5041,

72—84, 851-76. 103, 1041, 105, 107,

5081, 5091,9, is, 5141,8, 516 2, 5201.

152 1 02,

108 5 80,

171 9 49,

210,

211

grandeforsamling, II 308

1 57, 232—34, 2394,8, 240, 242 - 43,

grandegade, II 119 es, 79, III 306 36.

244 3 8, 15 36, 48’49, 66, 71, 78,

290

grandehjord, II 26 3,

303

grandehjord

5, 8, 10, 20, 29, 82’88, 88, 41'42,

1 2,

262,

300 84,

312 2, 314 5, 316, 360, 36415-17,

22, 38, 42 40, 50, 66, 381,384 17, 27, 81 35 88,
394 3,

396 15, 18-19, 24, 84-86,

45620,10-11,

465,

531 io,

528 5,9 15,

5041,
532,

441 12, 14,

51612,21,

54115,17,19,

23, 84-85, III 4 4, 8, 5 6, 7, 8 8, 9 12, 10, 1 2,
17 15,

2618,20,

7317,

291,

391,

35 8-4, li, 14,

40,

3O8,io,i8,
411,8,5,

34,
49 2,

265, 268ii, 2751,5,12-13, 279,

=

113 29, 82.

vogtning,

grandelav,

II 55,

1084,50,72,78,
III 8217, 278,

72—74, 93 41,65,73,

212 3, 316—17, 362 2,
282 9, 297 3,306 37,67,

54O4,6 7,io, se gildeslav.

grandelov,

II 97 54, 260ee,

grandemænd,

II 3031,

398 29, 543 28.

287 i-8, is, 2901,8,5,291—94, 297 2-82,

grandepløkke, III 26 4-5.

334, 336 12-13, 17,25,84-85,41,

1,5,7,

3861,

393 2,

394,

3885,12,15 18,
3951 2, 3961,47.

40 0 7, 10, 18,26,30,84, 56,

5002.8- 9,

2.8-

13,

341, 384

5031-2,

5141,3,

granderet,
97 58 76,

II 49 50,

50, 70 27, 72, 84,

103, 105, 106, 112 24,48,57,

392 6, 4,

es, 78, III2814, o, 8, 2831, 284 e, 7, 285

39812,

1-8,7, 289 is, 2901, 291, 293, 296—97,

494, 496 13-26,

50711, 5084, 510

5151, 8,

III 397 5.

384 18, 26, 33-84,

grandeplads, III 5784.

326 6 9, 12-18, 19 21, 24 25,

89 22,

grandejord, III 516 3, 582 30.

280i-9, 2834, 2841 8,8-9, 2851,4,5,6,

321 8:9, 25 29,

II

113 28, III 30016.

519 2,

299 10,35,49,51. 334, 382 2, 499 -500,
50210, 521 4, 539, 552 47.

539,grandestok, III 17 15, 29 2.

540 8-48, 553—54, 561 1, 573 si, 575

grandestyr, III 3 16 78.

1,5, 10*18, 57 9 0-25, 80, 31, 583.

grandestævne,

II

1822-24,41,

30 29,84)
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40 2-4, 8, 47, 53 6, 11, 13. 72, 74 5, 93 39, 41,

25442,

263 27,

51'52, 55, 58 59 62,66,

II 57i,

72 2, 852, 107i, 179 27, 2111,

113 27, 30, 41,

105,

60, 65, 76, 153 5, 7, 211 2, 8, 29, 31 32, 35, 37,
42 45,55,

244 3,15,32,66,

234,

30 4 4,

417i, 515i, 540 2.

308, 444 ro, 26, 457 8-n, u, 4651,24 26,

grove gerninger, I 418 i-o.

503 3,506 6, 518 22,543 31,34, se, III8 4,

grud

II 16

2618,4,

27,

30 28,

40 7,

34i,

4310, 44 7, 83, 264, 265i, 16,21-25,275,

2813-8,

291, 294—95,

2831,

2821,

=

eller

2113,11, 2144, 217 e.

grundstævne, II 80 4,12-18.
grus,

49612,

23,500 2 6, 505 7,545 22 27,552 48,555 2,
57 3 29, 32, 57 7 13, 17 , 580 19, 25, 84.

grandevedtægt, III

10, 23.

grandevide,

7,

III

3,

23,

476 28,

274 7,

II 205 55,

grusgrav, I 456.

69,

577 is,

grydstøber, III 36155
græs, græsning, I 2, 1617, 5361, 80 90,

grandevidsmanden, III 73 17.

144 81, 35, 89, 55. 58, 65, 161,188 20, 202 6,

vilkor, III 10, 27 — 29,

34, 37, 39, 40 7, 41, 43, 45, 448.
grav, III 57, 63

64.

graven

byen,

omkring

337 9,

I

III 526u, se grud.

gryde, II 34 58.

5781,28,82, 584.

grandevilkår,

II

grundhus, III 432 2.

17, 3991-2,50,

418 2-8,

grus,

313, 408 30, 450 20.

III 163,

grund,

ål

slags

en

147 41,

300 14, 22, 85 87, 48-49, 54, 61, 3 1 9, 321 11,

417 2,

4421,

279 2, 3801,

III 2392,

343 5,

243i,

398 5,

2782o,

25911,

io-ii,
II 408 bo,

III

351 25, 27, 52.

287 57,

27616,

355 8,5,ii,

358,

402 9,

388 e,

427 10,15,26,53,

54,

366, 371
408 9-10,

403i,

446 o,

305 4©,

297,

360-61,

447 1-4, 452—

46828,84, 4901-6,

II 4,

5031-a,

gravgrund, III 801

7 7,

greis, greisning, se græs.

24 32,

grift = grøft, II 40, se grøft.

78 s, 858, 1041,3, 11016, 12814,16,

158, 24120, 42814, 4471,4502,

gris, I
490 2,

II

10,

115, 156,ii,i8, 86 6,13,

III 21, 154 5,26, 177 20, 2 1 9 28, 32 7 2,

395 7,
III

4371,4,

195 59,

319i,

507e,

205 o,

389 ©, 28,

51618,

287 2,

528 2,

298 7,©, so,

451«, 47816, 4881«,

504 2, 507i, 51416,32, 571 io, 58017.
griseso, II 11547, III 39 1 23.

145,10,32,

9,

44 20 21,

28ii,

62 14, 20, 24, 26,

53 8, 26,

764,16,

133 5 6, 11 14, 18, 20, 26 27, 33, 86*87,

19-21,

195 11, 21, 26, 28, 35, 40, 48, 58,

171 7, 58,
21821,

231,

237,

238 2,4, 241-42,

250 25,52,59, 266, 272, 273 4,8,13,22-26,

82 83,

291 10,16 17,21,

3103,

325 11,

327 5, 33211, 336, 3413,5, 343 7, 344,
3461,

365 21,26,31,40,

385 20,

392 27,

406 24,31, 413 12,4151 e, 41614, 426

gro = grøde, I 293. se grøde.

2-9,

grob, grov = grøft, II 27 o, 47912,9-10,

442, 44812,24, 457 5, 4609.12-10, 466

429i,

489 4,574 2,5 o, ©-lo, III 914, 131, 67 2,

2, o, 17,

309 50, 558ii-i2, 567 7, 572 25.

514 7,17,

groffenbrad = grydesteg, I 369 s.

grosken, en tysk
10 sk. III

grovarbejde,

og engelsk mynt =

621, 93 2,

1742,

438 4,

480 2,5,

478,

54012,14,19-20,

440 9,

507 710, is,

56315,17,

580 o, 10,14, III 4 7, 5 e, 612, 8 7, 1111,

151,

I65,

20 6,

381-2, 391-2,

173.
I 60 so,

432, 433i,

49i,

58 — 66,

233-4, 18, 14-15

354-5,

42 8 9, 441, 451, 48 is,
708-6,15,

73 is,

741,
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77 8-4,

81 10 11,

11,17,

11810,15,

137 8,

95 22-23,

110 7,

124 n,

131n,

122«,

græslæg, I 40811,13, II 417, 426, 427 3,
44710,457 4,466 2,

18318,50,56,60,

234-5, 44i, 742,

242, 243i,n,38, 42, 265 1, 7 8, n,

græsløn, III 715 0.

1351,
211,

9 1 4,

176 27,

III 6 2,

17 11,

7 1,

19454, 211 1,432a.

18.20, 276 o, 12, 285n,i8,286 3,2984,

græsmark, II 478, se græsvang,

20.22.20, 3201,23, 328 18, 39018, 400 9,

græspenge,

4198,424 2,5,13,14,432 3, 440 3, 456,

I 27 3,

159, 35611, 365 4.

37111, 385 30, 47451-52, II 79 9, 104 a,

464 3, 466 io, 477 is, 48815,495 5,10-11,

198 28-24, 29, 220 30, 282 23-24, 27, 309 3,

14,

385 22,

5031,3, 505 3,5,8,

522- 23, 528

427 2-8,9,

39011 12,

388 11

17,22, 542 11,12,18-21, 561 1,564 2,570 o,

438 4,9, 447 ii, is, III35 3, 42 8,70 5,10,

5754,io, 5781,8,9,15, 587, 5903,4.

74i,

græs og vand, I79s7-88, 10518. 11451,

II

486 0.

II 430 2,

III 11815,

194 54-58, 211 1-11.

græsfæ, II 342 5,

III 5613, se

græshøved, græskvæg.
græsgang,

16837 39,42,

I 79 as,

18019,

196 27,32,

37111,

445 1, III 194 50, 4221, 490 22,

26014, 304 48,

197,

544 18, 28.
26014,40,54,

I

III

137 o, se græsgæld.
græsgæld,

I

4830,70,82,

II 256 52,

se

græshegning

en fejl for græsligning,

grøde

=

175 3,

336,

18013,
210,

124 a,

II

III 503i, 52712, u.

afkom,

408 b,

I

453,

III

13111.

grøft,

I 9i, Ils, 20, 24io, 35, 81102,

20410, 256 4,7, 26945, 3531-10,

363,

355s,

357i,

44212,

446 b, 491,

55,

108 o,

107,

38410,

403 u,

14 4,

40, 50,

II

12712,

150 19 34,36,

13510-11,10,

17311,

19510,

247 9, ao, 274 7-io, 3i, 2991-2, 302, 306,
307 o, 320 2, 324 3-4, 3291,9, 33210,19,

se dette.
græshule, I 3.

336,

græshøved, II 342 8,

græsjævning,

56212,

II 28123,

3411 5, 358, 413

291 10,

3091,

se græsfæ.

58318

-III 772,

51818,

547 1-2,

801,

96 25,

12825, 264, 267ii-i5, 291, 296,

467 is, 469, 499, 527 12, 5418-9, 564,

grønager, II 3315.

græsleje, I 188 20, III 45412.
græsligning, 1158, II 103—4, ved en

står her græshegning,

427 3, 56212,

490 7,

5892, se grob.

græsle, III 7318, 587

309 2,

IIO7,

4561,

446 7,22,

421 13,

481 5,

320s, 395anm. 1,4205, 453 9,462111,

44710.

græskvæg, I 33812,24,

2398,

3422,

469 20,

se græsfæ.

græsjord, II 478.

25,53,58,

se græs

93 a,

I

20410,

19'21, 41,

græspenge.

fejl

19514,

157,

græsgangspenge,

II 25437.

115 54.

grøen,

40518, 42Oo,

182 2,

anm.i,
II 438 a,

mark.

grøde,

365-22,

1617,

I

græsvang,

græsøl, I

græsfredning, II 446 5.

34714, 437, 478

243i,

græstørv, I 9i, 201

182 35.

græsbed, I 27615, 287 00, 325 2, 405 s,
406n4,

131 11,

17 20, 504 2, 544 is, se græsgæld.

197 21 22,

4141,

416 2,

III 5031-3, 583 34.

grønjord,
65-20,24,
532 20,

II

144,

77 15,

57016,

564i, 581 23.

III

2810,11, 39,

21 82,

16 1 36,

51818,

16s,

71s,

522 7,

3219,
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grønland, III 22i.

Guds gaver, I

grønnehusse ?, III 2317.

Guds hus,

I

1 8,

48 32, 54, 70, 86,

18 28,

1,

16,98,

140,

20714,

.231 27,

17160,

15172,

134

184,

172,

Guds navn, I

233 2,14,17,

2442,

283 34,

318,

329—30,

364,

368,

309 79,92,100, iso,

297,

34522,

359,

3521,

369i, 377—78, 3971,4 5,

4208 4, 425, 4264, 442 2,5,

412 5,15,

457-61,

46212,5,

472 3339,

III 362 59, 3801.

I

92i-0,

15171,

397i,

463 2,

II

gudstjeneste,

27619,

25913 si, 38, 274,

274.

134 3,

gudsords foragtere,

210, 215-19, 224 so, 22810,

278,

449 9,

611-2,

125—26, 127 8

11446,61,

II 721, 2891,

III 1791, 2031, 5401,45.

grønning, II 46 84.
Gud,

15172.

I 6I1, 184,

524 31,

522 9,12,

51016,

272 24,

2391 13,

27,81, 500 4.

Guds velsignelse = korn, I 210 21.

gulv af sadder, III 4391,

67, 75,

gulvfejelse, III 35125.

169,

18649, 210, 2112,221-22, 22641-42,

gyde, 14

57, 233, 241, 256 48, 266

gyst

302 2,

335, 3461, 350, 3513,

305i,

374 68 71,

353-57,

289, 295 ss,

382,

388

400,

40414, 420 o, 433 4,436,501 io, 524 28,
557 7,

54436,

100 9,

29,

157,

III 7,

53,

164,

8215,

76,
152,

15310,

166, 171-72,

17410,

13812, 146,

104,

178, 1791,18 28,80,63, 202, 214—15,

228-29,

2301,5,27,

2391,5,

249 is,

III
480

Guds vejrlig, I 48 32, II10 2, III489 m

Guds vold, II 1.

111 22, 50, 66,

557 7,

423 7,

2791-7,

25, 38, 40i,i2, 72—73, 84, 94 43,51,

106,

85 ir

302 2, 354-55, 3941, 475 22,

57,63, 499-502, II 1, 10, 14 1,23, 29,

103,

1741-2,

571,

-6, 14is, 291, 3884.

får = et får,

der

har

ej

lam,

III 64.

gæld,

I

28 4 38,73,

22115,

49 49,

213 3,

4 13s 9,

II

III 362 58, 481 29,

355,

486 s, 565s, se gjæld.
gærde,

9 1,

I

10 3, 6, 8,

41 2,8-16, 81, 35,

89-40, 65, 67 23, 87, 82 93, 101 1~5, 81, 103 9,
111 10,47,
133 24-25,

121 27-34, 53,

12812-19,

125,

163, 165 10 14,48,

1781-3, 18,

27122, 278—79, 286 5, 293, 296- 97,

182 1,

307 39, 48, 58, 69, 75,

1, 9, 11, 225 l 5, -39 1-5, 9, 21-28, 48, 25 0 5,

324 29, 332 36, 341

1841,6-7, 17 28,

194 2-6,25, 198

—42, 362 59,6i, 74, 3801-2, 397 8,3991,

19,26, 35, 255 1-6, 16, 31, 40, 45, 2741*2, 22,

416, 417i, 43511, 453«,

287 58, 295, 2985,30015 80,46,320,321

411,

413,

492, 499, 5151,5, 518,

473,

489k,

539,

54420,45,

555i, 586-87, 589

i-2, 7 8, 325 2-6, 331—34, 336, 352 io,
355 a, 357 n 363—64, 375 26,

353i-io

Guds almisse, I 233 n.

37912,

383 5,iou,28,

Guds bespottelse, I 184, 192 42.

40314,

4041-ia,

Guds børn, I 621.

44213,

Guds del, I
Guds død, I

127 s,

4252, 462i,
402i,
550 45.

II

III 179i,

394i-s,

426 9-io, is,

444 o, 4451-8, 451, 454, 466

1620,48, 480115, 49611, II 8, 13, 50,

115 ei.

gudsfrygt, I 1331

393,

4161-5,

134 2.

107,

184, 397 1-7, 410 j,
102 75,

203i,

185 49, 2112,

316 75,

500,

108 5-o,o,

244a, 2468-9,

140 io,

45, 2907-9,20,22, 299,-2
312u,

320 2,

3381-7, 3401 3,

24, 38,51,

323

302, 3061-6,

329-30,

336,

342 2,4,345, 363 9-19,

38 5 21, 23,36,

38 9 25,1’4, 391
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39 4 2,18,22,25,

16,81,

411 6,

40 6 21,

429 ø, 437 i, io-ii, 443,444 2,446 7,9,22,

gæslinge, II 47620, 50810.
82 105, 99 20,

gæSt,

119 16 17,

112 32-33,

454,4561, b, 46815.20, III17 u, 231,11,

22. 134 2 5,12 13, 17 1 61 64, 177 11, 2 1 9,

69 1, 8O1-5, 93ii-i3, 20,26, 105 i-?, 108

2206 9,21-22,32,40, 228 6

1 4, 7 8, 28, 121 2-5, 123 8, 18, 20, 25, 131 9,

243 33 34,

141 1 5, 9, 12,

109,102,109 16,128,129 31,

208 8-io,

158, 183 17, 25, 89, 42 46, 62,

234 34-35,43, 242, 245 8-9,12,

3705,

22 23, 264, 2857,12, 296, 32814-is, 335

48,

2755 ii,

232 8, 236 6,

28010-11,21,
3 28 6 ,

312
33 1 6

38026, 395i, 421«, 461,

II 74,

501—2,

371 54,56,

473

529 9,

1, 6, 21-24, 39 9 3 6, 15, 40,42 2 3, 6,449 1 2, 6,

III 147 28 29, 148, 153 5-0, 30-32, 37, 164

457 s, 4581,3, 46010, ie, 462 i-n, 470 2,

19-20,24.29,

475 2,15, is 19, 499, 527 12,19,21,38, 541

7,15, 34 3 2, 4 8 0 25.

8-9,

578 o, 582 31-32,

575 i,

554,

se

gæstebud, I 262 21
gæsteng,

hegn.

gærde, levende, III 589 a.

2 32 18,

24 5

III 354 35, 515 3.
modsat marskeng,

II 573.

12810.

151,

gærdebrænde, I 495
gærdegang, 1 12918

gesteng,

gæstepenge, I 228 o 23

gærdebroder, I 31198,100,147-4«.

gærdebrud, I

174 6, 18 1 8

236 7, III 147 23,

153 6, 17, 23, 87,

164 14.19,24,29,

169, 171e, 1723, 174O, 344o, 482 3s.
185 o,

III 911,

se

gæsleret, III 36158

gæsteri, III 356 41.

gårdgang.
gærdelukke, III 542 n.

gøde, gødning,

I 59 bs,

149 5».,

356 9,

gærdeskov, I 4801-15, 49613.

47038,

gærdeskrå, III 96 26.

13917,31, 19617 20, 241, 277 13, 4317,

gærdeskæl, III 582 31.

57018 19.

gæidesyn, III 209 6,9.

5102 8, 5192, 530 20.

gærdsvide,

I

1981,

211,

gærdevidepladsen, I

I

290 3, 497 22,

gødskning, 1 262 21, II 4409, III 32925,
453 9, 455 2.

213, 2251,4.

gærsel,

III 22i, 83,

gødningsblændelse, II 309o.

gærdetyveri, I 257 5-6.

gærdevide,

II 39, 6518, 83, 10172, 128 13,

4414,

199 anm. 1.

76 65,

10417,

123 53,

Hå = eltergrøde, II 525 33

I 8812, III 367 65.

14212,16-17,186 9,2015,9, 255 2,274 2,

håndværk,

300 15'16, 22'23, 28, 322 7-8, 3317, 353 7,

håndværker, III 228 7.

363, 404 8, 416 2, 446 3,5, 450 4, 454,

håndværksmand, III 480 20.

46718-19,63, 4801,13, 4867, 11 14020,

hånlige gloser, 11 323 s, 9.

405 20,

17822,

3071,

llOs-9,

117 8,23,

45122,

122 5,8 9,

III

131 9'10,

185 25,46, 207 2, 21011,2181, 250 20-21,

50, 405 51, 456s, 463 o, 9.
gærselhug, III

121 5,9, tu, se gærsel.

gærselskov, I 387 a.

gærselsvej, III 405 52.
gæs, se gås.

hårdrag,

I

1134i,

22012, 228b, 328 5,

495, II 217n, 371 53, III

149, 153b,

1735, 1748.
hårdræt, l

115 59, 279 9.

hårgreb, I 40210,

hårkrighed

=

II 154 7.

trodsig,

127 4.

hakkelsemand, III 35028.

stivsindet,

I
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hal, half og forbindelserne,

se halv,

3091,3, 313, 316, 422, 4384, 4722t,

hale, II 252 34.

492i, 4981-2, 51717, 54119, III

hallende = kommer af halvt, I 7037,

13,26917, 322 20, 392 4, 535 37, 544 is.

208 2.

III 190 39,

halningsgærde, III 24713.

kærnekorn, III

=

hartkorn

445 2.

halned = til halvt,

hartkornskassen

i

187 29.

Nordby på

III 430, 431 i-s, 438, 440.5

135

Fanø,

441, 447.

halm, I 58 anm. III 992-3.

hartkornstaxt, III 467 i«,

halme, I 451, se kærv.

hartland,

halmtag, III 48130

harttrekkes = ødelægges, III 413.

200 3,9-12,10,

I

halsjærn,

II

40412,

411 1-2, 4732, 477;, III 477 9,19.

halvgård,
489 2,

I 258 7,

17.

357 4,

365,

42713,

282u, 395 anm.i,

III 261 52,

I6615, I8I24 25, 18821,23 208
438 5,

31091,

85 2, 19,42,

29318,34,

255 44,

45 29,42,

II

II 32 4i, 4845,

halvgårdmand, I 28871,

3021, 343 5, 446«,

187 51, 2454,433i,i2,466 2, III

330si, 394, 5402.13.

harve, at hugges i stykker, 1 4627
harveslæde, II 446 s

44, 303 23, 3822.

halvgods, III 38i.

has til diger, måske sener,

balvgærde, I 3212, se halned, hallende,

hasard = ansvar,

halvmand,

III

53—51,

se

halvgård

mand

hammer, I 328«.

III 99 3,12, 200 74

II 353 s,

213 2 3, 379 3.

el.

hansdag

24. juni,

239,

356 2,

9817,

12134,

375 2«, 4112, 426 5

9(i2, 493, II 11«, 135io,

440

158 24, 170

3,52, 212 8, 28122, 306 2, 3261, 347 2,
348i,

426 2,

570 20,

1093,

III

22 3,

35«,

49 2,5,

71 «-7,

237 4-,

25431, 33714, 391 3-4, 405 49,

137o,

143io,

I 4

have,

31111,

set. Hans baptistæI 649,

42713,

385 23,3«,

70 30-37,

67 23,

6,

132 3,5,

20 29,

II 4i,

III

209 7,

19042,

26813,

havedige, II 33 4«.
havefred,

III 225«.

havegærde,

292, 4451-2, 480

I 2049,

4,6,13, 495,

III 111 10,

19039,

2082,

4632, 47919.
havelåge, havelok, III 554.

haveled,

haveleje, III

havelej,

haver sig utilbørlig,

hare, Harie, Harre, se harve.

havesyn, II 36313.

havetorn, I 4161.
havetyv,

Il

3381,

363 9-10.

475 3

hare, I 435 «o.

I 294, 4471, 452—54, 456,

III

475 2-3, 13, 14.

567 7, 57113, i«.

46927, II 14327, 162 41, 300«, 308 s,

499,

3247, 328s, 3381 2, 363o-io,

46610, 475 3,40, 5071,5, 5091, 546 22,

hartkorn,

237 23,

23315,

10131, 205n, 290-91, 3012«, 3212,
404 3,

hampefrø, I 59 «5, 48215.

dag,

I 222 21,

233 27.

hauge,

hamp, I 12349, 288 «7, 475 s«,

II 803

I 32«, Il 260 «8,70.

hassel, I 682027, 416 1.
hat

III 50 7, 53 3, 54 4.

Hamborg courant,

set.

72 2,

107 1,15,09 70, 184 42, 211 1,

522 12, III 72 9, 30013, s«, s«, 57, 330 28,

471.

107,

I 4626-27, 72 47, 75 79, 102 7,23-24,

harve,
130 3,

halvbol, III 41i, 441

III 8217-18,20.

II 26172.

III 15415,

17515.
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hafer,

havre,

73 51,76,

266 34,

hafre,

haufre,

303 43

408 u,

3541-2,

451, 482 3, 491,

432 39,

423,

1617,

I

132-21, 18 1 23,196 82,

10521,

293,

418«,

13, 15, 20, 34,

III 434 8-9.

havn, I 86a,es, 10,

169,

211 2,23, 25,85, 48,

152i-5,h,

15017,

149,

13, 17, 20-28, 25, 27,

320 2,9,

109 11, 19, 31, 38, 73,

107,

131i,

1241,

302,

174 13 14, 84, 53,
31 7,

3271-12,

324-2-u,

3 1 9 6,

3291-9,

II 85 8, 238 3, 2907, 3512, 39617,

338 2,

438 s, III 48, 22i, 545, 24610-18,27,

16,28,29,40,394, 400,442—43, 446 7,9,

31,44,48-49, 288 6, 292, 2984, 32219,

455

455-2, 4582, 469 2, 4841,8,11,17-18,

6,11, 19-20, 513 4,10,20, 5282,18, 5381,

494-2,17-18, 510 2, 5612, se are.

2,22,

havrejord, I 215, 238.

havresæd,

III

II 6417, 22847

I 3,

465i, 479i, 4894, 503-4, 506

5471,

558 a, 560 9,

55, 92 s, 104,

23 2-8,

havresåed, III 257 39, se havresæd.

342 2-8, 344 2, 362 8,10,

3401,

»s, 2081-n, 225 8,

312a,

158, 383n, 509.

264

43-4,7,

235 40, 242, 24712,

276 6-7,

265i-io,

111

141, 18317, as,

2831-13, 296,

319i, 3822, 3911-9, 40013,

299«, 19

havrevang, II 238 3 «, III 3913, 395«.

40117,47, 411,414, 419 5, 4491,456 3,

havrevangedige, III 395 5.

457 3, 458a, 462ni, 495 5, 498-99,

havsnød, I 219 a, 23428.

505 8,5,5071-6,511 s, 522,524 o, 12,17,

hede,

I 144 35,53-54, 154, 158, 161—62,

II

450—51, 454,

441ii, 447i,

20618,

771«,

90 28-80,

162 88, 40,46, 68,

175 15,

54i«,

4845,

15 7,

138 13,25-26,

21718,81-32.

234,

2,10, 572 81,

III 264,

466 2, 5492-8, 558

27017, 2901,6,

3032«, 32114, 513i 2

18,21,

5561,

5661-2 so, 569 2,io, se

gærde.

hegne er begyndt el. lyst, I 200 anm.

1,12,15,10 i anm. 2,20.
liegneager, III 396 5.

hegneborer, III 300 u, se borer,

hegnedag, II 41.

5612.

heen, II 29 22, 38, se heden,

hegnelav, II 362 4.

hededige, hiedieg, II 377.

hegnetid,

hedejord

hedningsgræs, II

171?.

187.

heft, hefte, uo. I 5153, 131 u, II 18547,
122s, 565 3

hefvet,

III 77 5, se hævd.
hegneden,

3871-4,

—52,

8,

504«,

173,

193,

584,6,23,

92,

1 43 9, III 234 35.

hegningsgærder,

hegnsmand, III 2421.

198,

hegt, heit = forvaring, I 144 ao, 277 22,
304 4«, 332—33, 380 20, 406 10, 416 20,

361,

382,

4451 8,

451

357 4,

491—92

17i«,i8, 26,

5312,

lis,

403i4,i-i3,

4661«

565 8.

286 56,298 5,325 2,

143 28,41,47, 50-51,70,

353i-io,

284«,
562 3,’

hegnevang, II10912, III29911, 54210,13.

hejneden,

heine,

heining,

200, 2.612, 15 20,
344 21,

30

hegnetvang, I 43«.

hegn,

hegning,

II ‘22 as bo,

538i, 580«, 14, III 2664,9,20,
32429-ao,
443 4,
5082,
560,

hedske = husstand, I 2781,12.

III

hegningstid,

81,45, 45 27-31, 81, 3307, 506 5, 5299,

II 39.

II

43i3,i«,24

76 e 10,

1, 4,

6 o,

50, 52,
787,

87

42817 18,

213 9,

4484,

322 17,

II 536 7,

III 19659,

326i, 34613,85, 4681,

491ai.
hegteløs, hekteløs, III 27610.

hej ved,

III 590 5, se hævd.
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=

helbol

451, s, is,

III

helgård,

se

heltefiskeri, II 492.

henpløje, uo. I 75 ei.

bol.

helde, helle, se hilde.

herberge, III 356 41.

helften, se hælvten.

herløn, III 64—65, se hyrdeløn.

helgård, 1 258 7, 357 4, 365 4,484 9, 489

2,8,

III

490i,

13i,

282 9,

26152,

2454,

187si,

II 3241,

I 288 71,

445 2,12,

433i,

12, 36h, 40, 45io.

10, 12.

herredsmænd. III 7,

395 anm. 1, 471, 5781,5.

helgårdmand,

herredsfoged, I 286 54, 290, 385 so, III

107,

466 2,

herredsskriver, III 36 n.

II 35, 213 s,

I 292, 294,

herredsting,

III 485 s, s.

III 4 4, 303 28, 382 2, se helmand.

helgen, I 182 so, 197, 286 58, 11 11388,

herredstingsdom,

helgensdag, I 411, III 330 so.

herredsvide, II 553.

helgensed, I 286 ss, II 113 as.

herremand, I 109, 183, se husbonde.

362 s, 47.

II 336 s, e,

helgods, III 42 s.

Herren = Gud, I 611,8, 1751,4.

helle, uo. = skjule, I 6410, 67 21, III

herrens tjeneste, II 468 n.
herskab, I 6618, 108 34, 114 48,71, 122

367 os, 472 7, se huse.
hellegang,‘I 37911.

42, 47, 54, 126, 128 11, 1 45 40, 58, 72, 186 9,

helligaften, I 244 so.
helligbrøde,

721-s,

I

85i,

282 si, 49,

307 es, 96,

327 4,

3317,11, is, 20,22,28,

348—49,

351 e,

364,

196 26,

60 se,

264 27,

3971,

210i,

2442,

III 2971,

II

232 2,

38128,

38910,12,

4491,

helligbrødefoged, III 2619.

50,58-61,

helligdag. I 263 27, III 1815, 473, 481

25, 86, 40,42,48-58,57,59,

helligdagsarbejde,

398 a,

17927,

I 611,

463 8,

2431,

3021,

93 2,

1742,

18, 19, 20,

165 58,

7716, 79, 83,

343 5,

366 25,

3048,

307 2,

III 28 2,

297i, 332 85, 515i, 5551.

4510,

helligdagsbrøde, I 175 2, 359, III 5551.
II 47024, se helmisdag.

helligtrekongdag,

I

39,

II

4212,

II

522 9,12, 542 24, III1791, 2031, 239 2,

helligmestid,

464 5,14,19,

450—51,

4801,12,

479,

484s, 4867, 489s, 493-94, 496 7, s,

81, 89, 513 2, 540 1-2.

359,

3941,

411i,5,io,i8,i6, 416 a, 418 4-5, 430 24,

417i.

285 49,

493,

II

56,

50911,19,

315,

308i,

361114,

38 e,

40,

411,5-9,

80 2,

461-2,6-11,14-20,

16-17,71.

1818,

2052, 2l0ii, 23435, 246 8-16,

27,44,48-49,
288 5,

41 4,10-11,49 50,

103, lO8i-so, 296 85,42,

27 7 1, 27 9 2,4, 7, 2801-8, 7,

2901,

297 i-s, 19-28,

292—94,

29, 51, 58, 69, 78-79, 380, 383 12, 8‘6, 385 4,

354, 356.
helmand, III 53—54, se helgårdmand,

386

helmisdag = 1. November,

anm.i, 3961, 452 7, 455, 4564, 458,

34528,

376 ao,

III

33828,

helgensdag.

I 285 49,

se

alle

anm. 4,

4606,18,15-16,

389 7,14,18,

4648,

484 1-8, 11, 18, *7*18, 29,
517 5,

helmismad, I 24 6 44-45.

5142,

helm, en plante, III 434 7.

570 8, 14, 19, 27.

518,

394,

46719,

472 7,

49618,25, 500 2,
554,

5612,

hemmelighed, III 475 5.

herskabsdele, I 284 87, se dele,

hemmeligsted, III 353 80.

herskabsrejse, I 172.

Vider og Vedtægter. 3. Bind

395

568,

42

SAGREGISTER

658
hessel,

II 40833,

801,

III 77 2,

168.

heste, I 1516,23, 4834,39,44-46,49,53-57,

hestehave, III 48919.

II 19617, 27713.

hestekobler,

68 27,49-50,52,69,73,87, 93 3,9, 10311-

hestekorn, I 72 48.

13,18, 11114,48, 12136, 1306,1011,15,

hestekreatur, II 507 7.

25, 138, 145 38,41,45, 166 22-26,30,36,

hesteleje, III 36 0 54.

175 3,

1855,13-18,

1822,

1799,11,

2002-21,

19411-14,17,22,

240 10-11,14-15, 20,

26, 28,

234

2255,

251 9,16, 21,

259 10-11, 27 7 23, 28 7 57,68,70-71, 304
33 4 8,13,

46,53-55,

379 10.30,31,

41 8

1-2, 42713 14, 448 2, 469 27,59, 5033,

I 26 7 38.

hestemarked,

hesteplag, III 12824.
I 4181, 445 n.

hestesko,

hestetøjer, III 117 2.

hie, se hede.
hilde, 11413, 5150,11114, 2026, 24011,

11 6 6, 11 5, 13, 156,10,35,36,40, 27 4.

287 59, 4482, II 12174, 29423, 38310,

57 1,5,16, 21, 24, 78 8, 81 2, 94 44,107 1,

406 24, 4194,

126 9,16, 20-21,

17, 75,

131 2 4,11,15,

33-34,41, 1545,28,32-33,51, 1715,16-17,
197 20 28, 26, 35, 39-42, 45-48, 53,

35-38,

2112,22,30,41

237,

2431,79,

267,

26 8 2, 278 14,23-24. 29 32-33, 291 10,34,

309 2,

3104,10,

383 10,14, 34,

313,

39113, 23,

4161-4,

4131-4,

430 6, 4468,10-11,

4651,

46917,

406 23, 24,
4262,8 9,

4244,

463,

46112,16-17,

4733,

4802,5,

5087,

53011, 5561-2, 56110-12,15,

5134.5,

19,

36943,

3261,

5686, 5699-13, 5781,4,15-16, III

53.5,
20 2

88-9,

103,6.11-12, 151, 1611,

2512, 357, 404, 42 6, 444, 46
54 5,

6,8,13,
117 2,15,

77 4,

926-7,

106 9-10,

130 7,27,

123 7,26,

13 / 8,

142 6-8,186 26, 53,57-59, 2 1 2 6-10, 23 9 2,
24610,25,52,

4,21,
393 8,

290-91, 307 4o, 3263,

33 8 30-31,

39811,

346 13-14,17 18,41,

40013,

4142, 4221-2,

42711,15,18-19, 4411, 4434,11-12, 465

hildebester, heldbester, II 3105.
hildeheste, I 31194, III 25840.
=

hildelaug

hildeøg,

hingst, II 20136, 24922, 28427, 54015,

III 3924, 531 23.
hingstplag, II 3121, III 12824.

hittegods, II 9341, 26173.

hjard = hjord,

4407,

II

26,35, 59 0 4,

5766-11,

57912-14,17,

se bæster,

hoppe, øg.

5685,7,

se

hjord.

hjemfærd, I

11233, III 49130.

hjemgæld, I 18711, 28118, 313107,138,
331, 333, 4816, 501, II 156,26, 27 7,
36—37,

169 70.
29216,

4454,

6417,

824, 8610-11,

17 1 7,22,30,

31110,

25 3 36,

39335,

45814, 503 5,

58110, III 19559,

1267,

28 5 30,

427 4, 4383,

51’48,25, 5352,

2194,295,47714,

27, 55044, 57331, 58336.

hjemsæde, I

4,7 8,11-12,14,

III

337 14, 36

hjemgærde, I 48214.

570

20612,21.

29213,

219 28,

495io,

5642,

I

hildekvæg,

17413,

II

5-6,11, 4726, 47816, 48814,24,29,33,
52610,19, 5551,

3927, 542

III 39122

10,15, 576 7, se hælde.

hjemvej,

I

134 4, 26 9 42.

83110,

100 25,

11913,26,

137 21, III 15632.

hest til 12 rdl. II 38414.

hierd,

hestebrænde = brændejærn, II46112.

hierning = vogtning, I 30232.

hestefælling, II 2395.

hiere = hyrde, III 58016,18.

hiærd,

uo.

= vogte, I 14962.
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hion = husstand, tjenestefolk, 128123,

41,43, III 3421.
hiord = flok,

12711,16,

199 28,38,43-44,

38632,

4287,

58212,

III

264,

32,

323 25,

24 0 9,

2 1 7 18,29,52,

309 2,7,11,
539 9,

46814,

56110,

163,11,

1111,

465,

30221,23,

2871-18,

305

326 5,6,

338 28,

388

4241,

4481,2,

504

392 6,

2-3,6,

117 56,

171 9,14,17,

15926

29215,

28020,26,28,

56,

869,

7026,

II

13918,

32712,

4584,

46615, 471, 49026,28, 51313.

II

hyrde,

=

hiore

53 9, 6418,19, 90 26,

30 26,80,

135 7,10, 159 27,

35535,

452 7,

3963,

III 5661-2, 570

II 56913.

hjø = hø,

7,11, se hø.

hjærd, se hierd.
hjølle, II 1715, 432, se høle.
II 5685,7, III 119,

hiørde = hyrde,

5709,17,19,81, se hyrde.
hofder = hovedager, forpløjning, III
23430, se hovedager.

hogetørv, III 276 a, se hugtørv.

holdtshuse,

2,11.

hjorde,

68-69,

til husfolk

bygget

eller

daglejere, I 57 77.

holme, uo.

II 51819.

182 35, 312 2, 386 32, 399 35,86, 46814,

holmgræs, II 5583.

47 4 5,

holmsteder, II16032 34 1113368,419 3,

57 1 28,

52 9 7,8,19.

2112, 291, 3366, 38311,

III

3021,

se hyrde.

II 867, 1717,18,

hjord, uo = vogte,

5118, 5563, 567 6.

holmvogter, II 5583.

20, 28122, 111 32816,17, 33611, 387,

homle, se humle.

457 7, 54625.

hoppe, I 56 72, 202 7,20, 23428, 2519,

hjorddreng, II 126 9, 13510,13,15.

27617,

hjordkorn,

II 115, 156-7,35, 64 16, 11118, 125 6,

III 335 3.

40810,

4075,

42713, 503 2,

hjorløs, to. Il 29215-16, 397 20, 53014.

1358-9, 17413,17,38, 202 89, 220 30,41,

hjordran, II 17514, 56419.

28324,29,

hjordvagt, II 219 29.

39113, 395 9, 44710, 4651, 467 7,19,

29110,34,

774,

3261,

3004,

hjul, III 83.

III

hjulbare, II 25387.

