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Fra Viborgske Arkiver.
IL

Af A. Heise.

Under ovenstaaende Titel meddelte jeg for en Del Aar 
siden i Samlingernes 6te Bind S. 222 ff. nogle Smaabidrag fra 
viborgske Arkiver, støttende sig til Aktstykker, jeg under 
mine Arkivundersøgelser i Viborg, navnlig til Tiden før 1560, 
var stødt paa. Da mine viborgske Arkivundersøgeiser nu 
maa anses for endte ved min Forflyttelse fra Jylland til Sjæl
land, benytter jeg Lejligheden til at meddele nedenstaaende 
Aktstykker, som jeg har taget Afskrifter af i sin Tid, i det 
Haab, at de dog maaske maatte indeholde et og andet lille 
Bidrag, som en eller anden kunde have Brug for.

Nr. 1—5 angaa Øen Læsø, om hvis Forhold i Middel
alderen jeg har meddelt en Del Oplysninger i det af mig 
udgivne: Diplomatarium Vibergense, dels imellem de der 
optagne talrige Aktstykker om Læsø, dels i Indledningen. 
Nr. 1 slutter sig til de i Samlingernes 7de Bind S. 139—43 
og S. 184 ff. meddelte Foranstaltninger til de Søfarendes 
Bedste, nemlig Udlæggelsen af en Søtønde ved Trindelen. — 
Nr. 2 angaar den Told, som Kapitlet hævede ved Nørre Røn 
ved Læsø; Nr. 3 er af Vigtighed med Hensyn til Fyrre
skovenes og Sandflugtens Historie paa Læsø og giver tillige 
et ret levende Billede af den Maade, hvorpaa Kapitlet for
handlede med sine Arvefæstere paa Læsø. Nr. 4 er et nyt 
Bidrag om Sandflugtens Ødelæggelse, — de tre Sogne slaas 
derfor sammen under én Præst. — Om Skovenes Ødelæggelse
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henvises forøvrigt ogsaa til Deichmann-Brandts Meddelelser 
herom i Botanisk Tidsskrift.

De følgende Breve angaa mest Stridigheder om Præste- 
gaardene og slutte sig saaledes nærmest dels til flere lignende 
fra en tidligere Tid, meddelte i Diplomatarium Vibergense, 
dels til nogle Meddelelser herom af mig i Ny Kirkehistoriske 
Samlingers 5te Bind. Nr. 6 angaar saaledes den oprindelige 
Præstegaard i Sønderbæk (Sønderlyng H., Randers Amt) og 
sætter os pludselig ind i Forholdene Aar 1565, da Kong 
Frederik H. paa Grund af de store Udgifter, han havde 
under Syvaarskrigen, var kommen i stor Pengenød og derfor 
maatte pantsætte en Del Krongods til Adlen, deriblandt ogsaa 
Kongetienden af denne Gaard. Naar Panthaveren, Kristiern 
Munk, ikke møder selv, men ved sin Fader Niels Munk, lig
ger det formodentlig deri, at Kristiern Munk i disse Aar var 
Lensmand paa Akkerhus ved Oslo i Norge. — Nr. 8, der 
angaar Simested og Eveldrup i Kinds Herred, har ogsaa nogen 
Betydning ved de deri forekommende ældre Vidnesbyrd om 
Præster og lignende Forhold. — Nr. 10 gjælder tildels det 
samme om; men det angaar tillige Striden mellem den be- 
kjendte Hr. Jørgen Lykke til Overgaard og Præsterne i Farsø 
og Vesterbølle angaaende Svingelbjerg Kirke og Præstegaard, 
en Sag, vi her ikke skulle komme nærmere ind paa, men 
blot henvise dels til Oplysningerne i Farstrups og Axelsøns 
Dagbøger, Rosen vinges forskj ellige Bemærkninger om denne 
Sag i Gamle danske Domme IH, Indl. S. XIH ff., i Jur. 
Tidsskrift 17, 317 ff. og i Dsk. Mag. 3 R. HI, 173, samt 
Brevet om Svingelbjerg Kirkes Nedbrydelse i Danske Maga- 
zin 3 R. IV, 175. — Nr. 11 angaar samme Jørgen Lykke 
og hans Forsøg paa at hæve Afgifter af Ravnkilde Præste
gaard (Annexgaard). Brevet har især Vigtighed ved det Ind
blik, det giver i mange ældre Forhold, navnlig i Biskop 
Jørgen Frises Tid (jfr. Ny kirkehist. Saml. V, 705—6).

Nr. 12 angaar Kapitlets Forstrandsret paa Fur.
Nr. 13 angaar Jordskyldsforholdene i Nibe; om Retten 

her har truffet det rette, er vistnok efter de ældre Forholds 
Udvikling tvivlsomt; jfr. om Sagen mine Bemærkninger i 
Historisk Tidsskrift 5 R. H, 546 ff.

Roskilde, Marts 1883.
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1.
1560, 9 Juni. Frederik den 2dens Bud, at der skal udlægges en Tende 

ved Trindelen ved Læsø fer de Søfarendes Skyld.

Friderich thennd Amiden (osv.). Wor gunst tilforne. 
Wiider, att wij forfarer aff søfarenndis mend och fremmede 
skipper, som theris nering oc biering søge till skibs, att ther 
skall ligge wthenn for Lesøe enn grund, kalidis Trindelinn, 
paa huilckenn grund the fannge stoor skade, tbit och offte 
kommer om skib, liff och gotz, oc ther fore gantz vnderdanigst 
begeerit, att wij samme grund ville lade aff mercke mett en 
varde, saa att thenn søfarrindis mand, som ther hennder fram 
att komme, maa thet see, och ther fore tage sig ware. Tha 
haffue wij ther fore beffallett oss elskel. Hr. Magnus Gyldenn- 
stieme, wor mand, raad och stadthollder paa wortt slott Kiø- 
bennhaffnn, mett thet første att skulle lade giøre en god sterk 
thønne, well foruaritt, mett jernn bebundett, och samme thønne 
siden lade hedenn føris oc legge paa Trindelinn thennom till 
heste, som søge till søes. Thij bede wij ether oc wille, atj 
bestiller thet saa mett noger the fornemste oc forstanndigste 
bønder paa forne Lesøe, som kunde vaare samme thønne oc 
thenn lade optage om aarett, nar skibene icke lenger sejlle, 
oc vinterenn tilstunnder, oc igen till retthe tiide paa foraarett 
thennd vdlegge, nar skibene tage till att løbe , saa mannd 
kunnde wide sig for samme grund att waris oc ther offuer 
icke komme om skib oc gotz, saa frampt att ther som nogen 
formedelst etthers forzømmelses skylid kommer wdj skade, atj 
ther iche wille stannde thennum ther fore thill rette, om paa 
klagis. Huor effther i kunde wide etther att rette. Beffallenn- 
dis etther Gud. Skreffuit paa wor gaard Fauerholm thenn 9 
dag Junij Aar etc. mdlx. Vnder wort signet. Friderich.

Viborg Stiftsarkiv. Læsø, Pakke 16. Udskrift til Viborg Dom
kapitel. — Sammesteds flere Kongebreve om samme Sag: Saaledes byder 
Kongen ved Brev af 9 April 1664 Kapitlet »at have flittig Tilsyn med 
den Tønde, som er udlagt paa Trindelen« osv. Atter 6 Marts 1570 byder 
Kongen Lensmanden paa Aalborg, Erik Podebusk, paa Kongens Be
kostning at holde samme Tønde vedlige. — At ogsaa Kapitlet paa sin 
Side søgte at overholde Kongebudet, men at Læsøboerne ikke altid 
gjorde deres Skyldighed i den Henseende, viser et Tingsvidne, udstedt 
paa Læsø Birketing 30 Juli 1568, hvorefter Mester Jens Blok paa Ka
pitlets Vegne klagede over, at Tønden, da han kom til Landet, »endnu 
laa ufærdig paa Land«. Læsøboerne undskyldte sig med, at Lænken
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var dreven til Skagen, og at de ingen kunde faa til at gjøie den færdig, 
før der var kommet Brev derom fra Kongen, hvorpaa Kanniken forstrakte 
dem med Penge, indtil han havde forhandlet derom med Lensmanden paa 
Aalborghus, Jens Kaas.

