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Et Bidrag til Niels Ebbesens Historie.
Af Heiesteretssagfører Bagger.

Af dø i Beckers Ældste Danske Arkivregistraturer II. 
234—44 nævnte Dokumenter vil det sees, at der angaaende 
Fiskeriet navnlig i Sønderaa (nu Laastrup Aa eller et af denne 
Aas daværende Udløb i »den lille Veile«) har existeret et 
»Brev« fra 1392 — hvilket ogsaa findes i en Vidisse af 1446 
sammesteds —, formeentlig udstedt af »ffrue Kirstine, Niels 
Sebbesens effther leuerske« og Medarvinger, og at der om 
dette Fiskeri er i den sidste Halvdeel af det 15de Aarhun- 
drede først en langvarig Strid mellem Bispestolen i Viborg, 
der eiede Lynderupgaard i Binds Herred, og en Ridder ved 
Navn Jens Madsen, der var Eier af Visborggaard. Under 
den nævnte Strid har Hr. Jens Madsen i Aar et 1483 erhvervet 
følgende, saavidt vides ikke tidligere trykte Tingsvidne, hvori 
en Lavhævd af 1477:

Alle men, thette breff see heller høre læses, hielse wi 
erik perssøn, tinghører oppa ryntzherretz tingh, jøren Kromppen, 
tygi jenssøn, jep henriksøn, anders twnbær, ennerth laurissøn, 
law Koldhsøn, cristen grøn, twena i hwamme elbek, jens 
nielsøn i reystrup, som weppnere ære, Koldh perssøn i mølle- 
gardh, nis pouelsøn i Klowtrup, michel eriksøn, per erikssøn, 
jes mortensøn i alestrup, wogn nielsøn, jes laurissøn vti eb- 
drup, tammes eriksøn, michel laurissøn oc nis gladh i bølligh 
Kerligh meth gudh, ath aar æffter gutz byrdh Mcdlxxx 3°then 
mandagh næsth æffter Dominicam palmarum wor skykket for 
oss oc mange flere danemen, som then dagh tinghet søkte,
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hederligh oc welbyrdiegh man her jens matsøn ridder tf1 wes 
horgh, huilken ther loffligh esket oc fik eth fulth oc alth stan
den things witne aff xxiiij loffaste dåne men, som wore jes 
mortenssøn, jens nielsøn i reystrup, twno i twamme, michel 
eriksøn, per eriksøn, tammes eriksøn i gulagher, tammes i 
holmgardh, anders nielsøn i wlborgh, jes laurissøn i obcftup, 
byørn i kletrup, jes Knudsøn i borop, jes agisøn, niels agisøn, 
las nielsøn i biwstrup, nis jebssøn i bølligh, owe i fieldhsøø, 
Knudh jenssøn i borup, jes eriksøn i skalss, per laurissøn i 
hærsom, jes palnssøn i trouelstrup, nis wndh ibidem, nis fwrbo 
vti vesterriiss, anders laurissøn wgelriis oc las ploflman, Thesse 
forscreffne xxiiij danne men endrekteligh wnne oc sagde vppa 
theris gode tro och sanne, ath the sage och hørde her innen 
alle fyre stokke, thet jens nielsøn aff østrup taleth paa syndher 
aa, som ligger offuen widh lylle wedhle, Tha kom for4® her 
jens matsøn her til thingi och sagde, thet sønder aa wor hans 
rette eydom och haffde fonget henne æffter sin fad her oc for- 
eldhre och bødh sin laffhædh til iij samfaldh tingh oc worth 
hær funnen til laffhædh aff fogden och herre tzmen æffter 
loffuen, Och then fredagh næsth æffter Diem vicitacionis marie 
aar æffter gutz byrdh Mcdlxxseptimo tha gjorde han sin laff- 
hæffdh meth riddermentz men och jordhegher bøndher Oc 
iuvorde foide synder aa meth fiske gardh, aan upp oc nedher, 
som han haffuer i for4® symder aa och alth for4® synder aass 
rette tilhørilsse, som hans fadher och foreidhre haffde ihæffdh 
och wære for hanum oc han æffter them, som hans opne breff 
wdhuiser, som werduge fadher, broder jeip, biscop i wiborgh, 
hwes siel gudb nåde, hawer giffuet niels jebbissøn vppa for4® 
synderaa och fiskerij, thet worde for4® her jen6 matsøn for 
sin rette eydom, och ængen ath baffue ther deel vti wdhen 
han oc hans rette arwinge, och wore hans loffhørynge her 
innen alle iiij stokke, som wor cristein grøn och nis gladh i 
bølligh, och sagde hanum loff aff hende och mælte hans loff 
with makth saa lenge til hon feides, som loffuen wdhuiser, 
Oc ængen hørde wi her til tinghi oppa then tiidh, ther talet 
hefter Kærde vppa for4® synderaa hefter nogen hennes til- 
horelse, wdhen hwath trætte och tale jens nielsøn oc for4® her 
jens matsøn haffde sammen om for4® aa. Jtem wnne oc for4® 
xxiiij dåne men ath the haffde nærwærendes hoss wæreth, seeth 
och skodh then bek, som løbber synder widh for4® synderaa,
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then bek kan ikky hyndhre synderaa hennes rette lob, thet 
ær een frebek oc ær wdhskorn meth handh, oc ey wi kunne 
fynne heller see i then bek stegh heller pæle heller nogre 
sandh j ertegn, ath ther hafluer wæreth fiskegarde af ariltz- 
tiidh. In cujus rei testimonium sigilla nostra præsentibus sunt 
appensa. Datum anno, Die loco, quibus vt supra etc.