5085, 52816, 5642, 5766-11, 57912-

hjulbaresti, III 43410.

hiurde,

hiur

I

5564,

34318,

III

II

19455.

hiurdelag, II 442 - 43.

hinanden,

I8611-12,

2193-5,

42-43, 33913, 362,

6514 16,

I

26119,

28231-34,

36 5 6 , 37 9 8, 40 9 6,

11015,23,51,227

41, 25130, 295 32,38,3051, 309 3, 350,

374 67,

542 23,

III 22 2,5,

2516,

52

—54, 187 29-36, 2154,19, 2183, 231
8-9,16,83,

24816,31,

49510,

hor, III 35586.

hore,

I 22118,

II 3135, 3496, 37258,

horesøn, I 2287, III 1537, 1747.
175 3,

412 3-9,431 81,443 5-8,467 20,40,59-60,

11 812, 8610,43,67,

24610,

III 55 0 43.

hiælp = en mand, II 29638.

hiælpe

248,

14,17, 5904, se heste, øg.

= hyrde,

442-43,

12711,

5s,

293,

30789,53,

•horn

at tude i,

I

116,

4834,

411-2,

17813, 196 29, 253 30, 264 28,42, 412 5,

41518, 4223

426 2, 439 6,

II 4451,

III 2814, 287 2,3.

horn

på

33214,
704,

kvæg,

II

46112,

34816,

horn og korn,

17618,

III 10 5,

353 29.

200 31,37,

164,

39014,

24 7,

53124.

I 332.

horn imod horn, II442, se hov og horn.
42*

660

SAGREGISTER

hornkvæg, II 5731,4.

hugtørv, II 3344, se hogetørv.

hors, I 3784, III 19659.

hujen, II 9966.

horsdreng, III 1114.

hulgrøfter, II 17311.

horseskrække, I 116.

hulpløjer, II 24921.

horseskrerre = horseskrække, I 48 34.

humle, 1 59 85, 4385, 48215, 11 37049,

hosbonde, se husbonde.

393 29,4111, III34510, 379 8,7,47919.

hoseklæde, klæde til et par hoser =
bukser, I 12347.
hosværelse

humleavl, II 25857.
humlegård,

= nærværelse,

I

20918

II 40518-19, 410, 4111.

humlehave, I 67 23, 10131, 27151.

hou, houf, se hu.

humlekuler, I 5985.

hov, houf og horn, II 2921, se horn

humlepenge, I 316133

imod horn.

III 587—88,

II 432,

hovarbejde,

se

humleranker, II 40410.

humlestænger, I 5985, II 4111.

hoveri.

hunde,

hove, I 69so, 493, se hoveri.

hoved, II 47638.
hovedager,

10069,

I

høfvedager,

47 43,

47,

30327,71,

19,

196 so,

III

2764,

II

se hofder, høfdeager,

3964,

høudager,

høvedager.

II 2758.

hoveddiger, I 5,

294,

I 18 23,

5254,80,

II

42817,62,

46615,

44410,

11863,

495,

25649,

33215,16,

47522, 557 7, 57229, 584,

III 19559,

226 9,

hovedgård, I 10730.

25447, 292, 3561-2, 415

19516,

3346,

8095,

18128,193

107 27, 110, 13114, 160,

4625,

29318,

3945,

II 386 so.

humleplukning, II 410.

30741,

4237, 4681-2,

35640,

48027, 49131.

hovedgærde, I 4816, II 306, se gærde,

hunde, at hugge en fod af, III 468 2.

hovedlod, II 475 28-24.

hundebulder, III 4237, se bulder,

hovedløs snak, I 28225.

huodager, se hovedager.

hovedrende, II 3318.

hus,

hoveri, I

6930, 7454, 9711, II 12073,

hue,

huf,

I

232io,

22330,

II 58s,

1210,

426,

11386,

30014,

3285,

11654, 2409, 37153,

4037.

2782,

I 6515,

309 78,

4124, 43030.

husarme,

to.

I

i

husbonde

hue, I 237 23, 499.

10,26,

I 6514,24,
41413,

107 29, 1107,

4193,

801, 9650,58, 136io,

45811,

50915,

III

137 24,

II 27 7,

I6870,
11422,

59 6,

II

12 li,

alm. betydning,

47 29, 59,63, 89,

19240,

330,

350,

37365, III 4766.

huder, III 35329, 48236.

hug,

27618,

2195,

33913, 37425, 3785,

hus, at vedligeholde, I 492.

526, III 30119, se hove.
hu,

at rejse,

283 33,

hovedvej, II 3311.

184,

120 25-26,

137 22-23,

137,

12719,

4106,

921,
177 10,

18923, 20510,12,15-18, 239 s, 83,

265 32, 274 2, 28011, 26,

18284,

I 18 22,

68 29, 31,111,

329,

3316,

413 7,10,19,

301 27,69, 71,

3348,

4192,4,

3983,
435

2235, 2256, 27325, 30947,61, 4445,

60,62, 4408, 4449, 461, 47868,48712,

46112, 5O7n, 55044, 57714, 58020.

49719,

huggen

= slåning

el. slet,

III 492.

II

136io,12,

12io,
155 9,

596,

764,

186 49,

114 34,
21716,
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31110, 403% 419 6,12, 46813, 47635,

4945, 4982-3,6, 51016-18, 57126,

4777, 4896, 4945,6, 4994, III 341,

1818,23-26,64,

4,

13215,

10011,

1818,22,

2044,

208,215 s, 25019,81,88, 272 28,332 34,
352 28,86,60,65-66,

4101,

4502,

547

husfred,

4414, 55 70,

53116,
57381.

100,114,

933,11,14,17, 1022,11,17,24,

30,81-84,

109,

13,54,56,

128 16,

130 2,11,20, 165 8 9,

172,

45,49,52-54,
183,

18228,

1102,15 24,66, 1196,

1741,3,

184,

1767,15,

189 25,37,45, 239

3,37,40,42, 247, 27618, 289-90, 293,
359,

34728,

4002 4,

382 32,

4139,

4181,420s 425,43350,4396,7,4438,

4621,4,44,49,

479,

II 142-41,

500,

2834,

290 6,

25844,

2131,

83, 62 4,7-10, 17,26-28,80,38,65,87-88, 91,

husbonde = herremand,

2061-3,

III

211,

297 8,

3279, 3827, 3951, 471.

23542,

166 57,
38738,

37255,73,

353 9,

III

41 6,

II 27 7,

I 458,

2134,12,

29,45, 585.

2044,

335 8,

27713,

. husinderste, III 7316.

huskvinder, II 5006.

husleje, III 35844.
husloge, III 19040, 2095.

husmand,
95,99,

54 63,70, 62 4,13,27,73,87-88,

94 9,

105 18,

114 49,56,

138,

154, 157, 159-62, 167 27,86,89, 187

15,44,

24120,40,45,

33,40, 46,51,

2519,

26014,22,

30 8 72-73, 86,145,

289,

261-55. 50, 55, 72 2, 811, 83, 84i,io,

3513,

28 35,89,41, 50, 58, 61-62, 67-68, 72,

37320, 385so, 38910 11, 3991, 408 h,

25,

170 2,14,20 21,27,29,

1521,

1-57,

240,

237,

346s,

142

242,

211

315,

26070,

372 55, 432, 4331-2,5, 448 li,

52429, 546,550, 555, 5769, III 282,

43,

19971, 2195, 274, 278,

28513,

4101,14,
4419,

496,

79-80,

II 83,

309 a,

366,

454, 4632,4,6,
482 13,

488—

9443,73, 105, 107, 122

162 88-39,

3932-8, 3952, 397 7,

361a,

43248,44,58,

421,

4506,

15,22-23,50,51,57 59,68,

241—42,

4171,

41912,

4471,

297,30326 82, 32219, 3264-80, 3839,

4122-4,

3569,11,

354io,

2122,7,30-81, 24 0 9,

25027,52,64,68,

29686-87,

3122, 313, 3143, 336, 3418,

46216, 468, 471, 4726, 5018, 5103,

3448, 3461, 347 2, 358, 360, 36418,

5141, 518, 55814-16, 560, 565 8.

440 9, 46010, li, 14, 463, 542 25,549 3,

husbondens ret til tøjring

i vangen,

II 2395.

III 498, 1376, 14540, 18626,64, 222

2 4, 2242-5, 226

husbondsfolk, II 37 6 72.

2287

2317, 2391,

24610,21-22,32, 261, 26916-17,2768,

husbrynde = brand, I 3782.

2829,

huse, uo. 16410,21, III367 65, se helle,

30222-23,89,67, 3782, 3962,4, 4008,

husejer, II 4732.

46113, 4636, 46716,17, 5043, 5057,

husfolk, I 5777, 64io, 123 48, 169 49-50,
2742,

293,

317189,

3547,

361,

3865,

22 84,

31 87,48-49,

313,

322 8,

398 3,
79 9,

38416,

34626,

4196,

122 79,

214 8, 29-83, 48, 47,

37466,

2902,3,6, 293,

5429-11,18, 58227.

husflid, I 49719.

43, 53,68,

28513, 2872,

46815,

husmandsfolk, II 36519.
husmandslav, III 226—28.

II

husmærke,

III 49, se bomærke,

163

husning, I

177 li.

29 6 36,

4931,

huspending,

III 35814.

husstraf, I 3983.
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hvørig = hvirving

hussøgning, I 495.

hustru,

611,16,106,

I

921,8,

10624,

hydager = hovedager,

1741,

17713,

hydesten = skælsten,

138,

13723,

12025,

184, 214, 235, 2756,13, 28123,26,51,

1-3,

4183,

40212,

4408,

4447,

II

21716,

18649,

384 23, 397

3681,3,30,

34014,

331,

4262,60,

41912,
2 3 5,

25130,

386 33,

364 16,54,58,

gilde,

I 378, se

hvorring.

III 466.

hustoftestubber,

851,

1559,

3401,3526,
465 2,

572 31,

26 7 37.

I
I

25218

hydsken = vandhus, III 35330. 4755.

103-7,11-12,15, 24 n,

hyrde, I 4, 7, 8,

27 3 4,32 5,331,34 2, 47 28, 31-38, 42,51,
61,69,

14958,65, 154 — 58,

30447,49,87-89,

1210,12,

10,

20613-14,
II 8—

4056,

492,

1611,

3030,

47 39,

III 20076, 2177, 22223, 2242,230

651819.26, 785, 79, 8926,36,49, 113

1,7, 2391, 250 19,30,43, 2791, 281 4,

30,56,68,

3421,70,73, 382 anm 5, 409 36, 4445

171 7,14,18 19, 39, 47, 200 29 30, 34, 37-38,

5016, 51716, 5401, 55917.

husværelse,

60

I

43,
III

anm.

158,

550 44.
III 55044.

253 35,45,

29 5 30-31,36,

hvad der skal til en tønde øl,

31 05,

I 28014,

477 7,

293.

4828 16,

463-64,

4896, 5088,

5564, 561io, 5811113,

5481-2,
176.

11 15,

hvedesæd, III 403 so.

Va skilling,

153-4, 27e, 47 9

I 3348,

292,
II

170

302 21,31,46,

3912,

39812,

3871-23,

32429,

40122,45 56,

4224,

4241,18, 4411, 443 4-5,7, 5041-3,9-11,

2 3,13, 33.
hvidtirsdag = Tirsdagen efter Faste

5071,6,

hvile, II 2382-3,5, 241.

fæhjord,

hvilested = graven, II 734.

hiørde.

hvilevange, II 241—42, 245 5,60.
II 4141,

eller tvær

ager, II 467 6.

hvol = hul,

II 390 s.

hvolgrøft, II

164 50.

hvørig.

hiurde,

I 7.

I

17 22,

II 47 39.

hyrdehus, II 22435, 453 27,

III 2517,

504i, 54941.
hyrdehytte, I 2, 4, 7—8, 115, 32 5.
hyrdekost, I 5569, III 55.

hyrdeløn,

hvolorie = hulpløje, II 24921.

hvorringgilde = hvirving,

hjorde,

hyrdeboder, I 91.
hyrdehold,

1,5.
hvojmandsager = hoved

576

se fårhjord, fårhyrde,

fæhyrde,

hyrdebakke,

4161, III 214

54416,24 26,

531 21-22,

12-13, 58018,

II 31910,12.

hvis = vis,

III

55—56, 66,

92 9,20,25, 98, 115 25,116 2, 2871-13,

hveken = hvilken, II 3904.

hværv, I

46215,

5 1 5 10, 52317.20, 52 9 8,14,22, 541 16 18,

hvedebrød, III

=

467 8,

4291-8,

427.4,7,

457 7,

44915.26,

317146.
hvalp, I

398 27,

38629,

hut = et lille stykke, I 491.

lavn,

2147, 32, 35 36, 47, 51,
28 0 20-22,30,

7,12, 3122, 314 5, 3231,2,10, 3471-2,

husvært,

hvid

52,

153 5,10,27,45,69,

131 1,12,

I 331,

se

I 39, 4836, 56 70, 155, 158,

II 9 2 12, 347 2, 4288, 4318, 51510,

543 30, III 47 9, 55, 302 20,46, 40122,

112 31.

444 4, se herløn.
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hyrdeløs, to.

1200»,

lille, 785,

III
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hængsler, I 70 85.

hærværk, I 286 55, 292, II 27 7, 353 9,

40444.
hyrdens eng, III 339 37.

376 78,

hyrdens gård, III 50.

s, 498—99, 573si.

hyrdepenge,

II 431 s.

342,

I

18,19, se hægte, hæfte.

I 503e,

hævd,

hyreinderster, III 7215.

hytte til pibe, II 82, 306 3, III 435 n.

tøjre,

II 4,

I 80 04,

III

III 77 5,

hø,

I

16882,

247 49,

335 8 9,28,

25448, 297, 305

348,

hæfve, uo. = frede, I 431
II 353».

hægte, uo.

= binde, tøjre,

II 4, 6 s,

22 35 87, 4313, 584, 7610, 85 2,3,105,

bs.

107 1,

hægle, uo.

379 n,

360,

409i, 412o, 471 85, 4887,

hæfd = hegn, II 4846.

114

24, 4111-2, 4141-2, 52510, 590 5.

52,71,

548 82, se hægte, tøjre.

13712, 156

6 a,

18, 195io, 357, 46920,

7-8, 115, III 354 84.

uo. binde,

III 428

hætte = hæfte, binde, tøjre,

hyre, hyrre, se hyrde,

hæfte,

242, 335

III 235 42,

hærværks bøder, I 469 29.

hyrderedsel, II 431 s.

hytte, I

56418,

124 2,

159 29, 32,35, 58, 172 10-11,

II 58110,

28, 2111,25, 2384, 241, 29638,3003,

III 13 8, 1816, 450 2, 5784, 583 35-86,

3021, 3908, 4O4io,32, 411 3,5,4408,

se hæfte, tøjre.

4441, 446 7,455,456 2,508 7, 514 7,16,
527, 535i, 547 1, 574 4,6-7,

hæl = tøjrepæl, II17418,507 7,III266e.

522 9.33,

hælde,

III 5 4-5,20 2, 4714, 531-7, 54 5, 68 5,7,

II 584,13,16,

881«, 44916, III

hældegang, III
hæle, uo.

hælften, I

12,14, 464 8, 471, 482 39, 487 9,15, 511
7, s, 5151, 527 is, 540 2, 556 3,8, 5612.

764, 5u7 7.

hænder = underskrift,

I

109,

152,

238, 250, 320, 376 31, 385, 421, 436,

455,

479,

102 76,

II 7 8,

123,

169,

25,

13,

210,

35,

231,

55,

287,

297, 30084, 335, 357, 359-60, 388,

400, 4345, 4442, 459, 470 24, 496 10,
503 7, 52588, 532—33, 545, 550, 567,
572,

577,

III

54s,

61,

68,

79,

134, 139, 221, 223 7, 274, 296, 317
82, 333, 378, 406 58, 415 4, 420, 430,

440,

4482,

19144,

158,

411 1,2, 4141, 419 8,4, 42711,15,446

1991,4,7,9 10,18,21.

II

13325,

234so, 267o, 2842, 297 2, 298 4, 323

23, 3264, 336 8, 347 14-15, 18, 88, 393 1,

193 52.

I 93 e, se helle,

hælfæste, uo.

11815,

928,28,

40013, se hilde.
hældebæster, II 45 27, 44814, se hilde,

4564, 4584, 525 7, 562,

565, 568, 583.

hængelås, II 26175.

hængetørv, II 2182, 3344, 6621, 77 15,

167 66, 51017, 518 is, III 290 5, 3961.

høbårer, III 531 22, se bårer.
høbjærgning,

215h,

I 50 48,

66 ie,

320,

II

III 286s, 5144, 515i.

høbjærgningstid, 112441, 90 29, III293.

høde, uo. = true,
41o,

60 e,

1517,

I

119 5, 382 29,

45813,

III

II

3714,

2044, 573 31-82.

høfde = forpløjning,

høfdeager
som

de

=

I 4625,

tværager,

andre

agre

14646.

forpløjning,
løber

på,

I

I8610, se hovedager.
høfve, uo. = holde hævd, I 416 a.
høfved,

høfd,

høfvedager = forpløj

ning, I 73 52,53, II 397 26, III 404 88,

se hovedager.
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142 7, 192 47, 248 ie, 27, 286 2,4, 288 6,

I 471 85.

høgierning,

293, 310 53, 329 25, 337 ie, 386 9, 393

høhæsse, III 47 7.

112 25,

høhøst, II

4621.

III 91s,

hovedager,

=

høiemager

se

1-4, 40117,26, 452 7, 487 s, 21, 5119-18,

dette,

se kornhøst.

III 729.

høstedagsgerning, II 22847.

høkeri, III 482 87.

høle,

høstfolk, i ental, II 11228.

II 72a, III 512io, se hjølle.

høiler = vandhuller, I

12349.

I 5153,57,

129 20,

høns,

5192, 520 4, 51884-86, 5755, 57910,33,

77 71,

høstfolk, i flertal, III 10610, 35028.

3561,

II 156,18, 47 88, 134 0,

386i,

4059,

1717,

256so,

393 85,

51715,

474 o,

III

høstgrøde,

49 2,

4819,

høstlé, II 432.

435.

høsttid, høstens tid, I 15170-71, 444 o,

III 291, 324 82, 420s, 47918.
hønsekødssuppe, I 369 8.

II 23 89,41, 6417, 85 2,

hønsepenge, III 586.

82, 466 5,

hør, I

12349, 288ø7, 475 56,

56—57,

557i.

II 179 28,

III 78 7,

112 28, 27814,

79, 187 ao, 3191,

33715, 380 2, 454n, 590 7.

211i, 353s, III 11 10, 992-8,12, 200

høstvogn, III 9315.

74, 213 2-8, 276h, 379 a.

høudager, II 3454, se hovedager,

hørfrø, I 59 ss, 48215.

høvdeskæl, I 4841.

hørgård, II 1719,21.

høved,

hørgårde = gærde,
hørgårdsdige,

II

32814.

III 1110,

179 28.

5044,
14,

høfde,

høvde,

287 57,

I

168 37,

143 24

1413,

4522,

187u,

276

375 28,

292-93,

4471,

hørgade, II 119 65.

452—54,

høringsdele, I 289, se dele.

18,24,

hørning =

1,6, 10, 11,24, 26,89, 1546,12,25,27,69, 170

se orne, I

udygtig orne,

37527.

4841-2,

78 8,

II 45 27, 5418, 62

9 1 88,70,

125 4,9,18,

131

1, 18, 28, 58, 198 21, 82, 87'88 , 211 2, 23 9 8,

hørsommelig, to.

III 436.

241, 28122 83, 29110,28, 300 6, 3094,7,

hørsæden, I 40814, II 180 28.

io, 12,34125,342 8,344,362 8,20-28,29-81,

høslæt, I 47084, 4871-s, II 180 28, 203

385 21, 388n, 390 9-12, 3956,86,

414

47, 215n, 2384, 285 80, 432, 4331-5,

1,5, 4161-4, 430 e, 442,4609,11,480

III 91 8,

4-9, 4882 8,6,8,11-12, 5134, 521 5, 18-21,

133 25.

5399,11,20,88,

høslætlav, II 432, 43315.
176 os, II 21719, 536 8, III 556 4.

høstak,

24s

355,

56421,

46i,

70 2,

III

4 4,

77 s,

13i,
92 5, s,

høste, uo. høsten, 111 s, 261,54 os, 58 2,

105 6, 108 2, 11’12, 15-16, 22, 118 10, 14, 20,

621,55, 93 2 8, 1108, 11448,52, 12246,

122 5-6, 11, 18-14, 19, 131 1112,1351-8,5,8,

210 21,

186n,

1742-8,

252 25,

263

25,88, 28 2 82, 310 90 91, II 112 28, 125
4,7,

203 47,

25, ao,

295 32,

39226,

3021,

39615-10,

515 9,14,

6 s,

211 1,11,41,

85-0,

52215,
3020,

446 5,

386 26,

455,

54121,

35 7,

24817-19,

343 5,

III

47 14,

456 2,
4 8,

8I11,

140,

205 e,

2664, 3 1 5 72,80, 32 0 8,6,

11*18,24,29, 33718, 3862,389 7,18, 400

8, 9, 12, 45, 450 4, 6, 465 4, 6, 488 16, 495
5, io, is, 20, 503, 506 8, u, 5071, 509 s,
517 5,

22, so,

522 28,

528u,

556 8,7,10,

542 9, n, is, 18,

5661-2, s 9,

576 n,

580n, se fårhøved, fæhøved.
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Høvedager, I 240 7-8, II 3313, III 339 39,

in fidem = til bekræftelse, III 79.
in

se hovedager.

majorem fidem at

høvedvis, I 427 is.

til

høveje, II 33 46,50.

skrive, III 33.

I

høvedsmand,

in

23322.

subscribere =

sikkerhed

desmere

Jesu = i

nomine

under

at

Jesu

navn,

I

140, 274.

hø vogn, III 347 14.
høædie = trætte om hø (?), II 181 si.

indagning, II 2431.
inddelstofter, II 248 is.

I. H. S. = in hoc salus = i dette er

I 323.

frelsen,

inddragen jord,

I. N. J. = in nomine Jesu, se dette, 121.

Igang, idgang, I 275 o, 278i,i6,i8, 311

inderste,

I 624,10,18,99,

indeste,

463 2,15, so, 58,

489 8,

4101,

490i, 492, 4942,

III

222a,

224 2,

igangspenge, II 433 s.

137 26,

18, 47348,58,
III

19081,

242 27,

379

3064, 352 8,

II 25488,

292,

35741 49,

3978.
ildebrand, 1 57 76-77, 219 8

23428, 264

81-82, 283 84, 309 79, 3691, 412 5,443 5,

475 66-69,

142 25,

34 68,

II

295 88,

37468-72,

5418,

3051-4,

403e,

116 60,66,

336 6,

382 7,

396 2,4,

40119,

26, 29, 88, 86, 58,

4636,

46618,

5429,

582 27, se indsidder.
inderste er den, der ej har fæstebrev,
II 54225.

53—55,

indenlands

517 5.

II 376 71.

=

indfald af fjender,

indfæstning, III

indgang,

242 27, 251e, 27149, 361,

43182,

11967, 257 55,

374 69-7i,

4419,

46614,

29582,

38417,

492,

3052,

40410,

II

3501-8,

476 29,

III

3612, 981-2,4,18, 2141 5, 222i, 2241,
237 47,

2902,

I

II 353.

indfredning, I 255 2.

ildsted, 1 57 77, 649, 9817, 12918, 137
26, 19081,

Fyens land,

inden

308 74, 3788.

ilding, I 34626, III 2901.

4112,

III

303 25,

328 20,

III

491 28,

542 25,

250 21*22,

8215,18-19,

indersthuse

ildgrave, II 33 46.

529 7,

51016,

17 12,

3501-9,

412 8,

307 89,58,

39511 12,

335,

931*14, 102, 18728-29,68, 214 8, 237 47,

24918,21,81,

89, 58 68, 182 85,58, 188, 2147,80 88,48,

34 1 8, 38 3 8,15-17,21,88,87-88, 390 10 18,

998,6 10-11,

98,

488 5,

II 48 45, 90 27, 162

243, 259 64, 296 86-87, 313, 336, 340 7,

2317, 472—731, se indgang.

ild, I 8814,

187

354io,

391—92, 438 5, 473 45, II 102 78, 336,
3792,5,io,

27815.

15, 24120, 2519, 26014,88, 46,

95, 33918, 363, 368i,8o, 37918, 3861,

37045,

267—270,

II

I 4—5, II 563 ie.

indelukke,

311 56,

34714,

397 7,

40549,453e, 470, 479 21,516 4, 55042.

ildsvåde, I 8817, III

187 28-29, 2141-5.

III

146 5 27, 148-151, 152a, 15310,

161—62,164,166 80, 248 u, se Igang.

indgangspenge, III 15629, 31367.
indgangsøl,

III 24814,82.
I 219 2 8,40.

indgruer = indfører,

indgærde, I 336, III 231.

indhefved = indtagen jord, II 33 47.
indhegning,

imellemskællet, I 209 is.

4093,

in cujus rei testimonia = til vidnes

2684,

byrd herom, II 394.

163.

I 228 5,10, 232 8, 321 5, 457,

I

1,

6,

25 ia,

427io,26, 452—53,
2715,

482io, 577,

2748-15,

III 19i.

35, 4031,

II 140 20,

437i,

454,
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indknabelse = indtrædelse,
III

I 230 28,

se knabbe.

147 28, 165 19,

indkvartering, II 353—54, 416 2.

indliust, I

275?
111 4942.

=

af

optagelse

kvæg,

I

=

indnambspenge

optagelsespenge,

1312.

176 27,

230, 399, 406, 494, 539, 555,

499,

III

jeørne, jørne = hjørne, III56—57, 59.

jord,

107,

se srgl

II 3122,

314 a, III 222 2 s, 2242 3, se inderste.
II 2921,

indtægt = vangstykke,

116

65i6,6i,

18 24,

18925,

19—21,

19626, 198

1,6,10, 24540, 272 52, 287 64, 290—91,
II

40 41,43,

29 22-23,27 28,

38 — 39,

54 14,

120 78, 124 2, 5,

63 15,

4526,

131 1*2, 5, 8, 11 12, 16-18, 83 86,

12-18,

indsidder, I 60 anm., 38910,

I 2-10,

jorder,

296,

II 39, III 28, 79,

indsegl, I 21,

368, 377,

178,

35—37,

207 le.

I

II 243,

461,

jomfru, III 371 70.

indmarksfællig, II 518 is.

indnamb

330.

323,

459,

586.

15 9-12, 3020,28,

indmark, II

317189,

279s,

197 19,24,

1534,52,55,
239s,

241,

27815,19,

149,

22641,

237,

29217, 31111,

331 a, 344, 346 4, 357, 359, 367 32,39,

49, 174.3, 44916, III 22i, 719, 337 i6,

383 7,

575 2, 579 7.

446s, 4578, 459, 478, 480 2,8, s, 485,

indtægtsfæ

II

indtægtspenge,

510 is, 517 le, 19, 522 is, 538 a-8, 57018,

II 594,24, 143 26, 427 4,

III 55, 914.0,

13-19, III 1816, 291, 62, 114 22, 443 4,
se løsningspenge.

534 si,

II

instrux,

28') 20-22,

istandføre, uo.

isvåge,

105, IO615, 108,
116,

11815,

1202,5,11,16, 131 9 11,18, 1351,141 1,
28518, 301 19,26,28,78, 319

1,18, 34921,48, 402 27,88,

455 2, 457

2,4, 4584. 4751, 487 9,5108,5, 516 8,
20-22 2-8, 26.

I

522 23,

III 357 42.

inventarium, I 38,
irring, I 347 28,

103,

109 a, 1012, 17, 19, 21,24, 26,

24814,24,

48314,16, 487—

92, III 533 80.

interessenterne,

40519, 406 21, 4182,8.

1819, 428 7.

4308, 481 5 8,12, 4882,12, 562

4299,

39618,

III 437.

52712-13,17,20,29,

5420,

jordblokke, III 55.

II 575 5.

jordbog, III 578i.

I 360, 449 s.

jordbro, III 360 52.

isvove, III 469, se isvåge,

jordbruger,

isærager, II 45017.

itsige = nuværende,

523,

556 a, 9, 571 18, 5781,8.

I 462, II 482 (^n, 49112,

III 952i, 97, 525 8,io,i8, 536-38.

II 424, 454.

jorddige, II 85 8, 25545, se dige,
jorddrot, III 30428, 34714,47.

Jadag = en fastsat dag, II 363 n.

age sygt

kvæg i

dynd,

I 259 is,

jordefærd, I 120 24, se begravelse,
II

127n, 142 24, 439 5-6.

jordegodsejer, III 518.

jagen, I 370 e.
jaufning,

II

jordejer,

38521-22,

389 89,

391 12,

se jævning.

I 21,

138,

90,

I 5, 7—8,

13,

95 24.

jordejerlav, I 39.

javenge, III 441, se jævning.

Jesus,

jordegilde, II 45812, se begravelse,

140, 217, 250, 274,

jordeklæder, I 323 is.

I jordemoder, I 162, 296.

37—38,

III
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jordesligning,

1, se ligning,

I

kågen, se kagen.

jord gab, I 445 a.

kål,

II

22537,

132 a,

jordhul, I 185«.

II

kålgård,

kålgårdsdige, III 439 2.

jordlod, II 331 s, 56315.

kålgårdsgærde, III 283 4.

kålhave,

I 38910.

I 27151, II 290?, III 26812,

516a.

kåst = kast = dige el. grøft, II 4i.

17312.

jordskifte, II

jordskud, II 1547, se jordskuf.

kaffe, I 391, III 227 o.

jordskuf, I 40210, kaste en til jorden,

kage, III 409 36.

jordskyld, III 35844,74, 470 3.

kagen, II 405 0.

jordsmål,

II

kakeler, II 34 53.

II 410, 412 o.

jordskyldbog,

kakelovn,

507 7, is, 532 is.

=

3

57 77,

4112,

162,

kalgårdsjord, II 57015.

søndag

Påske,

efter

III 10.

kalk, II 230 55.

kalkegrave, II 222 82.

juleleg, I 493, II 26 1 74, III 550 44.

kalkunske høns, II 134 6

julestue, I 267 as, II 26174

kalv,

2027,

jærn, I 272 53,54

II 9,

3641,4, 438 5, 474 51.

409 a,

13,88,

jærnlænker, I 292.

14,16,52,

III 27122,

302 20,21,

487 9,22,

se jævning.

jævning,

I

37111,

29110,17,

341

1-2,5, 365 19-22, III 400 7-ø, 46716.

1250,

220 29,

10,13,

3261,

430 4,

5134,

III 918,

495 7,

Jørgensdag = Georgsdag den 23.

April, I 4031, III 231.

135s,

1545,

174

239 6, 247 13, 50, 291

347 2,

4141-4,

4161,

440 7, 447 io, is, 468 u,
564 21,

538s,

56912,

1512, 70 2, 925, 12514, 196

503i, 5071,8,

52816,87,

570

5, 7, 10, 28.
kalvedreng, III 1114.
kalvedrift, II 187 52,

Kåbelgårde

1855,

44510, 4901,

oo, 276 0, 299 0,80, 320i, 392 5, 420 5,

jævnkristen = næste, I 20410
set.

104 3,

426i,
4805,

II

42718 14,

115, 150, 524, 59 5, 78 o, 867,

jærn = fængsel, I 640, 9817.

jærntyv, I 26431.

167 28,

III14,

I 7670,87,

jung = dreng, III 15413.

jævnet,

440 9,

IOI12.

kalgård, III 339 87, se kålgård,

III 303 26.

jordvolde, I 387 2.

jubilate

I

II 257 55, 384n, III

jordstød, I 6827.
jordtørv,

III

se kalgård.

jordhytle, II 559 o.

jordløse husmænd, III 2287.

523 24,

4112,

405 20,

251 22, 351 20,55,

jordhus, II 31 »0-37.

jordløse huse,

32910-11,

26172,

4112.

jordgraven, II 65 20.

= vanggærder,

III

77 2,

5892.

188, 400.

kalvegang, III 152.
kalvehyrde, II 177 is.

kåbe, II 47683.

kammerat

kåd = boelsted, III 7310, 8215.

kamperheste = dårlige heste, III 40 0.

kådner = boelsmand,

I

5031,5,

55, 57—59, 77 8,7, 590 s, 7.

III

kampesten,

III 587.

I

13 n,

II 205 54, III 5332ø.

24 0,

42 5,

60 ss,
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136 20,

100 24,

83109,

63 5,

I

kande,

118 3,

213, 223 27-29, 229 ie, 22, 237

16, 274 s,
37 1 58,

420 4, e, 501,

329-31,

47 5 28 24,

III

15416,22,

II

163,

16418, 17516,22, 177, 587.

230i,

332 84,

1-9

2391-18, 2791-7, 297 1, 30637,

35844,62,71,78,74,

kirkeboel, III 375 74.
kirkedør, II 8.

kar, I 82105, 99 20, 136 n, 282 28, 419 6,

kirkeejendom, III 567 7.

kirkeforsømmelse, II 244 2.

420 e.

I 27518.

476 57-60,

76 4,

494 g,

80 s.

443 5,7,9,11,

kirkefred, I 458.

49717-21,

kirkegård, I 2504,12, 32318, 34522, II

293, 423,

495,

II

39512, 433i, 476 35, 511

20, III 107 18, 272 24, 2807, 511 7,10,
513 2, 572 28, 585—88.

81,

17514, 2112,

kirkegield, I 284 87.

karm, I 58 78.

kirkeland, III 204.

kirkestævne, I 272 54, II 583—84, III

kassen, I 26014,58.

42920, 440, 442i,i8, 557 e, s, 11-12.

kast, II 29 20 21, 51.

kirketjeneste,

II 244 i-s,

kasteruser, I 434 59.

kirketoft, II 17828.

katekisation, II 260 69.

kirkevej, I 65 u,

kirkeværge,

kedel, I 30, 498.

107 29,

110 7, 25448,

I 245 42,50, 247, II 212 2,

III 372 71-75, 4315, 47714.

kedelgrue, III 5164.

kiste, I 323 is, 37315, 399 7, III49130,

kejse, uo. I 223 82, 3241.
kendjord = indhegnet eller afmærket

se ligkiste.
kiv, I 40210, 46512, 501, III 47 io.

jord, III 572 28.

Kjeldsdag, die Ketilli,

kilde, I 25384, III 197 64, 2131.

af sadder eller tørv,

11. Juli, II 39.

kjelke, I 2015.

kjemner, se kæmner.

III 439 1.

kjendsværks skade = hvad, der kan

kimer, III 364 02.

kendes, I 187 18.

kip, I 256 s.

kjep, se kæp.

kipgærde, I 257 5
I 9815,

24542.48,50,
II

8,

157,

178 ie,

184,

239,

2501 5,

3971,

4434,

38—39,

721,5.

84i,4i,

kjerf, se kærv.

kjerte, III 72 9, se kærv.
kjerling, se kærling.

108 2, 227 42, 244 2,69, 2891, 302 2 b, 6,

kjære, uo. I 66 is, se klage,

343 5, 4441, 45812, 475 22,26,88, 486,

kjølle, se kølle.

550,

4441.

III 25329.

katekismus, II 186 49, III 332 84.

500,

302 3,

III 3801-4.

kaste, uo. I 274 s, 28120.

kirke,

III

kirkeport, I 295, II 532 is.

109, se bomærke,

kartoffel, kartøfter, III 52.

= brønd

47626,

kirkegang, I 3971, III 40986.

karlsperson, II 53115.

karremærke, I

302 b,

239 8-4, 253 29, 338 2a, 373 72, 477 13-14.

kirkegårdsdige, II 4315.

karlelav, III 585—88.

kilde

437

kirkebicker = hunde, III 356 40.

kapellan, III 376 74.

karl,

433 5,

477 14,27,81, 500 4, 551 45.

557 7,

III

179i,

2031,

223 8j

kjøndelsmisse, se kyndelsmisse.
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kjører, III 427 u, 18, it, se ko.
kiørmes,

455,

I

kiørmos,

II

se ky ndel sinisse.

missegilde.
klage,

74 57, oo,

123 64,

287 04,

289, 291, II 375ti, 386 27.
I 63 6,

klagemål,

uhr, II 3781.

klokke —

klokkeringning, III 371 70.

33,

I

418i, 475 57, II 227 42, 3461, 57125,
III 23324.

se kyndels-

II 317,

kiørremødsgilde,

I 118i, 150 es, 154, 160, 412 s,

klokke,
386 so,

66 is,

klokkestunde, III 355 37.
klokkestøber, III 36155.

951,7, 132 20,

klop, III 54315.

13828, 14589, 1751,7, 402n, 433 50,

klophingst,

460—61, II 8I1-2, 97 56, 111 21, 131,

kloster, II 38—39.

3451 4,

22486,

177 20,

14689-40,

371 55, III 2512, 2052, 2818

klagsmål, II 97 56,

anm

464 5,12, III 383,

433s 458n, 495 7,526i7, III13811,

153 5, is, 82,

223 5, 225 e, 5417,

586.

ene

==

hingst,

testikel,

II

der

kun

1359,

har

201 se,

28427, se klophingst.
klappe til lyd,

klyne

tørv,

=

II

4907,

III

572 20,

582 27, se tørv.

klæder, III 113 20.

klæg =

fint

ler, III 432 4,

438,

439

1,8.

knapbog,

kledte, III 5612, se klitte.

klemte, uo. I 118 1,

=

et

127?.

stykke

knibe,

jord

udyrket

mellem agrene, II 359.

når

kører

mod ledet, så klinken går af, 1405 8.

eller

220n,i8,

275s,

at

17 1 5, 17 , 85 , 88 ,

279 4,

312

461,

37151,

II

III

23325-26,

knokesheste =

hingste, III 444.

II 22 34, 28

12-18, 16, 27, 49, 52.
set. Knudskongedag. 10. Juli, III47817,

klitte, III 497 25, 561 2.
klode, klodde = føl eller plag, I 408

3121, 393 84, III 54212.

lignende

24815, 471.

knoptørv = brændetørv,

klinte = ukrudsplante, III 510 5.

161 85,

skede

kniv, I 82108, 98 is, 113 45, 137 25, 138,

440 8,

man

klinterne, I 5672.

II

en

100,102-8, 112,141, 3285 6, 379 17, 4181,

klinke, I 335 9, II 3905.
af,

skreven bog i Vejle, II

sætte på leen, III 587—88.

170 55,

klifver, uo. = klatre, III 33828.

køre

en

knippetal, I 409 a, 43026.

II 6518, se møg

at

uo. — banke, I 222

402 4, 410.

kliemøg = klægmøg, ublandet komøg,

klinke,

knabe, knabbe,

21, 237 28, III 157 87, I6629.

kleinsmedearbejde, III 83.

kleppen

foden af en hest, III 3912.

kløfen, kløven — brink ud til stran
den, III 64.

I 275 s, 37316, II 252

82, III 23327.

14,

se

klæppe = et træstykke at binde ved

klaphingst
den

II 307 o, 33210,

klynepøtter = tørvegrave, II 483 is.

5, 586.

klammeri, I 4242, II 412, 116 ss, 1547,

149,

klyfve = kravle,

se klaphingst,

klifver.

111 21, se klagemål.

I 3151,29

klammer,

III 531 28,

310 6,

knurre, uo. = modsige eller skænde.
I 22540, 2797.

knægte = tjenestefolk, II 468 is.
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knøsteris = kosteris (?), I

123 52.

kofenne, III 451,10.

ko, I 14 18, 16, 52 57 , 70 33, 40, 87 88, 97 13,
111 13,68,

10518,

154—57,

14427,

kogang, I 376si, II 4662, III 915, 10 8,
448i.