2.

1573, 12 Juli. Frederik 2 tillader Kapitlet indtil videre at opkræve, 
som hidtil, den aarlige Told af dem, som fiske ved >Nør Renn< ved Læsø.

Wij Priderich thennd anden (osv.) giør alle witterligtt, 
att efffcherthij osz elsk. hederlig capitell wdj Wiborg Dom- 
kiercke haffuer ladett beretthe for osz, att huesz told, som 
wdgaffues aff thennom, som fisker wnnder Nør Rønn for Ledzø, 
wdj fram farnne aaringe haffuer fuld forne capitell tiil stackitt 
sidenn, somm told er wptagitt paa Skaffuenn, tha paa thett 
thennom paa hues the haffuer rett tiill icke skulle skee for
kortt, haffue wij aff wor synnderlig gunsth oc naade wnndt 
oc tilladt, oc nu mett thette wortt ohnne breff wnnde oc tiil- 
lade, att forn® capitell i Wiborg maa her effther aarligenn 
lade wppebere huesz told ther falder wnnder forne Nør Rønn 
aff thennom, ther fisker, oc thenn haffue, niude, bruge oc be
holde tiill saa lennge, wij komer wdj wiider oc wisz beskeed, 
huor thett haffuer sigh om same fiskerij oc told, oc tha ann- 
derledis ther om tilsiggendis worder. Thij forbiude wij (osv.). 
— Giffuitt paa wortt slott Hald thennd 12 dag Julij, aar etc. 
mdlxxiij. Wnder wortt signett. — Friderich.

Papir; Spor af Segl. Viborg Stiftsarkiv, Læsø, 6. Pakke. 
Paategninger: Læst paa Læsø Birketing 99, og 4 Aug. 1609.

3.

1597, 19 Juli. Kanniker og menige Kapitel i Viborg Domkirke 
til menige Almue paa Læsø.

Wij Canicher oc mening Capitel vdj Wiborig Domkircke 
helszenn ether meninge almou oc indbygger, voris thiener oc 
vndersaat paa Lesø, euindeligen med Gud allmectigste. Kiere 
Venner, epther [som vij ere] kommit y forfaringh, att sig 
haffuer tildragit vdj nogen faa aar en stuor vlimpe oc vrid- 
lighed paa voris oc Capitels aarlig indkomst aff Lesø, som y 
ere bosiddendis, oc tilfome vden alle modvillighed oc gien-
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sigelsze voris formønd oc osz er ytt oc fuldgiord, tidsligest att 
stuore skade skall vere skied paa landen huosz ether met 
skadelig hug vdj furschoffuen, Canner, Klitgaardz lund oc 
anden stedz, med skadelig tørregrifft, som nogen aff indbyg
gerne haffuer sig till fordristit at graffue oc graffue lade vdj 
Canner oc anden jord, som aff gammell thid oc aarligen aff 
huer forstander paa landet skall vere forbodet, Capitel till 
stuor skade, eder sielffuer oc gandske landen till forderffuelsze 
oc ødeleggelsze, daa paa thet att alting om disze forne articler 
matte grundligenn oc vdj sandhet forfaris, oc trette oc venig- 
hedt, som her aff kand opkomme mellom hederlig Cap[itel, 
landzens] øflrighed, oc eder sielfuer, landzens indbygger, Ca- 
pitels thiener oc vndersaat, kunde affuendis oc nederdømpis, 
y saa mfaade att] gandske landen kunde blyffue ved mact nu 
her epther som tillfom, oc vi oc voris eptherkommer kunde 
nyde oc bev. . . . Capitels sedvanlig oc aarlig vdgyfft .... 
tø oc trette, haffuer vi tilbedet oc aff ferdigett disze .... 
medbrøder, hederlig oc høglærd mend .... Jffuerszen cantor,
M. Peder Høgh Jenszen.................. Pederszen, cannifcher vdj]
Wiborig domkircke . . . gyffuett fuld mact paa voris oc . . . . 
venlighedt med ether om forne artickler att forhandle. Thi 
bede vi ether alle samtlig oc en huer se[rdelis . . . .] med
brødre, naar di till Leszø ankommer, thennom vndfanger som 
ethers herrer oc hoszbund [med] alle lydactighed oc hør
somhed som tro, gudfryctig oc lydactig thiener oc vndersaatt 
bør att giøre. Oc p[aa thet at] altingist [mellom] ether oc 
thennom paa Capitels vegne disz venliger kand forhandlis vden 
menige almous offuerlob . . . offuerverelsze, aff huilckøt sig 
kunde tilldrage vlempe oc venighed (thet Gud forbiude), tha 
haffuer vi for gott anseet oc raadeligen att være, att forne voris 
kiere medbrødre blant ether alle vdvelger oc tilisammen kalder 
aff huer sogen paa landen saa mange gode gudfryctig danne- 
mend, dennom sielffuer siunis, som elsker Gud, rettferdighet, 
samdrectighed oc rolighed, oc thennom forgyffuer nogen ar
tickler, vi thennom antvordet haffuer oc forhaaber att landzens 
indbygger saa veli som menig Capitel skall vere till gaffn oc 
gode, oc forsier osz visselig til, att huilcke aff ether der till 
blyffue betroet oc offuerskrøffne, att y derudj lader eder findis 
vidlig oc hør6om som lydactig oc tro tiener oc therpaa gyffuer 
ethers nyactig oc skryfftelig gjensuar, som y vill vere bekend
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for Gud oc høyre øffrighedt. Oc ville vi, att alt, huisz 
forne vor kiere medbrødre met eder vdj forne artickler sam
tycker oc for gott anseer, skall paa voris oc mienige Capitels 
vegne blyffue ved sin fuld mact, saa som alt det aff ether 
igien paa landzens vegne beuilgis oc samtyckis. Oc epther 
som vi haffuer forfaritt aff voris medbrøder, forstander paa 
landen, att [y] endrecteligen straxt epther salig oc højlofflig 
ihukommelszis Konning Frederichs den andens død oc affgang 
haffuer verit begierendis, att landzens priuilegier oc frihed att 
kiøbe kuorn her vdj landit vbehindrit til menig mands nød
tørt oc behoff paa Leszø motte paa nye confirmeris oc stad
festes, oc y vdj lige maade ther huosz haffuer ladet eder 
høre, att y godvilligen oc med alle vnderbornhet ville betale 
alle den bekostning, som samme priuilegiers confirmering oc 
stadfestelsze opgick oc bleff bekostet, och thet holde Capitel 
skadesløsz y alle maade, saa haffuer vij nu forgangen vinter 
voris allernadigste herre oc konning, konning Christian den 
fierde, vnderdanigst besøgt paa mienige Capitels priuilegiers oc 
friheders confirmiering oc stadfestelsze, huilcket hans konglig 
Majestat aff synderlig gunst oc naade med hans Majestatis 
obne breff oc segell haffuer fuldbyrdt oc samtyct. Och ther 
hosz haffuer hans Majestat nådigste eders priuilegier in specie 
oc saa stadfestet her epther som y fremfarne kongers thid att 
skall blyffue ved sin fuldmact. Aff huilcken voris allerna
digste herris oc konningis confirmierings oc stadfestnings breff 
vij med forne voris kiere med brøder ether tillskicker en 
Copie paa pergament vnder erlig oc velbiurdig lansdomers oc 
landztingsskriffuers besegling. Kand oc her hosz ether, kiere 
venner, venligen icke forholde, att Capitel er en ganske stuor 
summa pending y saa maade opgangen, huilcket voris kiere 
medbrøder eder muntligen ydermere kand berette. Begerer 
therfor, att y alle samtligen oc en huer serdelis som villig oc 
thacknemelig thiener oc vndersaat oc som y tillförne haffuer 
ether tillbudit, lader eder nu befindis villig oc redebon, Capitel 
igien att komme till hielp aff eders formue oc gode . . . med 
en landhielp, saadan bekostning, som Capitell paa then thid 
haffuer giord, at forhielpe. Vi vill igien altid lade osz findis 
for saadan eders villighet oc redeboenhet eders gunstig hos- 
bund oc forsuar. Oc paa thet att ingen skall tuile paa . . 
[mjønige Capitels gode vilge imod ether oc mienige landsens
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inbyggere, haffuer vi voris Capitels vanlig signet her vfnder 
tryet]/ Befalindis eder alle met høstruer, børn oc alt, huisz 
then almectigste Gud haffuer ether med forient, vdj den aller- 
høyestes . . . Aff Wiburg den 19 Julii Anno 1597.