Jeg oplyser, at Jens Madsen, der nævnes som Væbner 
1460—76, som Ridder 1478—83 (Becker 1. c. pag 485), var 
af den FamiEe Munk, der i Vaabnet førte en Sølvbjelke be
lagt med en grøn Viinranke i blaa Feldt (Adelslex. U. 31). 
Det fremgaaer ikke med tilstrækkelig Tydelighed af dette 
Dokument1), om Jens Madsen Munk nedstammede fra den i 
samme ommeldte Niels Jebbissøn eller ikke; men derimod tør 
det betragtes som aldeles sikkert, at det »opne breff«, som er 
givet den Sidstnævnte paa Fiskeriet qu., netop er udstædt af 
»werduge fadher broder jeip« (o: Jacob Moltke), medens denne 
var Biskop i Viborg. I denne Egenskab nævnes han, saavidt 
jeg veed, første Gang d. 6te Juli 1372 (Suhm XIII. 710) — 
hans nærmeste Formand Biskop Peder nævnes sidste Gang 
d. 15de Novbr. 1371 —, saa at Gavemodtageren Niels Jeb
bissøn altsaa maa have levet længe efter d. 2den Novbr. 1340 
eller 1342 (den bekjendte Niels Ebbesens Dødsdag og Døds- 
aar). Jeg formoder, at det er denne Mands Enke, Fru Kir
stine , som tilligemed sine Børn2) nævnes i Dokumentet af 
1392 hos Becker 1. c. pag. 244, og at dette Dokument er 
identisk med Originalen til den af Hammerich: Danmark i 
Valdemarernes Tid II. 184—85 omtalte Oversættelse, der i 
Afskrift har været tilstede i det antikvarisk-topographiske Ar
kiv jfr. Sv. Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser HI. pag. 
493 (hvor det dog urigtig formodes, at dette Dokument ikke 
angaaer nogen Niels Ebbesen). Det er neppe af Betydning, 
at Aarstallet i Oversættelsen er et andet,, nemlig 1390, ligesaa- 
lidt som at Indholdet, saaledes som dat refereres i Arkivets 
Protokol for 18473), er noget forskj elligt fra Indholdet af

') der nu tilhører Proprietair Kjeldsen til Lynderupgaard.
2) »brodher« kan gaae paa Biskoppen (»broder jeip«), hvorved bemærkes, 

at det nedenfor ommeldte Excerpt kun taler om hende og hendes 2 
Sønner, ikke om nogen Broder.