167 28,89 40, 17814, 182 2, 185 5, 202 7,

kogræs, I 40810, 417 4, 452.

240 10, is, 20,

kohauge, kohave, I 4031, 406 2, 42815,

287 57,69,

2519,

382 8o-3i,

37428,

258 10, 14,15,

292—'93, 306 57 58,82,84,86,

417 4,

4O7 5,io,h,

4181,3, 427 is, 14, is, 4471, 453—55,

115-0, 15 o, 10,

II 9 2,

46828, 4901-8,

27 8,26, 5312, 59 5, 78 s, 87 is, 115 42,

138 18,

125 5,6, 16,

16, 18, 20, 86, 46, 51,

154 5,27,88, 17 1 9,

197 21, 28, 28-31, 85, 38,

43, 211 2, 22, 29 80, 41, 47 , 232, 237, 241,
25 6 50, 54 ,

28 1 22, 24,28,

1-2,

4261-2,

2,4,

440 9,

17,

463,

15,

507«,

547i,

kohjorden,

en

III

køer,

flok

437

480 5,7,

556 4, 561

9 is,

119.

kohjorden = kohyrden,

II

162 41, se

kohyrde.
kohioren = kovogtning, III 33612.

17 7 18.

461io,i6-

460 9,

kohaugebed, I 40810, 427 ia.

177 i«, se kohjorde,

473 a,

4662,14,

457 4,

kohøved, II

446,io,h,i5,

5134,5,

II

kohyrde, Il

4291-8,

4286-9,

491o,

365 20,

407 25-26, 4131-4, 416

388n,

451,

4663, III 24 5 8,22.85, 87,50, 47 9 17.

291 10, 12 13,

3108, 326i, 332n, 347,358

38419,

450 4,

kok, III 36462.

kokasse, I 59 anm.

1.

kockeler, III 8 s

kolk = et lavt sted

i marken,

hvor

der står vand, III 51.

III 478 ie, is.

10,21, 569n, 581n,i8-i4, III 918, 10

komark

5,9,

kone, I 266 as, 391, 397, 434 57, 443 5,

151,8-4, 12,

441,5,
74i,

465-0,13,

93io,22,

18420-21,58,59,
28513,

18,16,

247,

287 2,

39014,

50 4,

391,

42 6, 8,

55, 61, 7316,

11217,

II815,

12514,

205 6,

24610,

266 6,

298 7,9,21,

336 e,

346

39812, 4224, 427u,i8,

448i, 46717, 468i,471,478i6,i7,4o,

503i,
5642,

505 8-5,

52816,87, 54418-19,40,

5662,4,

57116,

se

lejeko,

malkeko.

463 2,46, 57-58, 69,

II 45812,

III 2242,

403 aa.
kongerejse, Il 199 26,85, III 11212.

kongetiende, I 295.
kongens tjeneste, III 43512.

konsumptionen,

I 6.

konsumptionsforpagter,

I

2513,

II

140 20.
korfv, se kurv.

kobbel, kobel, f. eks. en kobbel køer,

II 5312, 480 4, 490e, 56315.

korn, 1 66 ie, 47,50,52,55,59, 68, 84, 98, 102

7-12, 15, 20,

111 13, 46, 48,

kobbel, hestekobler, Il 222 si.

127 4,

kobbel = mark, II 284 25, 406 24,27, ss.

18-19, 24 26, 82-84, 45

130 8 11,

121 36, 89, 49,

144 84*42, 49, 50, 65,
179 4, 6 7, 15,

166

1868,

kobberkedel, I 30.

18, 194 8, 12, 22, 200 8, 10, 12 17, 21, 2'25 5,

kobed = kogræsning, I 417 4.

240 11-16, 27 , 2 5 3 29, 37, 52 , 25 6 8, 6, 10 12,

kobyspenge = afgift

af

hver ko,

II

282 23.

kodrift,

26 3 25,38,52 , 2 7 7 25, 28 2 32,66,08, 297,
303 42, 46 47, 52-58, 56, 71, 120, 181, 134, 145.

II

175 ie, is, 24,51,

188,

447io,n, III 30221, 405 52.

400,

3218,9,

3252,

332—33,

334 7-9, ie,

21,25,353 e, 355 8 5,8, 360, 362, 380 24,
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406ii,

388 e,

412 o,

4091-2,

419 o,

5192,

5151,

52712-10,22,81,

52228,

429 28,27,55, 441 11, 13, 4468,6,8,491,

540 2,14-15,31,87, 557 910, 562 s, 565 s,

II 4, 6 a, 9 1,4, 15

56 6 5,8, 57 0 2,8 12,16,19,24,28 , 57 5 8, 5,

49614,21, 5034-5,

8,10, 18, 10, 18, 29, 86, 88,

2928,43, 39, 43

18, 15, 20 21 24, 27 28, 80 81, 85, 88, 40, 42,

52

5, 7, 8, 28, 26, 57 1- 2, 4, 14, 16, 18, 24, 76 35,
8-9, 12,

78 3,6, 7,

83,

85 2 24, 87,48,40,

107 1, 6, 8, 15, 28, 88, 40 49,

68-09,

124

131 1, 5-20, 80 87,

152 1 2, 5,

11-15, 28-27, 85, 49, 52'58, 58*59,

170 1-7,

8 14, 18-19,

18-14, 18, 25, 86-87, 42, 195 11, 211 1, 8,6, 9,

8-9, 57 9 8-14,83, 59 0 6-7.

II 631«, 383 6, 478, III 125

kornager,

14-15, 3262,11, 510 5.
kornagerender,

63™, III 320 o.

kornfredning, II 446 5.
kornhøst, I 1619, 52 58 59, 409 2,471 87,

II 112 25,

4911-s,

ao,

I8O28, 2384,

285

III 72™, 462i, se høste.

15, 21-22, 26 28, 82, 85,88,41,50 , 23 8 3 5, 241,

kornland, III 419 5.

24 5 5, 8, 10-11, 14, 19, 24, 25, Ou, 65, 27 7 18, 80,

kornle, III 587-88.

290 o, o, 12,14,21,38, 299 2-4,3021, 304 3,

kornmark, I 25115-10, 20 21,82, 25910,15,

307 O,

308, 309 4-5,9-14, 327 5, 3314,

338 2,

343 4,

3835,6,11,

366 28-25, so,

357,

3941,

390 6,8,15,21,28,86,

400, 411a, 5, 413, 423 2,8,

510,24-25,
44814,16,

473 8, 14,

344,

455,

466 5,10-13,19,21-22,

481 5,15, 4882,12, 504, 506

5-11, 20, 512 1, 4-9, 18-10, 522 6, 9 10, 19, 38,

5282,4-14,22

527,

5568,

5471,

5381,8,6-14,21-28,

561io-ii.i5,i7, 568o 10,

580 b, 9-10, III 4 6, 68,9 9, 11 12, 1711,
20 e,

22 2,

30 8, 18, 21,
45o,

24 e, s, 14,15,
35 6, 7,

46e, 14,

786,7,

81 11,

38 a,

27,
404,6,

53s. 545, 66,

1056-10,

II

383 9,

429 21,

4182,

5,14,

142 6-7, 185 24, 25122,40, 451 6,

kornneg, II 456 2.
kornoverskier, III 55.

II 158 24,

kornrader,

507 7,

kornsted, II 86 10.
kornstub, I 382 30, 407 5, III 326 5.

II

kornsæd,

83,

11544,

194 5,9,

korntoft, II 474™.

2764-5,9-12,

kornuter = kanuter, I 330.

293, 297 2, 5, 9-10, 18, 18, 88, 89, 48, 58, 70'71,

215

11, 478, III 158.
korntiende, I 246 44, 497 is.

291,

46 e,

kornskadere, III 548 si.

80, 249 16, 18, 24-26, 89'42, 47 , 265 1, 5’9, 26,
2865-6,

III

298 e, 508 4, 57112.

2031, 207 a, 209 5, 212 7, 215 4, 234

2831,8,5,

5032, o,

4621, 465 9, 468 b, 5904 5.

kornstak, II 2132

14-15, 141 1, 144 25, 185 24, 40, 44, 48, 51-58,

407 5,12,

486 b,

11548, 134 6, 521 8, III 77 4-5, 122

42 5,

118

4042,11,

447 7,

281,

7214, is,

11217-18,

365,

294,

kornvang,

I 405 8-9, II 75, 76 6,9, 170

79, 319 1, 4, 12, 19, 28, 29, 326 1, 8 5, 20‘21, 29,

2,5,

336 14 16, 19-20, 343 2, 4, 14 15, 18, 386 9, 1,

290 7,

387 5, i, anm. i, 388 8-4,7,23, 392 9, 393

84, 437 2, 44916, 4608, 507 7, III 284

8-7,2 ,

398 11,

40011, 14,17,25, 48, 45,48,

420 5, 422 8, 424 2,5, is, 451 e, 7, 464 8,

0-7, 466 9,11-12, 471,482 89,48815,25-26,

23 8 4,

6,8,10,

300 4,

24 7 8, 13,47,50,88

2 8 5 80,

31O5,io, 385 21, 39114,

2862, 298 o, so, 32217,82, 328

14,18, 392 5, 46410, 5085, 542 8,16-17,

21, 24, 28,82 80, 554, 576 6, 57911.
III 310 50.

495 5-10,14-15,18 19 27, 5008, 5021, 505

kornvant, to.

3, 5, 8, 10,

kornædie = trætte om korn (?) II181 si.

507 1-6,

509 1-8,

511 9-12,
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kortspil,

II 73,

I 60 87,

108 4, 495 7-8,

500 7, III 364 62’68.

5041-2,5-8, 5071-8,6, 511 8,12 18, 523
54 2 19, 26, 29'80, 88 ,

2, 8, 12, 88,

55 6 4, 6,

se kretter, kvæg, nød.

kost, III 364 62-68.

koste, uo. = bøde, I 277 22.

krepere = dø, I 18 22.

koster, I 308 78, II 93 <i, III 306 87.

kretter, kritter, krætter, II 26 s, si, 46,54,

kostpenge, I 29 4.

53 8, 397 24, 568 5-18,28,28, III 4 7, 5 5,

kovang, III 3914.

61,

kråd = ugræs, II 396 is.

354,6. 381,8,6, 391, 42 e, 461-2, e, is,

lln-12,

17n,

234,

27 9,

295,

kråger, I 56 71, se krage,

18-19,

krage, I 6671, II 257 58.

5-n, 57 9 10 17,84,86, se kreatur.

42815,18, 5704,6-9,16 18,28, 575

krambod, III 344 5,7, 482 as.

kringgårdsgærder, III 2834.

krans, I 224 82,87, III 147 28,28-20, 149,

kro,

I 398 e, 497 is, II 32 4i, 48, 100 ee,

III 339 85, 355 86, 550 48.

151, 15528-24,80, 16519.
krat, II 142 26,29, 307 2 8, 313.

kroeri, III 293.

kravesløs, to. = man kan ikke kræve

krogerfolk, III 367 65.
krohold, I 263 24, 494 «, III 331, 550 48.

ham, I 2982.
kre, se kræ.

krohus,

kreatur, I 91, e, 28, 43 9,58-55, 60 89, 154,

158,

26014 15,46,

160,

82, 85, 51, 60-68, 67,

1,4,

492,

485 1-8, 12'18,

496 9-io,

II

43 15, 20, 22, 25 26, 81,

18,24,

355 5,8,h,

453—54, 46717,20 27, so,

387 2-6, 392

75,

52 5, 8, 15,

764,

781-9,

490

17 is, is,

15 e,

59 5, 16,

81,

99 62,

I

267 aa, III

62 a, 934,

Krop

og kærv,

krop

= det

4244, III 4 s, 36s.
Krop, straffes på kroppen. I 117, 294,

II 23 89, 6218,

1268. 1357,28.

krop = snive, III 517 5, se rotz.

133 5, 154 5, 1702,11,24,85, 19822,82,

krukke, I 420 e.
krus, I 23710, III 1541«.

302 2, 308, 309i,7,10,14, 318, 319 6,

2-4, e,

3261-8, e,

3231,4,7,910,

3218,

3341,6-7,

3312,4, u-22,

327

380 9,

grønne

eller hvad der ikke er strå, II 419 4,

89, 41, 45, 58,

269, 277 18-14, 22'29, 29 9 8,

241 is,

25945, 279 a.

krybelle, II 24 40, se krøbling.

kræ, kre,

I 27617,22, 287 eo, 292—93,

300 17, 81, 84-87, 48-49, 89,

347 28,

348,

415 5, 416 8, 430 8, 4371-5,8, 446 s-ie,

374 20-21, 383 4,8, 503 8,5, II 420 9,10,

20,26, 454,4608-15, 19-20,478,4802,5-8,

442, 466 2-8, o, 10, 547 1,8,

12, 4882-8,6 n-12,

2,4, o, 7,

50647,10,18, 5134,

ie-17, 5215, 528 5, n, 18-14, 5351,4-7,10,

702,6, 77 4,6-7,

III 6 2, 23

466 9, 590 4,

6 7, se kreatur.

5388-20, 558 8 6-12,15,22, 574 2,8, 580 e,

kræmmer, III 344 6-7, 482 85.

9-16,

krøbling,

1816,

III 16 5,

21 7,

32 2-4,

49

1-8, 70 8, 6, 8, 11*14, 18, 80 5, 91 2, 8, 12, 16,

Il

98,

581 26.

122 6,

13216,

137 6,12,

205«,

225 s, 256 85, 2651-2, e, 26, 2841-5,8,11,
287 2-5,h-i8,

74,79-81,
444 4-e,

291,

3191,

293, 298 6-7,41,50,

412 2,

450 2,5,7,

414 a,

4551-2,

4411,

49510, is,

I 17166, 32212, 359, 41411,

2440,

114 8b,

23056,

III

33882,

kul, III 10010, 48028.
kule, I 201

anm. 2, 48215, II 132 2.

kuntent = enig, I 422 4.

kurv, I 294.
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kvak el. kvad = et lille læs, II 17312.

1991, 211.

kvarter, I

kvie,

158,

I

200 29,

is, 4061-7,14,409 6-7,4101,15-19,4181,

1991, 211.

kvartermester, I

42710-21,44,

444 7,

438 5,

4451,7-8,

II

87is,

175 ie,

4471-4, 450 5, 454, 466 17, 28-24, 29, 60,

29110,

326i,

33211,

62,66,

4901,

28122,

38416, 389 8, 3971, 400 8, 4031,7-10,

486 7,

6 6 7,

II

492,

115,12,

38419, 4261, 466 2, III 151,4, 184 21,

14 8-6, 10, 16, 18, 29, 85-86,

299 9, 39014, 478 ie, 17, 549 40.

22, 58 4-5, 16, 24, 78 7, 85 8*6,13, 84, 48*49, 70,

kvig, se kvæg.

107,

kvinde, 67 21, so, 106 25, 11120,30, 127 9,

28,28,86, 41,

16512, 18126, 244 88, 25222,

1342,18,

282 29,

409 6,

33918,22,
14i,

31192,96,

293,

38,

120 72,

11862, 12711, 142 24,27, 15717,

II

77 82, 85, 281 28*24. 28*29, 88, 291 10, 14, 22,
300 4, 309 1,4, 323—27,3412-4, 343 7,

3958,24,

442—43,

7,27,

156 si, 231

245 7, 282 9, 297 1,86,76, 353 81,
37 8 2,

48,50,62,66-67, 78,

382 anm. 8,

40986, 415 8, 471.

I

494 5,

16558,

kvindfolk,

I

82ioe,

12411-14,19-20,

52481,

531 15.

85, 88-48, 265 2, 276 4, 9, 12, 288 8, 5, 298

329,

13828,

II

24 4 8,10-11, 13, 17, 88-

4-5, 10, 20-21, 45'46, 72, 326 1, 17, 336 18, 28,
387 anm. 1-2,

3951,

39710,

kvitte, uo, I 12126, 246 46, 332, 334 s.

4182,

11 ?, 11-16,28, 262-3, 45

22, 80, 82, 84, 38-45, 58-54, 67*68,

65 16, 86, 88,

44, 50-51, 66-67, 70-76, 81-95, 92, 95 4, 14, 82,
111 11, 46, 48, 51, 58,

87 89, 42,44,51,
15, 18-21, 25,

63, 65,
173,

25, 28,

127 8'4, 12, 20,

122

1302,7-

144 80’81, 84 85, 47, 50-51, 55-56,

155,

166 15, 19, 27-28, 82-85, 47, 54,

175s, 1752,15, 179 6-15, 18128182 2*4,

18,20,82,

197

188 17, 20, 46,

98,

11710,

142 6-7,

181 10, 84-89, 52-59,72, 20 4 6, 211 1-8, 2 145,

352 27,

102 6, 9-27, 80,

1351-12,

216 4,6, 23 4 82,44,

kvindfolk, løsagtig, 16410, 94 e, II31 ss.

I 5—8,

704, 96 25,

1082, 11-12, 15-19,22-25,

122 78,

476 88, 500 e, 579s, III 99 8,12.

kvæg,

430 e,

51018,

456 2-5,

II

8812-18,

51016,

427 4,

426,

44815,26,

III 119, 20 2, 25n, 504,

14-15,

kvindemenneske, II 494 5.

4118,

517 14,16, 529 7, 541 1« 17, 5471, 575 5,

105 6 8,

kvindebænk, I 282 25.

kvindeperson,

239 4, 9,

247 8, 12'15, 19, 84, 47, 50, 56, 65,

241-42,

371 52-68,56,68, 39512, 402 2,9, 476 85,

147 29,

170 2,17, 20 1 88 89, 2 1 6 15,

24 25, 28, 80, 82, 35, 87, 41, 51, 55,

494 5, 571 28,

III

55

251 si,

495 s,

462i,6o,

84i,

73s,

331,

322 6,

27 5 81, 43,

194 6'7, 12'

20 0 2-8,8, 16,21,

22 5 5,7,

240 12-18,18,20,81,

20, 25, 82,

257 6, 14-15, 52,

25 0 4,9,15,

276 15-16, 28,

1519,

388 5,7,

393 s,

412 8,

415 8,

40012,

4504-7,12,

46216,

465 6-9,12,

4671, 468b 471—72 4, 47816,

18, 20, 485 6, 14-16, 19, 22, 27, 29, 495 10, 29,
531 25,

5O42,io,

5561-2,10-h,

564,

5661,8-9, se kreatur, nød.

kvægbrænde, II 46112.
kvægdrift,

II 249 28.

kvæghøved, III 4411,4
kvægregister, II 1212.

kvægsvaghed,

II 201 85.

kvægtiende,

I 246 44,

kvægvogter,

II 56212,15.

kvær, uo.

III

III 315 74.

152 a.

286 57-61,65,69, 321 8, 3268, 332—33,

kyll, en udygtig orne, III 4817.

33 5 9, 12, 14,16,21,24,28, 3531, 35 5 8-6,11,

kylling,

358—59, 361, 365—66, 37110, 380 20,

kyndelmisse,

Vider og Vedtægter. 3. Bind

II 325 9.
den 2.

Februar,

I 649,

43
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9817, 246 45, 285 49, 292,408 is, 4112,

købmandslav,

416 2-3, 44110, 493, II 39218, 399 34,

købmandsskab,

205i, 206 2, 27121-22,

III 18212,18,

kælder = fængsel, I
10 2,

200 b, 2015,

II

kød, I 370s, 391.
kødpølse, I 370 s.

køer, se ko.

III 346 is, 01.

køkken, I 27149.

kældersvend, III 36402.
III 354 84.

kølle, kiølne — hus til at tørre malt
411 2,

kællingeunger, I 4204.

i, I 242 27,

kæltring, I 170 52, 243 28,360, 41412 is,

257 55, 29582,

II 31 85, 80, 296 85, III 200 70,

444s,

217 7, 3270, 55048.

11

273 4, 7*12,19, 28,

140 20-21, 80 31.89,

427 2-8, 430 5, 4731,

412 9-10,

18, 29.32, 4791,8, 12,10, 4901,10, 568 8,

II

466u,

119 07,

III 14549, 311 50,359

49, 516 4.
I

køre led istykker,

kæmner, kiemner, I 199 anm. 1, 2049,

407 20,

344 o, 9,

III 32712.

købstadvejen,

III 53121.

kærling, kierling,

239 4,

III

47710.

købstadmænd, I 245 40.

40119, se kjørmes.

Kælder, III 354 84,40,00,05-00.

kælderfolk,

III 47710.

I 3884,

kørsel,

15 u, 44 is.

17 u.

III

køreheste,

470 22,

II

490 s,

III

34715.
III 35640, 480 27.

køter,

III 34714, 474, 4751.

kæp, I

138, 279 4, 37917, 382 s, 422 8,

440s,

182 82,

II

378i,

III

288 5,

Låb = vandløb,

låge,

329 20.

kæppepenge, III 32924.
kær, kier,

I 34317,

I

13n,

II 15 7, 88-84, 8©, 27

lås, I 8—9,

573,

4802,

489 0,

III

kærlukke,

5471,

III 5ø, 276 8,11, 497 20.

kære, kjærer, uo. = klage,

kæremål,

I 66 is.

18210.

22641,

424 4,
540n,

II 23 89, 34 54, 75, 95

249 24,

438 8,9,
III 48,

300 4, 313, 419 4,

44910,

460 8,

10 2,

80,

525 82,

22i, 36 s,

424,88, 969-10,

II 9i, 15017,

lade = kasse, I 20, 23 o, 38.

II 352 8.

I 96 0,

ladegårdsfoged, I
I 53 01,

38,

III 525s, 545 22.

ladefoged,

kærv, kerf, kerv, kiere, kierf,
145 87, 432 89,

13ii,

20710, 4017,

177 9-io,

lade, I 265 82,

II 4791, 488 2.

kærskifter, II 4791,9.

40,

II

I 266 84.

lånebyg,

569 o,

406 9,

336,

lån, I 413e, III 47712.

19, 138 18, 153 4, 171 5, 11-12,15, 85, 2384,
3318-9,

16618,

3271, se loge og luge.

4-5, 10, 20,51*52, 5410, 64 18*19, 21, 20, 111

324 o,

II 45019.

III 44,7, se lodsejer.

Lådsejer,

lader ilde,

ladning,

128 u.

II 82.

ladehus,

ladhed,

107 so, II 432.

I

I

189 20.

55 ©e, III 216 2.
I 851.

lam, I 51 58,80, 71 88, 81,95,

107 27, 143

2842, 30848,80, 330 82, 337 is, 393 s,

24, 161, 182 28, 193 47, 19510,3561-2,

49618-19, 511 9,12, 575 5, 57910.

41519-20, 42817, 445io,

køb,

II 22, 38, 39,

II 40412, 477 ss.

købmand, III 344 010.

59 5,

78o,

860-7,88,

II

10 2,5,11,

IIO10,

118os,

13510, 154 5, 177 is, 200 so, 85, 217 10,
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28, 52, 291 10,28,24, 3 1 0 7, 3’261, 34 7 2,

3512,

386 32, 393 27, 4151-2,6, 4161, 427 2,

231 9, 24918, 49128

374 08,

430 8, 468 10, 476 20, 478, 480 2,5,515

langrejse, I

10, 523 20, 538 s, 562 u, 21, 58110, 584,

langægt, I 33913.

III 64, 195 59, 307 41,59, 3201, 346 is,

larmen, II 40 2.

392 5,

390 21,

403 85-86,

420 5, 424 a»

443 4, 468 2, 480 27,41, 49129, ai, 504 2,

167,

III

187 29, 215 4,

108 32.

lasskorstensfejerstraf, II 557 7.

last og brast, II 116 52.
last og klage, I 291.

505 7, 507i, 52816, 564 2.
lammeflok, III 339 36.

lasterlige ord, II 433 4.

lammehiering = hyrde, I 347 27.

lau, lauf, laug, se lav.

lammehyrde, III 38910.

lav, lavg, 139, 628,5,110,112, 100 24-27,

lammekød, III 482 40-41.

108 84,

land, det land = Fyn, III 492 84.

28*26, 134 4,14,17, 175 1, 215, 217—18,

landboen, I 281 21.

2 1 91, 15, 16, 19 20, 87, 40,

landefred, I 458.

18 20,

115 62,

112 80, 48-44,

275 7,

1196, 18,

233 11, 88,

237

352 2, 3681, 372

279 5,

landeejner, landegner, III 60, 64.

14,19,80, 38422-24, 391, 41418, 4221,

landengene, III 556 2-8.

4-6,424,

landevej, I 4, 7—8, 1311, 177 n, 294,

II

388s,

4091,7,

II

195io,

274 7,

III

469.

landgilde,

433 50,

1, 29 7 40,

455, 4801, 4841,5,

33 7 6, 3 7 0 46-47,50, 52,56,

61,78, 3781 9, III 147 26,28, 148 — 52,
154 18,27,29-80, 38-87,

I

213,

II

142 25,

III 148,

158-62, 169

landgildeøl,

I 213,

192 46,

24,80,167,

165 21,

158 ---- 64,
2221-7,

2241,4-7,

2271-4, 2431,14,80,82,365e4, 585—87.
III 148—52,

159

—62, 167.

lavalder = myndighedsalder,

II

3 s,

III 47919

landgrov, III 567 7, se grov og grøft,
landligger, III 311,5, 8110.
landmåler, I 294-95, III 62.

landmåling, I 3, 451.

lavdag = efter loven bestemt dag, I

364, 455, II 339e, III 367 05.
lave, ligge i lave for anden — ligge

i vejen, I 279 s

landmålingsforretning, II 462 ie.

lavløs, to. II 337e, 37**47.

landmålingsmatricul, II 268.

lavsbrødre, 182105, 99 20, 119 e, 13,18,24,

landmålingstaxt, III 26917.

1345-6,io, 13618, 22219,228 8,3241,

landmaderen, III 62, se landmåler,

374 24 25,

landsbyhandel, I 262 20.

148—52,

landsbyskrå, I 40.

18,21, 170, 24815-19.

501,

landsens, I 92, 173.

lavsbøder, I

landsting, II 35,

lavsens, I 135 s.

landstryger, I 243 28,

II 11440, 296 85,

III 2308.
landvæsenskommission, III 438.

langhalm, I 283 84, 309 79, 3691, 3782,

4124-s, 443 5, 476 59, II 116 50, 295 88,

II

379 4,

1535,25,20,

III

147 27,

157—62,

164

192 44.

lavsgård, I 1198-9, 14.
Lavridsdag, den 10. August, 1 38312,

II 72.
lavsgilde, Vor frues lavsgilde i Vester

Marie, III 152—70.

43*
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lavshus, I 118 2 ii, 120 26, 220 g, 231 27,

233 20, II 2892.

leder

lavskasse, III 228.

370 s, s, n, 28,

385.

176 e, 28440,

II 212 s, s.

11912 15,

135 s, 170

55,64, 274 8, III 255 82.

=

bestemt

i

loven, I 298 5, ao, 40 ei, os, 147, 334 7,27,

led, 12,4—6, 91 s, 8,14,27 8, 32 e, 33, 38,

101 1,

70 85,48,

47 81,80,41,

14851, 159—60, 184i,i7, 198

115 58,

1,15,21, 226 7, 240 5,24, 252 25, 258 6,8,

294,

40314,

76n,

320 2,

340i,

428 0, 4431,

28,

521 2 8,0,

691,7,

81io,

1,0,12,

15,27,

50,

III

330 6, 338 2-5,

385 24,

45010,22-28,
17 14,

93n, 25,

190 4o-4i,

209 4,

298 8,

296,

521,6,

2991-2,

363 0-17,24,

446 7,

II

155i2-i8,iø, 172

3271,6-8,

342 2,4,

3571,

492,

246 8 0,45,88-84,

19614,

302,

4315,

IIO14,

8714,

449 7,

4467,

33 45,

I821,

812,

10,

405s,

353 5-6,

335 0,

303 4o-4i,

20 4-5,
127 20,

264,

395 4, o,

470
51,
141

267 n399 3-4,

426 7, 4516,8, 46411,4948,499, 502
2-8, 520 2,

525 8,io,

558iai4, 573 30,

355 4,

469 20,88,

græsmark,
365—66,

3561-5,

484 0,

485 s,

III

leidemark,

I 355 s,

3561-5,

III 465 s,

se lejde.
III 42,

7 4, 88,

9n,

10 4, 3010,

58, 61, 64, 66, se led.

lejefolk, liefolk, III 350 28.

lejehus, II 44711, III 62.
lejejord, II 62 14.

lejeko, I 116 es, se ko.
lejersted = grav, 1 6512, 94 s, 120 24,

138,

322 5,18, 345 22, 399 7, II 120 72,

297sø, III 8215, 188 si, 2181, 316 76,
371 70, 72 78, 403 88.

lejesedler, II 275 0.
lejpæl = ledpæl, III 58, 61.
lejr, I 34.

lej teret = pulpituret i kirken, III24112.
lemlæstet, lemmelæst,

uo. særlig om

hunde, I 356 2, 435 62.
lemme, uo. = lemlæste,

I 10 5, 147 47,

185 4,47. II 3248-5, 328 a.

lempe, I 6824, II 41 s.
lén

= hverv,

I 285 45-46, 298 a, 324.

lén = lav, III 587.

se leie.

ledeager = ager

udlagt

til

græs.

I

258io-ii, se leide.
ledekøer =

leje, lede = pløjet

383 7,

leje,

3517, II 15718, 292u, 5681,7.
le, 1488 6, s, III411, III192 50,587-88.

44 15 20,

er

465 7, o.

er

der

tiden,

kornet

når

høstet, III 79, se stub.

I 306 57-58,

lavstønder, I 277 20.

113 88,70,

marken,

=

lehrstob

leide,

lavssøster, I 120 24, III 24919.

lavtid

leg, I 245 so, 5031, III 391, 47 u. 590 s,

legilde, I 26221.

lavsskriver, 1234 as, 238, III156 85,170.

lavsøl,

vogn

se læg.

lavsskrå, III 152, 163

I

en

ledsted, I 363, 449 7, III 470.

382,

lavsret, II 379 2.

lavsstefne,

til

sidestykker

ledstakker, I 3571.

lavsmål, I 372 u, se lovmål.
I

=

fading, III 34714.

lavshustru, I 370 s.

lavsmænd,

ledepenge, I 4471.

lødekoer,

kalve inden

en

ler,

II

7714,17,

køer, der skal

måned, II 238 4.

45020,
526u.

116 51,

13611,28,

150

29428,82,

306 2,

406 22,

47719, 490 7,

58215,

III 59,

19, 231 57,
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lergrav,

I 5879,

67 21,

100 29,

18127,

302 31, 38416, 410 7, 449 s, II 33 40,50,
149, 15019,

173h, 3065, III 189 37,

214 5, 33827, 469, 523.

lo, I 495i,
løber, uo. II 57 1 28.

lobber =

loen, I 369i.

lod, lo, jordstykke,

lergrift, II 231 57.

56212,

kaste

lod,

lerhul, II 77 is, 15019.

I

1314,8 9,

III

II

276 io, 290,

117io,
137 9,

144k.

se

lod

rdl. og 3 mark,

I 47

lod,

III

kastning.

lervæg, I 649.
lestob = marken, når kornet er hø
stet, III 79, se stub.

lod

sølv = 1

anm. 3641,

II

142,11,16,23,24,29,88,

levendes gærder, III 77 2.

108 1, 8, 80-71, 254 88, 67, 336 1-6, 339 4, 6,

lie, se led.

341s, 3435, 344—45, 346 s, 349 6-7,

liebhaberen, II 67.
lig,

I

94 s,

3518 8, 358, 509n, III 11318,22, 126

157,

138,

252 22,

262 22,

15

2971,8,28, si, 394, 3961,10.

284 42, 311 92 93, 322 5,14, 345 22, 384

loddeøl, I 99 19,23, 136 18.

22, 386i, 391, 4423, II 297 39, 386 33,

lodsbrødre, II 499 3 5.

45812,

III 223s, 231io, 240 io, 249

lodsejere, 12—5, 9i, 11 5, 9-10, 18, 16 19,

18 24, 19—21, 23 6-12, 26, 27 3, 28 2,4,

19,80, 37 1 70,72,74 , 39 7 6.
ligfærd, I 47347.

30, 312-5, s, 331, 34-39, 35610, 451

ligger i lave = ligger i vejen, I 279 5.

—52,488 s, II41,7, 4115 7,424,425 s,

ligger til rene, I 72 42.

44916,26,28-29,

454—56,

ligkiste, III 37 2 72-78.

8-i4,i9-2o,

4652, 472, 478, 482

464,

459,

460

liglav, I 252 22.

io-n,i5-i6,

ligning, 11,19, 249, 154, 408 is, 4842,

557i2,5,io,24, 566, 573, 576 9, 577,

II 281 28*25,

310 8, 330 5, 541 19,

III

390anm.2, 42610,17, 4311, o, 535 37,
544 is.

89,

123 9,27,

14,17,

533, 535,

ligskare, II 532 is.

lodskifte,

67-68,

129, 218i, 325,42712,

4311-7,

lodkastning,

ligte = udjævne,

521,

III 12, 14, 18, 191-2,6, 23,

ligningsbrev, II 237, 265 ss.

ligsten, III 373 72-78.

485—86,

436,

4421-8,13,

I 456, 4842-3,

II 5 2,

III 87,

519.

III 137 9.

29 s,

571 is,

5781,3.

i orden,

bringe

I

Lodvig, se Ludvig,
loft, I 64 9, III 995, 353 38.

292, 347 28, 350.
ligvagt, I 138, 31198, 345 22, 37315.

loftsøm, III

linnet = hør og hamp, I 475 so.

loge, III

167.

19040, se låge,

liti et causæ = tvisten og sagen, III21.

lokket, to. om kvinder, III 369 66.

liud, se lyd.

lomme, I 1617, III 23326.

liung, III 497 25, se lyng.

lommekniv, II 30 29.

lius, se lys.

los, se lod.

loufve = luffe, hånd, I 13615.

liv og ære, I 66 is, 96?, 176?.
livvare,

husdyr,

I

9i,

11 o, 7,

4 1 2, 47 80, 50 44, 58, 54, 83.

liyd, I 27 7 20, se lyd.

18 23,

lov, I 126, 27826, o. fl. st.
lover,

uo. = indeståer,

lovning.

I 27510,

se
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lovfast, to. I 335 9, III 25 1 23.

lovlig

lovforvunden,

overbevist,

III

119io,

237 28,

100,102,

327 8,

269 44,
37316,

275 8,20,

312

38424 25, 391,

457, 499, II742, 115 48,182 82, 25282,

363 go.
lovmål, I 3262, II 31 82,55, 416, 146 38,
166 57,

2134,

398 29,

39219,

434 5,

III 12614, 2112, 254

52429, 537s

bi,

I

312100,

23315,

245 7, 3354, 3831,2, 484 2, se ulyd.

lydighed, III 1521.

lydelse —

lydighed, I 63 5.

265i, 27718, 323 27, 363 oo.
lovsang,

3494, III 81 18, 157 87, 166 29, 233 27,

460,

500.

lygte, I 49614, III 359 48.

lovlig fejde, III 354 35.

lygte, uo. III 27325, se løgte.

lovning = sikkerhed, II473 2, se lover,

lykke, lykkelse, indelukket mark, kan

lovild, lueild, II 351 s, 7, 375 «9,71, III

lubisch, se lybsk.

set.

også betegne hegn, I 3884-7, II 377,

56914-15,

40520,

354 84, 405 49.

20 7,

Ludvigsdag, den 25. August, III

22 5, 36 9,15,

576io,
44 8,

III

56,

119,

64,

se

lukke.
lyng, I 148 53 54, 291, II 5417,19, 571,

343 2.
set. Ludvigs marked, III 344 5,11-12.

77 10,

90 28 29, 136 11,25,41, 162 40,46,

luge, se låge.

58,68,

211 1,81, 54 55 ,

lukke,

lukkelse,

I

4—10,

37,

42 4-5,

92, 96io, 1432022,52, 173, 28650, II
8 1, 7, 18,

5 2-4,

14 2,20,

36,

4317,22,

582,7*9,20, 85 3 4, 21, 47, 69, 1347, 19-20,
2 1 4 8-10,88, 58,

172 10,28,

15511-18,

27611, 31214, 324 8, 3271-12,

258 56,

3291-9, 332io, 45019,28. 482 9, 506 5,

526,

III 8O1,

50,79,

385 8,

2667,13, 2984 5,15,44,

50218,

39710,

394,

I 1-2,

118,

se løng.
lynghuggen, III 434 7.
lyngslet, II 54 is, 163 47, III 158, 269

iø-2o, 2901-e, 432 8,14, 513i.
lys,

473 48,

I 11229,

496 u,

17 22,

24 9, 42

lys, uo. lys hus, I 314 ns 14, iso-si.

lyseplade, Il 316.

lysetørv,

III 11 is.

lysning = kundgørelse, III 11810.

8-12, 44iø,i9, II 54012,14.
lumme, se lomme.

lystighed = gilde, I 267 ss.

lund, II 57017.

læb =

lungesygt, to. II 202 89, 285 29, 531 25.

læf = løb, III 31.

lungsot,

II

127n,

17617,

III

517 5,

luskus, skældsord, II 252 83.

35 8,

4310,

441,

56—58,

læd, II 385 24, se led.

Lybæk støbekener, mål og måde,

II

40516.

lægelet = lægn, II 245 5.

lægte, III 54i.

læmmetiden II 258 59.
=

stilhed,

424, 461, 465 8,

III 46118.

lægdsmand, II 10171, 4731.

64—66, 691-2,5,16.

lye

III 32 s.

læg, I 30125,43,68,82,

lybsk, to. når talen er om penge, III

lyd,

løb,

lædemark, I 3561-5, se lejdemark,

531 25.

15—16,

II 353 8,

374 os, III 98, 998,5, 357 4i.

lysestage af messing, I 30.

531 22, 54522, se lykke.
lukning,

404 10, 468 10-17,

47 6 29-80, III 9 ii, 290 o, 497 25, 5131,

I

82ios,

98 is,

lænd, III

197 67.
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lærepige, I 87 12.

læse, uo.

134i, 137a7, 17100, 19189,

I

211, 240 48, 27254, 289, 351 s, 40212,

439 7, 475 53, II 1213, 4848, 72, 97 se,
14842,

184 44,

289 2,

260 06,

458 u,

lønsti, I

147 50.

løsagtig

folk,

løse,

2801,500 2,552 48, se læsning, oplæse.

læse.

læsse,

=

uo.

løse

3557,

I

sanke,

III 46614, se løse.
læsing = læs, III

II

4210,

III

folk,

287 7,

I

49619,

8810,

se

510 4,5,

III

419 o,

177n,

31572.
løse kvinder, II 3185.

158.

løsgænger,

læsning, I 443 4.

31 85,

læst = 30 td. rug el. 36 td. byg el.

12 td. III

I

4210,

25217,

88 io,

41412,

II

III 367 05, 476o, 550 48.

løsholtstore, to. III 168.

løsningspenge, I 26015, II 4371, 56421,

60 td. havre, III 344 o.

læst øl =

94 o,

løsse = sanke, II 227 48, 396 is,

423 a,

læse,

64io,

løsagtighed, III 367 05-00.

470 25, 50918, III 1792, 203 1, 260 4e,

læse, uo. = rense, I 74 56.

I

29685.

174io.

III 212?,

læste inddel? II 185 48.