Stærkt forrevet Original paa Papir med Kapitlets store Sigil paa
trykt (afbildet i Diplomatarium Vibergense Tavle I. Nr. 6). Vib. Stifts
ark. Læsø II.

4.

1600, 6 November. Kjøbenhavn Slot. Kr. 4 gjør vitter
ligt, »att epthersom hederlig Capitell vdi wor kjøbsted Wiborg 
vnderdanigst haffuer laditt giffue tillkiennde, hureledis Halsz 
Sognn paa woris lannd Lesszøe fast megitt vdaff sannd skall 
were forderffuit oc ødelagtt, saa att Sogneprestenn thersamme- 
stedtz icke haffuer, huremed hannd sig vnderholde kannd, 
vnderdanigst begierinndis, att eptherschreffne trende sogner, 
Halz, Byrom oc Westerøe sognner, herefffcher mue bliffue be- 
tienntte vdaff enn prest, saa hannd kunde haffue sin nodturffibig 
ophold, tha haffue wii . . vndt och bewilliget . . ., att forne 
Hals, Byrom och Westerøe sognner hereffther vdaff enn prest 
skulle bethiennis, dog skall Sogne prestenn ther sammestedtz 
holde enn capellaen, saa Gudtztienniste desz bedre kannd 
bliffue administrerit, och siuge oc kranneke mennisker iche 
skulle bliffue forsømmitt. Dog wille wij ossz forbehollditt 
haffue, therudinden att forandre oc anderledis att forordne 
effther leiglighedenn, naar ossz saa gott siunis.

Papir med Kongens egenhændige Underskrift og Segl. Vib. Stifts- 
arkiv, Domkapitel.

Paategning: Læst paa Læsø Birketing 7 Aug. 1601.

5.

1630, 20 April. Viborg. Kapitlet sender »M. Wilhelm 
Paludanum, vor Medbroder og Notarium udi Kapitlet«, til Læsø 
med Fuldmagt til, siden »Tvistighed sig skulle vdj forgangne 
aaringer haffve begiffvett och endnu dagligen begiffver, hvil- 
ckett vij en partt aff landmendenes egen angiffvelsze haffver 
erfarett, och en partt aff andre förnummen,« da »altingest med
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rett och billighed att sette till rette och componere, och att 
skaffe enhver, huesz low oeh rett kand vdviisze.«

Papir med Kapitlets Secret (herefter afbildet i Dipl. Vibergense, 
Tavle 1, Nr. 4). Vib. Stiftsark. Læsø II.

Læst paa Læsø Birketing 30 April 1630.

6.
1565, 31 Juli. Herredstingsdom angaaende Præstegaarden i Seuderbæk, 

som Kristen Munk til Gjesinggaard »har pantet Præsten fra«.

Jens Skoning i Huidingh, fogith tiill Sønnderlønngheritz 
ting, giør wittherligt aar epther gutz børdt mdlxv Tisdagen 
nest eptir Olai regis paa Sønnderlønngheria ting war skickidt 
erlig och welbørdig manndt Niels Munck till Giesenggaardt 
paa thenn enne och haffde hid y rette steffnidt hederliig mand 
Her Rasmus Skoning i Beg paa then annden side for thennd 
tridie parth aff thennd tinde, som ydis aff Lass Fusenngs 
gaardt i Beg, som Her Rasmus haffuer opboran, som hannd 
mennthe, hand haude ickj ret till, och i rette lagde hannd ett 
kon. Mats. vor allir nådigste herris breff, ud giiffuin paa 
Kiøbennhaffuin slott thenn xij dag maye aar mdlxv, som erlig 
och wellbørdig Crestenn Munck hauer for hueruidh aff kon. 
mats. vor allir nådigste herre, lydendis, som her epter følgir: 
Wy Frederich thenn anndenn (osv.) giør alle witterliigh och 
kienndis for oss och wore eptherkomir, koningir wdj Dan- 
marck, os aff ret witherlig gieid skyldig att were os elskelige 
Crestiern Munck, wor mand och thienir, half anndit hunndrit 
och x gode møntidde och wforfalschide Jochims daller, som 
hannd oss tiill wort och rigens behouff lonnth och for streckidt 
och wor rente mestir oss elskelige Jochim Beck paa wore 
wegenn offuer annth wordid haffuer, for huilcke forne ijc och x 
dallir wy udj panth och for woringh setthir Beg sogenn vdj 
Sønnderlønngheridt wdj worth lannd Nør jutlanndt lijgendis, 
med miere, samme kon. Mats. breff formelder.

Tha møtte forne Her Rasmus Skøning och y rette lagde 
et tings vinde, udgiffuen till Sønnderløng heristing tisdagen 
nest for kyndermissze, xviij menndt for viij vondid haffde, 
lydendis, thennom some ath haue wonndid xxx aar, some xx, 
some miere och some inynndre, huer epther sin alder, ath 
vdij saa longtid, som thenom mindis, tha hauer aid tinden
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werid yt till presten aff then gaardt, Las Fusenng i Sønnder- 
beg nu vdj boir, tiill erlig ocb welbørdig mandt Niels Munck 
pannthet tbend aff kon. Mats., ocb mennte Her Rasmus, ath 
hannd borde ath beholde huis tindde, som hauer werid yth 
till prestenn aff gameil tidt, ocb som hannd bauer op bomn, 
sziden hannd fick Sønnder beg sogen. — Tba sat Nielss Munck 
i rette, om hans søn Crestin Munnck ickj saa wel bør ath haue 
then tridj parth aff then tind, som ydis aff Las Fusengs gaardt 
epter kon. Mats. breff, som aff dj andre mennds i byen. Tha 
adsporde jeg Jens Skøning Niels Munnck, huad møndighéd 
hånd haffuer paa hans søns vegenn ath gaa i rette om same 
tinde. Tha suarid Niels Munnck och sagde, hannd haffuer 
vell hans mønndighidt ther till. Tha gaff the thennom thér 
om paa bode sider i alle rette. Tha epter till tale, gen suar, 
breffue och bewising, som jeg hørde nu her i dag for meg, 
tha uider jeg ickj paa thenne tidt att dømme Her Rasmus 
fraa huiis tinde som hauir weridt yth aff Las Fusenngs gaardt 
aff gameli tidt till presten, then stund thet xviij mendz vinde 
staar ued sin magt, som hannd lud lese her i dag, men huad 
tinde ellir rettighed, som erlig och velbørdig mand Her Otthe 
Krompen hauer op bom paa kon. Mats. vegen aff Sønnderbeg 
sogen, thet bør ath følle Cresten Munck epter hanns pannthe 
breffs lydelsze, Till vindesbør (osv.).

Papir med Segl; Vib. Stiftsarkiv, vedk. Herred og Sogn Nr. 6.

Følgende Breve angaa samme Sag:

1665, »Narbeg, Mandagenn for Andree Apostoli dag«. En 
Del Sognemænd i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten andrage 
Kongen om, at Præsten Hr. Rasmus Skøning maa beholde 
sin rette Præstegaard i Sønderbæk, som Niels Munk til 
Gisinggaard har pantet af kgl. Majestæt, »for vi kan ikke 
formaa at holde Sognepræst, siden Renten er hannem pantet 
fra«, da Sognene ere ringe.

1567, Tirsdagen efter Guds Legems Dag, Vidnesbyrd af Søn- 
derlyng Herred (Jens Skøning Foged), at ærlig og velbyr
dig Mand Anders Blick til Beg lod adspørge Hr. Rasmus 
Skøning i Beg, »om han kiendis ved den Ager for Ejendom, 
som hans Huse paastander vesten Kirken, som Chr, Degn 
og Povl Skræder udi boede«, hvilket Hr. Rasmus vedkjendte
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flig »for Kirkens Gruards Jord, som ved anden hans Preste- 
guards Jord.«

1575, Tirsdag efter Kyndermisse, Tingsvidne af Sønderlyng 
Herredsting (Esben Sørensen i Hvidding Foged), at Her 
Basmus Skøning i Nørbæk lod oplæse det i Dommen 1565 
indførte Tingsvidne om Sønderbæk Præstegaard.