3) »Afskrift af en Række Retsakter angaænde Fiskeretten i lille Vedel-Aa
22
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Dokumentet, saaledes som det gjengives i Vidissen af 1446 
(Becker 1. c. pag. 234). Forsaavidt »Excerptet« nævner Dom
kapitlet sammen med Biskoppen (jfr. Ursin: Stiftsstaden Vi
borg pag. 169, hvor det siges, at Domkapitlet afstod til »en 
Niels Ebbesens Enke« Fiskerettigheden i lille Vedel Aa), 
kunde dette maaskee finde sin Forklaring deri, at Capitlet for 
sit Vedkommende har tiltraadt den iforveien af Biskop Ib for 
Bispestolens Vedkommende til Niels Jebbissøn skete Overdra
gelse af den nævnte Fiskeret1).

Dette Sidste er jo iøvrigt af liden Betydning; men det 
foran Oplyste turde bevise, at den bekjendte Niels Ebbesen 
eller Jeppesen (i de latinske Krøniker sædvanlig kaldet Nico
laus Ebbosson eller Ebbessen eller Jepson) ikke kan være iden
tisk med den »Niels Jebbissøn«, der havde en Fiskerettighed 
i Lille-Veile Aa (Sønderaa) i Nærheden af Roum Sogn, og 
at der ikke er mindste Grund til at henføre Førstnævnte til 
Gaarden Nørreriis i nævnte Sogn. Jeg skal forøvrigt ikke 
forsøge at besvare det Spørgsmaal, hvor den Mand boede, der 
maa betragtes som Hovedmanden for de jydske Adelsmænd, 
der i 1340 indsaae, at Grev Geerts Drab maatte gaae Haand 
i Haand med Junker Valdemars Hjemkaldelse fra Tyskland 
og danne Indledningen til Rigets Gjenoprettelse2) — jeg 
bortseer her fra det ikke Usandsynlige i, at Handlingens 
Hovedmotiv har været at hævne en privat Forurettelse —; men 
forsaavidt man mener at kunne lægge Vægt paa, at en Kæmpe

eller Sønder-Aa ved Laastrup i Rinds Herred; det ældste af disse 
er en dansk Oversættelse og — som det synes — Excerpt af et latinsk 
Brev, udstædt 1390 af Niels Ebbesens Efterleverske Fru Kirstine og 
hans Sønner Jens og Christen, at de af Biskop Ib og Viborg Capitel 
have erholdt denne Fiskerettighed ved venskabelig Overeenskomst efter 
sandru Mænds Randsagelse.«

*) Dette Forsøg til Forklaring af, at Domkapitlet nævnes tilligemed 
Biskoppen, er overflødigt, da Kapitlet havde en Medbestemmelsesret 
over Bispegodset (se Helveg: >De danske Domkapitler«, S. 72). Dette 
har Ursin ikke vidst eller erindret og har derfor antaget, at Biskop
pen og Domkapitlet havde hver sin særskilte Ret at afstå, skjønt 
han samtidig siger, at Kapitlet i Virkeligheden ingen Ret ejede i 
dette Fiskeri. Red.

’) A. D. Jørgensen i >For Idee og Virkelighed« 1869 pag. 371 ff.
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vise i saa Henseende nævner Norins-rijss og en Krønike 
(S. R. D. I. 304) Noreng-rise, skal det indrømmes, at hans 
Bopæl herefter sandsynligviis er at søge i Folby Sogn i 
Sahro Herred.

Sluttelig bemærker jeg, at det jo paa Grund af Tidsfor
skellen er givet, at foranstaaende Dokuments Niels Jebbissøn 
heller ikke er identisk med den i Danske Magazin IH. Række 
V. 86—88 ommeldte Nicolaus Ebbyson, medens det er uvist 
og iøvrigt uden al Betydning, hvem den Nicolaus Ebbyson 
er, der nævnes i et Tingsvidne af 22 Marts 1338 (Suhm 
XH. 293).