4434, 451 e-7,12, 54418,22,

28, 82

lætorn, I 481 10-u.

løst kvæg, I 143 23 24, 14427, II 3231-18.

lættestore = lægtestore,

to.

168.

III

løuf = kogt vand,

III 350 22.

jøbe = går, vejen løber, I 295.
Måde = mål, II 475 2324, III

løbeseddel, III 227 8.

lødet

= lodet = kaste

lod,

III

64.

løeskieft = lodskifte, III 40 5.

løgn, løgnere,

I

10182,

127 9,

384 21, 398 8, 48712, 495,

måe,
192 42,

II 6212,24,

8I1, 29427, 513s, 524 20, 52617,

III

løgte,

uo.

løjte,

løgten,

kalde

folk

løgnere, I 9712, 127 9, 1417-8, 251 n,
275 4,

2797,

307 os,

327 8,

35214,

3704, 46512, II40 2, 53 u, 744,11548,

29427,

305s,

323 7,

372 58,

382 2,

391 lo, 397 28, 516 n, III 181 8, 204 4,

23213, 244 o, 273 25, 384 5.

måi,

måjord = eng,

måland = england, II 3004.

mål til øllet,

I 277 20,

mål, Sjællands,

II 40510.

målebog, II 422, 424-25.

III 476 8-9

målet, byens grænse,

målt, korn vel målt, I 293.

måltid som tidsmål, II 170 2,7,9,20,22,

47-48.

løicke, III 58, se lykke.

ma,

løkke, løkkelser, I 20, 22 2, o, 37, 198,

II 109 7-10, III 107

10, 2821-4, se lykke, lukke.

III 29 s, 39 2,

made, mae = eng,

I

293,

380

27,81, 383 4-5, se måde.
mad, I 27613, III 144 21.
made,

uo. = koste

el.

føde,

II 79,

42010, 54117-18, 57 1 28, III 59, 57612,

løn, I 20510,12,15,18 19, 296.

167, 5612, se lyng.

III

8217, 30480,50, 356 89, 487 9.

månedsdag, III 36157.

løng = lyng,

282 20, 316185,

efter reb og mål i marken,

løjerstæd, I 322 5,13, se leiersted.

200 2,7,14-15,19,21,

III 465 7,

se ma.

mål,

3845, 461 12, 472 7.

13 7.

måde, made = koste, II 15510, 57 1 28.

44 2, 71 s,

58016,18.

made, uo. gøre el. opføre sig, II 11546.
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I

madfader,

69 29,

252 84,69, 303 o,

137 28,

100 20,

II

33918,22, 376 80, 38428, 391, 3971-2,
409 o, 434 57, 4408, 4447, n, 4621-2,

III 280 7.

madferdig = pligtig til at føde f

eks.

hyrden, III 571 18.

oo, 09, 494—95, 49717-18, 501, II 3 5,
82, 841,

14i,

38,

madjong = kniv, I 228 n, III 17411.

80 81,

37 1 52 58,56,68,

madkurv, II 118 es.

524si,

I 69 29,

madmoder,

100 20, 137 28,

III

280 7.

af mark sølv,

mer måske

kom

I 417 2.

20, 30, 33,

206—7, 269—70, 272i,o,

17,28 24,84,
4251-2,

119-10,12,

14842, 149, 15017,19,192

1,24-25,68,

4 1 45,2*8,

4 1 61,4,

417,

557 1,8, 28 24,

430 5-6,

4289,

1201, 18-20, 27, 523 8 6, 22,

III 117 8,25,
536-37.

mandkiøn, I 475 58.
mandspart, 1 4841,5.

mandsperson,

165 58, 494 5,

II 122 78,

499 4, e, 510 is.
mandskab, I 851.

manfald, II 22949.

Marie bebudelsesdag = 25. Marts, I
14855.

magtallie, II 387 35, se tallie.

III 801,7,

mai = eng,

ber, III 47918.

se måe, ma.

I 60 se.
I 224 87,

majgreve,

mand

hvor

jævnstilles med andre.

Marie undfangelsesdag = 8. Decem

magsommeiig, to. I 134 a.

majgilde,

412 8, 415 8, 456, 457 4, 5401,

det er kun de steder,

mandfolk, II 494 s, 500 o, III 99 s.

magfælde, uo. = blive enige, I 3991.

36, 38, II

2971,

bør mand at svare, II 524 si.

mageskifte, II 5769.

I 3,

47 6 85,

245 7,15,

III

mand eller den, som er i mands sted,

mag = gavn, hjælp, I 3691.

mageled, II 8924, III 301 is.

magistrat,

571 28,

120 72, 251

40 2 2,9,

86, 76, 353 81, 89, 48, 50, 62, 65, 71, 78, 3782,
403 as,

marsel = et jordmål,

madsel,

734,

mark,

I

10 2,

41 2, 14, 17, 29 82, 68, 84, 89,

63 5, 28, 58,62, 86,90,

III

147 29,

156 si.

103 io, 24, si,

maj grevekrans, I 224 ss.

168 34,

majord, I 355 4, se måjord,

80.

majsadder, engtørv el. grønjordstørv,

10, 20,

III 40 s.

101 81,

941,4,
127 s,

148 54,

179 7,14,

I8I25,

126,

175i,

1841,7, 14 15,29,47,

1931,

241 14, 17 18, 20,24,49,

204

25225, 85,

48'44, 255 2'3,20,80, 27619, 288 05, 302

malke, uo.

I 70 as, 418 b, II 347 2, III

39812, 471.

88, 85,42-48,45,47,
336,

342io,

32 1 2,

32 6 8,

355 8-4,

353 o,

333,
3561,

malkekøer, II 239 5, 242.

37212,

malkepiger, I 20510.

397i,

malkested, Il 428 e, 4302,7.

409 o, 4137, 425,427 12,19,28,26,445

malt, II 317, 3461, 393 29.

10, 447 1,2,7, 449i-2,o, 452—54, 466

man, I 445 n, II 252 84.
mand,
127o,

I

77 so,

1342,

379n,8o-8i,

402 io,

383 e, io,

4031-2,7,

392,

4061,9,14,

17 18,20, 81, 88, 04,

482 8 4,8-9,

106 25,

11120,

112 so,

4,9-10,14, 4881-2,

491,

13618,

16512,

18120,

503 8, III, 41,0-7, 8i, 4-5, 18, 14 2, 10,

496o io,

485 2,

498,

22 3 28,82,

276 13,18-19,21, 28 2 29, 85,51,

28 11, 14, 28, 81, 45, 54,

293-94,

311 92,95, 3225, 329, 331,

48, 40, 52 2-8, 12, 10, 25 55, 59 0, 10 18, 18’26,

43 16, 29, 81, 84, 87,
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112 24, 08, 09 70,

94 42, 47-48,

4 7-9, 18, 22-28,

125

markavling,

III 5231,5.

131 1-5, 9, 11, 15, 20, 22, 24,

markboder,

III 442 2,7,10, 448

124,

31, 80,40, 150 17, 160 82, 173 11, 15,88-89,
42-48,

1 93 4, 10, 10, 88, 80, 89, 40-47,

192,

50,55-50,

22641,52,54,

210,

239 5,

236—37,

246 o, 8,27, so, ao, 77,

241—42,

2671-4, 269, 2715, 274 8-15, 292n-2i,

25,84, 300 5, 304 a,

317, 32510, 328 o,

3318,15,18,

329i,

345,

357,

348 s,

. 359, 36310,20-22,87, 380 9, 39112-18,25,

400,

4118-4,

422,

423 2,

416 8,

413,

425 8,

4194,9-12,

427 2,4,

438 8-4,

46112,

46815,

457 8,

44812,14,20,

473 8-0,18-14, 477 19, 478—79, 480 2,0,

4882,5-0, 5O6o, 19*20, 5 1 4 8, 10-17,, 522
526, 53010-18, 542 22,87, 558

0,24-25,

568 O, 11-12, 10, 18, 81,

3,10-10,

III 4 s, 88, 912,

584,

5794,8,

15i, 1611, 23

1-2, 28i, 358-8, 40 5, 442, 47 is, 56,

62,

75 8, 77 4, 89, 912, o, 15,28,

718,

681

103, 106 10, 107---- 8,1092-8,8-9,12-14,

II 2 4, 319i2-is, 483 is.

markbog,

markdige, II 47719, III 2751.

markdirektør,

marked, I 477 04, II 491 n, III 482 35.

markfred, I

markgærde, I 242 28, 331—34,
481 o,

445i,

239 2,

24610,17,37,89,48-50,

242,

1-2,10-12,20,

276 4,

282i,

57,

32215,24,

326 7,28,81,

markkasse,

424 2-4,8,

4571-4,
39,

432 8,

4942 21,28,

5082,

88, 542 9,11, 554, 5551, 556 8,9-10,14,
560,

567 8 9,

5708-4,22,

575 5,

579

10,24,85, 589, 590 4.
markens fraskillelse mellem Rønninge
og Olierslev, I 294.

markanordning, II 557.

=

markmand,

81,

5162, 522 28, 523, 5240,11,14-18,21-28,

482 9,

gærde,

II

4894,

III

12 is,

261,

I 47 28, 71 38, 44-45,81,

II 6

31 88,44, 36, 4314.

79,

450 8,8-n, 455—56,

1945-8,11,15,19,24,28-80,

44 20,

II

283i,i2-i8,

4581,4, 465 i, 12. 472 o, 482

486 8-11,19, 21,

II

87-40, 47, 50'54, III 524 7, 12 18, 10 17, 85, 37.

9 1-2,

336 o, 346

168 se, II 62 u, 266—67,

I

269-72, 4181-s, 425 2, III 523 2.

8-0,

18,17,47, 3861,5, 40010,27, 4171, 4195,

11110,

markhyrde, III 92 0, se hyrde.
markjord,

265

2865, 288 8,h, 291, 293,307 88 44-45,

442 is,

markinspektør, II1921,27,88,51,55, 206.

marklukke

2139,11,1, 2164, 2181, 229, 2317, si,

III

markhus, II 481 o s.

1351, 141, 142 5.189 84,40,50-57,00-01,
202, 207 8, 209 5, 211 2-0,

461h,

Il

4632, 47815, 549 89.

26915.

04,71-78,77,

II 51010.

markgerning,

markled,

117 8, 14-15,28, 25,

lis.

markgemmeren, I 25219,49.

120

116,

III 5231,0-7,10,

192,

markdreng, II 42010.

1-2, 5, 8 11, 10 17, 22*27, 129, 131 9-10, 25, 27,

17-22, 20,

II

8u, 82, 80.

10,

59 4 5,8-12,10, 18, 21, 24,

95 40-48,

112 24,88 34,52,

155 10, 21, 24-25, 44-45,

151 19,28,

125

131 1, 8-11, 14-15, 22*28, 85 40,

4 9, 12, 10 23,

175 14,

20, 20 0 84, 48, 50, 211 2, 7, 27, 82, 55 , 23 9 7,
245 5, 14-10, 27, 29, 85, 40'47, 77, 85,

299 2,

313,3401,392 21 398 27,406 24,4114,9,

413,

47024,

4815-8,12,14,10,

4881-2,

558 2,28,568o, III 101, 17 18,10, 46 0,

10-14, 20-22, 59, 61, 108 1-2, 9,17, 20- 28, 117
121 2, 5, 10, 14,17, 19,

8-9, 14, 18,

141 1,8-4,12,

18317,

1307,

2841,5, 287 1-ia,

299 10, 48-45, 02, 32 9 22-28, 20, 33 6 0*7, 40.

34715,18,
386i-fl,

38311,1,

3842,

385 5,8,

394, 4O4 4e,5o,5o, 422 s, 509
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522 28, 523 1-2, 7 18, 17,28-81,

1-8, 5108,

markmands kom, III 335 s.
markmands kost,

meje, mejde, mejge, uo. II 2431, is, so,

2862-8, III 487s, 512io.

537, 546 27, 576ii, 580 n.

meldfure, mellemfure, III337 21, 58124.

III 108 2.

meleståb, III 356 ao.

markmands løn, III 1215, 515 a.

melkning,

markmænd = bymænd, III 193 51.

mellemgæide,

markmænd = markejere, II 418 s, 8-is,

III 9522.

mellemskæl,

421 — 22, 423 2-4, III 2317,41.

I

190 29,

men, II 11122.

markskat, III 365 64.

mender = mænd,

14326,

I 126, 209 is, 362, 452, II

274 7,

296 84,

338 2,

36310,

meneder,

markskælsdiger, Il 560 910.

III 5i,

se

mand,

506 4,

III

321 n.

II 29426,

I 864,

menighed,

1, 13,

III 138io, 293, 469.

88 ie, 217, 247,

584, III 341, 409, 474.

mensalbønder, III 262.

marksæd, II 513 5.

mentørv, II 522 7, se møntørv.

marktal, III 47917.

mersk,

II

mærsk = marsk, II 533—38,

549 2-8, III 56-57, 59, 63

marktoft, III 2821 4

4 e,

14121,41, 274 7, 5619,

III

156 82, 260 49, 52610.

messe,

II

47415,

Søndag i fasten,

I 293.

1741,

I

3O6oi,i48,

III 239s.
mestermand, III 349 22.

markvagt, I 251 s.
markvogter, II 7 e, 19614,10-20, ss, 40,46,

Micheli, se Mikkelsdag,

52, 55, 222 82, 445 8, 26, 462 15, 558 1-22.

midaften, III 236 48.

III 141 1,6,11 12, 55814-15.

middagslav,

markvæsen, II 268 s, 2714

2721-3,7, i6,

557i, III 9624, 5231.
markvæsens commission, II 565 24.

II

18181,

11.

4.

II 431 s.

Juni, I 28871.

Mikkelsaften, aftenen før 29. Septbr.
I 2516, II 75.

Novbr.

299i,

III

I

246 44-45,

8217-is,

394,

Febr.

I 369 2-3.

170 54,

64 9,

den

29.

59 85,

Septbr.

98n, 158, 165io, 184i, 240 5,

361, 369 2, 38312, 4112, 436 es, 486 7,

medborger, II 402 s, 426.
medbroder, I 66 is, 96 7,

Mikkelsdag,

27, 44, 48 , 25 5 2, 45, 297 1, 6, 87’88, 33 7 11,

399 a, 5019, se Mortensdag.

matricul, I 451, III 5781.

Matthias dag, 24.

Midfaste,

midsommer, 24.

marsel, se madsel.

dag,

III 2410.

middagsmelkning,

142 5,10.

markvogterløn, III

Martini

II

473i, 53218, 567, 572,

401,

marksten, I 209 is.

markvej,

se

I 209 is.

markran, II 17514, 56419.

markskæl,

III 4752,

gærde.

176 7,

229 19.

493,

II

9 2.

92 36,49, 56,

10,

119 67,

145 86,

213 3,

244 8,42,55,62,

108 6,

168 69, 172 10,38-39,47,

281 22,

290 5,

295 82, 33812, 344, 346 2, 347 2, 348 2,

medfølger, II 414,6.

351b,

36312,80,69,

medgrande, III 3 1 4 70, 5 1 6 2,7.

474 7,

48318,15,

medhjælper, II303 2,5,305 2,546,5471-8

29, 38 , 562 12, 57 1 28, 57 4 2*3, III 16 b,

medhjælpningsmænd, I 47870.

20 4,

50 7,

56,

391 ii-i2,

491 12,

46814,

53014,

70 2, 808, 9624,

543
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2,4, 1212,5, 142 v, 196 02. 267 io, 292,

mordvåben,

294, 305 81’82,55.

morgenbøn,

39019,

323 27, 336o, 35844,
397 7,

3954,

394,

40122,50,

414i, 45412, 463s, 4681, 470, 515 8.
516

4,

524 7,87, 552 40,48, 572 20, 5781.

miler, III 3382©.
minde =

I 44 u, 42,

105 28,84,

7504,

87 7, 15, 97 11, 102 2,9, 12,

1 19 O, 18, 42, 56,

113 88,

128

16 17, 130 2, 135 7, 138 28, 166 21,54,59,

17815,

18714,87,

180 20,

232 8,

28119,

276u,

307 70,105,

65, os 09,

194 7,10,

284 41,57, eo-oi,

3241,

330,

334

397 2,

611,

II

4252,

Mortensaften, aftenen før 11. Novbr.
III 169.

den

11.

I 101,

Novbr.

19519, 27046,58,

10522, 13217,

438,

tilladelse,

78, 79, 98.114,

I

3462, 353—56, I I 380 2, se bøn.

Mortensdag,

I 493, III 176.

Mikkelsdagsgilde,

I 23210.

387 8,41519,4186,442

353i, 3717

18, 44410, 4451, e, 454, 466 i©, 4818,

II

492,

307 4,
III

75,

338i,

IO85,

151 28,

259 64,

36885,

3891,

427 2-8,

391 anm. 5,

208 s,

169,

4491,

5191, 522 28, 568, se Martins-

5021,

dag-

8, io, 355 8, 360, 37110,14 23 382 so-si,

mortørv, II 47411.

404 4, 406 1,5, 409 8-4,7, 415 ie, 4161,

mos, III 2513.

418 8, 420 7,478 00, II15 5,82, ao, 34 54,

mose, I 3, 357 15, II 22 34, 13813,25 26,

44 22,26, 28,82,

54 18 ,

86 G, 18, 83, 40

344—45,

389 34,

393 27,

4111-2,
517u,

4209,
532iv,

17822-25, 88,

291 11-12,16,

25547,

343 7,

77 14,

126 8, 14,

107 1 8, 18, 04,

162 38, 08,

139 17-18, 22,

218 20 21,

61 11, 16

342 s,

366 22,20,29,43,56,

394 8,81,85,

40621,85,

456 2.

432,

53 8 8, 19,25,

51017,

III

II11,

167 67,

313,

221 31-32,

2384,

253 87-88,80,

324e, 332s, 399 32, 517 i©,

mosehaven, II 330 s.
mosevogter,

II 558 s.

moufve = må, I 338 n, 19-21,24, o. fl. st.

Mourits, den 22.

Septbr. III 33828.

mue, bo. = må, I 297 2, o. fl. st.

17n, 24e, 18, 35 2-3, 42 8, 101 n, 155

muelen = navet, III 35846.

28, 165 28, 185 23,51-54,74, 2071, 211 1,

mug, II 420ii,

2421, 10,82,87-38,42 .

2 1 3 2,

29 7 2, 12,

se møg.

mulest, molest, skade, II 429 9.

72-73, 33 0 27-28, 334, 35 1 28,43, 55, 71-73,

mulkt, I 12io, I824, II 205 5©.

400 10, 22-25, 50, 56, 408 35, 419 3, 6, 452 7,

mulkurv = mundkurv, III 55710.

463 4,

4618,8,19,

4751,

488 is, is,

III 153s, 173s, 174s.

mindelighed, I 27825.
uo. = tager fejl,

misgerning,

II

35 55.

to.

I 205 n,

mur af sadder, III 4391.
musikanter, II 317.

I 70 84.

mjød, II 40516, III 48131.
moden,

mundklammer, I 9712, 127 s.
mundslag, I 83109, 100 24, 136 20, 228 8,

28, 25, 88, 515 1, 8, 586.

misfejler,

III

20 5, 257s9, 396 s, se muose.

III 5117,

muose, II 39880, se mose,
5192,

583 så, 590 7.

myndtørv, II 6621, se møntørv.
mælk, II 3472, III 3884.

I 503 s, III 77 4, 5904, se ko.

modenhed, moenhed, I 1619, 53 ss.

mælkeko,

modværge, II 1926, 168 70, 252 85, 50915.

mændenes forsamling, II 6212.

monis, I 205 n, se moden.

mærke, III 28, 378,

se bomærke.
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mærke på kvæg, II 3341-7.

39,50,56,

mærke ved gærder, I 150 64.

56-57,60,67, 48 3 6-7, 48 4 3, 485 5, 488

4 5, 492, 5021,6,

mærsk, se mersk.
mø, I 77 80,
møde,

IO625,

181 26, 24329.

40,

122 79,

II

mødding,

144 30-31,

47413,

527 23, III 351 25 27, 4754.

13917,31,

III 33937, 351

57124,

20 2 40,47,

171 8,18,34,

39112,

3953, 40519,29. 426, 44111,

532,

10,

7, 84.

møgdynger, II 477.

I 3212,5, 3284,

16,24,27-28, II 35.

354,

391,

40,

1238.

178,

425,

III

27,
43,

44,
206,

15b,9,

3018, 33,
4712,

64,

1806,77, 2052, 2082,10, 2102.

21311,

møllefærd, I 33913.

24713,20,24,51,

mølleland, III 50.

295—96,

III 188 33.

2142,

2161-9,
265,

2303,30,41,

27326,

2877,

30 3 24, 35, 56, 60 61, 67, 69, 76,

32712, 337 21, 35227,41, 385 8, 38913,

III 532 28,

se møntørv.

mønsterskrå, I 40.
mønstring, I 226 8,

12,

729.15.17, 761-6, 802 3.7,15,992,13,

mølle, I 6, 289, 463 3.

møndingtørv,

54222 23,29,

1114,

22s, 231-5,9 10,15,18,

møget = meget, to.

248

45018, 4576,10,14, 465, 507 7, 514 8,

5285,15,

24-28, 5103.
møgagning, I 258 9, II 2431.

møllevej,

23 0 56,

59, 36 5 21, 38-39,46, 67, 71, 38 5 22, 25, 27,

12813,

6518,

3435, 40519

møgvogn, III

109

14, 3424,2, 345, 3464, 3527,356 —

møddinggilde, I 26221.

II 114,

20 30,32,36,

II 91,

89 25,39,57-58,65,67,

50,

15,21,79, 2903,38 40, 302, 3094, 312

møddingsted, I 43456.

møg,

40,

46 4 5-8,30,35,

7.13.15.17, 78, 128 14, 139 17, 15717, 42,

15068

I

44 5 2,

444 8,

II 4038.

395 b,

392 4,

394,

420s,

43513,

402 28,27,

4124,

4642 3,9,15-18,

4692,

4702, 471, 4752,5, 4854, 492, 49613,

møntrug, første kærv, III 86.

498-99, 50210,5117,5192, 54314,

møntørv, II 2132, 20451, 25541, 3082,

45020, 47631.

21,23,25,

554,

55917,

560,

567 9,

57 3 31, 57 8 6,32-83 , 589 1 6.

nabolav, III 42818.

Nåde, I 327 3-8,16.
Nabo, nåbo,

I

58,61-66,81,88,

naboskab, II 72.

102,10,23 . 41 1-6,38,54,
624,10,18,21,24 86-37,

50,58,66,68,81,87,92,

94 7,

18-19,

138, 160,

117,

1275 6,

187 13,29,31,36-37,41,43,48,

31,

24 2 25,37,

277 23 25,

25 4 46,

28653,

95 3,

105

1822,

2 14,

234

25 8 8,19,21,41,

289,

297,

298

5-147, 318 -19, 3211-17,3241-25, 348,
351 — 68,

37214,

376,

38024,27,31,

naklæssighed = efterladenhed, 181102,
27150, 4112, II 304s, III 334, 43513.

nakdel = skade. II 50810.

nam, II 39829.

nandest = gave el. afgift, II 347 2.

natmanden, II

natteleje, I 10 4, 4732.
nederslet, II 46112.

38 3 8,13,27,30, 397, 3991-2,10-15,404

nedslå, uo.

2,7,13, 4061,4,7,14,4091,5-6. 4124-11,

neg,

20,4171,3,419, 4265,15,19,23 24,30-31,

132 2.

nattefrist, III 7211

= udslå, III 465,8,19.

I 7455,

III 2652.

30552,

II 4919,

52532,
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309 2,10,

29110,

negekorn, III 7213.

nejget, to. tønden er nejget,

står på

1,4,

III

56421,

hæld, I 1344.

347 2,

Hil,

430 3,

437

5282,7,13,19,

5134-5,

4651,

151,

35 3,

381-2,

nikke, om kvæg, der er i nikke, 1407 2.

391, 42 8, 441, 451, 46 2,64—65,142

nygifte, I 160.

6-8,

nygødningsrug, II 238 3.

4,6, 5031-2, 5661-2,8, 570 6,9,18, 578

1-2, 58018,34, se kreatur,

nymåne, I 46718.
nyskårne

plage

el.

II

heste,

44917,

nødder,

kvæg.
III 336 9.

II 407 27,

I 253 38,

nødtørft, I 173.

467 9.

nøgle, I 8, 9, 12io-n, 2512, 38, 7244,

nytår, I 49717.
nytte

3191, 4205, 4481-2, 450

2056,

3241,

I

fremtarv,

og

II 8713,

9545, 299, III 264.

4017,

26015,58,

II 26 1 75,

III 294,

5258, 54522.

nytte og gavn, I 118, 423, 638, 12020,

216, 24224, 250, 2985, 30230,65-67,

Oberförster,

325 2,11, 350, 353 4, 368, 3991,5, 425,

obermarkmand, III 523137, 537.

437, 1138, 55, 8921, 9545,53,61,65,76,

ofstud =

11486, 1534, 18028, 189, 2146,233,

ohreager, se oreager.

243,

2448,

382,

386 26,

289,

335,

388,

359,

394,

369 44,

425,

400,

okse,

I 26 8 40.

ungstud, II 8713.

I 11113, 19410, III 19659, 488

li, se øksne.

4345, 543 80, III 27 24, 45, 48 21, 55,

oksehennit = oksehegnet,

10112,

oksekød,

104,

107, 1201,

12720,

183

17, 23328,40, 2443, 272 24, 275, 279,

326, 328 19,25,

300 15,42,51,63,67,82,

30,

341—42,

38310,

40657,

4242,

ol = fire snese, III 349 22.
Olajdag, se set.

olden,

nytte, gavn og fremtarv, II 30034.

22 2-4,

nytte, gavn og tarv, III 45.

1-6,

nytte og tarv, 1 118, 243 82,42, 30 3 41,

421,

46518,

397,

II

276 u,

407 27,

III

oldermand, I 8, 91-3,9 12,19,23-24, 20,

nytte, gavn og bedste, III 498.

349,

Olufsdag.

8198,

I

112 12-13,19 26, 33 6 9.

464 7, 48812, 539.

3252,19,

111 40655.

III 48240.

402 g, 14, 405 6,

II 50, 9652, 107, 234,

41 1,6-7,

19 23,46,54-56,
1-5, 144 28,
1-7,12 14,

624-9,17-18,105,

107 80, 1101,

9817,

94

112 21, 120

1261 3,9, 1331-12, 140

150 66-67,72,
19139-46,

1641-9,

175

22115-17,39-40,

302, 342 2, III 235 41, 242, 296, 309 49,

229 21-25, 2324-8, 2352-6, 24437, 43-47,

341, 498-99, 569.

27619-21, 28045,50, 292, 2971-5,65-68,

nytte, tarv,

gavn og bedste,

II 456.

32316-17,

3241-3,15-16,21,

3501-14,

ny tie og tør ft, II 369 42.

367, 369 2,8-9,14, 380 21,29, 3821,10,

næring og bjering, I 368.

14,24,29,

nævehug, I 11913, 40210.

3991-15,

næveslag, I 3285.
nød = kvæg,

4204,

3865,

3898-12,

4031-2,6,

42213,

393,

4112,8,

3983,

417 6,

423, 425 2,7,23-26,32,

50 44,57, 7 1 38,

39, 50, 60, 437 1-13, 44 2 2, 5, 445 1-3, 7-8,

67,81, 26015, 4471,

II 9, 11 5,785,7,

4471,2, 464 7-70, 492—93, 495, 496

158 21,27,39,41,69,

18548,

I

15 16,

219 28,

10, 20, 24,

499—502,

II

57 2-7,17-23,
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-74, 854,32,43,52-58,72 74, 112

27,72

23,25,44,54,57,59,67.

14640,

1532-4,

8,19,29,56,58 64, 212 3 6,10 12 41-45,55,
234, 237, 24 4 3-6,17, 23, 31-33 37,45,47,

65,75, 28 9 2-5,8,29,32,41, 3031-8 318
—19,

3216,

3238-10, 3286, 3361-6,

oldermandskasse, III 9418, 98.

oldermandslav, III 2421,45.
oldgærder = gærder om græsmarken,

III

1107,24.

oldjord = græsjord, II 269, 2759,16,
24. 288.

345, 3463, 3481 8, 3513. 7, 354-55,

set. Olesdag,

357, 359, 3611-8,15,17, 32, 41-44, 55-56,

olje, I 8814.

61-64,69-71,75, 3781-2, 413 — 16, 4252,

set.

503 4, 7, 505 2, 3, 506 4, 6,1114,19, 512

se set.

Olufsdag,

Olufsdag.

den 29

Juli,

II 96 49,

III 2767, 302 20.

187 52, 344, 4114,

1, 6, 913, 21-27, 523 24, 543 28 33, 37, 546

ombud, I 28651, 38026.

—471-3, 577 11, III 491-2,55, 64-65,

omflot og umættelig, I 22331.

8113, 911-2,5, 9-16, 20, 24-25, 98, 139 13,

omlægning af marker, III 455—59.

1461,24-27,148,150—52,153 6,17-18,

21-29,37,

162 — 64 1,14,18, 20-22,

157,

28-30, 169—70, 17 1 3, 172 2, 1731-8,6,
1752127,

2234,

1791-71,

205—7,

2031-6,

2244-5,10,

226,

227 3,6, 240

10,12, 2421,4-10,15-21,30-32,44-45, 280
1-9, 2831 2,5,

2851-6, 2871,5-13, 290

1, 3, 291 - 95, 30 3 26-29, 35, 39-40,46 79,

3814,

36 5 64,

33 2 34, 37 ,

3201,15,18, 25-28,
38311,1,

3863,6,

3841-10.

omløber, I 936.

omnidag,

omstripper, uo. II 410.

17711.

onde folk, I 16949,
onde

I

ord,

189 26,

onde
423

urter

skal løses

onnet = sa*

5403 6, 554, 57718, 580

19,28,32-33, se åldermand, aldermand.
Oldermandsbestilling,

22 3-4,

I

294,

411, 624-6, 941-3, 1261, 15172, 164

19,
3-5

1751,

19243,

28545,

292, 298

3241-2, 3511-14, 3991-15, 4176,

4265, II 6623, III 9521, 1792 7, 203

1- 5,226,227 3,2801-9,3841-10,5001-10.
oldermandslén,

oldermandsskab,

se

oldermandsbestilling.

oldermandsgilde,

se

15527, 16522.

opagt, I 3991, 115743, III 98, 54416.
opbede, uo. I 28868
opberge, uo. I 199 anm. 1.

opdræt, II 241, 4407, III 702.
opejde = åbne, III 67 3.

opeine,
12616,

oldermands

13619,

92 7,12,

11319,

137 9 11,14, se ejne.

opejningspenge,

III 96 25.

I 412.

1713-14.

ophøring = få lyd el. ørelyd, I 222 20.
opkaste,

I 951,

III

openne,

ophouf, II 3908, se ævred,

bestilling.

oldermandskande,

i hob, I 30 5 52.

opholdsmand, III

I 37630, 391.

oldermandshværv,

II

onnyen, I 161, se orne.

ophegne, uo.

oldermandseng, III 9521, 98.

af kornet,

b.

ondt gildeøl, I 28118.

5192,

28651,

onde ovne, I 28 6 55, 30 8 75-76.

3-12, 484-852-3,8,
4,7,

2796-7,

4408, III 114 22.

3881-5,18, 3922, 394—96, 449, 450
5093, 5104,516

om middag,

læs:

trykfejl,

II 36310.

III

uo.

I

1199,

13616,

28122, 329, II 372 59-60,

24113.

2755,

III 23214,
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opkastning = jordvold, kastet op af

opludre = opblusse,

III 99 2.

102,

129,

se

31155,

27122.

134,

ottingspart, III 67.
ottingstal, III 70 2.

overbærsel = overbærelse, II 53710.

opløb, II 403 5-6
opmåling,

III 55,

I 295, 295,

96 26.

overdrev, overdrift,

110 7

oprakte fingre, I 28653.

overfald, I

opringled, to. I 383 6.

overfuse, uo.

III 146 23, 154 23, 164 19, 175 23.

opsnitte træer,
opsynsmand,

III

179 26,33,

ora et labora Deo comitte

arbejd,

frem

140.

I

ordele, uo. = afgøre

1808.

III

overtørv = tørv, gravet af overfladen,

overvolds kreatur,

I 5046,

56 72.

27,

II 4523

27618, 286 55, 30875-77,43182,

II 29532, 3538,

46614,56,

der hviler,

= overtallig, III 4818.

II 25 5 45.

overspring,

ovn, I

ordskvalder, I 1342.

237 47,

2141-2,

25381,

III 186
40549,

4701, 47921.

oredrev = overdrev,
orges = nøjes,

ovn at slå el. rejse,

I 1821-3.

III 229.

skat = orlog = krigskat,

27618, 28 3 83,
II 116 51.

III
Påeske,

orm, 25913.

III 231, 46717,4753, se

uo.

eske.

orne, orning, I 5775, 12245, 161—62,

påhøfder, I 4625, se høfde.

366, 375 27, 3899, 417 6, 423, 43189,

påskerente,

47 7 62, II 782, 9445,74, 11541, 184

påskeskat,

25 7 54,

34 8 2,

III 4817,

307 42,

ornepenge, III 3366

J/4 daler,

II

ost, I 391,

III 3434, 40936.

otte,

uo. = eje,

246 44-45.
192 45.

påvisningsmænd,

palament,
141-41,

I
I

I

295.

pak, I 64io, 93e.

78, 3366, 38912, 469 2.

otto,

I

33918, 378 5, 43030,

35 8 44, 76.

ort =

153 3,

417 2,

II 3081.

II

el. dømme,

18131.

46,

19 24,

273 25,

II 47024.

II 80 s,

overskæres, to

futura =

overgiv

og

tiden i Guds hånd,

III

overlæg, II 558 2-3.

optagelsespenge, III 98, 451 5.

oreager = ager,

III 95

14218.

I 6824, II

50 5 3,

overile, uo.

overlast,

opsætsig, to. II 25235.

og

3121,

555 2, 55816.

II 25029.
II 5571-11,19, 23-24,

1816, 3922.

bed

II

23, 49829, se oredrev.

opmand, II 1934.

orluf

702,5, 4481,

411,

II 5786,17.

ovenfaldsskade, I 2193, 283 34, 33913.

læse.

oprør,

27,

151,

5706,23, 5751,

I 289—90, III 90, 9627, 97,

oplæse,

158-59, II 462ie,19, III6 2, 71, 912,

1111,

140 20-21,28,41.

grøften, II

1702.

I 30447,

III

153 12,25,

165 20,

se

parlament.
pant, pante, pantning, 191,13,20,21,28 2,

332

301, 42 5,12,14,38,61-64,73,76,81-82, 63

—33, 3348-9, II 36415, se åtte.

5 38,100-101, 84, 89 18, 96 6,108 84,117,

otting = Vs gård, I 14483, 154—56,

11917-18, 125, 127 7,10-11, 14111,15,
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4154,

4206,

2254,

10,13,

4411-5,10,

242 25-26, 36,38, 44-45, 50, 52,

11,17,

470, 47 5 4,15,18,21,28,82, 484

1991-20,

237 20,

4241-10,16-23, 4323,9,

188 19,

164 5-6,50,

39, 155,

40-41,

176 4-6,

211,

22115,

449, 4539-12, 461

25 2 23, 26 2 20,45-46,49-50, 27 7 24, 279

2-31, 4941-30, 501 io, 5021,3, 5041,9,

8,50-51,

5081,5091,513 is, 5141-3, 52228, 526

292, 294, 2985, 319, 3211,

6,8,12,16,

364—65,

352n,

38027,29,

3348,24,

367-68,

38527,30,

4016,11,13,

3971,

330,

3251,3,5,

38911,

4042,

540 2-5,11,14,21-22, 28-

10.18.19, 33-87,

559 16-17,

57 3 31,

3718,

29,41-46,49,

3953,

57714-15,18, 578, 58016,20-21,32.

4112,5,

568,

II 39.

pantebrev,

4191, 43351, 437 3,5,8, 4435, 4463,

pantebøder,

46823,51.54-55,63,70, 11 63,5, 117-9,

pantehaugen, I

20716.

156.9.17- 27, 26 3,7-10,18-21,32-55, 36,

pantemænd,

14112 16,20,28-24,

40 1-8, 48-50,

39,

53 8-10,

59 6,10,

39,

155,

16.23- 24, 73, 75, 821-4, 851,4,6,23-75,

8.19,

127 12,15, 132 2,16-17, 20, 28,32-41, 151

61,

18130,53,

1521-70,

19,23,

19512-15,

202 38, 56-57, 211 2, 4,11-12, 29-33, 36, 50,

55,

232, 234, 23 9 4,

24 4 2,4,8,14,28,

31-38,54,62-63,80, 27610,33, 29531,33,
41,

3042,6-7,

3034,

313,

3202,8,

3382,

3239,

306,

3071,3,

3302,

32512,

352e, 353 g, 36 8 36,73,

3422,

413, 4193,5,12, 4231-4, 428

39829,

III 2235.

I

161,

II 323 9,

145

57711, 580

III 3714, 491,3, 52, 56, 58-

66,

63-64,

32110,

4334,13,

4404, 4444, 58121.
pantemænds land, III 52.

I

pantepenge,

III

2002-3,7-8,21,

93

12.25.
panteprolekol,

papirer,

II 487.

I 4221, 424,

III 228.

parlament, perlement = uro el. strid,
I 22812-13,24,26, 23318, 313112,

382 2, 4035,

11861,

II

III 147

5,8, 432, 4331,5, 435—36, 4371,8,

99 66,

447 9,

24.26, 153 12, 174 12-13,24, 35 4 35, se

454,

45813-14,

4651,

468

11.15- 26, 475 20-21,32,4791,11-16, 494 4,

palament.

5019, 5035-6, 5051-19, 51612,24-26,

partvej, II 5482.

53116, 54118,33, 5482-3, 5742,5-6,

pas,

9-11, 58319, III 83-4, 1116, 18, 23

II

1.17-

18,

27 24,

pasbord = pas,
341,4,9, 40, 44 3, 46

101 15, 109 3,

6, 20-22,

93 11,13,17, 20,

7,20,22,

126 17-20, 139 13,

142 3-4,10,

155 23-24, 16519, 17523, 181

147 23,

8.15- 16,19,28,36,68-70, 20 6 2-3, 2 1 53-4,
2161-2,

38-39,

2191-4,

2237,

2257,

235,

242, 2444-5,19,40, 2651,13-14,

21.24- 26, 27713, 2897, 295-96,298

7-80,

3201, 5, 8-10,15-18, 23 30,

33 2 34,37,

334,

393 8,

32 9 24,

33 5 3, 34 3 3,23,27-28,

31, 37, 44-45, 47, 50, 56, 69,
388 3-4,

24328-29, 41412, 47449-50,

I 90,

11440, III 367 65.

3964,

381,
405 51,

384 2,

412 4,

=

passionen

III

Jesu

25944.

lidelseshistorie,

II 355.
pattegris, II 46218.

Paulidag,

22. Marts,

I

1401,

15172,

153-56.
pebersvend, II 32 42, 187 53,

III 2317,

24610.

Pedersdag,

17. April,

II

367 35,

III

324 29.
peen = straf, III45, 49, 104—05,107

16,

342, 409, 484,

se poen,

pøen.
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pelle, men, trykfejl, læs pellement, se

pengebøder, I 19245.

39,

I

pengespilde,

platlav, III 2287.

plav, III 60, 5904,

parlement, I 19034.