1578, 15 Marts. Landstingsdom, hvorved en 14 Dage tidligere 
udstedt Landstingsdom om Præstegaarden i Sønderbæk erklæres 
magtesløs. Palli Juel tiill Strandetfc, Maltj Jennszen tiill 
Hollomgaardt, landzdomer wdj Nøriutland, och Gunde 
Schrifluer, landsting hører ibidem, gior wittherlig, att aar 
epter gudsbørd mdlxxviij løfluerdagenn som er thenn 15 dag 
Martii paa Wiborig landzting var skickitt hederlig mand 
Her Rassmus Skiøning y Nørbeg paa thenn enne, och hagde 
hidt vdj rette steffnit erlig och welbørdig mand Christenn 
Munch tiill Giessinggaard paa thenn andenn side for enn 
dom, hand her tiill landztingitt offuer xviij vindismend for
huerffuitt haffuer, som lyder paa en gaard y Sønderbeg, 
Niels Nielszen iboer, och thet skulle were enn prestgaardt, 
och stigtens lendzmandt, ther (?) haffuer indsagdenn ther 
wdj, ickj tiill same dom skulle were stefihitt och kallitt, och 
myntte fordj thenn dom ickj endeliig att liude. Saa møtte 
forne Chresten Munck met same dom idag xiiij dage wdgan- 
gitt, vdj huilcken same winde er fundett ickj att skulle 
korne forne Christen Munnck emodt hans gamble breffue och 
adkom tiill nogen forhindring, tiill forne Her Rassmus steff- 
nitt paa nye etc, som thenn dom widre bemeller, och her 
berette, att Her Rassmus haffuer forhuerffuitt same winde, 
och fordj ickj wiste ander met thet att steffne. Medt flere 
ordtt och talle, thennom ther om emellom war. Tha 
epter tiltalle, giensuar och sagens leylighedt, saa och epter 
tj same dom ickj lyuder endelig, bør thenn att uere och 
bliffhe, som thenn wdømpt war, och huem widre paaskader, 
tha steffne och kalle seg loglig, och tha gaa ther om saa 
møgitt, som loug och rett kandt findis. In cuius rej testi
monium (osv.).

Papir med 3 Segl, underskrevet: Gunde Christenszen. Vih. Stifts* 
ark. Sønderlyng Herred, Nørbæk Sogn Nr. 6.

1678, 12 April, Peder Tøgersen, Superintendent, Oluf Nielsen, 
Reinholt Pedersen, Niels Seuerensen., Jens Block, Jakob
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Jensen Holm, Kanniker udi Viborg, bevidne, at de have set 
og læst i »en gammel Pergaments skreven Jordebog, som 
haver været gjort og skrevet udi de gamle Biskopper deres 
Tid paa hvad Rettighed de haver haft til Præstegaarde udi 
Viborg Stift«, følgende Ord: »En Gaard i Sønderbeg, . . . 
Abildgaard ibor, P/2 Mark Gjesteri, Skovsvin.«

7.

1568. Udsættelsesdom af Viborg Landsting i Anledning af, at Erik 
Lange til Engelstholm fordrede noget af hans Forfædre skjænket Alter

gods tilbage.

Palli Juli till Strandett, landzdomer vdj Nøriutland, och 
Gundj Schriffuer, Landztings hører ibidem, giører vitterligt, 
att aar efther gudzbyrdt mdlxviij løffuerdag post Ketillj con- 
fessoris paa Vijborgh landtztingh var skiikiit erlig och wel- 
byrdige mandt Erick Lange till Engelstholm, høffuitzmandt 
paa Drotninghborgh, paa then ene, och hafde hidt vdj rette 
steflnitt hederlig och høgler[de] mendt canicker vdj Viiborgh paa 
then anden side for nogitt guotz, the ville thennem tilholle 
epther en vendelig landztingsdom, som skulle vere aff hans 
foreldre ind stifftitt och funderiit till iit althar y Vijborg 
domkircke, och samme althar nu atuere nederlagdt, ock ickj 
nogen mesze eller thieniste huos thet hollis, och then person, 
thet vdj handt och heffdt hagde, nu er dødt och affgangen, 
och mynthe fordj samme gudtz buorde nu epther receszens 
lyudelsze till neste arfluinge att komme. Saa møtt Her Mor- 
then Huass och berette, thet erlige och velbyrdige mendt Hans 
Skouffgordt och Iwer1) Grubbe samme guotz ij forbruningh 
och forsuar hafluer och skylidt och landgild ther aff att lade 
opbere, och the ickj er steffnith och kalliit her nu vdj nogen 
retthe gang att skulle gange, och ickj handt paa theris vegne 
hafluer nogen møndighet seg vdj dom och rette at begiffue, 
och satte ther for vdj rette, om for11® Hans Skoffgordt och 
Iwer Grubbe ickj buorde att kaliis, førindt ther ginge nogenn 
dom paa szamme guotz. Met flere ordt och tale thennom ther 
om emellom var. Tha epther tiltale, giensu,ar och sagens 
leylighet, saa och efftherdij for“® Hans Skoffgordt och Iwer

') Ejler Grubbe? Ran var nemlig Medlem af Kapitlet.
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Grubbe samme guotz y forbruning och forsuar haffde (osv. som 
ovenfor), tha vide wij intbet ther om att døme, førindt thet 
kandt beuiszis thenom, och loglig atuere tilsagdt och steflhiit, 
och siden gaa ther om saa møgit, som lough och rett kandt 
findis. In cujus rei testimonium infra sigilla noatra presentibus 
impressa sunt. *

Papir med Spor af et Segl, og to bevarede, men uden at der synes 
at være trykt Signeter deri. Viborg Stiftsarkiv.

8.

1570, 17 Juli. Dom af Rinds Herredsting, at den Eng paa Kastrup 
Mark, som herer til Simested Kirke, bør felge Kirken og ikke Præsten 
i Eveldrup, og at det tilkommer Lensmanden paa Hald at fæste den bort.

Jens Marthenssen y Glerupe, heritz fogett wdj [Rindz 
heret] giør witterliigt, att aar epther gudtz byrdt mdlxx man- 
dagenn nest epther Sanctj Ketillz dag paa Rindzheretz ting 
war skickett erlig och welbyrdiige Coruitz Wiffertt tiill Neess, 
hoffuitzmandt paa Haldt, hans fuldmectiige Lauritz Perzenn, 
slotz fogett paa flaldtt, paa then enne och haffde y dag hiidt 
y retthe steflhet hederliig oc erliighe mendtt Her Yb Perszenn, 
heretz prouest wdj Rindzherett, oc Her Seuerenn Ybszenn 
y Effueldrupe paa then anden siide for itt stycke endeis eng 
liggendis paa Kastrup kier, thee thenom tiilholde oc brugge 
emodt forne hans hosbundtz myndhe, oc beretthe same engh 
att were en endeis eng oc ligge wdj en anden sogen marcke 
oc att ligge tiill at were Semestedt kirckes rette eng, som han 
haffuer beuiist met stiigtens gamble jordbogh, oc ickj att skulle 
ligge wdj Semestedt sogen eller att høre tiill Effueldrupe 
prestegaardt, oc mynthe thennom ther for ingen rettighet ther 
tiill att skulle haffue, oc fremlagdhe ett klauge breff aff Rindz- 
heritzting wnder gudz aar mdxxij, lyudendis, att Pouell Perszenn, 
som thaa haffuer boedt wdj Kastrupe, haffuer wdj tree ting 
giiffuit laast oc klauge, at ther brugtis engge indhen Kastrup 
indsuorne marck emodtt theris mynde, eett klauge breff her 
aff heretzting vnder gudtz aar mdxxviij, liudendis, att Niels 
Christenszenn, som tha haffuer boedt wdj Kastrupe, haffuer 
wdj tree ting eskett Her Willatzes beuiising fore, om hand 
eller kierchen haffde nogen beuissning paa thette stycke eng, 
hand bruger wdj Kastrup marck, oc bødhen sigh e modt
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hanom vdj alle rette, oc icke Her Villats ville være wdj rette, 
med flere klauge breffue bodhe aff heritz ting oc landz tingh, 
her y dag y retthe barss. Item itt vj siønsmendtz breff her 
aff heritzting wnder gudtz aar mdxxxiijj, lyudendis then eng, 
Her Villatz paatretter, att ligge wdj Kastrup marck oc ickj 
att være affmerckt, som stug bør att være wdj andre mendtz 
marck, som same breffue yudermere formelder. Item eett Hans 
Lauritzen wdj Tæstrupe, fordvm slotz scriffuer paa Haldt, hans 
ohene breff, wdj huilckett hånd vitner, att wdj then store Wi- 
hurg stiigtes jordbog, som alle prestegaardes oc kierckernes 
vissze landgilde oc jordskyldhe er indscrefluit i, findis Seme- 
stedt kiercke wdj Rindzheritz att haffue en engh, som liger 
. . . . wedt Kastrupe ned wedt aaen, som ligher till forne 
kiercke, och ickj till prestgaard eller prestens nafin (osv.). 
Och satte han wdj rette, om same engh epter saadanne ley- 
lighedt oc eptherthi Her Yb Perszen oc Her Seueren Ybszen 
selffuer bekiender same engh att ligge oc wære Semested kier- 
chis rette eng oc egendom, ickj bør att følghe Semestedtt 
kiercke, oc huoff samme eng skall haffue wdj brugh, om then- 
nom ickj bør then att stede oc fæste oc haffue thet vdj leens- 
mandens mynde. — Thaa møtthe forne Her Yb Perszen och 
forne Her Seueren Ybszen oc berette, samme engh att skulle 
haffue wærett lagdt aff gamble tiidt tiill Effueldrup preste- 
gaardt, som er kirchens saa veli som enggen, oc aff then or- 
sagh, att ther skulle enggen engh wære tiill prestegaarden vdj 
Effueldrup marck, oc then att skulle haffue wærett bruggett 
tiill Effueldrup prestegaardt, saa lenge nogenn mandt kunde 
myndis, oc att Kastrup wdj gamble tiider skulle haffue verett 
vdj Semested sogenn, oc framlagde it sogen vitne, xij mendt 
votnet haffde, wnder gudtz aar mdxxxiijj, same engh paa Ka
strupe kier att haffe leyett tiill Semestedt kiercke saa lenge, 
thenom kand lengst mynde eller spøre, oc haffuer værett brug
gett tiill Semestedt prestegaardt vdj Effueldrupe wdj Her Lau
ritz Christenszens tiidt; item itt andett vj siønsmendtz breff 
vnder gudz aar mdxxxvij, Mogens Seuerenssen y Semestedt 
met flere hemillett haffde, same eng paa Kastrup kier att wære 
aff merckt tryngt om kringh, som stug bør att wære (osv.). 
Item itt obene forsegleth breff wnder gudtz aar mdlj, Peder 
Michelsszen y Tollestrupe met flere wdgiifft haffuer, att then 
eng paa Kastrup kier, som brugis tiill Eveldrup prestegaardt,
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then haffuer wærett brugitt tiill Eveldrup prestegordt saa lenge, 
thennom kunde lengst myndis, oc nogle aff thennom haffue 
votnet paa halfftridiesinds tiuge^aar oc somme y xl aar, oc 
aldrige thee haffde hørt eller spurtt lenger, endt then haffde 
werett brugt tiill Effueldrup prestegaardt, vndtaghet nogen 
stackett tiidt, før Henrick Ransoo bleff høffuitzmandt paa Haldt, 
ther bleffue foruerffuit en dom tiill landtzting paa same eng. 
Item en copie aff Viburg Landzting aff itt tings vitne vnder 
gudz aar mdxxxvij vj siønsmendt hemblett haffuer, att the 
vare att then eng paa Kastrup kier oc saa, ther fandia en 
heffdt fraa backen oc wdt emodt aaen vedt then østre siide, 
oc en heffdt fraa backen oc vdj aaen vedt then vestre siidhe, 
oc att forne eng war formercktt som stugh wdj annden mandtz
marck (osv.)............... Ther tiill suaritt Lauritz Perszenn oc
fram eskitt, om Her Yb Perszenn oc Her Seueren Ybszenn 
haffde nogen breffue eller beuiszninge, met huilcke thee kunde 
beuisze thenom att haffue hafft same eng wdj rolig heffdt, oc 
thee thet .... icke nu kunde beuiisze. Met flere ordtt oc 
tale thennom ther om emellom løbe. Oc effter sadanne ley- 
lighet, som forskreffuitt stander, satthe Her Seuerin Ybszen y 
rette, att epterthj Effueldrup prestegaardt er kierckens, oc 
enggen er kierckens oc skulle haffue wærett lagdt tiill preste- 
gaarden aff gamble tiidt for then orsagh, att ther ickj skulle 
være eng tiill prestegaarden, oc haffuer væritt bruggett ther- 
tiill, saa længe nogenn mandt kunde lengst myndis, om presten 
y prestegaarden ickj bør thaa att være nermere tiill same engh 
att beholde endt Porss Nielszen eller nogen anden, som al- 
driighe skulle haffue hafft then wdj handtt eller heffdt, epterdj 
then skulle haffue værett bruggett tiill Effueldrup prestegaardt 
y Ix aar wlasth oc wkiertt aff leensmanden eller kierche werie, 
ther nogen mandtt kunde beuiisze.

Thaa epter sadanne leyliighedtt, breffue oc beuiisninge, 
som for er rørtt, saa oc epterdj Her Yb Perszen, Her Seueren 
Ybszenn oc Porss Nielszenn selffue bestaar oc bekiende, same 
eng at være Semestedt kirckis retthe eng oc egendom, thaa 
bør same eng att følge Semestedt kiercke, oc huoff then ville 
haffue wdj brugh, thaa thennom then att haffue wdj leens- 
mandens Coruitz Wiffertzs mynde oc samtycke paa forne kier- 
ckes vegne epter kon. Maitts. recess. Tiill vitnesbyrdt haffuer 
ieg mytt insegler her wnder trygth.
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Papir med Segl. Vib. Stiftsark., Rinds Herred. — Bag paa: Disze 
brefue ere mig tilstillede af H. Anders Sørensen i Eveldrup i Stifts- 
kisten at indlegge. Pen iii Martii 1647. Fr. Rosenberg. — Sammesteds 
findes vedlagt, foruden et Par af de i Dommen anførte Tingsvidner, en 
Ansøgning fra Præsten Hr. Søren Ibsen til Kong Frederik 2 om atter at 
faa Brugen af den omtalte Eng, da »den haver været brugt og tilligget 
til Eveldrup Præstegaard i mange Præstemænds Tid og i nogle Bonde- 
mænds Tid, som boede i fornævnte Præstegaard, som var først i Hr. 
Laurids Kristensens Tid; efter ham var fornævnte Bondemænd, som var 
Seueren Nielsen og Jep Seuerensen, derefter Hr. »Trwde«, Hr. Villatz, 
Hr. Jeb Pedersen og nu jeg fattige Mand .... Og haver forne Eng 
ligget til forne Præstegaard i diBse Lensmænds Tid, som var Henrik 
Blome, Henrik Rantzou, og siden udi salig Kristoffer Stygges og Hr. 
Otte Krumpens Tid, indtil Hr. Korfits Viffert har det saa forhvervet, at 
samme Eng er der frakommet og har stedt og fæst en Bonde der, til 
stor Skade for mig fattige Mand« (osv.). — Under 20 Dcbr. 1674 bød 
derpaa Kongen den nuværende Lensmand paa Hald, Niels Jonsen, »at 
forfare Lejligheden, og dersom det findes, at forne Eng hører til forne 
Præstegaard, og Præstegaarden ellers paa Ejendom er brøstholden, at du 
da gjør saadan Forordning, at forne Eng kommer til Præstegaardeu igjen, 
dog at Præsten giver Bonden hans Stedsmaal igjen, og at samme Eng 
siden altid bliver til Præstegaarden.« Dat. Skanderborg 20 Dcbr., med 
Kongens Underskrift og Segl. Smsts.

9.

Vidnesbyrd om Annexgaarden i Ravnstrup til Kornum og Løgsted 
i Slet Herred.