II

28019.

11965,

=

pensenares = pensionarius

den,

hvem en vis afgift er tillagt, III64.

pligttyveri, III 804.

plompelig. to. I 13616, se plumpagtig,

102 7,28 24,

pergamentsrulle, II 572—73.

15,19,

1. Maj,

Philippi Jacobi dag,

357 1,

37 6 30,

II

I 2391,

1213,

521,

1701, 2148, 4118-4, 5121, 566,
11525,

142 9,

III

4751,15,18,

3351,8,

pibe, I 26532, II 82.

I 87 12,

20510,

16512,

329,

2757,

331,

423,

22487,

4435,7,9,

47 3 45,57-58,60, 487 10, II 13813, 371

54,68,

III 147 29, 156

500 fl,

47635,

23112,

3431,48,

2807,

25019,

65-66, 410 3, 471, 53021.

18016,

19628,

III

214,

363,

3534,9,

306,

25450, 2558-6,

44212,

801,

77 2,

49611,

II

207 2,

18525,

I

22918,

III 15418, 17518,

II

I 4205,

pisse, uo. I

31195,120,

331,

III 2983.

11231, 13616.

II 27 4,
46218,

63,

52214, 52910,543 28, 111 355,

58, 729, 77 4, 19661, 257 39, 30327,

36,38,

32219,

45 29,83,

54015,

2769,

330 28,

339 39,

394,

4654,6, 54313, 557 9, 58124.

plovbæster,

I

6516,

52214,

12173,

106 24,

4524,

II

30119,

III

32219,

ploven, uo. 1137467, 38626, 111 3898,
se pløje.

plovfæmon, II 17414, 22948.
plovhøvder, II 15820.

I

III

4522,

1717, III 11215,

77 75,

13325,

II

125 12, 25 7 39.

plovleje, III 3796.

176.

13610,15,

290-91,

II

178 22,

III

40655,

1711,

307 40,

3924, 40489, 504 2, 54419, 5642.

plovsvending, III 557 9.
plovøg, I 14482,

145.

plovøksne, I 346 24.

plumpagtig, to. I 22 3 30, se plompelig.

planke, III 470 2.

pløfve, III 2851, se plov,

plantebed, plantebød, I 14320-21, 155,

pløje,

291, II 11965, 319 5, 3289.
plantefrø, II 3289.

Vider og Vedtægter. 3. Bind

5785,

583 85.

9444, 29110,

lin,

plovredskab, II 12069, III 3 1 0 52.
plovtid,

pitskaft, III 296, se signet.

46 3,

249

36520,32, 37467, 397 21, 4468,

4562

plovkvæg,

pineskål, I 31299.
pinsegilde,

19,

8819,42,

22847,

plovkræ, I 354 2, III 5904.

pilestager, I 5985, II 25857.

plage,

20347,

plovjord, II 377.

453 9, 464 7 8, 5891.

pisk,

722,

583 34.

pil, 168 25-27,65, 104 16 17, 123 52, 132 22,

51,

4834,7, 503 s,

47 42,

1312,

1071,15,

345,
11120,58, 127 9,

100 26,

1342,22-28,

31,

39,

15s,

447s,

21, 2682, 29318, 3094, 3312, 3412,

5002.

pige,

4385,

166

196 80,

189 23,

334 7, 3541-3, 4101,

20817,20, 240 6

II

146 41,46,49,

130 3,

180 21,24-25,

43024,

72 47,75,79,

45 22,25,

I

ploug,

plov,

pergament, III 201.

45,48,

se plov,

pligtarbejde, I 296.

uo. pløjning,

42,53,58,
132 21,

93 2,19-21,24,

146 43,

pløje.

45 21-26,

621,16,

110 2,

122 46,

167 29,43,45,

174 2»
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18122-25,

196 81-82,

277 24,

196 82,

184 1-2,10,

230 27,

226ô,

proces,

1210,

9i,

I

25110,

258 o, 87,

28019, 3497, 547, III 11526,

355 s,

4841-8,

322 0,

310 91,

294,

333, 3347,

40814, 448 e, 473

pro dimidia parte = hver
del, III 208.

40'48, 75, 85 2,81, 105, II649, 164 52,

profit, I 20816.

179 25,

pro qvota = efter

2431,21,

211 1,47

194 5,47,

39,

15 s,

27917,80,82, 29318, 3021, 308
3435, 3404, 37467, 386

331 5,

—9,
26,

II

392 26,

39617 18,

419 8,h,

4241,

456 2, 522ii-i8, 5264, 53015,

45018,

5482, III 7212, 83,

176 27, 19042 47,

202, 23328, 285i, 322 is, 389 s, 394,
402 so, 88,52,

453 9,

4641-2,

487 8,

og

slå

el.

II 428 s.

forhold,

protokol, I 12io, 20, 23 5, 33, 37, 39.

91, 11 193 2, 273 8,16, 111 524 8, 538.
provet, II 571 29, III34613, se privet,

II 73 5, III 344 9.

provst

uprynet, to. = ringet,

prynet el.

III

78e, 5906.

prædikant, III 362 59.

for

prædiken, I62i, 15171, 1741-2, 25442,

181 22, 196 si, 240 o,

26427,54, 398 5-6, 442, II 14i, 42 n,

ulovlig

nær, I 169 48-45,

halv

sin

prædikedag, I 611, III 240 e.

509i, 5192, 520 4, 540 2

pløje

11925,

129, 2052, 265i, 274, 323 27.

47

80,61,

II

40, 49 50, 117 57,65, 145 86,88, 193 4’5,

44,

4821-9,

433 50,

75 ei,

169 48-45,

240 o,

287 64,

20918,

23481-82,

andre

25912, 277 24, 287 64, II 249 21, 419 s,

721 5,

5482, III 233 28.

211i, 243i, 3022, 47688, 503a, 510

108 3

841-2,

1545,58,

186 49,

pløjegrund, III 78 e, 801, 590 e.

16,

pløjeland, I 447 1, II 428 5,9.

214i,

pløjetid, I 45 22,24, II 278 14, III 187 so.

2 8, 297, 332 84-85, 3352,4237, 5151,

podeværk, III 80 5.

13328, se stipag.
176 26,

se pukke.

polder = unge svin, II

16949,

214,

126,
243

29,87,40,42,44 , 25 0 2, 19, 20, 26 4 28 , 3 1 0

458, 464 5-6,49, 500,

II 4,

107 1,28, 80,85,44,74-76,

73 5,

38 — 39,

400 8,

II

5571,10,

III

unge

42,47,49, 237, 239 5, 243, 252 si, 289 2,
3044,

93 11, 25, 476 8-9, 80.
pose, 11617,294,419 6, II410, III207 s.

=

158,

1 72 10, 14, 28, 45-46, 49, 211 2*4, 11, 81'82, 41-

241 17,

pospiker

138,

is, 443 4,

177 20.

pors, II 7716.
I

279

91, 376 81, 3971-2, 401 7, 4111, 425 2,

pokker, kokopper, I 127 s, 1342.

port,

2031,

272 24,

I 64io,i8,87, 94 o, 9, 99 20,

13512,

III 15528,

I 23026,

uo.

25329,

prædikestol, II 212 2, III 3804,55145.
præst,

pøen.

poke,

179 1, is, 27,51,

III

239 2,4,6.

540 2,45.

poen = straf, 1101, III69, 242, 483, se

pog, I

557 7,

tiggere,

II

556 e,

III 423e.

pot = et mål, II 405, anm. 1.

308,

359—60,
I611,

3118, 336i, 3461, 354,

464,

109s,

4958-io,

117 a,

158,

lin,

33 2 84, 33 5 8, 12 18. 17, 87, 41, 34 4 9, 47, 70,

3804,

4335,

479n,

55145,

potmager, III 36155.

præsteenke, III 479 n.

privet = lokum, II 408 29, se provet.

præstegård. 1291, II 43is

privilégié, II 269, 2712, 2721.

III

240 7, 280 4,

17414,

58126.

51, 12176,

236, 357—58, 521, III 158.
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præstekorn, III 335 8

rådstuebrev,

præstepending, III 35845.

rådstueret, II 426.

pudser = vandpytter, II 147 41,

313,

rådstuesegl,

II 413.

pukke, trodse, påstå, I
25, III 147 26,

128 io, II 519

155 28, se poke.

råer = skokke,

ragere, uo.

pundert = en dolk, I 138.

ragen,

pur = buske, II 3071, 408aa.
pægl

= omtr.

pæl,

I

II

408 28,

87 14 85,

450 is, 500 5, III 93 n, 197 65, 299 8, ao.

II

107,

567,

ran,

se pøen.

uo.

69 si,

I

254 41,

176 8-9,

III

III 338 30.

råd,

I 1-4,

19,

21,

gasse, I

2 2-6,

38,

130 — 31, 402 2,14,21,27,88-84, 4181-6,
421, 425 2, 473 2,474 4,12,19,24,28,82,
556,

566

-67,

104-5,

10716,

34614-76,

379 2,

569 7, u, 17,10,

III

12927,

141,

11925,

422,

474, 4751,6-7,

II 22,4, 2732, 421,

III 104,

35485,89,56,62-68, 422 5, 48026.
rådhuskælderen,

II 125 a, 8, 13610,12,

II 2721,

412,

401,

II

1213,

I 20, 21, 38-39,

II 148 42,

205 58, 209, 405 anm. 1-2, 473,

476 82, 483n, 492, 5581-4, III 108,
115-16,

120,

474, 5231,6.

129,

100 69, 3061,

3412, 357, 36311, 483 is, III

27 , 82 17, 30 6 85, 46, 51, 78.

rebdragen

jord

= opmålt,

II

8820,

408a8, se rebslagne.

rebe, uo. = opmåle, II 93 89,72, 119 es.

rebet = ligge for tur,
jord,

rebsmand,

II

II

114 so.

75, se rebdragen,

II 357.

rede = redskaber,

III 363ei.

redemænd, I 340 ia.

redselsgård,

gård,

der svarer redsel

el. afgift, III 346 18,20,41.

refver, uo. = ræbe,

74, 409.

192,

122 ss.

redskab, II 93 40.

404 u, 410,

566, 57127, 572, III 341, 375

rådslue,

253 28,

reder, I 86 a.

19,22, 477?, III 34510.
rådige, uo. = sår, I 188 is.

rådmand,

339 a,

rebslagne

13, 16, 20, 26, 41.
rådhus,

2316,42,

168.

III

reb = et mål,

II 1,

II 35 55, 79, 556 a,

2181-5,

ravn, I 56 71.
ravtestor, to.

Råb, II 229 52, 32510.

128 n,

28654-55.

294, 339 84, 422 a, 472 5, 491 ao.
ranid =

350, se peen, poen, pæn.
affald,

198 71,

96 s 9,

257 o, 48,

30878, 319, 41515

= straf, I 1101, 118, 174,

II .12071,

III 4820, 60, 2112, 2128, 415s.

pæretræ, I 44212.

pøten — hullet til

III 41,

III 583 as.

I 6825, 104 ie, 132 22,24,

pære, I 59 85, 4184.

pøen, pøn

III 412.

= hørivning,

rakkeler = dårlige heste,

randsage,

pælepenge, I 86 a, n.
pæn = straf,

II 5481, se råer,

44 e

l'ter, II 405 anm. i.

59 85,

37,

råer,

II 8817.

= river,

ragind

se

32112,

III

rader = kornrader,

pund = 3 td. hartkorn, II 350, 373 65.

III 524 a.

148 43,

II

råer = skokke,

476 28.

134, 141, 143,

regensbrødre,

I

136 io.

III 4121-2,

se

4141-2,

rénbroder.

regere ilde = opføre sig slet,

I

190

84, 232 9.
regimentsskriveren, I 256 s, 9,25,<i.
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36,

58 82,

136 is,

1752,14,

II

433 58,

212 8,40,

320i,

3221-2,
454,

71 o,

7,11,

315128,

369 2,io,

60 7,

2734-5,12,

420e,
66,

165 s, 82,

194 6,

10214,
317,

325i2,

550,

rén,

I

32618,

237 21,

234 si,

430 24, 473 44, 483 5, II

47 40,

59 6,25,

397 25,

287 64,

1610,

10,

ris.

II

I

116 ee,

1944,

327 4,

307 5, i,

529 7,

4957, 57017,
250 20,

111 29 6, 199 71, 236 45,
404 40,

3964,

riseng,

III 3961.

49, 1718,41, 327 4, 3316 7, 547i, III

rishug,

II 17312.

23328,

54314,

487ø,

I

252 is,

III

344 8, 27, 46.

II 722.

rivehjon, III 35028.
rivelse, se rivning.

II 544 87.

rende, = rinde,

rendedragene = vandløbene, I 60 ss.

rivfoder,

II 4919.

rendetyrer, II 56910.

rivning,

I 383 e,

rénsten, I 259 12.
rentekammeret,

2842,

rethed, I

44,50,

rodemester,

I 289 78.

retten, II 389, 552, 572, 577, III 74.

I

14 ia,

236 u,

II

377,

434 5, 547, 565 23.

rettermand, III 352 27.
rettes, uo.
riberøl, III

= henrettes, II 475 25.
12.

II 578,

I

393 s,

161,

583—84,

51212.

225 s,

246

III 36156.

rode, hør i rode, eg. røde, III 27611.

28652.

rettergang,

II 54011, III 265 2,

33718,

317 80,

rode = afdeling,

III 98.

residentsgård, III 35947.

rette for sig,

488 is,

rister, uo. = pløje, I 18122.

rive, uo.

5570.

rendesten,

47919,

ris = straf, I 20511, 495 7.

240 e, 25912,17, 27614, 448 2, II 116

211,

287 es,

383 s, 385 23, 397 22,

36519,

3004,

530 21.

199 71,

2015,11,

14429,41, 17312, 25026-28, 293 20,

522 is,

18922,

508 9,

se prynet.

194 5,

14642-46,

253 so,

44812,

ringer, III 36462.

4232,

7242,

348 s,

11218, 276io, 292, 32217, 336

III 19247, 210 2 s, 267 s, 33719, 394,

I

1612, 46 34,

162 37,

420 5, 45410, 4941, 515 2, 590 e,

54987.

rénbroder,

II

161,

450 2,

436 es,

513 5, is, 523 24, 528 6,543 27, III 24 9,
78 e,

byens grænse, III 342i.

418 5,

3315-7,

126 7,

318 s,

II 19615, 231

I 15 ie, 5152

389 7,

4915, 496n,

180

11428,

2431,8,45, 316 78, 357

209 is,

263 26,

66 22,

98,

III 291.

svin,

ringet, to. til

469 25,

III 469—70, 53019,84.

57, 28688,

rinder = render,

398 29,

I 404 2, 413 6,

III 461-2,6,9, 335 8.

54 is,

15 is, 53 61,

rekkerne =

429 21,58,

20714,

380 e,

107 so, 253 27,40’.

rigsort = 24 skilling,

31910-12,

42,44,68-75, 431 1, 501 9, 55814.

rejsende, I

ride andres hest, II 263 78.

ridefoged, I 96 e,

III 1718, 55-56,

9312,24,

203 8,6,

455, 47458,

438 5,10,

55 27,

341,
1268,

154—55,

24647,

4848,

312-4, s,

954,18,28,

72 44,

15112,

41518,

30,

I 27i-s,

regnskab,

I

2252-4,

II

412 9,

479

1,12, 5682,22.

rodevis,

I 864.

rodhugge, uo.

I

180 ie, 196 28.

rom, I 391, II 317.
ros el. rotz = snive,

II 202 39,

48-49, 28 5 29, III 531 25, se krop.

256
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roug, se rug.

121 29-80, 16885, 1942, 11 108 5, 238

rufferske, III 36765.

8-6,40,82,

rug,

1617,

I

1322i,

42 s, 73 50,

101 1, 12812,

196 82,

185 2-a,

205n,

296,

34216, 354i, 426o, 432 89, 451, 471
87,

II 83,

483 7,

89 2«, 125 4,7,

159

29,69, 18548, 199 28, 238 8, 241, 292
397 21,

15, 3381,

III 80,

56212,

10,12,

122 5,

275i,

282 9,

5031, 513 5, 5481,

22i, 54 2, 717,

16 9,

142 8,
292,

339 89,

365 64,

49128,

508 2,

196d2,

2154,

301 17,89,

32219,

420 5,

40011,

265 5,

5191 2,

510 2,9,

523,

527 12,22, 54417, 557 9.
rugavre, 1 78 85,

3498,

2991,

307 4,

3382,

344,

363io,8i,

390 8,

469 20,

485,

III 72ib

391a, 3954, 399 b,

11215,

502i, 5082.

42 8,

I

rugvangsgærde,

III 1051-2,

109 4,7,

rugvangsled, I

121 2.

rumpe, I 44511, II 495 7.
rus øl, III 497 26.

ruse = fiskegarn, II 47415.

ruske hør, III 1110.
rusme, I 294.

se ævred,

rydde, uo. I 80 9e, 284 48.
ryg, III 197 67.

rugdige, II 214 s.

rytterbonde, II 234.

ruggård, II 91 88 84.

ryttergård, II 465.

ruggælde, II 2§07, 36312, 382s.

ryttergods, II 553.

rughøst, III 519i.

ræ = tang, III 269i6-2o.

II 523 22. III 3191, 543i6-i7.

ræbe, refver, uo. I

136 ie.

ruglest = rugmark, II 47022.

rækketræer, II

ruglukkelse, II 85 8, III 2984.

røden, to. = rådden, II 39.

rugmark,

I

1781,3,

73 51,

18128,

10521,

13217,21,

1841, 19519,82, 240

4-5,9, 263 28,51, 2 77 22, 286s6, 30017,

44,58,

3541-2,

441.1,
92,

II

1428-9,

46616,

330o,

357 8,

4031, 426 9,55,

4817,

482 8,7, 491—

III

36944,

122 5,12,

2088,7,

19042,78,

21310,

2458,89, 463 8, 4654-5, 47815.
rugmarksgærde,

1011,

16510, 446 6.

rugbrød, II 241.

rugland,

73 48,

12128 29, 12812, II 3381, 363 9, 3891,

140 20.

rødder, I 68 27.
røde hør,

I 288 67, III 200 74, 213 2-3.

røg = hob el. skok, I 145 87.

røgle,

uo.

= sætte

op

i

stak

eller

dynge, II 474 7.

røgletørv, III 65.
røgningstørv, eg. rygningtørv, I 428 n.

røgte, uo. II 47415.

I 30015-20,28,26, 332,

353i, 383 5, 426e, 44218, 4451,

III

rør, 1 75e8, 163.
rør = bøsse, III

10717, 36058.

196 62, 23485, 2458, 48515.

rugmarks vongegærde, I 286 se.
rugsæd,

I 43 s, 4911-8,

II

Så, uo. såning,

12078, 131

1,2, 199 28, 25440, 290 e, 3392, 383 9,
513 s,

5748,8,

III

10 2,

93n,

158,

2318, 30119,27, 509.

4 s,

I 45 21,25, 258 9, 294,

19040,47,

202,

394,

såtid, I 4521,24.
II 47412,

se sadde.

105 22,

540 2.

så til halvt, I 272 52, III 510 s.

såd = græstørv,

rugtag, III 518.
rugvang, I 42 s, 46, 77 78, 1021,

III

sår, I 100 25,

112 88, 137 21.

III 5641,
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sårgør,

uo.

I 228 9,

III

23318,

171 s,

sandene, II 5781.

sårslag, I 137 21.

sabat,

III 3801-4,

sadde

=

4171, 482 st, 5551.
47 7,

III

græstørv,

4324,

438, 4391-8, 442 2, 572 27, se såd.

sag,

I 63 5,

sandemænd, I 216, II 4731, III 7, 12,
36054, 588.

174 9, 232i5.

94i,

1751,

277 21, 279 0,

sandflugf, III 437.

sandgrav, I 7 1 89, 196 28.
sandgrift, II 231 57.
sandhuller, II 77 is.

sandskyldig, II 469 is.

282ao, 288ø4, 289.

II 582 is.

sagfald, 1 431 82, III 377 70.

sandvogter,

sagvilje, III 329 20.

sang, I 134i, 17100, 460, II 354—56.

sakrament, I 1342, III 376 75.

sanke,

75 04, 98,

salmer, I 217, 459-60, 11354-55,111

359,

433 53, 4385, 474 51, 49822,

III 345

III

sambyrd, I 960,

=

sankes

I 6824,

22110,

II 52, 80 2, 97 58,00,

I 319,

segl,

293, 352 2,

III147 27, 312 01.

samling, I 1210, 23 ø, 32 5, 36, III 158,

III 5404.

499,

sekshøring, II 37047.

sammenkomst, II 57 2-8,18,24.

---- 7,

1,8,

3,7,9,

3402,

345,

357 ---- 59,

347i,

35 L

09-78, 379 4, 4231-2, 435—36

III 40888.

sand, II 7717,136 n, 28,41, 205 55,23157,

selvejergård, I 231, III

167.

274 7, 313, 406 22, 450 20, 47410, 476

selvejergårdmand,

28, 47719, 4907,

selvvarende,

II 579 2-8 11-12, III 42922,

349 2-s,

sellie = silje = en pileart, II 408 33,

selvejer, III

III 526n.

II 206

3 6 3 9,11, 17,82,42 44,

samvittighedsfred, I 458.

sandbanker, II 58213.

I 2282,15,17,

brødre,

235 2,4, 23612,20,

2714, 2721-2, 287—88, 336 i, o, 338

sammenpraket, to. I 60 sø.

enige, III 5ø.

el.

212 8-4, 10-tl, 15, 23, 83, 41, 45, 55,

sammenlav, I 457.

samsæde, I 34115, 457, III 229.

471,

413,

157.

232 8,5,25,

sammenvrimlet, to. III 99 8.

103,
398,

sejrværk, I 24645.

samlingsmøder, III 226 iu.

I 170 52.

II

378,

350,

120,

493, se signet.
sejlads, I

seks mænd

167, 4292o.

348,

115,

III 104,

samhørelse, II 39, se samkvem,

sammenkøbere,

I

samles,

savblok, I 309 78.

sedvone, se sædvane.*

samfund, I 1342-3, 172.

434 7,10.

348 8,

schriebøtten = en stor kande, 1136 w.

128 n.

samfuldfold, II 46921.

sandbjerge,

69 25,

II

185 24,

savdelle, III 36052.

10,52, 45412.
saltmad, I 369 8.

samtale =

anm. 59 84,

25 3 28,88-89,

490 9,

400,

46,

411-2,

174,

49619, 515 3.

585.
salt, I 122 42,47, 364—65, 385 so, 402 9,

samkvem,

1

uo.

sakramentskænder, III 362 59.

I

285 49,

III

169.

162.

el. selvvårende stævne,

292-93,

31190,

3692,0,10-n, 379 7, 38314.

seng, III

10112, 357 41.

337 n,
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sevon,

II 418 2,4,1,0, se sædvane,

skårsmand, II 3781, se skursmand.

101 øø, III 314 71.

sidelukkelse, II
sig = et

ken,

lavt

264 82,

313.
II 25,

388, 394, 400, 421, 434 5, 55C,

35,

555,

572,

577,

277,

331,

339—40, 378, 409, 413,

421,

483,

492,

III

14,

562,

221,

274,

se segl,

565,

42,

skab = en sygdom,

78 sø,

28.

den

Judedag,

256 48 49,

I

= gang,

Oktbr.

I

211 14, 24-25,

206 is,

279 o, 40,41,

336 o,

327 a,

II 18 22, 29217,21, 366 23,57-58, 383 5,

404 10, 18, 20, 24-27,80-81,84,

52 54-58,

18 28,

18014,

202

439 5’8,

387 84,

28529,

18818,

17617,

127n,

III 255 84, 338 so, 39017, 517 5, 53125.
skade, I 56 71, II 257 53, III 94 19.

9444,

II

skadegæld,

403 9,

519 20,

III

549 8,

III

III

106 20,

I 8094,

130 7, is, II

40518,20, 51925, 531 iø, 544 88,

59 5,

261 17,

II

19517, 25918,

39,

I

13115,

10414,

307 40, 387 5, anm. 1, 3885,15,17.

403i.

sinde

skårsten, III 470, se skorsten.

skadebod.

pitskaft.

sild, I 49822. III 345io, 482 88.
Simon

I 2251, se

gablukt.

fugtig sted i mar
218 22,

247, 382 82, 436,

I 19,

signet,

og

28 ii,

II

to. = skårlukt,

skårtept,

sidedige, III 394 2.

320 4,12,

412 2,

326i,2i,

414 2,

570 8-10.

III 195 59,72,

I 277 22,

skadelig kvæg,

468i.

38 6, 42 7, 4711, 10717, 23219, 24813,

skadelige folk, III 200 70, 217 s.

276 12 ,

skademand, skadesmand, skadsmand,

48 6 0,

342 1, 18,15,27,85,41, 71,

I 70 31,

10, 583 85.

sinde = folk, I 17105.
sindt

= sit,

III 354,

177io,

96io,

38 o,

40,

411,

sinige = tysk seinige, sine,

I 503 o,

skadereder, I 49710, III 9419.

skaft,

et

mål

på

tre

sjouver, uo. sømandsudtryk,

I 86 5-0.

skage, uo. II 353 s.

sjug, to. se syg.

skalke, I 61

siufnes, bo. II

skalle, III 349 22.

10171, se synes.

I 9 1-2, 41 2, 15-10, 77,

145 89, 48, 40,

anm. 233 is.

skallegarn, III 350 22.

skamfere, uo.

321 1, se syn.

I 6824, 229 n.

Sjællands alen, III 3781, 482 34,37.

skar, II 5742 3, se skår.

skåde, se skade.

skarn,

113 85,42, 1197,

I 100 24,

229iø,
-30,

II 474 4,

fod,

47719, 53018,17, III 417i.

III 77 5

Skål,

III

skaffer, III 364 03.

42 7, 447,io.

SJUn,

II 3031,8,

189sø.

274 3,
502,

28227-28,

III 15684,

136 20,

313 m, 329

233 27,

585.

I 74 50,

skarnagtig,

skarnsfolk,

skår, II 5757-8, III 412i, 4141, 4181,

402 29.

4194, se skar.

19, se uskårne.

to.

I

III 352 27,29.

4101,

III

382 7.

258 9,37,

III

216 2,

I

292.

skålpund = en halv kilogram, III 158.

skårne heste el. plage, II 310 0, III544

II 408 so,

skarn, skældsord,

II 6111, 53115,

skarnsgerning, II 39512.
skarnsparti,

II 80.

skarnsstykker, II 495 7-8

III 339 ss,
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I 28012-18,15.

skarnsvis, III 212 s.

skjudes til gilde,

skarnvorn, to. I 7188.

skjufvel =

skarnvornhed, III 392 ø.

skjun = skøn, I 209 is.

skat, II 320b 568i, III 48182.

skjønning, III

skat og tyngde, II 21-5, 10171.

skjøt = stigbord, III 32 a.

skrabe

huder,

garve,

III

skib, I 851-2

864-6,10, 90, 219 5, 458,

23 87,

307 2,

250 29,

332 8,

359, III 76i, 276 6-7.

I 941-82,

II 27«,

te, 97 54-55,65,

36.

126,

197,

255,

272 54,

274,

297,

101i,

263 28,41,

25912,

134 6,

II 2i, 43

234, 243, 289,

299, 380 9, 401, 498, 501, 546, 550,

III 7,

15526,

212a,

297,

38912,

165 21,

170, 19458,68,

309 46, 324 82, 341, 367

423,

431, 433 5, 4491,9,

472—73, 500, 536, 539, 560.

skikkelighed,
5417,

I

4421-11,

III

3831-6,

289a,

359,

II
III

316 75, 332 se.

skoleholder,

I

464 e,

II 289 a,

49 >8,

360

skolehus, II 289 a, 346 2.
skolekasse, II 51016.

skoleløn, II 102 74, III 316 78.

skolemester,
359-60,

II 73 5, 102 75
463,

105, 346 2,

III

316 75,

løn,

102 75,

570 20,

376 74.
skolemesterens

kost

og

skomager, III 344 s, 29.

skor = skår,

skilsmisse. II 396 is.

et mål = tre alen el.

to meter, III 572 21.
skorsmand = oldermandens hjælper,

skind, III 482 se.

skindsnider, III 344 a.

hunde

500,

464 e,

215,

186 49,

105.

se uskikkelighed.

skindting

20511,

skolegangsforsømmelse, III 331.

et lille vandløb,

31194, 363, 367, 501-2,

65,

472 e,

skolegang, III 280 5.

skiftebrev, II 2671.

skik,

III

126 9,

162—63, 19410, 201

I 865,10,

10275,

26,

skift, II 308 s, se udskifte.

II

skole,

anm. 1,

III 349 22, 434s.

skifver,

II

sko = hestesko,
547 29.

352 29.

skifte,

163.

sko, II 97 54, III 1092, 242i.

skatborger, II 568.

skauning,

skjul, I 344 21.

=

I
skældsord

om

hunde, II 572 29, III 35640.

skinner, III 83.

3408-4,

3481-8,

II 336

357,

361

1-8,18,18,28,41,56,6162, se skursmand,
skurebroder, skyrebroder.

skipper, I 86 8, III 344 9.

skippund = 160 kilogram,

155, 159—62,

153,

1414,

1-6, 3394,

skorsten,

III 344 e.

30876,

64 9,

I 57 77,

251 e,

4112-8, 43182,

27149,

440 9, 46614,

skivrensmand, I 422 s, se skursmand,

492—93,

skjeldsord, se skældsord,

384n,

skjendsmund, I 141 e.

237 47, 253 81, 40549, 47921-22,5164.

II

257 55,

404h,

III

295 82,

981,8,6,

3518-5,
145 49,

skjendsord, se skændsord.

skorsten af sadder, III 4391.

skjerehjon, III 35028.

skotørv, skortør, skottørv = hedetørv,

skjolden = grønsværet, II 128 is.

II

skjud = hoppe med føl, I 2027.

5148.

142 25,

16450,

221 81,

III

2768,
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skotørvejord, III 513 s.

skråtobak, III 163.

skotørvemose, III 2901.

skrade,

I 63 5, 2«, 25, 98, 99, 93 2, 941, 101

skov,

81, 10416, 10882, 12347-48, 126, 132
22,

174 2,

24224,41,
70,72,

182 80, 1867, 201 5,

1751,

287 68,

2552,26,89-40,

33710,

409 ø,

37212,

307

4137,

43188, 480 2-8,12, 486 7, 488

4161-5,

6-8, 494,

II 122 79,

19-20,

3071-8,

88-84,

412 8,

345,

276ii-i2,

44812,14,18,

103, 106ii-itt,

292 is,

360, 368 87, 408

46815,

III

163, 168, 229, 239 2,

25021,4648, 47718, 48811.
skovblok, I 6515.

I

udbygning

skranger,

skrin, HI 49130.

401ø,i2,

110 4,

I

uo.

skrive,

II 4848,

134 5,

67,

24541,

69 28,

268s9-4o,

496io, 50918, III 280i, 3831, 386 2,

skrivelse, I 385 so, III 90—91.

skriver,

23 5,14,

I

II

180 29 so, as,

III

skræder, II 36520.

4414,

2015,

skudkorn

287 øs,

307

70-71, 33710, 4161-5, II 408 84, III 761,
1082,8, 123 a, 23217, 250 21.

skovlod.

191 86, 89,

167 øs, 289 2,

40120-21,58-54, 420 6.

skrække, uo. = kyse,

skovl, I 10 5,

III

—70, 33080, 55815.

skovgærde, I 242 28, 4942-8.
I

gaden,

til

35846.

skrue = hob el. skok, II 5481.

494i.

skovhug,

170,

16519-28,

57, 3712-18, 38 ø, 40, 45io, 159, 169

skovbund, III 158.
skovfoged,

I 214, III 163,

se skrå.

=

1 114, II 33212.

sammenskudskorn,

1

316 181, 188.

I

skudsmål,

6410,

90,

94 0,

191 sø,

41412, III 206i.

14645.

skuler hjemme, bliver hjemme, 1229 28.

I 682028, 472 41.

skumpe skind, I 25384,86.

skovmål, 1375 29, 450 5,469 29,4841,4-5.
skovpart, I 375 29,81, II 450 is, III 456.

skuer = hedetørv

med

skarp

kant,

II 58215.

skovskift, I 337io, II 340 7, 111 405 51.

skur, III 99s.

skovtyveri, I 26840, 37212.

skure,

skovvang, II 268.

skurbrødre, I 461, se skorsmand.

skovvej, I 65u, 107 29, 110 7,18.

skurhold,

skrå, I 40, 41, 61, 108a8-84, 109—10,

skursmand, III 335 s 7. se skorsmand.

11348 44,

117—18, 124,

137 27-28,

126,

132 20,

II 385 21, so, 390 910, 395 0-7,28.

I 23317.

skvalder, I

169 49.

214-17, 22489, 227, 229

skyde, uo. skydelse, skyden, I 86 b-ø,

14,19,28 20, 232, 23488,235,236s,2o,

8817, II 33318, III 9419, 10011, 107

II

40414,

III

14628,26,

148,

15414,19,28,28, 161, 164,16523
173 a,

152,
172,

17414,19,28,20, 342.

5,17,
---- 64,

III

I 214,

146 1,25,27,

157,
169,

159,

162

1731,25.

skråpræst, III152i-4,17,2122,20-29, 164.

der

er afskåren el. af

III 44 o.

skyrebroder,

2281,25, 232 0, 236

165 20-22,28,80,

hvad

slået,

skråd, skjaller, III 510 5

skråherre,

17-18, 480 25.
skyrd,

I

279 0,19,4ø,

se

skors

mand.
skytte, III
skægtørv,

122 5, se skøtte,
III 564i.

skæl, I 240 o, 327 4, 372 is, 418 5, 430
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II

483 5 6,

47186,

24,

4841-5,

92 85,

47 40,

36,

4882,4,

196 ie,

157 iv,

28019, 397 25, 450<8

III 197 05, 210

skæl = ret, II 4021.
skælden,

II

5007,

40 2,

516n,

505s,

153 s, 9,

74 2,

58 s,

475 20,

446 0,

III 24815, 279

4,7, 2889, 405 50,417 2, 497 28, 514 2,

414,

III

13811,

244 o,

225 o,

II 19 24,

801 8, 151 22, 182 88, 323

519 25, 524 27,526

8 9, 441 12, 45811,

17,

I 65 u, 243 82,

402u, 4208, 440 s,

59 e,

174,,

1724,

4445,

46217,

223 5,
50711,

5417, 555 2,10, 580 20, se skændsord.
II 4791.

skælgrob,

skælm,

I

15421,

III

227a.

skænkerkande, I 313100 7.

skænkerpenge, III 587.
skæppe,

II

422i.

I8I102,

40516-n,

47 5 28-24, III 343 4,89, 397 9, 477 12 88.

228 7,

skære græs,

II

192 47, 25842.

III 41 s, s,

skære = lod, III 462,5.
skæren, I 110 b.

skøde,

II

36,

I

199 24,

2671,

2712>

III 4322.
skøefver =

strejfer, II 86 6.

skøge, III 230 3.
skøgesøn,

I 242 24.

skælgærde,

4634,

229 21,

skære dyr, I 5672, 389 a.

55815, 567io.

skældsord, skieldsord,
26948,

99 20, 134 5, 13610,

I 82105,

skænker,

17521,

397 28,

349e,

25181,

skænken, I 316132, III 481 si.

222 25,40,

1-8, 30480, 49612-18, 582 81.

176 25.

skænk, III 14 7 25,

I 233 13.

skøren, III 58.
25U1,

III 1537,

1747.

skøtte, III 109 2, se skytte,
slåentorn, I 4161.

skælmagtig, to. I 131 u.

slågilde, I 493.

skælmeri, III 3824.

slås, sias, I 63 8, 82103.109-10, 99 is, II

skælmsstykke, I 76 es.
skælsalder, I 440a,

skælstage,

III

3822.

slås

II 80 s.

197 es, 2101-8

skælsten, III 197 65, 2101-3, 293, 496 ie.

skændegæst, I 19242, II 53115.
skænden,

I

1210,

42 e,

6824,

tre

spande vand på hovedet,

I

203 9,11.

slag,

I 65u,24,

107 29, 110 7,

59 o, 8O1, 9650,58,

221 is,

34,

217 17,

II 27 7,

154?, 168 70, 182

441 12, 50915, 519 25,

III

II 55, 302a, 111 253 29, 2817, 330 2e,

11422,

335 2, 3831.

273 25, 309 47,61, 336 7, 4445, 550 44,

skændselsord, II 568 a

slagsmål,

skændsord, skjendsord, 1 107 29, 110 7,

119 5,

1418,

30 29,

1421a,

1648,

189 27,

251 11, 325i,n, 433 50,

96 50, 58, 67,

223 5,

225 6,

24815,

57714, 58125.

skændsmål, II 97 55, 322 e.

242 26,82,

127 19,

154 7, 70,

II

179 26,

I

100 24-27,

40211,

4634.5,

1137, 414, 8O1-3, 99 «6, 155 9, 446 c,
500 7, III 234 86-87, 245 e, 335 2, 383 3,

5417, 55916, 57717, 580 20.
slem

snak, III 586.

50915, 52427, 5285, III 273 25, 2817,

slet, se slæt.

30947,61,69, 417 2, 573 32, se skælds

sietdaler = 2/» rigsdaler, I 294, 312-7,

ord.

skænk = gave, II 6824.

18718,40,46, 213, 370 8, 385 27, 399 o,
402hi5, 40613, 408o, 409 2, 41513,
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437 1 5, 443 a, 8ii, 446 o,

419 o, i, 8,8,

225 87, 285 29,

202 89,

16342,

142 24,

439 5 6,

448 5,6,io, 449i, II 6417, 72i,87j2,

310 4,

65-66,60, 117 50, 29 0 3-4, 10, 15 16,354—56,

35, 217 o, 517 o, 53125, 54418,20.

13812, 189

III 9418,

39618, 467 7, III 179 a, 265 2, ie, 328

smitte, II 387 34, III 321 s.

ia, 336 o, 15, 25, 373 72, 425s.

smælden,

sietmark,

II 4i,o,

121 74,

129 20, 231

smør,

57, 411 4, III 33 7 15,26, 27, 37.

III 56710.

smældsord, II 55

238,

I

II 241,

391,

slibesten, III 83.

smørrebrød. III 227 o.

slidfoged, I 377.

snak, I 134i,

slies = en plante i klitterne, III 4347.
sloge

lavt

= et

sted

i

marken,

II

slusen, I 183 4.
I

189 27, 282 25, III 152 3,

239s.

snapsting, II 2 2, III 410.
snare, I 435 eo.

58214, lo.

slæt.

1304

279 o,

II

392 26,

440 s,

sne, II

114.

snefog,

I 363,

sneøsning,

III 470.

I

423.

slættekarl, III 350 2a.

snedker, III

167.

slættemand, III 350 23.

sner, uo. — snærrer,

stættemandslav, II 232—35.

snurker, uo.

siætter, III 47 15.

snyltegæst, I 220s.

slættertid, III 556 3.

snør = fiske, uo.

sløjer = lavninger (?) III11815, jfr. følg,

so, III 544io, se svin.

446 5, 455, 456 2, III 41, 44 e, 386 0.

slør,

slå

i

III 343 4,

482 se.

sietler, se siætter,

slør,

hob, lade kreaturet

sode,

truer,

= truer, I

110 4.

II 383 s.

III 418 1,

II 549 a,

I

12810.

se sadder.

soeren, III 5417, se sværgen.

gå løSt, I 11448, 167 30-81.

sogn, 1 15067,69,

småhøvder, III 49510.

småkreatur, I 55 oo, 162, 325 11, 491 o,

272 54,

157, 159, 162, 235 2,

II 3185,

295,

55, 236, 579

2,4,14-16,20, 584.

III 468i.

II 35—37.

småkræ, I 37528, II 467 s.

sognebrev,

småkvæg, 158 ao,

sognefattige, III 55145-40.

17912, 18228, 409 8,

sognefoged, I 2589,31-54, 392, II 189—

III 468 2.

90,

smakke, II 286 83.

smed, I 453-54, II 314 5, 365 20,

III

233,

4,7-8,

332 9,21,

583—84,

4944, o, 10,
III

226,

579
4391,

4411-18

8220, 167, 27017, 361 55.
smedeakord, III 8220.

sogneherre, 1216—17, 2191,22,32,89-40.

smedearbejde, III 83.

sogneheste, II 311 s.

smedejord, I 453—54.

sognekirke,
186 49,

smedensgårde, I 290—91.

smedje, I 58 anm. III 83, 100 7

11,82,

smedstedsbygning, II 453 27.

smitsom syge,

I

477 oa-64,

sognemænd,
159,

smedjeplads, II 227 42.

II

127 n,

I

921,

1741,

184,

II

III 332 84, 375 74.

213,

I

140,

14852,60,09,

292, 4501,

157,

II 95 49, 215

492, 496io, 538, 546, 547 1-8,

551-54,

III 264, 4195, 555, 559 is.
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sognepræst, 1105 is, 124, 177 n, 182 2,
II 50,

18516, 2 1 2 2,45,57 , 240,

155s,

sparrehoder = spurvehoveder,

I 159,

161.

289s, 298, 315, 3461, 354-56, 361,

sparrestor, to.

493 2,9, 498,499 8-4, 5019-10, 506 4 20,

speføl = spædføl, II 29110.

III 15i, 208,6,

spekalv, II 29110, se spædekalv,

44,

359 47,74,

158—59, 2302, 259

552 46, 568, 585, 587.

sogneskiøttet, I 226 s.

sognestævne,

22436, 252 82,

II

346 4, 349 2,5,7,

345,

377, 4969, 501 10,

367 88,87-78,

354,

292—93,

550, III 4530.

solbjerg = solnedgang,

I 283 ss, 323

I 329.

II 183 se, se

sol bjerg.

gør

167.

113 89,41,

I

uo.

223 80,

27,

171 59,

in

III 154i«,

134 5, 13615,

22916, 2743, 313

1751«.
III 229.

splittørv, II 28ii.

spodelig tale, spottelig, I 275 4.

solemærke, I

18928, II 15 6.

soleret

= gå

=

sættes

om,

solen

går

153 s, 505 s

spotten, II

soleret, gå soleret om, II 2382.

springe, uo.

III 29 2.

II

ned,

568 e.

102 s,

I

springorm

=

12917, 165i2-i8.

I 166 is.

springestænder,

en kreatursygdom,

II

387 84.

sommerbrøde,

II 212 s.

sommergilde,

I

329,

Spurv, se sparrehoveder,
331,

II

493,

373 es.

spyd, I 328 5-6,

III 35485.

spydforke, I 443 5.

sorne borger, III 34 3 2, 14,54,68.

spædekalv, III 461, se spekalv.

sot, II 227 41.

sotteseng,

I

spænde, I 3691,
282 32,

38422,

33811,22,

439 6-7,

351 e,

443 a,

III

230i, 485 2.26, se sygeseng.
sovekammer — graven,

spade, I

her

spilkort, III 228.

soldrøst = solnedgang,

373n,

2501,

spilmand, III 364 62.

I 497 20.

soldaters udskrivning,

solen

urede,

gør

spildehoune, to.

15, se soldrøst.

solgang

=

uo.

234 ao,

173 9, 17515.

skade, I 304 40,58.

spilder,

soj, II 532 18,20, se sadder.

solbjergtid,

spiger

22915,

223 8i,

154 15,

spil, I 6087, 391, II 5018.

II 579 a, 20.

sognets kasse,

III

spiger, III

sognevide, II 551—53.

168.

spier, spyer, to. = kaste op, I 112 28,

13616,

26428,

I

III

10 5, 48 85,

el.

lyngtørv,

stågen,

201 anm. 1.

sparebøsse,

III 32112.

I 356 s, se tøjrepæl.

ståhest,

I

I

5672,

II

183 38,

hingst.

stål, I 385so, 438s.

spand, I 264 si, 4204, 475 57.
spanske kappe,

295 sa

ståb, se stob.
ståbber = stubjord,

II 73 4.

14645.

spaetørv = bredtørv

spænd træ, II

III 534 ai.

I 4017 8,

III 294—95, 405 so.

II 58 s, 26175,

ståltråd,

I 5152.

stadfæstelsesbrev,
stadsbud,

II 38.

II 475 22.

stadsret, II 405151«.

467 7,

se
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stadsspilmand, III 364 62.

80 4, 1108,10,

stafre, se stavre.

9-10,

stage, I 37218, II 475 is.

23484, 251 22,

stakarl,

32315,

I 25445,68,

stakkarl,

123 8-10, 131

207 2,

21011,

2181,

33824,

40440,

451 5,

463 e, 9, 47919, 486 s, se stuver.

16184.

stak, II 6621, 8817,

117 8,28,

185 25,46,

I 28441.

stede, uo.

stedsmål, III 158.

II 23056.

stakkel, 132218, II184 <o, 38415, III 396s.

steg, I

I8817,

II 254 39

steildshid, I 291.

III 32710.

stakkelsfjæl,

stakkelsrejse, II 23056.

stemedser = stikkeknive, I

stald, I 49n, III 99 5, 40442.

sten, 146 anm. 74 se, 96, 103, 98 is, 107 si,

staldbrødre, I

11119,

138, 14648,61, 189 24, 220ii,i4. 226 e,

III 487 9.

24Oo,

staldrum, III 357 41.

I 649,21,99,

stande, uo. = stå,

10882,

2008,

18817,87,

242 28,

298 5,

3268,

333, 381,

307 70,91,148,
II

1, 7 7,

95 5,

12,

458u,

25489-40,

19 26,39,

411 1-2,10,

535 2,8,

562

24917, 2751, 30221,29,44, 328

487io,

510 4,

533 29,

I 60 88, 81 102,

363 8,

II 36,

40228j

2885,

582 31.
stenbro,

274 7, 452 26, 47628.

stendige,

391 2, 394, 4006,22,29,88, 40986, 420 6,

stente, se stænte.
stenshug,

10412,

13110,

333,

I 148 52,55,58-59,62.

I 40210.

Stephansdag, den 26. Decbr.

statstjener, III 343 8,10,27, es, 67, 37 9 7.
II 318, 319 is,

38928, 393 80,

stette, se stætte.

3221-2,10, 327 e,

Sti,

I

is,

1618, 53 62, 70 32,58, 13328, 166

20410,

45019-20,

stavre, I 6825,65,

80 o,

24,

18018,

4048,

104ie-i7, 123 58, 133

18817,

1944, 25,

2741-2,

30128-29, 322 7, 353 7, 385 26,
4468,5,

495, 49618,

II

467 19,68,

480i-a,8 9.

17822, 307 5, 36519,

385 28, 397 22, 4111, 45122,46815, III

II

46919,

216 8,

8819,

309 5,

293 21,

247io,

stavn, III 48917-18.

27512,

24116,

41418,

409i,

III 3838.

stavhug, I 402 10.

287 58,

III

stevning, se stævning.

stang, I 22014.

stav,

set.

420 e.

34216, III 29a

standssvende,

275 s,

481 s, se stendige,

sténgærde, 12587,

47919,81,86, 4858, 55916.
I

25546,

stender, stenger, se stænder, stænger,

stenkiste, I 60 88.

to.

85 s,

II

6,

I

306, 307 e, se stengærde.

18,14, 81, 343 1, 5-6, 11, 85, 56,61,69, 71-72, 75,

standende,

29425, 313, 383 ia,

24921,

42 5, 214i, 218 2, 232

III 27 24,

21,41,

407 26,

391ii-i2,
4231-2,

421,

382 29,

39618, 45018, 5005, III 82, 64, 2877,

19512, 224 85, 246 7, 29319-20, 347 2,
3527,

372 is,

235 2,

175 15,46-47,

157 18,28,80,

337 9,

266 se,

4818,14, II 5414, 69 25, 171 8, 205 54,

3241,

69 24, 722, 75, 7718, 801,8, 9182,42,47,

108 6, 27, 52,

11345.

395 8,

474u,

252 26,

288 eo,

17414,48,

423 2,

580 e,

III

30018,69, 32430,

326 2, 40014, 511 5, 523, 55710.

sti = svinesti,

I 49611-12,

III 477 18.
stibo,

se stipog.

stif = stub ?

I 44111.

II

159 26,
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stifmål, I 470 84.

stolsbroder,

stiftbefalingsmand, III 431, 536.
stige,

I 251 o, 475 57, III 100 ø, 196 os,

I

stilund = ungskov,
stime, uo. = stride,

25227.

137 24.

stipag,

gærde

stiufve,
de

stive,

=

stibo

133 28,

18017,

uo.

stivne,

grene bort

nederste

100 24,

116 04,

13620,

om

228 1, 24"25,

3991-5,10,

af et træ,

36 9 2,7-9,10-17,

146 1, 24-25,

179 2,9,h,

221, 227 2, 2301,25. 254 32, 460 4.

stolsbroderlav,

III 221, 243 2.

2748,

37317,

stolsbroderlen,

I 3991.

storbroder, III

1731,24-25,

II 347 2, se fuld hest,

stråtag, III 356 38.

I 2015, 20510,

strafbøder,

stove, se støve.

straffælding, I 58 si, 89 is.

34115,

strafpenge, II 115 s, 11,

441 io,

II 2340,

111 4501,454

69i,

stokkemænd, I 199 anm. 1, 211 anm. 2,

— 95, 31150.

78,

33,

I

II 412, III 15s,

122 5-0 11,17,20.

stok og jærn, III 4101.

285 7, 294

strandbjerge, II 47410.

479.

stokkeskriver, II 225 sø.

stokket, to. om kreatur,

strandstænte,

I 407 2.

stol, I 113 48, 116 08, 70, 134 4, 28 1 20,28,

strandvej,

II

strippe, uo. I
strippe, 475 57.

500, III 23640.

stræde,

stolestade,

155 27.

strøelse,

stollinge = stalding, passe med stald
og røgt,

I

I

10i, 309 79,

374os, III 24918.
stolperum, III

167.

II 408so,

III

III 25 is.

strømper, I 49719.

stub = træstub,

122 48.

4 — 6,

2748,

475 5,28.

III 372 71, 4335.

stolkande, III

145 so.

8815,

I

12 is.

III 26049.

311 98, 108, 119, 184, 147, 330, 341 15, 460,

stolpe,

III 45412.

10, 525 7, 53 4 88,85.
straksen, bo.

230 50, se bykæp, kæp.

355 87.

III 35435.

stodderstaven, I 4101.

stohest, se ståhest.

176.
III

III 353 33.

stråfoder,

strågfæ,
2544©, 414 n, 4192.

403 0,11,

II

stormklokke,

stråd = gade,

land.

159,

203 i-o,

83109,

stobbe og stobland, se stub og stubbe

II 81,

1.54 18, 21, 25, 27,

165 20,22,

162,

5(0, 502,

498,

I

45812.

I 7243,

297 , 298

420 o, 426 2,5 7,82,

4171,

III

hugge

stob = et mål, II 373o2-ea, 405 anm. 1,

stok,

134

22 0 8,

232 0"7, 88,

28 1 20,30,

33811, 15,21*22,

=

III 17510.

stodder, I

2 1 6,

3 7 9 17, 21-22, 25, 27 , 38 2 2~8, 22, 24~25, 396,

437 2,5,8,10,

= bæger,

ståb

stof,

182 29,

27 7 20,

196 24.

I 3549, 481h, III 23645, 464s.

stob,

23 6 5,17 ,

330,

II 265 85.

I

stipog,

17 1 59-02,

95 3,5,

119 12, 22-28,

0-14, 98, 102, 112, 128, 185, 140"41, 318, 3241,

sting = stik med våben,

svinesti, I

5,9,12,

15, 21, 25-20, 40,

215 5, 311 58, 397 8.
stigger = stikker eller pigge, I 382 29.

82 105,108,

63 o,

I

1 10 1, 34, 40-45,

20-22,

II 3512,

stub

=

149 57,
3024,

III

stubjord,

202 0, 333,
6518,

76 5,

761, 589 1.
I

5047,

503 5,

117 55,

II

131 9,
23 88,

126 7, 247
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12,19,

344 2,

327i,

568o, II 36629,

393 83,

51714,

III II12, 787, 92s,

II 36885

I 4854,

III 16 7,

I

stud,

1 53 8 8’9,

113 26,85,
1 65 54, 68“64,

10518,

144 27,

26,

17815,

185 5,

196 26,

209 20,

12-16,53,70, 204 4, 2051-2, 212s, 2202,

b,

28427,

232,

10, II 9,

8718, 1545, 201 86

788,

15 e,

115,

31213,

291io,

430a, 466 2, 561 10,

III 151,8,

55.64,
385s,

stuehus, I 412 4,

stuelængde, III

styld, I

III

100 5.

167.

4269-10,

443 5,

451 22,

II 3244,

III

245 8,

III

19144,

stær, en plante.

I 75 es,

stærklukte, to. I 12812,
I

129k,

38523,

69 29,

I 4221.

I 422.

stævneplads, I 438 5-6,

stævning,

I

221 ie, 413 s,

støbekener,

345,

367
III

27 9 8,47,49, 58,

298 5-9,14,19,84,37,44-45,52,
325 2"5,

329, 33711,

14-16, 19, 21, 24, 351 1-14, 352 1-2, 365 —
66, 369 2-22,

382 82,

73, 205

II 246 7.

Lubek

et

støbekener,

II 40516.

III

383 8,18-14, 400

III

165 22.

14 s, 22e, 31i, 671,8.

støfvel, III 564.
sur

59-68, 104, 128, 126,

II

57 , 57 0 21,27.

støfve, støve, uo. = dæmme for vand,

II 32912,

27 5 4, 19,

II 210.

I 3717,10.

stævnestok,

støfkande,

393 81, 397 22, 45019,

189 27 ,

II

329,

III 25842.

I 62 8,5, 93 5, 951, 1751, 182

292—93,

111 19,

se fuldlukte.

32815, 554.

stævne,

stævnelav,

mål,

209 6, se stætte

stætte,

I

III 256 86, 551 45, 55814.

stævningsdage,

3.5410,

30127,

I

I

af træer,

stævnehus, I 326 s, 5,19.

26151.
stænte,

5118-n, 514 a,

507i. 509s,i,

stævnehorn,

III 21010, 251 22.

363 9-17,38,

4-8,16 17, 4841,82, 500 2,6,10, 503 8,1,

295 32,

3271,7,9, 330 7,9, 33815, 3401, 342 2,
345,

3831-6,

196 23

stænge, stænger, I 10 2-8, 412,15,17, si,

14217,

3812-4,

386 a, 388 4, 3961, 419 2, 460

stævnedag.

I 4050, III 468 a.

stænder, II 5 2-8,

281 4,7,

309 47,49,

6825-20, 10416, 132a2, 18016, 187 15,

I 254 50, se stævne

stække, uo.

3808,

1808,

se bagstævne, grandestævne.

28654, se tyveri.

stynner,

294,

stævne = hugge toppen

100 e, 12.

123 53, se stavre,

I

2444,6, 25,

289 8,

32819,

III

516 2, s, 559 o, 567 io, 57717, 58125,

III 47810.

stue, I 314114, III

286 4,

5042,

I 252 24.

studekalve,

50 5 8, 13-14,20,

233 28,46,

229,
2842,

136 5,

87, 5642, 5691,5.
studehave,

33 7 6,

4261,

4224, 47816, 49129, 535

298 7,9,21,

stuver,

29 0 4'5,

52 57,

241 18, 26014, 288e9, 407

30,

87, 43, 54, 58, 76,

73—74,

II

96 50*52,56,02,

14)8,16,

167 28,

88,

49 8 28-24,

492,

81,

171 9, 17, 20, 29, 81. 39, 44, 2 2 5 89 ,

22i.

39,

22.41.64,
801-2,

33718, 398ii, 5084, 5917.
stubland,

4-10, 41518, 422 8, 439 e-8, 4621,10-12,

at

lægge

=

en

slags

jord

at

pløje, II 39617.

surskov =

sumpskov,

træ derfra,

I

249.
svaghed,

I

62 4,

399 e,

472 40,

460 4, 470, se sygdom.

svartpøt = ådselgrav,

II 408 28.

III
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svend,

77 so,

I

181 26,

16512,

275 7,10

251 14,

329, 331, 334 s, II 371 54,

307 68-69,

250 19,25 ,

III

135 n,

106 25,

243 29,88,

4101,

35 4 85,48,71,

17, 4681-2, 47713-18, 48816,29, 494
5031-2, 505 6,

1,7,

57110, 58016-17,36, 5906.

sver, svergen, sveren, se sværgen

svinebrud, I 4818.

svertfejer =

svinedreng,

våbensmed, I

22.

II 46112.

svinefed,

svin,

I 1516, 4519,39,41,44,52-53,67,67,

svinegab,

71 38,48, 71, 73, 78, 81-82, 85-88, 92, 1011,

122 37,45,

15,31,35,37,

30446,

143 24,33,

160—62, 166

17912, 1853-6, 20612,14,

251 9,

241 20,

129 20,

157-58,

155,

3531,

335 9,16,

332,

287 57,59,

26015,26,

3561,

383 9, 387 2,7, 392, 4031, 406

366,

10-11,

40811,

41620,

42713 14,17-18.

63, 44510,1,7, 4502,

453, 469 25,62,

4901,3 6,

48214,
66,

10, 115,

492,

4961112,

II

156,9,12, 3030,81,

13,

4635, 522-3, 595,8,22, 765, 788,8-9,

81,

86 6-7,13,33,

133 5,

125 7,

11541,46-47,

170 2,20,48, 201 86,

159 26,87,

237,

2112,20,28,80,34,37,51,

23 9 5,

241, 247 8,13, 86, 50, 54, 28427, 29110,
16, 23,30, 30 9 2,11,14, 32 4 8 9,13 3 2 8 5,

3381,

3341-2,

36 2 8 9, 20, 23, 35,41,
40727,

4114,

4394,

44812,

463—64,

38 5 21,

4209,

467 8,10.

3483,

39 5 7, 20,

437],

4303,

456 2,

5 1 3 4 5,13

50 7 6,9,

342 b,

3414,

III 234,9,

46 2-3, 6,17-181

786,

1082,13,

12411,

190 89,59,

20 5 6,

2651,

27610,

2984,7,9,23,79,

10 14,33,

34613,

22, 39 1 4,9,

svineroden,

I 4905.

19032,

I

svolpe, uo. =

3265, 336

4502,4,6,10, 467

3898,

skylle,

408 29,

II

se sti.

II

II

1 612.

17210.

svogerskab, II 745.
sværd, I 312100,141, 3285-6, II 37151,
III 35485.

sværgen,

I

184,

62 3,8,103,

1198,

114 46,

127 8,

190 34,42,

18444,

811,

379 9,

3226,

11122,

349 5,

398 3,

1923,

II

97 55,

175 4,

22 9 20,26,

307 64,104,

279 8,

4621,12,

97 12,18,

14110,

3521-2,

329,

73,

93 5,

22118,20,

24486,

237 22,

401,
154 6 9,

37257,

3821,

4334, 436, 44112, 4957, 5007, 505

20,28 29,

387 5, 389 7,

159 26,

III

svineroden,

svinevråd =

8 4,

3794,

79,

409 4,

197 66, 346 13,46,

III

1426-7,

3201,17,

10,

25542,

svinesti,

1056-8,

292,

92,

II

5056,9, 54416.

96 25,

2886,

III

svinehyrde, III 58016.

22384,

1351-2,

23 6 44, 24 6 9,13,38,

393s,

177 20,

55,

2871-2,

16514,

12919,

1856.

svinehyrde,

5 2 3 24,

441,

1025,

3898, 40444.
svinehul, I

4422,

391,

1114.

svinehjord = svinehyrde, III 33833,

4745, 4803,5,7,

35 2,

I

svinehjerd —

327 3,

5351, 538 3,27, 549 2, 56213, 568 5,9,

58217,

III

15510,

14312, se svinehul.

46112,16 18,

52 8 2,6,

II

II 407 27.

svig

111 14,

5152,

svin, som ørerne skæt es af, III 47814.

412s, 415s, 585.

58,60,

5071,3,

53123, 54316,18,22,32, 5561, 567 8,

13,

512 2,

52617,

III

164 16,23,30,

32111,

31154,

147 26,

154

175 20,26, 182

3355, 384 6, 399

1,50, 49 2 82.

sygdom el. svaghed,
86,

93 3,

129 20,

10414,

138,

I 6089, 611,16,
10624,

1741,8,

11448,52,

18014,

184,
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18712,

26219,

2322,

3798,

81-32,
46720,

II

374 67,

4015,

27618,

412 c,

25130,

22741,

296 38,

2516,

III 222,

54 2 23,

282

4446,

164

18, 17522, 18730, 2161,2238,2318,

2408-9,

293,

2791,

2431,16,

2971,

4606, 49026, 51318,

32429,

31676,

se svaghed.
11228 61, 1344,18,

22227, 22922, 4435.

I

99-100,

331,

10028,

28281-32,

II 234, 318,

III 4205.

2—3,

II

14327.

II

112 25,

I

I

sædstub,

219 3,

2161,

19971,

1617,

4446,

1617,

III

729, 18730, 248

16, 3802.

3971, 4003, II 3 6, 841,59 62, 1521,

1116,

312

sæder, I 274.

sædle,

84,

28124-25,

II 360, 37256, III 2794, 2829.

sædeland,

307 68,90,95, 3317, 362, 382 32, 3941,

III

11559,

22116,

3691,30, 37913, 47869,

27814, 39328,

83118,

11116,
17161,

23127,

22917,

28-25,

9920,

1344,11-12,

11911,

sædetid,

1342.

sygeseng,

1618.

I 82105,

sædemark,

syge, I 64n, 947,

syger, I

sædager, I
sæde,

III 718.
III 5917, se stub.

sædvane,

167 27,51, 255, 260

118 3,

I

24916, 313 64, 372 70, 3801, se sotte

14, 21, 23, 289 72, 298 3-6, 22, 80, 88, 94-95,

seng.

98,100,102,124,133,

syn, siun,

I 91-2,16,18, 41 2,15, 3531,

65, 110 16,23,39,59,78,

129 18,

II 36,

4451,

14020,

172io,

9339,72,

53 8,

22846, 257 55, 3271,

338 2, 3513, 359, 368 88,39, 446 7,9,
III 80s,

19247,

265 2,

2102,

2831, 30635,78, 4503, 4621, 4632,11,

464 2,

487 9,

synsmand,
72,

I

511 7,9,

556 2.

54314,

162, 28864,

II

36,

101

2918, 318, 319 7, 3201-8, 3239,

3244,12,
33 8 2,

363,

II 42 12, 96 49,

43024,

454,

350,

3784, 3991, 4265,57,

360, 4031, 40612, 418 6, 4195,

5,8,

331,

III 33829.

sygt fæ, II 29110,

3271,6 7,

3309,

33214,

345, 34 6 4, 363 12,15,37,69,71,

19926, 4182,

117 8,

157 37,

52431, 538,

145 36,

III 109s,

166 29, 3 13 67-68, 342,

37473, 40936, 423, 46411, 472 -74.
sæg =

hvis ene sten ikke

orne,

en

er sunken ned i pungen,

I 43240,

III 4817.
sæg = en sivart,

II 2384.

sæk, I 59 84, 4196.

sælgeøl,

sær, vogte sær,

II 529 8.

II 113 30,

særdrift,

III 207 3.

263 24«

I

158 20, 20138, 284

29111, 310 7, 388 24, 392 25,394,

4815,543 27, 5754, 111 31573, 33338,

28.

se tilsynsmand.

3954, 411 3, 442, 44815, 457 2,

sæd,

I

2,

61-62,

32 4,8,

73 51,

92,

45 23, 25, 46,48,

10624,

16834,

53

173,

20817, 21021, 26634, 3347, 4821-9,
491,

49821,

23 8 2-3, 5,

II

582,10,

24 9 21, 80, 43,

131 1,2,5,

293 18, 32,

3021, 358. 36732, 4562, 478, 51613,

119,

3021,

24 6,

3713,

383,

III

40 6,

426, 302 21, 40445, 576 8, 57913.
særgang,
særhjord,

III 4481.
I

15066,

868-9, 107,
21718,52,

11330,

II 26,

50,

6519,

159 27,39, 17618,

302, 342 2, 38629, 56315,

5685, 111915,

16 7, 27 9, 464,28913,

III

221,

7214,

329 25,29,

394,

4654, 494 2,

296, 30221, 32325, 326 6, 33613,379 4,

5091-13, 5191, 54986, 5767, 57912.

389 7, 495 9, 498-99, 5042, 57116.

527,

53115,

24916,

Vider og Vedtægter. 3. Bind

9313,

45
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taler uhøvisk, I 170 57.

III 4 4.

særjord,

særsindet, to. I 42 s.

talle = talg, III 344 o.

sæt = mål, III 6 a.

tallie, tal (billede, II 98), I 110 4, 114

sættefoged,

145 ao.

II

53, II 98 59-64, 105, 112 24, 38-86,44, 54,

sættening, III 426 io, se ligning,

62, 76,

søbårerne, II

25 3 85, 62, 65, 76, 85,

uo.

søge,

172 9, se bårer.

græsse,

= bede,

II

46 81,

53012, 569 io.
søle,

uo.

sølle,

sølvrør, I

=

svire.

26,

293,

II

282 8

11-14,28-29,

381 1,

388 8,8,

II 74 e, 468 is.

621,

27619,22,

III 489 u,

57i,

500 a,

talliebrev,

tallieskriver,

set. Sørensdag, den 23. Oktbr. II 92 se,

talliestok,

264 ei.

II 214 5,89.

talstok,

1

19345,

II 214 7,

talliestævne,

111 ie.

en mønt lig 6 Øre

III 291.

13511, 215—16, 2181-8, 219

1*2, 6, 18, 22, 27, 86, 227 1-5, 22, 23 2 2,
15422,

111 405 50, 503 s, 509 s.

503 8, 519 24,

set. Sørensgilde, I 278—96.

1461-2,5,

540 5,6,

89-40, 42, 259 68, 445 2’8, 28, 454, 457 8,

290 7, 382 s.

I

38 4 2,6,8,

38 2 8-12,

399 5,21, si,

talliepenge, II 253 as, 54, 65.

tallieret, II 243,

søster,

3191,7,

II 260 oo.

58019.

søsling,

50 6 6,

312 62-64,

talliekæp, II 80 2.

513 2, 5401-6,48, 5551, 573 29, 577 is,

søskende, I

170 1, 20-21, 28,

383 12, 86,

20, 26, 46.

4415,86,

I

III

513 8,

8863-6,

162.

søn, I 243 88-84, 497 19,

søndag,

I 329.

153 2, 11-14, 24, 86,

III

16418, 1718, 1731,

II 251 si, 78.

tallievide, II 366 28.
tals, stande til tals,

III 232 21.

talsmanden, I 255 2-54, 40315, II 259 62,

III 4 8 5 6'20, 80-88.
talsmandsstok, I 26944-45, II 259 62.

8,5, 175 22, 231 6,48.
sø vinter = vinter med tøvejr, I 13217.

tang, I 42 9 28, 56, II 114, 4741-8, 490 7,

Tåd, III 211.

tangdig, I 258 7.

tålsmand, se talsmand.

tangdynge, II 474 is.

5781-a, se ræ.

Tårnet, III 3431,18-70, 379 7.

tapperemand, I 23717,19, se skænker,

tadder, III 16 9, 221, a, 72 9,12, se bog

taprunden, to. I 217, 223 82.
tartere, III 20076, 25844, se tater,

hvede.
taddervang, III 72 n.

tag,

I 22228,

III 58, 94w,

tagredsel,

229n,

tarv, I 92, 173, 183.

II 37151.

495 e,

167, 17517.

tarv og bedste, I 63 7, 250, 3991,

III 167.

tarv og gavn,

II 36.

tagsettemål, I 282 si.

tarv og nytte, II 512.

tagsten, III 100 7,12.

tater,

takst, III 48026,40.

taksering,

I 2—4,

III

233 22, 5015.

I 360, 41412, 4491,

II 80, 114

40, 303 5, 477, III 217 7, se tater.
8,

249,

158.

tal, II 341s, 3431-2, 344.

38, 1039,

taxediuerne

= vurderingsmænd,

379 7, se takst.

taul = kran, III 100 9.

III
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te,

uo. = skabe

III 44 e,

sig,

220».

tegltag, III 35688.
tegn, I 65ii, II

18440.

tinghus, III 97.

tinghører, II 394.

=

teregels

brugtes

til

en

salve,

der

kreaturerne næsten for

18446, 253 85, III 335O.

alt, II

= ting el. gods, 1 67 21, 951,

1751, III 491 80.

tellerne, se talie.
teragels,

tingest

tingkalde, uo. I 37314.
tingklokke, III 11210.
tinglysning, II 270, 2712.

teriaktønde, III 5017.

tingmand, III 237.

terning, II 73.

tingsdom,

500?.

thodføerd, III 487 io, se tåd.
tiende,

I

47289,
89 28,

214,

158,

482 2,4,

100 es,

24Ö4o,44,

21511,41,

295,

II

491-92,

308,

16 h,

483 is,

III 286 b, 30117, 512n, 520 8, 549 85.
tiendehøvder, II

28 6 5,

301 17,70,74,

294, 297, 347 28, 348—

I

319,

I

37,

384 28,

381,

323,

III 5 - 12, 26, 34,

39, 41, 43, 141, 143, 237, 483

-84. 498, 563, 565.

18883.

III 341,

40 7, 43

10, 447, 47io-i2, 484 2,4,8

tilbådt = tilvendt, II 437 2.

tjener,

I 1991,

201,

anm.i

203 9-11,

15,17 is, 211, 290, 37314, 413io, II12

tillukkelse, III 691,7.
tilsynsmand, I 27047, II 574 s, 5807-8,
332 ss, 429 22,

se syns

145 88,86, 88,

11, 19 28, 80 8, 128 15,20

40, 22486, 235, 29687, 386 88, 4231-2,

432, 452 26, 465, 468 is, III 42 5, 96,

mand.

13216, 4101, 476 7,18-14,88, 484, 492,

timmer, III 541, se tømmer,

578.

timmertræ, III 2319.
ting, tinge, I 66 is, 96 7, 123 54, 16944,

176 7, 23318, 26015, 284 37, 289, 297,
298 5,51,127, .318 —19, 33918,28, 347

37214,

377,

380 28,82, 385 so,

393, 413s, 43350, 437, II 64,

38025,

tingsvidne,

tingvol = tingkæp,

tifven, tiefvere, se tyveri,

4949,

tingstævning, III 234 sa.

tingvej, III

5119,11, 549 85.

tiendevej, I 295.

—50,

tingstævner, I 28440, 339 is.

406 1, II 26, 394,

tiendetager, I 439 5, 471 as-sø, II 1611,

III 1714-15,

tingskriver, II 394.

tingsvinde,

tiendestue, I 492.

III

39, 41,

442, III 493.

tiendepenge, II 419 5, 425 s.

10068,

37,

50, 35610, 376—77, 466 ie, 21, II 381,

18445.

tiendekorn, 1 456, III 335 8.

89 28,

III 34,

I 377,

43, 569.

12 is,

98 60, 12712, 345, 368 87 88,55,

420 s,

536 a,

III

7,

10,

14,

tjenestebud,

398 2,

I 30127,71,

409 e,

4262,60, 444 9.

tjenestedreng,

205n,

I 100 2«,

243 88,84,

120 25, 137 2S,

328e,

II 74e, 79,

182 85, III 351 28, 4008.
tjenestefolk, I83m

94 a, 138,

265 32,

20410,12,15,

315180,

191 so,

344 20,

2619, 34, 39, 41, 43, 202, 228, 238,

354io, 362, 3971,40212, 410 o, 413 7,

312e2, 493, 550 44, 563.

4204, 439 7-8, 462.-2,68, 4941, 1112

tingdag, III 109 s, 55044.

10,

tinge, uo. = handle, III 3421.

303 o,

79,

83,

155 9,58, 243i, 2891, so,

31212,

37152,

476 85,

510 io,

45*
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III 1791,8, 208, 2391, 25122, 281 <,

tolvringen,

292,366 65-66,382 anm. s, 507 n, 517 n.

torf,

tjenestekarl,
304 4,

3971,

6929-so,

I

III

499 4,

424,

II

367 es,

82,
382

anm. 2, 513 2.

tjenestekvinde, III 367 es.
69 2ø,

I

tjenestepige,

120 25,

135 n,

397i, 4188, II 79, III 359 50,66.

tjenestesvend, I 24540, 328 e.

tjenestetiuende,tjenestetyende, 1265 82,

III 2044, 25019,86, 366es,

II 311io,

II 3461.

se tørv.

torn, I 6825-28,42, 10416, 110e, 116
66-67, 132 22, 24, 170 58, 1821, 185 7,
15,17, 201 anm. 2, 203 9, 287 es, 3317,
385 26, 480 2-8, II 250 2e 28, 293 20,
307i, 3291,5, 3317, 360, 408 ss, III
772, 801,4, 103, 10614,16, 110 9,
117 9 1 23 8-10,22, 131 10, 185 25,46,71,
207 2, 234 84,45,250 20,50, 408 88, 464 8,
486 s, is, 530 21.
tornebusk, I 76 es, 10517.

3814, 463 e, 547 29.
tiuende, se tyende.

tornhug, III 185 25.

tjuf, tjuf net, se tyv, tyveri,

tornrén, I 201

tjufre, tjure, se tøjr.

tornskærer,

tjur, se tyr.

torp,

tjære,

I 8814,

272 58-54, 364—65, 385

anm. 2.

I 2015.

II 50, 107, 302, III 296, 498-

99, 539, 569, 573.

so, 402 9, 433 58, 438 5, 474 51, 498 22,

torre, torv, se tørv.

II 25385, III 45412.

torske,

tobak, I 214, 231, 238, 265 82, 386 2,4,

391, 413io, 495, II 82, 111158-61,
169,

176, 527 i2.

352s, III 292, 435u.

tråds = trods, III 165 28.

III 100 o.

291,

travehob, III 12614.
III 82 20.

tviestsin = tvist, III 58.

trodsbrænde, I 4941-5.

toer klæder, I 253 84, se, Il 73 a.
I 253 86,

81,

II

trodsstikker, I 494 2.

11015,28,

trolddom, II 475 25

132s, 20, 172o io, 22641, 24818, 269,

tromle, I 46 26 27,

290 7, 306, 343 6, 47414, 513 5, 53012,

tromme,

548 2-s,

trommeslag,

68 e,

III

56315

251 22,

13 2,

26812,

231,

283 2,

51,

32112,

33828, 4254,18, 582 31.

toftegærde,

I

I 30126, 4451-2, 454, 480

I6617,

Ile,

189 28.
412, 4262,

205 58,

II

III 2814.

209,

185 2,

285 80,

483n, 5571-2, III 52712.

true, uo. trusel, I 65 u, 81100,

4,6,i8, 495, III 582si.
tofteled,

I

trommeslager, I 223 82.

III 73 is.

toftedige,

II 358.

tran, I 8814.

tresked, uo.

tobaksrøgen, I 497 2o.

toft,

bytte,

trave, III 7210, 337 ie.

tobakspibe, I 41310, 47348, ss, 11 306 8,

tobakssmøg,

= tuske,

uo

torvedag, I 456, III 477 9.

tjørn, se torn.

110 7,17,

119 5,

128io,

57, 28651, 382 29, 419 8,

II 429 9,

III

19040, 209s.

588,6,

97 58,

154 7,9,70,

141s,

107 29,

164s,

II 19 28, 41 o,
21618, 323

8-9,

446 6, 45818, 470 24, 509 15, 516

togger = fiskegarn, II 494 4, III 350 22.

11,

III 3714, 11422, 12719, 181 8,68,

togsmand = vidne, II 10170.

2044,

2208,

2446,81, 273 25, 312 ei,
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49282,

383 s,

55818io,

5417,

573

tværbinding,

truselsord, III 138 n.

tværhave,

trygler, II 42 io.

tværvåd,

trykhård = stædig,

=

197 øø, 4648, 53021, 5891.

28128,

37315,

I

4181,

II

57711,

II 37152.

54522,45, 554.

2782,

2985,87,51,120,

109 7,ø4, 18181, 327 4, 371

168 89-41,51,

403 5,

419 s,

437 2,12,

185 40-47,

42,78,

253 80,

26428,42,

4008,

412s, 4228, 4262,7,46511,492, III
18214,28,70,

2051,

215 s,

2177.

tude, III 51.

kvæg

137 7,

336 0,

III

115 42,

28420, 294

18318-22, 2051-8, 307
360 51,

468i, 54624,40.

136s.

tyreeng, I 7141, 417 2, II 29429, 399 84.
tyrehold, I 26328.
tyrejord,

I 72 42, 309 ao, 319—20.

tyrekorn,

I

tyreland,

III 63.

19, 4072ø.

=

tvemærket,

II

289 72,

III

18421.

III 336 0.

tyrer, se tøjr.
tyv,

tvist, I 14111, 465 s.

12828.

257 54,

tyrestang = tyren stanger, III 39015.

18445.

III

22847,

tyrepenge, I 289 72, 417 4, II 781, 384

tumult, II 99 00.

tvistigheder,

309

tyrelav, I 4171,5.

II 254 sø.

tumlen, II 44112.

tvestugget

III

tyrbøl,

I 411,84, 6617,85, 9711, 116

293,

29, 347, 38418-19, 388u, 399 34, 407
20,

trættehul, I 301 24.

17814.

II 11 0, 94 45,74

455, 477 02,

279s 49284.

tuer i eng,

32 48,40,

so-sø, 319—20, 389 8, 417 1-5, 431 sø,

458n, 5007, III 47iø, 155 28, 17412,

1715,

II

I 567374, 7 1 40-41, 97 18, 122 48-44,

158,

347 28, 40210, 4634,41, 501, II 3347,

19241,

I 317 iaø.

28117,

409 85, se skat.

tyr,

II 522 0.

træsko, I 317142.

04,

I

tynge = skat, II 21,4-5, 269, III109 s,

III 684-5,8-9.

trældoms arbejde,

tude, uo.

108 4,

9653, 500 5, 529 7,15, 535i, se tøkke.

træk til møddingen, II 527 28.

3798,

4434,

84i.ø7,

III 230i, 253 30, 297 1,

305i,

tykke = skøn,

træfang, II 3071.

11115,

440 8,

73 s,

tygge Guds almisse,

træde i ilden, I 379 is.

trækken, uo.

398 s,

621?.,

tyfnet, III 212 s, se tyveri,

II 239 5, 246 0,35.
trædagtig, to.

67 21,29,

184, 19188,

09, 368 05, 3801, 382 7, 444 5, 466 is,

træ = et mål = 4 alen = 27a meter,

52,50,

II 5421,

155 ø,

træ at lade, I 283 aa, 378 5.