1573, 26 Nvbr., Torsdag efter Katharinæ Virg. Tingsvidne, 
udstedt af Erik Laursen i Ternberup (?), Herredsfoged i Slether- 
red m. m., at Præsten Niels Simensen i Kornum fik Vidnesbyrd 
af 24 Mænd, som kunde mindes i 70 Aar og færre Aar, »at den 
Gaard udi Ravnstrup, Jens Kristensen og Mourits Jespersen 
ibor, er rette Præstegaard og Kirkegaard, saa længe de kunne 
længst mindes, og Fader og Farfader have sagt før dennem, 
at Præsten haver haft den i Haand og Hævd og iboet, og 
salig Hr. Mourids Korsgaard boede i samme Gaard i Ravn
strup og tog Skyld og Landgilde og al Herligheden af den 
anden Præstegaard i Kornum By, som forne Hr. Niels nu 
selv ibor, og svared ingen anden end Præsten, og er ogsaa 
det Præstegaard. Desuden vandt forne 24 Dannemænd, at 
der salig Hr. Peder, som bor i Kornum Præstegaard, an- 
nammed Løgstrup og Kornum Præstegaard efter Hr Mourids

3
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Korsgaard, da flytted han til den Gaard i Kømum, som 
forne Hr. Niels nu ibor, og dog annamer Skyld, Landgilden 
og al Herligheden af den samme Præstegaard i Ravnstrup, 
som fork Hr. Mourits iboede.«

1577, 25 Aug. Sognevidne af 24 Mænd, givet paa Løg
sted Kirkegaard paa Forlangende af Sognepræsten Hr. Jens 
Pedersen, at Gaarden i Ravnstrup har været ret Præstegaard 
til Løgsted Sogn, og at det har været Præster, som have boet 
i samme Gaard.

1579, 13 Juni: Henrik Gyldenstjerne til Aagaard, Hø
vedsmand paa Bahus, under og tillader Hr. Jens Pedersen, 
Sognepræst til Kornum og Løgsted Sogne, Gaarden i Ravn
strup, som Jens Kortsen og Mourids Jørgensen ibor, at maatte 
nyde og beholde den rette Skyld og Landgilde med al sin 
Rettighed og Herlighed, Ægt og Arbejde, som der nu afgaar 
og af Arilds Tid afgaaet er, som Præsten har bevist for ham 
med et Stoknævnd af Sietherred, Han befaler derfor Bøn
derne i Gaarden at være Præsten hørige og lydig (osv.). 
Datum Aagaard.

(1690 var Præstegaarden i Kornum fri ; Annexgaardens 
Herlighed tilhørte Præsten).

10.

1573, 15 August. Landstingsdom, at Herligheden af Præstegaarden i 
Svingelbjerg skal tilhøre Ridder Jørgen Lykke til Bunderup og Tienden 

og Skylden skal tilhøre Præsten i Vesterbølle.

Axeli Juell till Willestrup, Palle Juell till Pallisberig, 
landtzdommer vdj Nøriutland, och Gunde Skriffuer, landtz 
ting hørrer ibidem, giør vittherlig, att aar epther gudtz byrd 
1573, løffuerdagen nest elfter Laurentii, som er then 15 Au- 
gusti, paa Viborig landtzting vaar skicket erlig, hederlig och 
vellerde mand Her Christen Ohristenszøn i Vesterbølle paa 
then ene och haffde hid vdj rette stefnit Niels Christenszen, 
kierche verge till Vesterbølle kierke, paa then anden side, 
och hannom beskylte, for band er tilvidendis vorden, at hand 
skullde villde vforrette och giøre hannem forhindering paa 
tiende och skylde, som pleier och bør at gange af then gaard 
vdj Suingelberg, Peder Smed nu paa boendis er, endog Peder 
Smed och de andere, som for ham i garden bouett haffuer,
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stedtze och. altid skulle hatiue yt dierisz skylde och tiende til 
sogene presten, och forne Her Christen, siden hand fick samme 
sogen, thet haffuer sielff opbarit, och satte therfor vdj aid rette, 
om hand icke thet her effther som tillforne borde at beholide 
till prestbordet. Thisligeste haffde hidsteflnit Peder Smed sin 
sanden at bekiende, til huem hand samme sin skylde och 
tiende aarligen haffuer yt, och fremlagde forne Peder Smedtz 
obene besegelte breff, samme aar then 17 dag Martii vdgiffuet, 
vdj huilcken hand bekender sig at haffue bouet i Suingelberg 
i then gaard, som hand vdj bouer, i 20 samfulde aar och 
mere, tha haffuer hand aarlig aar giffuet sin skylde och lan- 
gilde till sogene presten, som er 2 tdr. rug, 2 tdr. biug och 
et pund smør, och till ingen anden. Indhollder och samme 
breff, att hand aarlig haffuer giflfuett aid tiende, baade korn 
tiende och kueg tiende, til sogene presten, først Mester Andersz 
Grønning och nu Her Christen, sogene prest til Vesterbølle 
kierche, som haffuer aarlig anamit hanz skyld# och tiende, 
siden hand er bleflFuen hanz prest, och aldrig hand haffuer 
giffuet hanz skylde eller tiende til Vesterbølle kiercke, vnd- 
tagen et lysz, hand holder aarlig i kiercken ved mact for 
the 10 stycher jord och en endellz eng, som hand haffuer 
af Vesterbølle kiercke, ligendis vdj Suingelberg marck. Ther- 
nest mødte forne Peder Smed och vaar sin breff bestandig. 
Ther hosz framlagde et Madtz Nielszens i Giested, Mogensz 
Pouelszens, Christen Staarsz och Anders Staarsz obene bese
gelte breff, at Giertrud Pederszdatter i Giested bestod for 
thennom, at ved 50 Aar siden vaar hun bouendis i Farsze, 
och sagde sallig Her Peder, som then tid bouet i Farsze, tha 
gaff sallig Jens Madtzøn, som then tid bouet i then preste 
gaard i Suingelberg, forue Her Peder huert aar aid sin skylde 
och tinde, saa lenge hand ther bouede. Ther huosz fremlagde [af] 
hederlig och velierde mand Mester Anderz Grønning, sogene 
prest til Farsze kiercke, et obene beszegelt breff, vdj huilcken 
hand bekiender, at vdj 25 aar, som hand och hansz medtienere, 
salig Her Peder Tomaszen, som døde vdj Torup, giorde 
tieniste til Suingelberg kiercke, effther som højlofflig ihukom- 
melz koning Christian then tridie aflf thet naffuen, Danne- 
marckis konning, hannom same kiercke sin liflfsz tid nådigste 
vnt och med sin nadisz stadfesting samtøcht haffuer, tha 
haffuer then bunde, som bouet paa kierckegaarden ther i

3*



36

forne Suingelberg kiercke sogen, stedtze och aldtid vdj forne 
aar giffuet och yt hannom och forne Her Peder alle tre parter 
af sin korentinde effter ordinansens liudelsze, och thisligeste 
aid sin kom skylde och smør skylide, och icke kiercken eller 
nogen paa kierckens vegene beskaffet sig enten med skylden 
eller tinden af samme gaard vdj de 25 aar i nogen maade. 
Ther nest fremlagde hederlig mand Her Jens Nielszens, prest 
i Durup och herritz prouest i Gislumb herrit, obene beszegelet 
breff, vdj huilcket hand bekiender, at vdj 24 aar och nogele 
aar ther till, imedensz hand haffuer veret herridtz proust j 
Gislum herret, och hand paa sin embedtz vegene haffuer sidet 
offuer kierckis regenskab i for116 herret, tha saa tit, som hand 
haffuer hørt kierckens regenskab, icke ved hand at vere nogen 
tid giort regenskab for nogen landgild eller tiende af then 
preste gaard i Suingelberg, som Peder Smed nu i bouer, til 
forne Suingelberg kiercke, som the breffue i them sielff videre 
bemelde. Ther hosz fremlagde ordinansen, som ind hollder, 
at huor en sogene prest haffuer tuende preste gaarde, thaa 
skal presten bou i then enne och then nyde frj til oldengield 
til sin egene suin och til ildebrand, om ther er saa møget 
skou til gaarden, och af then anden gaard skal hand maa op- 
berge och nyde alt fruct och landgielde. Och satte forne Her 
Christen j alle rette, om skylden och tinden af forne gaard 
icke buorde hannem och hansz effter kommer, prester til 
forne sogen, at følge. Saa møtte Jensz Mortenszen i Østrup, 
herridtz schriffuer i Gislumb herret, och berette, huorledis 
erlig och velbyrdig mand och strenge ridder Her Jørgen 
Lycke til Offuer Bunderup gaar1), lensz mand til Mariaggersz 
closter, skulle til hørre herligen2) af samme gaard och thet med 
andet godtz til laasz ladet forfølge, och vdj breffuet samme 
gaard at skulde stande skreffuet for en kierche gaard, och at 
hand nu skulle vere vdj kongelig Maj. tjeneste forhinderet 
och icke therfor nu kand vere til stede ther til at suare. Ther 
til suaret forne Her Christen och bekiende, at forné Jørgen 
Lycke haffuer herligheden af samme gaard, och hand sig icke 
ther med villde befatte, men alleniste at talle om skylden och 
tienden, som stedtze haffuer fuld presten, thesligeste och be-