37, 82 4,

52 54,01,08,

18 28,

I

137 22-23, 17718,

II

III 40228.

I

tyende,
11448,

tømmer,

trætte,

12 ia.

134 7, 2502ø,

363, 43188, 497iø,

III 76i,

II

I 295.

tyder, se tøjr.

1357.

I

I 6728, 101 8i, 354 ø,

træ, levende træ,

træ

I 3782.

tværdige, I 57.

81-82.

II 117 57,

I 2049, 22118, 228 7, 233 is, 308

78-74,
28019,

56528,

14,

II 25181, 349 6, 37258, III101

153 7,

1747,

189aø,

tyvagtig, to. II 53115,

291,

294.

III 33715, 471.
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96 8,

IGOanm.i, 6820-27,81,88,

tyveri,

187 18,48, 203 9,h, 243

131ii, 176s,

418 2,

80, 25441, 264 80, 28654, 302 29,78-74,

9 10,

319, 361, 3788, 385 26, 404 8, 41515,

18, 16,

158 21,

137i),i5,

38310,

84,80,

475 25,

212s,

441 10,

IO614,

III

443,

1108,24,

185 25, 2072, 21011,

131v,

293 - 94,

25328,

1260,

lllis,

178 22, 20345, 252

411 1-2,

4944,

123 8,io,

79,

2389,

II

449i,

306 86,

367 65, 392 7, 8, 393 4, 2,

24, 84,
423 6,

471,

472 4-6,

338

410 2,

486 8,8o, 547 29,

5^4, 557 e, se tyv.

=

tyvned

III 253 28.

tægt, II 540ii.

14 5,

II

8926,

110 ie,

30 24-25 ,

45 25,28 ,

76 8-5,

124 2-9, 16,

109 11, 88, 55,74-75,

11-18,

55 22-24 ,

58 4,

87 12, 15-17, 20, 83-84,

81,

15821-24, 28,

133 4, 8,

170 1,8, 9, 18-14,58,

188, 201 88,40,47, 21822,24,41, 239 5>6,

245 5,11-12,22,84,60,

241---- 42,

28428,

29212-13,17, 299 8-6, 3104-5,8, 31218,
331 5,14,18-19,

326 1-5,

325 s,

3441-a,

366 26,80,

358,

343 7,

391 18,22-24,

82-88, 395 6,9-10,25, 406 24,413,419 4,

46812,19,

4802,8,15,

473 8,

485,

569 9-18, 5744,6, 581 9’16,

7,10,14-18

III 4 5, 9 9, 12, 108,11-12, 22 8, 35 6,

II 38520.

is, 388, 42 e, 45 9, 49 2,4, 66, 73 is,

17924, 394 a.

tægtefæmon, II

77 4, 79, 80s,

163 48.

tægtegæs, II

46828,

21, 5299,ii,i9, 539 5-7,11, 547i, 560
32 42,

217 20, III 5642.

tægtefæmmen.

450 5,

488 2, 507 7, o, 513 5,7,14, ie, 522 io, is,

tægtefår, III 320 s.
tægtefæ,

4471-2,

437 2-8, 44814,16-17, 456 2, 459, 460 8,

sager,

stjålne

42921,

27- 85, 4851-14, 503 2, II 7 6, 108, 15

918,6,io,1O69-io

112

17, 117 2, 15, 1226-7, 14,26, 1307,14,25,27,
137 8, 142 7, 193 52-58, 57 58, 77 , 211 1-11,

tægteheste, III 570 s.

tægtekretter, III 42 9, 5705.

23481, 24610,25,40,52, 2664-6, 276s,

tægtekvæg, II 162 41-42,

2848, 298 6-9, 14, 64, 80, 319 1,4,6,12-18,
si, 326 8,4,11, 33614,29-80, 348 is, 386

tækkelyng,

III 564 2.

III 71 s.

10, 3921-8, 398n, 400n,i8,48, 41 22,

tækkereb, III 54 a.

tækkestige, II

119 ee, III

420 5,

4142,

196 68.

4434, 4508,

tækkevænder, II 360.

422 2,

28- 24,

49611,20,

tællestok, II 259 65,85, se tallie.

8, 12 ,

527 18-17,28,

III 34714, se ildsted,

554,

tælle = frost i jorden,

tændsted,

III

tøevel,

tøjr,

II 114.

48-49,

73 50, 52,67-70,

12 1 86,

5054-5,

508 8-5, 511

544 19,21,29,80,86,

567 9,

571ii-i8, 576 e-7,

I

14 ta, 49 40,

103 11-18,
133 25,

130 6, 11,

114
143

tøjrebed,

I

166 21,

130e,

III

tøjrebæster,

III 9625,

127 20, 3921-8.

tøjregræs, I 450e, II 245 5.

187 13-14,

tøjrehæl, I

17,

288 68-71,

334 8,

202 6-7,17.20,

19411,14,21,

357 8,

252 21,

258io-ii, 27614,

305 58-60,

3581,5,

3214

333,

366, 37428-24,

382 so-si, 383 e-7, 387 2, 392, 407 5-6,

1082,

1215, 243i.

25-26, 82, 86-41, 16620-21, 24,28, 179 10, 18,

24010-11,15,

427 n,

472e, 490

579h-i2,85, 590 4.

13 2.

tøjre, uo. tøjring,

45-52,72,

556 2,

424 a,

4658,io-h,

tøjrejord,

103 n,

13111,

II 252 84.

II 544 88.

tøjrekreatur, III 92 e.
tøjrekræ, I 48710.

tøjrekvæg, I 322 9, 469 27,88, III 450 8.
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tøjrekøer,

I 306 50,

374 28,

III 393 5.

100 7.

tørv af lerjord, III

tøjrekølle, III 383 a.

tørveaske, III 99 2.

tøjrepæl, I 73 bo.

tørvebjergning,

tøjreslag, I 1801», 19514, II 76 4, 174

tørvedees = tørvestabel, II

18-14,86,

39 3 82-88, 395 10, 86,

III 329

21, 336 14.
I 418 2, 485 2, is.

tøjrestage,

II 34 58.

283 se.

tørvefærd,

I

tørvegrav,

I 59 88, 291, 38410, 477 64,

333 22,

tøjresæt, 1305 68, 3214, III 918, 46610.

II

tøjrevang, III 392 a-4, 547 29-80.

337 22, 469, 545 20.

tøjrevold, II 88 ie, 38310, 513 4-6, 569

6,10, III 321 18,17,80, 33829,86.
tøkke

=

skøn,

tømme = i tøjre el. under vogtning,
I 73 61,

tømmer, I 58 77, 276 is, 374 25, 476 59, II

III 36062, se timmer.

II 477 38.

tømmerlaster,

I 113 42, 1344,

tønder,

28014, 18-20, 26.

4141, 4171.
265 si, 27 7 20,

311 98, 100, 108, 118, 186,

34116, 37316, 379 9, 461, 498,

331,

501-2, II 40516, 47523-24,

III 163,

I 378, II 373 es.

tør, bo. = behøver, III

1816.

I

58

14854,

lO7ao,

29,

161,

8197,

64 9,

3582-b,

2004,

85 2,28"

162 40,46, 58,68,

173 10,

20 4 49-52 ,

39880-81,

211 1, 81 54-65,

45124,

522 o,

46816,

532 is,

263 79"80,
476 29-so,

542 25,

582 i c,

III 11 18, 22 4, 29 8, 408,6, 42 7, 44 2,
9528, 99s,
282 9,
482 85,

269

bi,

III

II 253 87-88,79, 308 s,

451

37,

II

398

194 7,

54314, 58127.

24, III 403 82, 46718.
tørveskiør,

I

59 ss,

158,

III

2901-6,

se tørveskær.

tørveskær,

I

472 41, 489 i-e,

357,

II

2182, 253 87, III 3961-8, 427 is, 5131-8.

II 20449,3081-8,45124.

III 47 7.

tørveveje,

54 20, 57 1,21, 77 16-17 ,

136 11, 25,

490 7,

281,

tørvevogn,

33 46,

110 7,18,

107 29,

6514,

I

II

III

5482,

188 ss.

III 9315.

tøve, uo. = vente,

III 30117.

144, 2 1 82,84, 3 1 38-40, 37 , 44

10 4,

18,46,

tørvejord,

28386,

anm. 1, 88,

III 27,

tørvetyve, II 264 so.

tørre, se tørv.

II

39982>

16347,50,

tørvestak,

tørkeåringer, III 2131.

tørv,

213 s,

II 6621,

tørvegrøft = tørvegravning,

tørveskæring,

233 27.

tøndedrik,

200 74,

tørvegrøft = tørvegrav, II 468 ie, III

tørvemose,

III 4111,

tømmerlukke,

9418,

16-20, 40 3 82.

10521, 181 23.

116 50, 5682,

III

26 20.

578 s.

309 50, 51,

III

33 46.

torveeng, II 20449.

19351.60, 2031,26916,19,

290 2, e,

32114,

349 21,

396 2,

5132,

516s,

532 28,

540 2,

Ubeheigt = ubehægtet, ubunden,

III

25ii.

ubekvemsord,
II

58 s,

I

42 e,

279 e,

32210,

III

3992,

497 28,

45818,

5417, 577u, 581 25, se ukvemsord.

ubekvemstale,

I

327 s,

II

1547,

se

ukvemstale.

ubjerg kvæg = ubæri = ustyrlig,

407 2, 416 20.

572 20-22, 582 27, se bræntørv, spae-

ublueligen, bo.

tørv.

ublusommelig, bo,

I 279 s.

I 329.

I
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udlendske, to. III 344 0.

ubys = udenbys, III 2762,8.

ubæri, ubærig, to

= ustyrlig,

I 428

13», 18io, 257 88, se ubjerg,

H, III

III 181 io, 204o, 25848.

udborge, uo.

=

folk,

skilt

fra

udbyggere

stykke,

der

boer

I

gården,

et

på

226 9,

238.

udlægsmarken, I 2552.

udmarken, III 269io-is.

uo.

I 67 21.

I

25440,

li is,

27,

trykfejl

her

39i,

28i,

75s,

246

197,
421 8,

31 8,

27 8,

356®,

360,

4634,22,00,

28,24, 78 8,

udskiftning,

I 5, 18 28,

52 6ø,e4,

186 9,

udsæd, I 2, 4, 8.

4O8o.

udtoft, II

II

1718,

6110,14,

116 52, 160 81-82, 196 14,17,

I 4524.

udvang,

29110,

3418,

4154.

357 — 58,

365 21,40.08,

393 27,

402 8,

udædisk,

III

130 5,25,

65,

109 2,h,2i,

181 10,

118

201 77, 204 0,

145so.

udvurdere, uo.

276io,i8-ie,

56110

to.

=

udæskning,

ufinligen,

III 480 24.

bo.

II 58 s.

3432,55,07, 476o,i2,28,88, 497 24, 5038,

ufred,

to.

I

8712-18,

161—62,

udfald, III 30 is.

I 392 2, 422 2, 423—24,

I

I

100 20,

II 37, 91 82,

se uførm.

II 59 0, se uførm.
137 22, 19140,

328o,

117 68, 2134, 17, 372 50,

ugavngørendes kvæg,

I 80 94,

106 20,

13112.

24117.
III 231,

ugavnligt kvæg, I 19515.
ugerningsmand, I 53 59, III 189 sø.

4752.
udhus,

III 92 9-10,

53110, 537 9, III 24815, 304 29,355 87.

I 6824.

udgærde, I 199anm. 1, 203 9,

III 24815,

= vold,

uførm,

III

8219, 2238,e, 2255.

udgang,

uføje

ufør = vold,

udfald, ligge til

udfordre, uo.

I 77 si, 170 50, 458,

18, 11421, 207 2-8, 252 24.

III 25844.

udflytter,

udåd, forbryderisk,

I 418i, III 471.

uform, se uførm.

udensogns,

III 412 4,

— udpante,

256 87, 26910, 276 2,8, 2901, 313 04,
526io, 576ii, 58017.

III 16528.

ududt, uo. — udvogtet, III 40444.

269—71,

5,9,17,19,82, 425 2, 46917, 490 7, 510

II 478,

udspisning, III 364 02.

371io,i2,

19, 50, 50, 221 81-84, 55, 245 5"0, 14, 267 1,

10,28,

296, 452—53,

I

III 227, 40885, 438.

udskoves, uo. = udslettes,

el. kreatur,

folk

24 9,14,

= udmelde, I 289,

udpantning, se pant.

udskift moser, II 399 82.
uejer,

10, 88, 5704, 20,22.
udenbys

279 4.
III 409 85.

udskemsord, III 492 82

II 274 s, se udgærde.

uddiger,

udejer,

= udkøbe,

udrebet = tilmålt, II 7710.

III 35840.
udbærsel,

is,

= udlyst, I

udmeket, uo.
udminde,

udmæle, uo.

udbygning = tilbygning mod gaden,

III

udlæg, III 4562.

III 99 5 o, 35948.

udkejse, udkieste = udvælge, I 2282,

232b.

udskeires = udelukkes, III 155 28.

ugjeld

heste,

II 27 4,

183 88,

38414,

se gilde, gildeheste.

uhegn,

I

287 59,

326 s, 15,21,

III 193 52, 233 24, 257 40.

II

124,

713

SAGREGISTER
underpant, III 32, se pant,

uhøflige ord, III 153 b.
I 329, II 52427,

uhørsommelig snak,

1,8, 431 88, 4867-8, III 11110.

uhøviskhed, I 223 si.

underskrift, II 565 24, se hænder,

ukristne, I 329.

underslæb, I 262, II 64, III

ukrud, III 510 b.

II 582n, III 571 io, se ringet,

I

221 is,

13614,

2287,

III 2044,

uo.

220 s,

237 22, 2754, 313109, 379 o, II 30 29,

unge, I 135u, III 550 4s.

III

ungdom,

se ubekvems-

550 44.

11548, 29427, 5688,

181 s, os, 204 4, 220 s,

ord.

280 s,

III

uld, I 56 anm.s.

unghøvder, II 56110.
ungkarl,

ulovlig pløjen og slåen, I 360, 372 is,
38024, 38420, 418 b, II 77 is, 164 52.

ulv, II 443.

332 84,

34618, 5642.

ulempe, I 22919, 2501, II 54 ie, 15019,
422i, 527 28, III 15419, 17519, 4491.

316 76,

II 22029, 46112, III 9is, 741,

ungfæ,

ukvemstale, I 17712, se ubekvemstale.

254 31,

27325, 281 7, 2890, 5417.

402,

53n,

1364.

undervisning, I 241 is, bb, 275 7.

undsige,

ukvem = forstyrrelse, I 4004.
ukvemsord,

10.

II

underskov, I 76 66, 10417, 180 20, 416

se slem snak.

ukrøget,

undersked, bo. = forskel,

I 501, III 248 is.

ungkræ, II 463, 4662, III 151,8.

ungnød, II 9, 78 o, 154 b,
413i,

466 2,

430 a,

242, 256 bo,

III

9 is,

287 2,.

299 9, so.

ulyd, I II84, 141e,

1657,

17712, 222

unyttig ord, II 97 os.

21-22, 269 44, 279 e, 307 es, 327 es, 4004,

unyttig snak, II 97 bs, III 312 ei.

II 30 29, 84, 97 B8, 117 68, 252 82, 290 s,

uprynet, III 717, se prynet.

302 s, 305s, 322 s, 373 ei,

165 28,

III 152 s,
3831,

23221,

2044,

180s,

462n, 492 82, se lyd.

umage,

9i,

I

29 b,

41 6, 47,

7 6,

132 2, io, 86-88,

95 i,

138,

242, 354, 436,

481e, 550, III 80, 9418,

22,

142 4,

2182,

155 27,86,

24111,

34510,74,

119 28, 128

165 22, 1804,81,
306 ss,

243i,

426 io,

12816,18,

93 89,64,

187 2,

444 4,

333 ss,

492 ss, 522,

534 ss, 541 e.

=

132 io.

umiddel = skade, II 4.
I 167 27, 304 46,

II 29320.

II

vurdering,

239 s, s,

III

105 7.

urt, I 22487, II 132s, 423 s.
131, 132 s, 19-20.

urtehave, II

uskårne heste el. plage,

II 15 7, 46 88,

III17-18, 164si, 239e, 249 22,

9444,
293.9,

54016,

III

307 40,

338 si,

392 4,

12824,

290—91,

398 n,

406

bs,

54212, 57114, se skårne.
III 42 7.

uskift fælled,

umagsom = umedgørlig, I

uminde = uden lov,

uren = strandbredden, III 59.
uring

31 s,

175i, 268 40, 292, 330, 401 e, 474 bi,
II

uråd, I 69 29.

uskikkelighed,
2080,

588,

I

2501,

126o,

28128,

131,

II 4,

132 2,16,40,

410, 413, 422i, 446 e, 477 7, III 104,
11216,20,

umælende, to. II 45120.

17516,

underfoged, II 205 ee.

473,

11814,

2794,

539,

141,

172,

173o,

366 os, 73, 3782, 4154,

550 44,

se

skikkelighed.
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uskæl, I 324i, III 355 87.

våse, II 4 5 2 25, III 395 2, se vase,

usømmelighed, I 205 n.

vade, se våde.

uterlighed, I

vågn, se vogn.

16949.

utimelig vejr, I 93 s,

11448.

vagt,

27 8, 29 4, 72 45, 98 ie, II

10 4,

I

utugt, I 82106, 222 21.

3922o, 402 4, 57 1 25,

uvånned kvæg, III

355 87, 403ae, se vogt.

142 c.

uvan kvæg el. hunde,

4,26-27,

129 18,

I 80 94-95, 102

131 18-14,

144 80

1 58,

III 92 9,

101 u,

vaiser, III 338 25, se vase.

1. Maj, I 277 22, 32317,

Valdborgdag,

16518, 19516, 257 e, is-le, 3872, 44510,

324i,

4484, II 324s.

2,14, III 61, 109 4,6, se Voldborgdag.

uvangevant,

formodentlig

for vangevant,

skrivefejl

III 257 as.

354s,

Valdbormis

11

el.

183 87,47, 349 8, 466

=

møs,

285 49,57,

I

291, 293.
vanbruger, uo.

uvejr, I 305 52.

uvildige el. uvillige mænd, I 9i, 53 ei,

misbruger, 1 1754,

279s.

66 is, 48,98, 96 7, 98 is, 1021,130 7,176

vand, I 34317, II 57124, III 10C s, 426 s.

7,179 e, 19412,387 2, II 13917, o. fl. st.

vand og brød, I 200 8,5, 476 57, 487 is,

II 14122. 4284, III 36865, 531 21.

uvittige, to. I 205 n.

uærlig, to. I 6824.

vandfure, I 25110, 261 is, 491, II 258

Våben, I 11345, 137 25, 22811, 23210-11,

vandinger, I 57 76. 6928, 12349, 25384,

ei, III 453 9.

278 2,4-5, 312102,108,112,117,328 5-6, II

8O2, 824, 118eo,

27 7,29,

80, 37 1 51-52, 39 7 28,

1547,

181

III 30 28, 15311,

våben = skjold el. mærke, III 35641

våde,

II 59 4-5,

8815,

31212,

3518,7,

III 28i, 266 6, 307 89,

vandringsfolk, I

2131-5,

177 11, II 367 82.

III 338 25,

134e, 258 ei, 332 9,

44.9,

395i, 453 9, 470, se vandinger.

vanføre, I 64 n, 94 7,

III 2319.

III 67 s.

138, 17166, 283

85, II 18440.

vång, se vang.

vang,

29215.

I

4—9,

Ile, 11,

38,

4417-22,

47 80, 82, 87-41, 44, 50"51, 57, 61, 62 4, 85, 45,

vårdesløs, se vordesløs

vårkorn,

19664,74,

vandløb, II 45019, III 817.

vandstøve = sluse

39017, 465 7.
vådeild, I 475 57,

vårdag, II

III

vandsted, I 146 45, 362, 49610, II 23 se,

III 2394.

376 71, 538a-4,

46926,

536 88, se vandsted.

vandløsninger, II 558 b, 9.

174ii, 233 25, 24815, 354 85.

våbenhus,

288e7,

67-77, 81-85,94,

I 4841,5.

92, 98 16,82,

111 11, 48-40,53,

102 6, 106

122 87’89, 50,

vårmark, I 2404,8, III 4491.

26,

vårmarksgærde, III 485 5.

4'6, 20, 131 8, 20, 25, 165 18-86,48, 53, 173,

vårnede, I 2269, III 167, se vornede.

179io-i2,

vårrug, II 16 12.

1-2,7-15,19,21,

vårsæd,

I 46 26,

307 4, 3392,

339 89, 5021.

12815,

III 93ii,

II

13,

208 a,

108 6,
303 27,

1841-5,11, 18,46,
24012,19,

127

194 e, 198
261 19,

287

62,68, 291---- 92, 298 5, 303 87,46,54,56,

80,94, 3317, 333, 3348-9, 355 8, 361,
375 26,

3784,10-12,81,

4008,

406u,
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41516, 445i, 447 2-8, 451.

t,

407

2388,

75,

6315-16,

112 28, 49, 56,

8610,12,84,68 69,

II

768,5,ui2, 78e,

1 59 28,

vangestue, III 96 24.

vant

23,41,49, 236—37, 2382 5,9, 241,247

13ii,

9, 18,18-22, 40, 46, 275 9, 24, 80, 82, 292 12 28,
300 4,

311 10,

358,

344,

340 o,

338i,

367 80, 3824,6,86, 390 8-9,
437

III 4 8,

514 8 9, 14,

460 8,

4562,

425 8,

4209-h,

400,

39617,

1,8,

3242,

88, 9 9, I67, 3010, 7214, 90, 92 7-ie,

21, 105, 106 9 15, 108 2,7-10,28, 11814,
194 55,59,72, 211 2,

130 8,

125 18-14, 19,

24 6 9, 10, 16, 17,89,41,48,

23 6 44,

2 7 6 4,

2864,6. 314 7o-7i, 324 29, 336 s,

284 2,

34715,18,44,

385 8, 3934,2-8,

379 5-6,

399 8, 12, 16, 89, 48, 462 16, 465 7-8, 15, 488

14-16,24,27,88,
508 4,

50 2 2,

49 4 2,17,

51212,

504 2,

54210 22-28,27,

52817,

vangediger, III 394.

I 28650, se vangegærde,

16, 303 89,45, 48 0 4-5,9 18,

II 3904, III

159,

I 325 2, se vangevogter,

168 82*88,

103 a,

130 s,

18816,

194 9,

7349,

1795,

301 21,80,89,42, 335 9, 446 6-7, 4921 4,
Il

87 14,

270 8,
3904 5,

691,

12,47,

21828,

11014,

307 e,

345 s,

3942,88.

19041 45,61,

285 a,

2479,88,

367 34, 382 8,28,

4288,

441 18,

208 4,

21010, 247

2988,

541 8, 54888, 582 29.

vangemand, II 427 4.
vangeport, III 9315.

I

III 92 7,

24711.

192 1-54,

I

vangevogter,

II

42819,

27 3 2, 10, 21, 28, 29,

122 5,

III

8, 12, 14,19-20,25, 132 12, 236 44.
vangevogtning, I 400 7, 428 ib

II 418 s, III 3i, 5i, 7 4,

vangsværge,

575i, 578 6.

23i,u, 29a

vanmægtig, II 87 i4.
vanvare, I 78 si,

179 n.

vanvittig, to. = mangler vid, III 27121.

vanvittighed, I 221 ie, 86,

se vanvittig,

vare, uo. = bede el. græsse, III 16 6 7
vares, uo. = tilsige, II 57122
varetægt, I 173, 206ia-i4, II 42 7, 125e,

31218,

4287,

III 2651,9,

443,

44915,

2888,5,12, 54 6 28.

varpel = fiskegarn, II 47417.

vase

= indkastet

18,80,84,

II 17 u,

vej,

172 10, 29, 50,

54 4 87,

157

III 52.

vasegrob = vejgrøft, II 48210.

105 8, 5751, 578 6.

I 54 65,

40610,

vas = afhuggede grene, II 46815.

1022, 111 10, 128

vangegærde, I 5465,

vangeled,

380 20,

varetægtspenge, II 428 s.

vangegemmer, I 200 2-21.

31,

5153,

54628.

vangefæmon, III 327 s

vangehjerid,

er

der

over gærder,

varetægt = vedtægt, II 521, 526, III

1210.

vangeejer, I 5—6, 10 4,

vangegårde,

kreaturer,

bryde

vangevogt,

536 s,

vangedrift, I 28048.

til

at

til

1334 7,

571 12, 575 5, 57910.

to.

vangevant,

218

194 7, 11, 14, 28, 40-45,

174'8, 28, 80,

Il 86 9,12.

vangeskift,

395 7,

III

46410,

ved = træ,

46815, .III 480

II 412 a,

28, 89.
ved =

væddemål, I 282 29.

vedermålsting,

I 323, 348, 350, 381,

III 37, 39, 43,

492, 498, 565, 574.

vedernavn = øgenavn, I 68 24, 3522,
II 182 84, 433s 51611.

vederpart = modpart, I 221 is.

vederstræbe,
I

uo.

= gøre

modstand,

199i.

vedtægt,
26,

I 1,

314,

9,

1210,

40—41,

17 22,

19, 21,

42 8,24,82,84,

85,
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8711,

10884,

90-91,

116 u,

109,

5031, 511 7, 523, 5246,17,22,27,80,88,

12456,

125-26,

13325, 140, 144 28,

536,

539,

15069,

160-61,

169 46,

173, 182 29,

555,

55917-18,

184,

193i,

252 28,

307 67,

395 8,

275 7,

269 41,50,53-54,

323,

322io,i6,

321,

381—82,

364,

350,

250,

210,

197-98,

255,

4004,9,12,14,

397,

325 2,

384 27, so,

44910,

439 7,

451,

6214 16,28,

58,64,

113 27,77,

107,

14848,

149,

181 80,

482 2-4, s,

209,

206,

266,

15822,54,

1934,88,56,

2714,

2688,

287—89,

302,

3004,6,
3140,

151,

192,

212 8,5,12, 233-34, 243,

244 8,17,76,

276io,84,

124, 130 — 31,

15017,

189-90,

290 o, si,

vedtægtspenge, III 532 27.

vedtægttider, III 30 20.
vej,

266 86,

4345, 440s, 443, 447 9,14,

50110,

497-98,

12,20,

as, 545,

576®,
34,

502-4,

512, 516

528, 532, 535, 538, 54119,21,
550,

577,

569 7,

566-67,

554,

12,

III 5-6,

14, 27 24,

36n, 56, 7O5,io,i9, 89—91, 94
97,

17,27,

102,

11925, 120,

8-i4,

23485,

202,
238,

11421,25, 116,

129, 13218,29, 134,136

140—41,

8,17,50,

108,

178, 179 2,

143-44,
203i,

242,

219i, 227—29,

252 27,

261, 264,

67 19 20,82,

98 15,

147 48,50,

163,

13216,

27512 25,

41413, 42928, 447 8
5312,

44 22,

7718,

II IO4, 2336,

293 21, 306 5,

274 7,19,

3J9 5,313,3312-8,20, 344—45,367 82,

395 8,

39115,

383n,

406 22,

5,10,

4895-8,

558 8,15,

580

4154,

3961,4,
416,

39812,
420,

403 37,54, 409,

424,

432 2,

436,

438, 440, 448, 4491,10, 46717, 487 s,

22,30,

494,

497 28,80,

498,

5014,

6-7,

III

4 e, 9n,i4, 25u 17, 508,6,7, 51, 57,
60—61,

6i,

8,

687-8,

216s,

720,

300 is, 69,77,

80 e, 10,

252 26,

23488,

322 2i,

I8626,

283 4, 285
326 2,

338

28,88, 3951-5, 4OOi4,434io,469—70,

5115,

523,

525io-ii,i7-i8,28,

veje, gamle, III 4e.
vejer = væder, III 5642.

394,

44111,

45019-20,25, 46919, 473 4, is, 477, 481

vejfarende, I 28448, 449 7.

3931’2,

149,

165 54, 17311,48, 1947,10, 225

22’28,29,65,69,

381 1 12,

118 64,

8819,87,

296-97, 310 51, 319, 325, 334,349
380 8,

337

4091, s, 7,

137 11,18, 16,21, 28,80,41,

253 87,

88,57,

303 88,

295,

3884 6,

362—63,

25110,87,

225 5,

20410,16,

17816,
9,25,

26, 4562, 457 7, 459, 471, 479, 492,

53 62'65, 88,

6,

I

120 20,40,

15019,

431—32,

I 436, II 573, III 97.

vedtægtspost,

401, 410, 412, 42010, 422, 424, 426,

394,

I 4191,7-8, 434 ss.

vedtægtslov, III 90.

128 16,

3908,

II 21 si, 103, 236—37,

skrå, vide.

39618-14,85,

388—89,

334, 425,

vedtægtsbroder,

272,

359, 379 2,

335,

234,

vedtægtsbrev,

299,

3081-2, 310 5 8,

305 s,

317, 319u,

II 210,

III 89—91, 9626.

557, 5607, III 535 85, 536, se bylov,

75, 84, 96

71,

578, 584.

417 4-5,

1210,18, 13, 19 28-29 37---- 40, 4316,50,
50—51,

569,

240-42, 26585, 436, 455 -56,471,

II 1, 21-2,

485s 487i, 491, 498 28,

vedtægtsbog,

553,

56 \

393,

419i, 421, 425, 42718,58,57-58, 436
—37,

54419,85,41,46,48-49,

vejgrøft, II 56315.

vejkøer, II 138 is.
vejlestrimler, II 562 is.

vejrmølle, II 198 22.

54 7 28.
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vejsen = vejsyn, I 155, 157—58.

569 7, 572, 576 ø-io, 577,

vejvæsenet, I 296.

18217,

veldegang = kreaturerne

bryder ud

og går til skade, II 1702.

420,

12026, 262 iø.

III 6, 39,

2816,

261,

319,

3856,

388s,

416,

408-10,

424, 438, 440, 448, 474, 494,

497 28,

vender, vånd = 9 alen, III50, 55, 57.

242,

325, 329 22, 334, 3351, 342, 3811-12,
383 s,

velkomst, III 587.

ven, I 11226,

229,

499 -522,

498,

52917,22,

537—39, 5406-6, 555, 559i7-is, 560,

venjord = vennehjord? II 110 ie.

569,

vennehyrde, III 505 7.

vedtægt, vilkår.

se

578,

bylov,

åvide,

skrå,

venni — vane, II 11547,68.

vide = stævne, Il 52324-88, III3351-540.

venpenge, II 431 s.

videbog,

64,

venskab, I 287 es, II 74 6.
ventelinger = års føl, III 404 sø.

=

verel se

ligesom

=

værelse

her

= ophold,

bolig,

40,

302,

297,

385 26,

391,

36, 442—44,

vessen = vished,

—65,

sikkerhed, III 181

har

særlig i de

man

ofte næsten i hver

fynske bylove,

422,

455—56,

432,

sidestillet

med vedtægt,

115

I

62,71, 118, 125, 140, 173, 198i, 210,
290,

321,

319,

350,

381,

21-2,

59 6, 28-24,

149,

151,

206,

85,

545—46,

303i,

305s,

378,

399,

553,

555, 562—63, 566, 568.
videbyg, III 401 19.

videbødsel, III 3811-12.
videbrøde, III 558i4-ic.

18180,

189—

videbøde, II 524 29,82.

296 86,

289,

3121,

233,

315,

317,

videfoged,

391 n,

II

397 24,2©,

461 18 15.

394i,i8 28,28,85, 401, 410—12, 424,

videhyrde, III 289 7.

459

483

h

485,

492, 495 ø, 497—98, 501 ø-io, 502—4,

512,

514 5, 10-12, 22,

521,

523 24-88,

526-28, 53116, 532, 533, 535, 537
-38,

54488,

552,

554,

566-67,

436,

437 1,8, 4451-4,9,28-29, 454,45710-n,

videforsamling, II 439 5,12,

434s,

557,

403 31,54, 407, 494,

1,

II

555,

50110, 5152, 517 e, 5'18, 535 35, 536,

362 2,45, se, 387 as, 38, 388—89, 391 16,

432,

464

324—25,330—33,

14843,

287,

308,

327

550,

131,

209, 214 6-7,12,

272,

266,

323,

385 ao,

124,

15822,

244s,

426,

435—

458 u,

4881-2,12. 503 7, 512, 518

560 7,24, III 319
340,

post.

192,

413,

21,27, 521, 53217, 533. 537, 543 20-82,

vide = bøde,

90,

424—25,

470, 47127, 473, 476 82, 479,

484—86,

10, 204 e.
vi, se vidje.

8,18,21,

422,

169, 300—1, 382,

II 21 si,

videbrev,

verskab, se værskab.

25228,

316,

517 7

II

31 se, III 563.

vide,

1532,0,

210, 212

509u, III 331— 34, 380, 500 2, s, 10,

deres mænd, III 2317.

væring

188-90,

184 44,

a, 11,82,44, 232, 235, 289, 290 4,26, se,

stilling,

verelse = ophold, bolig, j 34626.
vering,

II 106-7, 122-23,

169,

videkorn, II 337 e, 350, 37045,47-48,65,
381—82,

386 80-81,

391i8-iø,

383io, 406 53.

videkæp, III 328 u,

videlav, II 212 s.

se videstav.

III
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vilkårsbrøde, I 502, III 590 4, 591.

videmænd, II 385 20.
II

videpenge,

3108,

304 8,

313,

18446,

vilkårsmænd, III

350, 357,

vilkor, se vilkår.

155 s,

102 74,

337 6,

1714.

365 21,45,47,65, 39829, 519 24, III 311

vin, II 40516, III 37675, 481 81.

58, 329 24, 333 se, 5017.

vinde = vidne,

I

101 82,

videposter, II 573.

82, II 345, 36837-88

vidertægter, II 402.

569, 574, se vidne

II

397 19,28-29,

39117-19,29,

vinduer, III 167, 364 es, 480 25.

vidested, II 527.

vinduesbuer, III 167, se buer,

videstraf, II 213 4.
II

se vidnesbyrd.
vindser = bismer el. vægt, II 47528 24.

III 336 e, se videkæp.

videstævne,

29427,

3822,

39010.

vinduesjærn, III

167.

videtægt, II 521.

vindueskarm, III 167.

videøl, II 393 29.

vindver, II HO3o, 495 o.

vingefjer, II 312 2.

vidje, II 47518, III 8O1.

vidne,

II

294 20,

262,7,

327 a,

379 a,

191 86,

II 9649, 421,

286 58,

I

101, 46 26, 12815, II 13.

vis dag, III 452 s.

vidskab, II 74.
formodentlig

39615,

vintersvin, I 49612.

vintersæd,

vipper, I 296, II 400, 44114.

se vindisbyrd.

vidtale,

vinterleje. III 434 s.
vintermark, I 240 7, III 4491

513 s, III 92 o, se vinde.

vidnesbyrd, I 78 ss, 10182, 11117, 124,

132 20,

III 275

vindisbyrd, I 28658, II 393 so, 1114868,

videskriver, II 528 5.

videstav,

132 20, 382

385 25,

videtallie,

II

visse

bud = sikker

el.

fuldmyndig

bud, I 10 2, 4415, 97u, 110 s, 1181,

se tallie.

vikker, III 252 24.

127 7,

13618,

vild, I 287e8, II 9652,61.

225a,

239 s, 285 48, 29910, 02, 400 a,

vilding = fejltagelse, I 327 4,10.

465 n, II42 s, 53 e, 741,153 5, 180 29,

176 4,

19085,41, 198i,

vildt, I 435eo-6i.

212 2, 290 5,89, 304 4, 398 28, 4451,9,

vildtbane, I 10 5, III 504.

457 8,10, 5051, o, 518 22, 531 io, III 91

vilkår, 1 110,

11562,70, 117—18, 125,

13325, 173, 179o, 239, 247—48, 250,

25114, 27254, 290,

327 8,18,15,21, II

1,9, 113 20, 3207, 3351, 382 8, 462ie,
46718, 5008, 540 4, 57618, 58019.
vis tid, II 64n, III 4539.

71, 215n-i2, 314e, 36942,54,75, 377,

set Vitidag, den 15. Juni, III 84—85.

418i, 422, 556,

vittigste mænd, I 63 7.

26,

27 24,

28,

III 6, 7,

36n,

40 8, 44 e, 45,

48, 55, 61, 63, 761,4-6,8,
145 54,

232 20,

68-69,75-76,

422,

17 u, 18,

104,107,

242,

341—42,

474,

578, 5891,5-8,

370

se bylov, skrå, vedtægt, vide.

vilkårsbrev, I 504, III 22, 45, 49, 76,
78—79, 84—85, 591.

vod,

vodder = våd = fiskegarn, II

494s III 350 22.
voerløs, se vordesløs.

vogeleje, I 143is-i9, se vangeled,
vogger, uo. = våger, uo. I 11228.
vogn,

I 6518,27-28, 938,9,

138,

14645,

175a, 2O15,io, 23427, 240h, 264#i,4o,
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342 2,

352 6,

39219,

II

4209,

5051,

5698,

7712,

4820,

242,

2741, 28386, 32710,13, 3884, 429 23,
47 4 51,59,

43 8 5,

44 5 3,

2440,

45 29,42,

49 4 2 3,
72 2,

571,21,

81 2, 9442, 1071, 141 21,41, 16032-33,
35,53, 17 1 5, 197 20,46-47, 23 1 56, 23 8 4,

2431,37,79,

28632,

3312. 383

313,

n, 15, 393 34, 406 23, 424 4, 432, 435,
456 2,

4468,11,

4906,8, 543 28, 578

III 53, 1115, 72 9, 9315, 123 8,

1,6,

28 3 4, 30 7 38, 347 14,28,46-47,

186 26,

42711,

40439,

5551,

52610,19 20,

5563, 5641, 581 26, se vun.

15,21,71, 3937, 498—99, 57331.
Voldborgaften, I 2516.
Voldborgdag,
78 88,

20,

16941,

261-2,

4313,15,24,

38 2 4,19,22,

5791,3,

II

vognmand,

III

34613-14,

3795, 4402.

29 0 5, 7,10, 29, 32,

23 8 4- 5,

30,44,

6,14.22,

57 2,4,7,23,

1521,17,19, 17311,14,

72, 85 3,33,46,
16,18, 23,

22011,14,

128 12,

277 22, 3211,17, 371 11, 4451, II 14
2,16,

vognkæp,

9818,

12 1 34,

194 2-3,6, 240 7,

1781,3,

307 4,

82103,

7038,71,

1. Maj, I 43 9,

102 1 6, 114 47,

3031,

I

40,

III

27325. 295—96, 34618,

vognbrøden, bo. I 4095, 43131.

2741, III 383 3.

39829, 403 7 8,

57610,

3382, 3411, 36310,12,

536 8,

5281-2,

513 3,13,

5471-2, 575 5,

5381,

III 4 3, 62 4, 7i, 83, 104,9, 16 5,14,
29 2,3, 368, 391, 4311, 44

2312,4,

vognmandslav, II 199 26,35, 28 2 24.

1,3, 56, 61—62, 691,6,

742,23435,

vognmoe, fynsk, vist det samme som

2651,9,11,14,

2831,

vangevant, se dette, III 48816.