til Offuergaard och Bunderupgaard? 
#) herligheden?
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rette, at for11® Her Jørgen Lycke icke skulle vedkiende sig 
samme skylde och tinde at tilhøre, och fremlagde forn® Her 
Jørgen Løckes hustrusz, erlig och velb. frue Beatte Brae, 
sende breff, hun hannem til skreffuen haffuer, i blant andet 
lydendisz, at hun giffuer for11® Her Christen til kiende, at 
forn® [Hr,] Jørgen siger, at hand er vel tilfredtz, huem bunden 
yder sin landgilde, enten Her Christen eller kiercken, ti hånd 
vil intet bevare sig med mere [af] samme gaard end herlig
heden ther af, som hånd haffuer kon: Maj. breff paa, som thet 
breff videre forklarrer. Och satte for11® Her Christen i ald 
rette, om samme skylde och tinde icke borde hannem at følge. 
Med flere ord och talle, thennom ther om jmellom var. Tha 
effter tiltall, gienszuar och sagensz lejlighed, saa och effter 
thifor11® Her Christen nu beviszer fremfame prester for han
nem for11® skyld och tiende aarligen aar al forn® gaard j Suin- 
gelberg, Peder Smed i bouer, at haffue fanget, thisligeste och 
forne Peder Smed och sielff at bekiende, hannem sin skyld 
och tinde til presten och til ingen anden at haffue yt, och at 
hånd for11® Her Christen then och yt haffuer, vdj lige maade 
effterthi nu beviszis med for11® frue Beattisz sende breff, at 
for11® Her Jørgen Løcke er til fredtz, huem bunden yder sin 
landgield, enten Her Christen eller kiercken, och intet hånd 
vil befatte sig med videre end herligheden af samme gaard, 
tha vide vy effter saadan leylighed och breffuensz lydelsze 
icke andet her om at sige, end herligheden af samme gaard 
bør io for11® Her Jørgen Løcke at følge, och skylden och 
tienden for11® Her Christen och efffcerkommer, prester til 
for11® sogen, at nyde och behollde. Til vitterlighed vorisz 
zigeneter her neden vnder trøgti.

Kopi i Vib. Stiftsark. Rinds Herred, Vesterbølie Sogn.

11.
1574, 17 Juli. Landstingsdom, at Jørgen Lykkes Vidnesbyrd om Præste- 
gaarden i Ravnkilde i Aars Herred ikke bør komme Sognepræsten til Skade.

Axel Juel til Villestrup, Palle Juul til Pallisbjerg, Lands
dommere udi Nørjudtland, O. Skram til Hammergaard, Jørgen 
Skram til Tjele, Høvedsmand paa Drotningsborg, Iver Munk 
til Tviis, Jakob Rostrup til Liergraff og Gunde Skriver, Lands
tingshører, gjøre vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1574
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Løverdag post Ketilli confessoris paa Viborg Landsting var 
skikket ærlig og velbyrdig Mand Niels Jonsen til Torstedlund, 
Høvedsmand paa Hald, paa den ene, og havde efter stormæg
tigste højbaame Første Konning Frederik alles vores naadigste 
Herres Befaling hid udi Rette stævnet ærlig og velbyrdig 
Mand og strænge Ridder, Hr. Jørgen Lykke til Overgaard, 
Lensmand til Mariager, paa den anden Side for nogen Vinder 
og Breve, han skulde have forhvervet paa Ægt, Arbejde og 
anden Herlighed af den Præstegaard i Ravnkilde, som Las 
Brun udi bor. Desligeste havde han og hidstævnet Sevren 
Persen udi Stor Binderup, Tames Persen ibidem, Jens Lav- 
ridsen i Aarup, Mads Sørensen i Over Ravnkilde, Anders 
Mortensen i Kiemtrup, Kristen Sørensen i Nysom, Jens Knud
sen, Per Madsen ibidem, Jens Lavridsen i Vonsild, Tames 
Nielsen i Sønderup og Søren Gied i Veggergaard for et 
Vinde, de om saadan Ægt og Arbejde vundet haver og vilde 
Sognepræsten til Ravnkilde Præstegaard med saadan deres 
Kundskab Herligheden fravende, endog den udi Bispernes 
Tid, saa og til forne Hr. Jørgen Lykke tilholdt sig samme 
G aard, Præsten altid at have haft og hannem efterfulgt. Des
ligeste havde hidstævnet Kristen Jensen udi Ej drap,* Knud 
Kristensen ibidem og deres Medbrødre1) for aabne beseglet 
Breve, de og om samme Ægt og Arbejde .udgivet haver med 
Uret, som han mente, og dennem mod mange Vidnesbyrd at 
have vundet. — Derimod havde forne Hr. Jørgen Lykke og 
i Dag efter højbemeldte kgl. Majestæts (osv.) Befaling hid udi 
Rette stævnet alle de Vidnesbyrd personligen, som havde 
vundet mod forne Niels Jonsen om Herlighed af samme 
Præstegaard, og mente dennem uret at have vundet, og be
rette fornt Jørgen Lykke, hvorledes højb. kgl. Maj. naadigsten 
skulde have undt hannem Herligheden af den Gaard i Ravn
kilde, Las Brun ibor, og Herligheden af den hos 9 Aar at 
skulle have haft, og fremlagde Kristen Jensens (med flere 
Mænds Vidnesbyrd af Ejdrap og Skivum Byer) aaben beseglet 
Brev, dette Aar udgivet, i hvilket de bekjender, at i de Tider,