30120,43,3191,7,29,

vognægt, III 10615, 35847.
VOgt, VOgtning,

127 5 6,

36,

34216,

56, 4171, 4195, 4954-6,5003,5021,
5031,504 2, 508 2, 54210,13, 566 3,8,

6824,
175 14,

157 16,28,

113 28-32,

3107,

3231,

344, 395 3, 42010,

430 6, 44915,26, 467 8, 513 5,10, 529
III 19145, 21010, 25789, 2762,

8-9,

287 2,4,

40548,

1-10,

30016,32,
4527,

517 5,

32429,

4956,9,

49027,

53688,

387128,
504

54523,25, 5658,

5691,

5751,8, 5781,6, 57913,27, se

Valdborgdag, Voldermisse.

Voldborgmisse, se Voldermisse.
volddrift, II 584.
volden, II 46 30.

Voldermisaften, I 4031.
Voldermisse(dag), 1 7348, 12129-30,43,

16510-11,

256 s, 14,

16838,

3241,

33711,14-16,23-24,

III 442 2.

1841, 25110,51-52,

28549,56-57, 291—93, 300

15,17 20,22,

569 2,17, se vogt, vutte.

vogter,

3934, 3956, 397anm.4, 3994,7,18,45,

37420, 388 6-7, 415

361,

2 1 7 18,29,52,55, 24 0 9, 25 8 59, 292 16,
24,

295,
34715,

155, 173, 30017,38,

16, 447 7, 448s, 492, II 1611.

89 22,

33030,

18, 382anm.6, 3886, 39014,3912-4,

I 47 29 32,88, 77 74,76,

132 21,

2766 7,

3941,

3317,
37110,

332,

336,

37420,28,

vogterløn, III 42710-11,14, 442 3,7.

39011,

vogtesløs, bo, I 200 2.

4371,5,13,

Volborgmisse, se Voldermisse.

1086, 5041,5-6, 5211,3,83, 527,

vold

(eller

hærværk),

I

117,

25228,

1051-2,

3991,

4451,6,

1095 15,

II

4171,
92 35,

12512, 1364,

28655, 292, 30878, 3958, II 50, 53

2,6-7,11-12,18,21, 42,

10, 9966, 107, 1521,70, 18180, 3056,

2061-2,

2088,7,

40612,

4816,

203 1,6,

23647,

III
179

205 1,

2421,8,8,

720

SAGREGISTER

11,45-46,

30480,

4604, 4632,

4491,

vutte, I 287 62, se vogt.

vædder,

470, 4855, 5561.

I 56 anm 8,

1031,

II 92 86,

18339, 46218, III 26710, 305

1347,

voldgang, II 21615.

81-82,80, 3208, 338 28, 39019.

voldgiftsmænd, II 194 5.
voldsbøder, III 34618,15, 4504-5.

vædderlam, II 33317.

voldsgerninger, II 5698.

væg,

I

10027,

83112,

22917,

222 28,

voldskreatur, II 45121.

13724,

20816,

II 37151, III 17517.

voldskretter, III 58386.

væg af sadder, III 4391-2.

voldsstraf, I

vægger — båndpil, II 5794, III 43614.

1311,15,17, o. fl. st.

voldtægt, II 21927.

set. Volsdag =

væggerslæt, III 4347.

Olesdag, 29. Juli, III

vægt, III 35689.

vægter, III 355 87.

2765-6.
vond = vånd, et mål på 8 alen, om

III 10,

vonde, vunde,

12,

se

vække, uo. = hugge hul i is, I 360.
vældkildegrund, III 131.

trent 5 meter, III 35 8, 60.

vidne,

værelse = ophold, I 177 n, se verelse.
I 82108,112,

værge,

vong, se vang.
vongslejet, III 58229,

se vangeled,

vordag = vårtid, III 4311, se vårdag.

44-45,

100 27, 113

9818,

137 25,

11910,

17055,

2209-

2758-9,

25114,

18,

22811,

vordering = vurdering, III 49829.

12,

2782-5,

Vor fruedag, se Fruedag.

4218, 461, 501, II 27 7,29, 37, 41 6,

I

vordnedegård,

vordesløs

238,

= vogteløs,

III
bo.

169.

162,

I

20612,

14,21, 226 7, II 866, III 2652.

vråde, uo. vrådsel = rode, 1115162,

se vrode, vrøde.
III 322 21.

I 5672,

II

111 2512,

1365,

5146,25,

173 7,

17411,

9444,

18818, 441 11,
44814,

467 7,

195 57, 2 1 2 9, 30 7 40,

3285,

37151-54,

III

3028,

19868,

41418,

397 28,
15311,

2208,

235 89,

2444,15, 295, 35485, 48024,

573 31.

III 20 3.

værger, III 4348-9.

værtskab

46 3 4,48, II 26 0 70,

vrinske foeler, I 5672.

477 65,67,

11860,

4035,

værskab,

= vrøvle, I 282 25.

vrinske heste,

824,

314117,

værgeløs, II 5135,10,

vratte = brud i en ager,
vrefle, uo.

802,

23312,

=

gilde,

I

331,

III 2308.

værsted = bolig, ejendom,

III 27017,

værten, 1100 23,13618,17058, 4634,48.

væverhåndværk,

I 8712.

583 35.

vrode, uo. II

vrøde,

16287, 523 24,

uo. II 368 35,

5296,

se vråde.
se vråde.

II

4209,11,

se

Vold-

ympe,

uo.

I

160—61,

I 59 85, 44212,

yngermand,

borgdag.
vun, III 443, se vogn.

75, 10069, 116

49, 24 9 23, III 287 6, 31471,81, 4942.
ydt, uo. = ydet,

vueten, I 37420, se vogt.
Vulburgsdag,

Yderste ager, II 6315,

III

2031-6,

167,169.

II 1347.
2068,

221.

vurdt = vurdering, 130446,1112301,31.

vurdering,

I

8098,

46616, 4868.

103 9.

1307,

III

Æble, I 59 85, 4184, II 26172.

æbleskive, III 227 6.

2191,
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æbletræ, I 27151, 44212.

III 24917,

æd, se ed.

everød.

se

affred,

aured,

evret,

Ødegård, I 362, III 4491, 567 7.

ædruskab, I 293.

ædrustævne, I 318.

ødselhed, I 81102, 263 24,38,53.

ægt, I 23317, II 406 23, III 541.

øfve, se øve.

ægtefolk, I 4645, III 10113.

Øg,

æl,

I

123 52,

116 67,

4161,

III 801,

170 53,

103,

186 7,15,

10614,16,

I 18 23, 50 44, 50-56, 73 52, 103 12,13,

22, 114 48, 130 6,10,15,17, 145 86-38,41,

111

9-10, 117 9, 12822, 4648.

167 25,35,

19411,14,17,19,21,

287 57,69,

30655,

94 44,

3784,

24118,

II

27 8,25,

170 8,5,13-17,22,

15 4 5,

ælleris, III 402 24.

76 9,

ælletræ, II 25029.

35-38,48,

ællinger, II 50810.

13,23,

ænder, I 4059, 43560, II 156,11, 1346,

362 8, 23, 29,31,41, 383 5,10,15, 34, 389

3243-6,9, 327 2, 3341,3, 50810, 517

28, 406 24, 419 4,9, 4651, 473 3, 528

15, 532 21, III 291, 32482.

2,4,9,11,

ær, I 4163, 43188.

211 2,18, 20,41, 55-56,
J12i,

5351,
35 3,

88 9,15,

3414,

III

5686,9-13,

381-2,

292

344,

3423,

52,

426,8,

391,6,

46 2-3,8,13,18-19, 27 6 5, 30 7 40,

ære, I 6824, 82105.

441,

æregæld, II 4454.

323 24, 336 8,14,18,36, 34613,17, 412

æreløs, to. II 403 5 6, 47524.

2-3, 4221, 47816, 491 29, 569 2-3,8,12,

ærendrik, III 587—88.

se hest, hoppe.

æreskænder, III 33935.

øghøved, III 2651,7, 5561.

æreøl, I 47 3 46, se arveøl.

øgkreatur, II 763-4,6.

11231, 15066, III 32925.

ærinde, I

økse,

I 48 35,

17055, 2015, 22011,13,

ærie = pløje, II 3837, se erie, pløje,

264 31, 26840, 3285-6, 41513, 4181,

ærme, III 23 3 26.

4408,

ært,

24815, 35435, 3833.

I

5360, 253 28, 294, 4196,

I617,

43027,

482 2,

49615,

II 238 3, 241,

106 25, 18126,

Il 25651.

25, 5564,

øksnet, to

ærtemarksgærde, I 2552.

øl,

ærtesæd, III

=

hæmt

småfoder

el.

I 40610

II 389 28, 407

III 11 9, 34613, 4224, 482

113 20.

18,

ærtevænge, I 25328 31.

23425,
20,

Il 3626,

57020,

III 5141,

se eske.

æventyre, uo. I 867.
ævred, ævret,

11418,19,

170 55,59,63-64

Vider og Vedtægter. 3. Bind.

11449,

2368,

280 13-14,27 ,

31198,105,

391,

43457-58,

4385,10,

46510,

135 6-9,17-

1 751,

22 2 25-27,

244 39, 262 22, 27613,

38423 24,

-61,

261-3,

951,18-21,28,

111 12, 25-44, 61-63,

109,

æske, se ask.

= tyregal, II 4304.

635,13,102-8,113,

I

ærtevang, Il 2383,6.

uo.

III

40, 5691,5.

ærtemark, I 256 3.

æske,

46811,

37151,

affald, II 383 9.

øksne, øksen.

4552, 4582, 46613.

1 5360, 77 80,

307 3,

øksenhæmt,

580 8, III113 20. 12617,144 25, 251 24,

ærteager,

Il

3691-9,

3951, 398 6, 4192-7,

443 3,

457, 460

4947, 498 22, 500-2,

II 188 54, 189, 26070, 37049-51,62-64,

46
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40516, III 148—52, 1534, 159—63,

øve, øfve = tang,

16414,18-19,28,

øvrighed,

227 6,

33337.

167,

172i-io,

169,

472—73,

35950,

I 43456, se tang,

I 8917, 932, 15172,

17816,

2268, 2289-10,14,26,

183—84,

231,

587, se aftensøl, arbejdsøl, arveøl,

24646, 3522, 359 2, 3642, 367, 3971,

æreøl og bøder.

4002, 4048, 4491, 500,

øl,

hvordan det skal være,

I 28014,

317146, II 37049, 39329.

112

23,57, 12711,17,23,

15017,

øldrik, I 25114.

2123,

ølforsamling, I 24484.

334,

ølgilde, II 317.

152,

233,

38312,

III 293.

ølvide, I 24338.

11,14,

10113,

17515,

18549,

3034,

73,

104,

26,

øreslag, I 22012.

173

8,

ørred, II 40414.

31,44-45,

ørte, ørtug = 12 skp. I 293, II 48313,

15-17, 21, 25-26, 81, 34-35 ,

III 23435,

259 44, 38912, 4853,8.

øse sne, I 4497, 4817.

65,67,

761,5, 80, 81

1093,

147

o

1539-10,14,28,
174

9-10,14, 26,

261,

4171,

29,40,

14640,

403 9, 442, 4791, 485,

III 2618,

58320,

ølsal, ølsalg = kro, II 3241,

26,

2892,40,

16870,
26068,

II 20

143

115, 134,

16528,

243

171,

1, 6,15-22, 29,

27122, 33336,3353,9.

420-21,

5551, 586-87.

342,

36 3

42922,

60,

438,

Fortegnelse over Viderne.
Ordnet topografisk efter J. P. Trap, Danmark.

I

Frederiksborg amt:
Helsingør, I

Øster Flakkebjerg herred:

Sneslev, I 172—83.

1—39.

Fodby, I 184—93.

Holbo herred:

Lille Næstved i Herlufsholm, 1193—97.

Græsted, I 40-61.

Lynge-Frederiksborg herred:

Slangerup,

III 89—98.

Præstø amt:

Ølstykke herred:

Vordingborg, III 141—43.

Farum, III 98—102.
(Rostgårds skrå, I 61—84.)

Bornholm:
Rønne, I

Kjøbenhavns amt:

Nexø, I

198 — 212.

198—213.

Sokkelunds herred:

Vester herred:

Dragør, I 85—91.

Knudsker, I 213—15.
Voldborg herred:

Vester-Mariæ, III 146—170.

Såby, I 91-110.
Nylarsker, I 215-27.

Rye, I 110-117.
Nørre herred:
Klemensker, vestre, III 170—72.

Holbæk amt:

østre, I 227—31, III 172

Holbæk I—V, III 103-134.
—73.

Merløse herred:

Rutsker, III 173—77.

Sønder-Jernløse, I 118—25.
Kvarmløse i Tølløse, I 125-40.

Øster herred:
Østerlarsker, I 231. -

Tudse herred :
Øster-Mariæ, I 232—35.
Tornved i Jyderup, III

134—40.

Bennebo i Skamstrup, III 134—40.

Sønder herred:
Poulsker, I 235—38.

Samsø:
Nordby, I

140-63.

Maribo amt:
Sorø Amt:
Alsted herred:
Lynge, I 164—72.

Nykjøbing, III

144 — 45.

Fuglse herred:
Hillested, III 449-55.

40
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Rersnæs i Bandholm, III 455—59.

Rynkeby, Gildelyd, I 457-61.

Ryslinge, I 462—79.

Musse herred:

Radsted, I 239—49.
Thoreby, I 249—55.

Falster Nørre herred'.
Kippinge, I 255—73.

Langå, III 228-38.
Vindinge herred:
Refsvindinge, I 480—498.
—

Gildelyd, I 498-502.

—

Langeland Nørre herred :

Odense amt:

Stoense, III 238—63.

Asum herred'.
Rønninge

I 278—96.

Ærø:
Marstal, I 502—4.

Bjærge herred*.

Drigstrup, III 178—202.
Over-Kjærby i Drigstrup, III 202—21.

Hjørring amt:
Sæby I—III, II

1-14.

Lunde herred:

Østrup, I 297—320.

Tostrup i Lunde,

I 321—23.

Beldringe i Lunde, I 321—23.
Lumby, I 323—50.

Skam herred:
Gyngstrup i Krogsbølle, I 394—95.
Rorslev i Nørre Nærå, I 394—95.

Bolmerod i Skamby, I 350—368.
Skovby herred:
Søndersø, III 460—73.

Vends herred:
Vejlby, I 368—76.

Kjærby i Asperup, I 376—87.
Vejrup i Inslev, 1274—78, se rettelser.

Gamborg, I 387—93.

Børglum herred:

Høgsted i Vrejlev, II 14—26.
Vester-Brønderslev, II 26—35.

Hvetbo herred:
Jetsmark, II 35—37.

Thisted amt:
Nykjøbing, II 38—40.
Vester Han-herred:
Kollerup, I 40-51.

Husby og Trustrup i Kjettrup, 152—56.
Øsløs, III 264—75.

Refs herred :
Serup i Odby, III 275—77.

Morsø Nørre herred:
Sejerslev, III 494—98.

Svendborg amt:
Svendborg, III 474—83.

Sunds herred:
Lunde, III 222-26.

Kværndrup, I 396 — 422.
Egeskov i Kværndrup, III 226—28.
Salling herred:

Vantinge,

I 422—24.

Bjerne i Home, III 483—93.
Avernakø, I 425 -36.

Gudme- herred :
Rynkeby i Ringe, I 437—57.

Aalborg amt:
Nibe, II 57-71.

Fleskum herred:

Sønder-Tranders, II 72—84.
Hornum herred:

Aarestrup,

III 278-96.

Voxlev, III 499-521.
Helium herred:

Komdrup, II 84—106.
Bælum, II

106—23.

Blenstrup, HI 296—318.
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Viborg amt:
Viborg I—V,

Vor
II 124—52, III 522 -38.

herred:

Vestbirk i Østbirk, III 399—407.

Hindborg herred:

Dølby, III 318—25.
Fjends herred:
Fly, II 152-69.
Sønderlyng herred:

Bjerregrav, II 170—91.
Aalum, Avlum er trykfejl, III325—34.
Hids herred :

Kragelund, III 334—40.

Randers amt:
Randers,

III 341—79, II 192—209.

Nørhald herred:
Asferg, II 210-35.

Rougsø herred:
Voer,

III 380-98.

Nørre herred:
Mastrup i Ginnerup, III 539—54.

Mols herred:

Vistoft, II 236—65.

Aarhus amt:

Vejle amt:
Vejle I—IV,

11401-12,

III 408-10.

Fredericia, II 413—18.
Kolding I-V, II 418-31.

Bjærge herred:
Skjerrildgård

i Nebsager, II 432—35.

Hyrup i Stovby, II 435—36.

Nørvang herred:

Vindelev, II 436-42.
Elbo herred:

Kongsted

og

Torp

i

Bredstrup,

442—43.
Holmans herred:

Gaverslund, II 443 — 44.
Andkjær i Gaverslund, II 444—55.

Børkop i Gaverslund, II 455—59.
Skjærup, II 460—64.

Brusk herred:
Eltang, II 464—65.

Almind, II 465—72.

Aarhus, II 266—88.
Hasle herred:

Brabrand, II 289—98.
Framlev herred:
Galten, II 299-301.

Ning herred :

Holme, II 302—17.
Tunø, II 317—35.

Hads herred:

Saksild,

Il 235—61.

Rude i Saksild, II 361—81.

Hjelmslev herred:

Ringkjøbing amt:
Ringkjøbing I—IV,

II 473-92.

Skodborg herred
Tørring, II 492-97.

Møborg I-III, III 411—21.
Vandfuld herred:

Hygum, II 498—502.
Hjerm herred :
Hvam i Borbjærg, II 503—4.

Vem, III 565-68.
Ginding herred:

Vrold i Skanderup, II 381-88.

Estvad, II 504-12.

Boes i Dover, II 388—89.

Søgårde i Sevel, II 512—20.

Firgårde i Dover, II 389 - 94.
Tyrsting herred:

Troelstrup i Tønning, II 394-400.

Hammerum herred:

Ørrel-II, II 521-27.

Snejbjærg II 527—33.

II
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Ulvborg herred'.

Langelund i Agerskov, III 22.

Sønder-Nissum, III 555—60.

Neder-Jersdal i Bevtoft, III 23—26.

Ulvborg, III 561 - 62.

Abel i Tirslund, III 26—27.

Sønderkjær i Ulvborg, III 563—65.

BøUing herred'.

Skjern, II 533-38.
Nørre Home herred:

Sønder Bork, II 538—46.
Nørre

Bork, II 546—55.

Hvidding herred:

Høgsbro i Hvidding, III 27-28.

Lundsmark i Hvidding, III 28—29.
Arnum i Højrup, III 29—30.

Legumkloster amt:
Løjtved

i Nørre-Løgum,

III 31—33.

Tønder amt:

Ribe amt:
Ribe I—II, II 656—66.

Varde, II 566—73.

Vester Home herred:
Henne, II 573—78.
Skads herred:

Tønder og

Højer herred:

Emmerlev, III 56—66.
Lø herred:
Vinum

i Døstrup I—II,

Tevring i

III

34—37.

Døstrup, III 37—39.

Nordby I—IV, III 423-48.

Ottersbøl i Mjolden, 41—43.

Søndeiho, II 578—84.

Nørre-Vollum i Brede, III 39 - 40.

Gjørding

herred:

Darum, III 569—74.
Ribe herred:

Vester Vedsted, III 448.

Haderslev amt:
Haderslev herred:

Sønder-Vollum

i

Brede,

III 43—45.

Daler I-V, III 45—56.

Aabenraa amt:
Rangstrup herred:
Hovslund, Øster Løgum,

III 67—69.

Øster Løgum,

III 69—74.

Rugbjerg,

Lundtoft herred:

Errigsted i Bjerning, III 3—4.

Borup i Varnæs, III 74—75.

Gram herred:

Skrydstrup, III 5—6.

Frøs og Kalvslund herred:
Rødding, III 575—84.

Nørre Rangstrup herred:
Allerup i Toftlund, III 6—7.

Als:
Sønder herred:
Mjang i Hørup, III 79—85.

Ulkebøl, III 585—88.

Nørre herred:

Branderup, III 7—9.

Elstrup i Egen, III 589—91.

Agerskov I—IV, III 9—21.

Mels i Oksbøl,

III 76—79.

II

Viderne ordnet kronologisk efter årstal, dag og måned. Dog maa man lægge mærke til, at
de ofte er ældre, end dagtegningen viser. Det hedder nemlig i én, at den er fornyet, i en
anden, at det altid har været brug at holde vide og vedtægt, i en tredje, at den er sammenskreven efter gamle regler, som folk kan huske, o. s. v. Sammenlign rettelse til side 153 i III.
Men de er dog fornyet, saa selv om de er gamle, afspejler den tid,
da de er fornyet, sig også i dem.
1460—11— 7.

Jyl. II 38

Nykjøbing,

1623-

1556- 1— 9.

Kolding I,

1563- 0— 0.

Ribe I, II 556—57.

1568—24— 8.

Høgsbro, III 27-28.

11418-22.

1574- 24- 8. Daler I, III 45—49.

Næstved,

I

193

1581— 3— 3. Holbæk I,

III 103—7.

1592— 18— 4. Agerskov I,

III 9—12.

------------ 0— 0. Lumby, I 323—50.
1593— 0— 0. Bierne, III 483-93.

1629-14- 4. Kjærby,

----------- 26— 6.
1631- 16- 7.

Sønder Jernløse, I 118

------------ 16- 5. Østrup, I 297—320.

1599— 0— 0. Nylarsker,

I 215—27.

1601-13- 8. Rønninge,

I 278-96.

1607-18- 6. Langå, III 228—38.

1. Randers, III 341—79.

------------ 0-0. Vejle I, II 401-10.

1635— 14—11.

1611- 5- 7. Ringkjøbing I,

II

II

Skjern, II 533—38.

1641-15- 3.

Errigsted, III 1—2.

------------ 19— 7. Darum, III 569—74.
1. Rye, I 110-17.

1648— 7— 5. Alum (Avlum), III 325
-34.

1648— 28— 5. Eltang, II 464—65.
1649—

1 - 5.

Sneslev, I 172-83.

1653— 14— 4. Borlev

og Gyngstrup,

I 394—95.
473

1654— 26—10. Beldringe og Tostrup,
I 321—23.

1616— 4— 8. Kolding II, 11422—24.

1655— 21— 5. Vordingborg,

1619-12- 4. Svendborg,III474—83
1657— 30— 1.

Skrydstrup,

1658— 8-11.

Rutsker,

Vinuml, III 34-37.

1660—28— 3.

1623- 19- 4. Sønder Vollum, III 43

—45.

141

III

—43.

III 41—43.

------------24— 4. Tevring, III 37—39.
Ottersbøl,

410-12.

1637— 4—12.

—76.

1622- 27— 7.

Vinumll, III 36-37.

1636— 26— 8. Vejle II,

1610- 12— 1. Vejle, III 408—9.

7.

Varde, II 566—573.

------------ 6— 9. Branderup, III 7—9.

1645— 9-

—25.

------------ 3-

I, I 376—82.

Serup, III 275-77.

------------ 10— 5. Vester Vedsted, III448.

1597— 2—12. Sæby, II 1—14.

1609- 1-

1624- 0- 0. Kvarmløse, I 125—40.

1632- 13- 1. Vejle, III 409—10.

—97.

1598— 14— 6.

39

-40.

1554—10—11. ØsterMariæ,I232—35.

1575— 0— 0. Lille

III

3— 5. Nørre Vollum,

—40.

III

5—6.

III 173—77.

Kragelund,

III

334—

40.

1662—24— 8. Vrold, II 381—88.
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1666 — 17— 7.

Kongsted og Torp,

II

1670— 11— 7.

Lundsmark,

III

28—

29.

------------ 28-11.

1671— 25— 4.

1697— 7— 4.

52—56.
----------- 16 - 5.

Ringkjøbing II,

Lynge, I 164—72.

Rødding I,

575-

III

II 35—37.

Skjerrildgård,

II

432

1699— 2 -

1.

Hyrup, II 435—36.

1675— 16— 4. Nørre-Bork, II546—55
Sønderkjær,

III

563

400.

------------ 24— 3.

—

—18— 6.

II

Snejbjærg, 11527-33.

Firgårde,

II

389—94.

Boes, II 388—89.

Vester-Brønderslev, II

394—

-

1704— 22— 3. Neksø, I

198—213.

Kjærby II, I 382—86.

1705— 31— 3.

1706— 29— 9.

1681- 25— 3. Bjerregrav, II170-91.

------------ 20- 4.

198—212.

Holbæk II, III108-16.

------------ 8—11. Saksild, II 335

—65.

1682- 23— 3.

Rønne, I

1700— 1— 6. Troelstrup,

-35.

1678— 9- 6.

578-

------------ 8-2. Vejrup, I 274—78.

------------ 11— 8. Thoreby, I 249 - 55.

1677— 16— 6.

III

1698— 23— 6. Rødding II,

84.

1673— 16— 8. Jetsmark,

------------ 29- 8.

II 477

—78.

77.

1674— 8— 7.

Møborg III, 11416—21.

1698— 8— 4. Husby og Trustrup, II

442—43.

Kværndrup,

-61.

396—

I

422.
------------ 18-10. Vejlby, I 368—76.
1707— 23— 5. Voer, III 380—98.

------------ 31—10

Stoense,

III

238

63.

1709-19— 8. Almind I, 11 465—70.

26—35.
1683- 13— 5. Asferg, II 210—35.

1711— 30— 9.

Farum, III 98—102.

1— 6. Arnum, III 29—30.

1712- 29— 8.

Bælum, II 106-123.

1685—

------------ 30— 6.

Høgsted, II 14—26.

------------ 16— 9.

Marstal, I 502—4.

1686— 27— 2.

Elstrup,

III

589-91.

Mels, III 76—79.

------------27— 2.

1688— 23— 7. Sejerslev, III 494—98.
------------ 1—10.

Viborg I,

1689— 13— 6

II

124—30

------------ 24-

Helsingør, I
Viborg II,

4.

1716— 3—10.

II

1—39.

131—49.

Komdrup, II 84-106.
437—57.

9.

1718— 0-

0. Søndersø, III 460—73.

1719- 30- 4. Arestrup, III 278—96.

Møborgll, III413-15.

Radsted,

I 239—49.

1691—30— 3.

Ulvborg,

III 561—62.

1694— 28— 4.

Neder Jersdal,

III 23

—26.

1720— 28— 4.

-63.

Samsø, I 140

I

Klemmensker,

227

Nordby,

Fanø I,

III

423 - 30.
1723— 12— 6. Børkop, II 455-59.
------------ 1—12.

6. Abel, III 26-27.
Nordby,

I

------------ 24-11. Ørre, I, II 521—25.

Langelund, III 22.

------------ 11— 6. Allerup, III 6—7.

Rynkeby,

-31.

1722— 16— 6.

1696— 13— 4. Græsted, I 40—61.

1697— 2— 2.

Kolding III, II 424-25.

5.

1717- 12-

------------ 30— 8

------------ 30 -

------------ 7—

1715- 19— 4.

Hvam, II 503—4.

------------ 29-10.

1695— 4— 6.

1714 - 13— 3. Holbæk III, III116—20.

Over-Kjærby,

III

202

-21.
1724— 28— 4.

Nykjøbing F,

-45.

III

144
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1724— 28— 4. Kippinge,

III 539—54.

------------ 26— 4. Mastrup,
----------- 9— 7.

sdr.

Vester-Mariæ,

III
1728-

255 -73.

I

Brabrand, II 289—98.

1725— 21— 3.

7— 5.

I,

152-63.

—60.

1736—12— 4. Ryslinge,

I

462—79.

------------ 30— 4. Øsløs, III 264—75.
------------ 0— 0. Emmerlev, III 56—66.

Kolding IV, II425—29.

----------- 11— 6. Vester-Mariæ, nør.

III

Holbæk IV,

III

120-

30.

1741— 28- 2. Agerskov II, III12—14.

1743— 23— 6.

Kollerup, II 40—51.
Rude, II 361-81.

431—38.

------------ 11—10. Århus, II 266-88.

1765— 29—10. Tørring,

II 492—497.

2. Hygum,

II 498—502.

1766- 25-

1769-13- 2.

Fredericia, II413—18.

1772— '3— 4.

Randers, II 192—209.

1773— 0— 0.

Refsvindinge,

1774— 24— 5.

Nibe,

III 565—68.

Sønderhoe, II578—84.

Slangerup, III 89-98.

------------ 11— 6. Mjang,

II

443

Nordby, Fanø III,

III

438—41.
1786— 7— 9. Nordby,

Fanø IV,

III

441-48.

Løjtved, III 31-33.

III

14

III

19

1789— 21— 2.

Viborg V, III 522-38.

1790— 22— 2.

Gamborg,

1791— 28— 3.

Ringkjøbing III—IV,

I

387—93.

II 478—97.

------------ 17-

7. Poulsker,

1794— 15— 3. Ribe,

-21.

Sønder-Bork,

II

538

1795— 4— 2.

II 236—65.

I

235—38.

II 557—66.

Rugbjærg, III 69—74.

1800—17—12. Lundel,

-46.
Vistoft,

I 213-15.

Gaverslund,

—44.

—19.

1755— 3-- 4.

III 79-85.

1780 -25— 1. Knudsker,

II 504—12.

1754— 8-- 7. Agerskov IV,

------------30— - 9.

II 526—27.

------------ 25- 4. Ørre II,

------------ 23— 4.

Fly, Il 152-69.

1753- 1-- 2. Agerskov III,

III 67—69.

II 57—71.

1779—23— 3.

1781—23— 4.

1749 — 20—- 3. Dragør, I 85—91.
1752—12—- 5.

480

1777— 25— 3.

Bennebo, III 134—40.

------------ 17— - 5. Estvad,

I

II 436—42.

Vindelev,

1776— 1— 2. Hovslund,

1746—19—- 9. Holme, II 302—17..

1747— 4-- 4.

512-20.

II 573-78.

------------ 30— 7. Vokslev, III 499-521.

III

Fanø II,

Nordby,

Vem,

II

Søgårde,

------------ 30- 7. Henne,

------------ 1-5.

146—52.

------------ 8— - 6

1760— 1— 2. Rersnæs, III 355-59.

-502.

1739— 1— 5. Hillested, III 449-55.

1742— 2— 1.

444—55

5. Sønder-Tranders, II72

Viborg IV, III 522.

1740— 13— 3

II

1— 5. Andkjær,

1763— 3—11. Dølby, III 318-25.

------------ 17— 4. Viborg III, II 149—52.

1744— 1-- 5.

—

------------ 28— 5.

I 350-68.

1732— 2— 4. Sønder-Nissum, III555

1738— 3_ 5,

460—64,

II

Skjærup,

—84.

296—

318.

------------ 21—12.

—

— — 1 —

III

Blenstrup,

1—12. Bolmerod,

------------ 3—6.

------------ 9— 6.

1758— 0- 3. Holbæk V, 111130—34.

Borup, III 74—75.

1729- 14— 4.

1731—

1756—24— 3. Galten, II 299—301.

1805—18— 7. Tunø,

III 222-24.

II 317—35.
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1809— 0— 0.

Vester-Mariæ,

sdr.

II

1823—20— 5.

163-70.
1820-12—

Lunde II,

III

224

—26.

1. Vantinge II, I 423—24.

1834—10— 2.

Daler, III 49—56.

Uden dagtegning. Sandsynlig tidsfæstet.
1600-50. Fodby, I

1660—70. Møborg I,

184—93.

III 411-13.

1684—90. Rostgårds skrå,

I 61—84.

Før 1698. Drigstrup, III 178—202.
Omtr. 1706. Avernakø,

I 425—36.

1706—20. Såby, I 91—110.
Omtr. 1720. Klemmensker, III170—73.

I
I

Omtr. 1720. Østerlarsker, I 231.
Omtr. 1740. Kolding, V, II 429-31,
1754—64. Ulkebøl, III 585—88.

Efter 1755. Vestbirk, III 399—407.

Før 1805. Egeskov, III 226—28.
1810—20. Vantinge I, I 422—23.

III

Viderne ordnet efter begyndelsesbogstaver.
Alum (Avium), III 325—34.

Eltang,

Årestrup, III 278—96.

Emmerlev,

Århus, II 266-88.

Errigsted,

Abel, III 26-27.

Estvad,

II 464-65.

III 56—66.
III

1—2.

II 504—12.

Agerskov, III 9—21.

Allerup, III 6—7.

Farum, III 98—102.

Almind, II 465—72.

Firgårde,

Andkjær, II 444—55.

Fly, II

152—69.

Arnum, III 29-30.

Fodby,

I

Asferg, II 210-35.

Fredericia, II 413—18.

II 389—94.

184—93.

Avernakø, I 425—36.
Galten, II 299-301.

Beidringe,

I 321—23.

Bennebo, III 134—40.
Bjerne,

III 483—93.

Bjerregrav,

II 170

Gaverslund, II 443—44.
I 40—61.

Græsted,

91.

I 387—93.

Gamborg,

Gyngstrup, I 394—95.

Blenstrup, III 296—318.
Boes,

II 388-89.

Bolmerod, I 350—68.

Bork, Nørre,

Bork,

Sdr.

II 546—55.

II 538—46.

Helsingør, I
Henne, II

Hillested,

1—39.

573-78.
III 449-55.

Holbæk, III 103-34.

Borup, III 74-75.

Holme, II 302—17.

Brabrand, II 289—98.

Hovslund,

Branderup, III 7—9.

Husby,

Brønderslev,

V.

II 26—35.

Hvam,

III

67—69.

II 52—56.
II 503-4.
II 498—502.

Bælum, II 106-23.

Hygum,

Børkop, II 455—59.

Hyrup, II 435-36.

Høgsbro, III 27—28.
Daler, III 45-56.

Høgsted, II 14—26.

Darum, III 569-74.

Sdr. I 118—25.

Dragør, I 85—91.

Jernløse,

Drigstrup, III

Jersdal, Neder, III 23—26.

178—202.

Dølby, III 318-25.

Jetsmark,

Egeskov, III 226—28.

Kippinge,

Elstrup, III 589—91.

Kjærby, Asperup,

II 35—37.

I 255—73.

I 376—87.
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Kjærby, Over, Drigstrup, III 202—21.

Refsvindinge, I 480—502.

Klemmensker, I 227—31, III 170—73.

Rersnæs,

III 455—59.

Ribe, II 556—66.

I 213—15.

Knudsker,

Kolding, II 418—31.

Ringkjøbing, II 473 — 92.

Kollerup,

Rorslev, I 394—95.

II 40-51.

Komdrup,

II 84—106.

Rostgårds skrå, I 61—84.

Kongsted,

II 442-43.

Rude, II 361-81.

Kragelund,

III 334—40.

Kvarmløse,

I

Kværndrup,

III 69—74.

Rugbjerg,

III

Rutsker,

125—40.

Ry,

I 396—422.

I

173-77.

110—17.

Rynkeby, I 437-57.
Ryslinge,

Langå, III 228—38.

I

198—212.

Lumby, I 323—50.

Rønne,

Lunde, III 222—26.

Rønninge,

Lundsmark,

Lynge,

I 278—96.

III 28—29.

Såby, I 91—110.

164—72.

I

Saksild,

III 31—33.

Løjtved,

462—79.

I

Rødding, III 575-84.

III 22.

Langelund,

II 335—61

Sejerslev, III 494—98.

Marstal,

Serup, III 275-77.

I 502—4.

Mastrup, III 539—54.

Skjern, II 533—38.

Mels, III 76-79.

Skjerrildgård, II 432—35.

III

Mjang,

Skjærup, II 460—64.

79-85.

Skrydstrup, III 5—6.

Møborg, III 411-21.

Slangerup,
Neksø,

Nibe,

I

II 57—71.

Nissum, Sdr.

III 555—60.

Nordby,

Fanø,

Nordby,

Samsø,

Nykjøbing, F.

III 423—48.
I

140—63.

III

144—45.

III 89—98.

II 527—33.

Snejbjerg,

198—213.

Sneslev,

I

Stoense,

III 238—63.

172—83.

III 474—83.

Svendborg,

Sæby,

II

Søgårde,

1-14.
II 512 - 20.

Nykjøbing, J. II 38—40.

Sønderhoe, II 578—84.

Nylarsker, I 215—27.

Sønderkjær,

Næstved, Lille,

I

Søndersø,

193—97.

Tevring, III 37-39.

Ottersbøl, III 41—43.

Thoreby, I
Poulsker,

III 563—65.

III 460-73.

249—55.

Torp, II 442-43.

I 235—38.

Tostrup, I 321 — 23.

Tranders, Sdr. II 72—84.

Radsted, I 239—49.
Randers,

III 341—79,

II

192—209.

Troelstrup, II 394—400.
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124-52, III 522—38.

Trustrup, II 52—56.

Viborg, II

Tunø, II 317-35.

Vindelev,

Tørring, II 492—497.

Vinum,

III 34-37.

Vistoft,

II

Ulkebøl, III 585-88.

Voer, III

Ulvborg, III 561—62.

Vokslev,

II 436-42.

236—65.

380—98
III 499—521.

Vollum, N.

III 39—40.

Vantinge, I 422—24.

Vollum,

Varde, II 566—73.

Vordingborg, III

Vedsted, V.

Vrold,

III 448.

Sdr.

III 43—45.

141—43.

II 381-88.

Vejlby, I 368—76.

Vejle, III 408-10, II 401-12.

Ørre, II 521—27.

Vejrup, I 274—78.

Øsløs,

Vem, III 565—68.

Østerlarsker,

I 231.

Veslbirk, III 399-407.

Øster-Mariæ,

I 232—35.

Vester-Mariæ, III

146—70.

III 264—75.

Østrup, I 297—320.

Trykfejl og Tekstrettelser.
Bedes udført inden læsningen.

I. 172

nederst,
sogn,

Ringsted

Sneslev,

herred

=

Sneslev,

Førslev

Flakkebjerg herred.

190 «4, pelle, men = pellement,

252

m,

Bøgenav = Løgenav

254 <0, ueier — udeier
274

overskrift, Vejrup, Ubberud,

Odense herred = Vejrup,

Inslev, Vends herred.
285 49, siefvåren = sielfvåren

286 64, randrage = randsage
31195, sidste 95. = 96.

450
II.

underskriften, E. W. Pogrell = G. W. Pogrell.

103

forneden, Græshegning = Græsligning.

233

øverste Linie, en = er

•236
273

324

øverst 1740—1771, =

1740-86,

6, udfordre af = udfordre, af

nederste Linie, stray = strax

363 io, ret omnidag. = ret om middag.

372 68, løfter = løgter
435

overskrift, Skovhy sogn, =

Stovby sogn,

47014, sidste 24 = 25.

472

533
III.

21

152

midt paa siden, P. Bakkes = M. Bakkes

20. linie, 1653 =

25. linie, 17, =

Her

omtales

1637

19,

sognepræst

Jens Asmussen

i 1725.

163 omtales sognepræst Jens Rasmussen i 1753:

i Vester Marie.
der

ingen

Side
begge

Efter S. V. Wibergs præstehistorie findes

præster

i Vester

Marie

med

disse

navne;

TRYKFEJL OG TEKSTRETTELSER

736

men

før

Rasmus.

mussen,
den

så

bleven

1574

var

der

en

præst,

der

hed

Jens eller -

Nu slutter jeg, at denne præst hed Jens Ras
og

at

viden
er

senere

stående.

En

stammer

bleven

fra

er

fornyet,

afskriver

har

denne

tid.

præstens

Når
navn

så senere taget fejl

og ændret Rasmussen til Asmussen.

163

nederst, om Jens Rasmussen, se ovenfor.

325

overskrift, Avlum, = Alum,

422—23.
628

Viden 1563 fra Ribe er ved en fejltagelse gentaget her.

bropenge «o, «5

= 60 65