x) Her er udeladt 21 Navne paa Bønder fra Aars og Gislum Herreder. 
De her omtalte Vidnesbyrd, eller lignende, findes endnu i Afskrift 
i Stiftsbogen, men Indholdet vil tilstrækkelig fremgaa af det Føl
gende. Søren Gjed var Herredsfoged i Aars Herred 1674.
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Axel Jul, Oluf Munk og Otte Brake havde Aalborg Slot i 
Porlening af kgl. Maj., da ægtet og arbejdet Jens Roed, som 
den Tid boede i Ravnkilde i den Gaard, Las Brun ibor, saa 
og Las Brun, som nu bor i samme Gaurd, til Aalborg Slot 
og dennem at have været i Arbejd til Aalborg Slot med Niels 
Roed[s] og Las Bruns Folk og slaget Hø paa Slotsenge, 
disligeste > skødt med Hyfvelbaarder« paa Volden til forne Slot, 
og forne to Mænds Folk at skulle have været i forn° Arbejd 
hos dennem, som de Vinder ydermere bemelder. — Saa mødte 
forne Kristen Jensen (osv. som ovenfor), og da de hørte deres 
Brev oplæse, var de det bestandig, undtagen det Las Brun og 
hans Folk skulde have ægtet og arbejdet; det vidste de intet 
af, og intet de derom havde vondet. — Og dernæst fremlagde 
forne Hr. Jørgen Lykke Jens Sørensen i Homum hans aabne 
beseglet Brev, udgivet dette Aar, at han bekjender, at Jens 
Roed og de Bønder, som boet i Ravnkilde [i den Gaard], som 
Las Brun ibor, haver ægtet og arbejdet til Hald og Halkjær 
i de Tider, salig Biskop Jørgen Fris, Henrik Ranzov, Henrik 
Blome og Kristoffer Stygge havde Hald i Forlening, og Jens 
Rod at have været hos hannem i Hald Skov, der han var der, 
og aag 10 Læs Ved, som han var tilsagt om, og Jens Rod at 
have åget og 10 Læs. Saa var forne Jens Sørensen her til
stede og var sit Brev bestandig. Fremdeles udi rette lagde 
Per Lavridsen6 i Biørnstrup og Kristen Raszis ibidem beseglet 
Brev, udgivet dette Aar, udi hvilket de give til Kjende, at 
de Mænd, som haver boet i Ravnkilde Kirkegaard, haver altid 
ægtet og arbejdet til kgl. Maj. og Kronens Slot og ægt og 
arbejdet Høslet og andet Arbejde med Niels Rods Dreng, 
som den Tid boet i forn° Gaard, saa længe dennem kan længst 
mindis, Per Lavridsøn mindes i 20 Aar, Kristen Raas i 40 
Aar; saa var forne to Mænd og her tilstede og bestod deres 
Brev og Segl. “ Desligeste Kristen Andersen i Støtrup, hans 
Brev og i Aar udgivet, at hannem mindis i 36 Aar, da ægtet 
og arbejdet Jens Rod til Halkjær, og forne Kristen Andersen 
at have slaget Hø én Gang paa Halkjær Eng, kaldes Høl 
Eng, og da skulde Jens Rods Dreng og der have slaget Hø 
for Jens Rod, og Fogeden paa Halkjær at have tagen Høleen 
fra Drengen, for han ikke kunde gjøre fuldt, og bedet hannem 
tilsige Jens Rod, at han skulde skaffe en anden, som fuldt 
kunde gjøre; saa fremkom og Kristen Andersen og bekjende
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eit Brev og Segl ret at være. Sammeledes Jens Andersens 
aabne beseglet Brev udi Siøstrup dette Aar udgivet, at han 
bekjendte, det han tjente paa Aalborg Slot i 7 Aar, da Axel 
Jul havde Slottet i Porlening, desligeste da Oluf Munk havde 
Slottet, og forne Axel Jul, saa og Oluf Munk tidt at have 
vist hannem deres Erind baade at pante for Stenægt, Sandægt 
og hvis anden Restants; da skulde han tidt og ofte faaet 
Vognskifte af Niels Rod, som boet i Ravnkilde Kirkegaard, 
og at have pantet Niels Rod for hans Stenægter og Sand
ægter; dog er forne J. Andersen ikke mødt. Derhos et An
ders Kjeldsøn i Hvamstrup hans Brev samme Aar, at han 
vinder, at Niels Rod . . . haver laant Anders Kjeldsen af 
hans Fader, som da boede i Fyrkild, at skulle slaa Hø for 
hannem til Aalborg Slot, som han ogsaa skulde have gjort og 
slog Hø samme Tid for hannem paa Slotseng, kalies Rørdal; 
og han heller ikke mødte her sit Brev at forantvorde. Item 
fremlagde Mads Sørensen[sj i Skivom og Trogels Jensens Brev, 
at de haver været med salig Otte Brahes Karle i Ravnkilde 
hos Las Brun og fanget Vogne af hannem. Saa mødte Tro
gels Jensen og var sit Brev bekjendt; dog er Mads Sørensen 
ikke mødt. Item fremlagde Kristen Lavridsens i Hyllebjerg 
Brev, at han haver været med andre Krontjenere, Kloster
tjenere og Kirketjenere i Aalborg Slots Grave, tjent Mur
mestre og baaret Sten og Kalk; da haver hannem fulgt Jens 
Rods Folk og andre Tjenere i Arbejd. Dernæst fremlagde 
et Tingsvinde af Aars Herredsting, Tisdag n. eft. Sønd. Lætare 
d. A., at Søren Persen i Stor Binderup og Tames Persen 
ibidem have vondet, at de hos vare i Binderup i deres Faders 
Per Gieds Stue1), der Otte Brahe havde Aalborg Slot i For
toning; da skulde Anne Persdatter, Niels Rods Efterleverske, 
haye stedt og fæst den Gaard i Ravnkilde, Las Brun ibor, 
af Otte Brahe for 40 Enkinddaler, og deres Fader Per Gied 
med Søren Persen skulde have lovet for samme Penninge, 
desligeste og tilsagt Otte Brahe paa Anne Persdatters Vegne 
at være ham hørig og lydig paa kgl. Maj. Vegne og yde 
Herligheden deraf til Aalborg Slot, saa vidt der plejer af at 
gange, og Otte Brahe hende at have lovet, at naar Guds Villie 
tilføjer hender en anden Husbond, da skulde han nyde samme

l) En Per Gjed kaldes dette Aar Tingskriver ved Aars Hened.
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Gaard for samme Stedsmaal og Afgift, dog at han skulde værn 
ham hørig og lydig. Item Søren Persen og Jens Lauridsen 
i Raarup at have vundet, at siden den Tid, der Anne Pers
datter boet i samme Gaard, skulde der to af Otte Brahes 
Karle være komne og have bedet hende lade dennem faa en 
Vogn; dennem skulde hun strax have ladet age hen igjen1).
. . . . Desligeste vandt Søren Gjed i Veggergaard, at han hos 
var den Tid, Anne Persdatter stedte og samme Gaard i Bin* 
derup af Otte Brahe, og hendis Fader Per Gjed og hendis 
Broder Søren Persen loved ham 40 Enkinddaler, og de loved, 
at hun skulde holde Gaarden ved Hævd og Gave2) og yde til 
Aalborg Slot Herligheden af samme Gaard med Ægt og 
Arbejd, og ydermere vandt, at siden Las Brun kom til Anne 
Persdatter til samme Gaard, skulde han have ydt og gjort 
Otte Brahe til Aalborg Slot hvis Herlighed med Ægt og 
Arbejde paa kgl. Maj. Vegne som forskrevet staar, naar han 
blev derom tilsagt. Og derhos fremlagde fornø Hr. Jørgen 
Lykke en Jordebog, udi hvilken findes indskrevet af den 
Gaard, Las Brun ibor, til Olborig Slot at yde 2 # Gjesteri, 
Skovsvin og Kopenninge. Udi lige Maade fremlagde en Re
gister, hvorledes Gjermand Skiønning i Mosbech skulde have 
ladet fordele Las Brun for Ægt og Arbejd. Item og i Rette 
lagde en Seddel, som Hr. Jørgen Lykke sagde Niels Skriver* 
at have skrevet: 1558, Item Anne Persdatter udi Ravnkilde 
til Stedsmaal af en hel Gaard ibidem, som hendes Husbond 
Niels Rod afdøde, 36 Dir.« — Og derhos satte forne Jørgen 
Lykke i Rette, om de Vinder, forne Niels Jonsen derimod 
forhvervet haver, ikke findes uret at være.

Dertil svarede forne Hr. Niels Jonsen, at de Breve, Hr. 
Jørgen Lykke fremlagt haver, ikke findes til Tinge at være 
vonden eller Varsel forgiven, og somme af samme Mænd 
haver fratraaden deres Breve og Seglei’ at forantvorde, medens 
dennem fra Rettergang entholder, og mente deraf at skulle 
forfares, dennem ikke ret at have vondet. Disligeste 10 af 
samme 12 Mænd, til Tinge vondet haver, skulde være Hr. 
Jørgen Lykkes egne Tjenere, og den anden af samme 12 
Mænd at have været delt og Lov forvunden, og derfor efter

l) Her udelades et Par mindre betydelige Vidnesbyrd om Ægt og He- 
slagning i Niels Rods og Anne Persdatters Tid. — ’) Have?
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Recessen her at skulle være fældet bievne. Dernæst til samme 
Jordbog svared, at Sognepræsten ikke er begjærendes noget 
af forne 2 $ Gjæsteri, Skovsvin eller Kopenge, som Jord
bogen paalyder, men vilde gjerne lade Hr. Jørgen det følge. 
Til forn° Register svared, at den findes makuleret og uklar 
og ikke befæstet med Hovedbogen, og desligeste ikke bevises, 
det Las Brun nogen szeett1) eller Bøder efter den haver ud
givet, og mente deraf kunde forstaaes, den heller ikke ret at 
skulle, være. Til den Seddel, for110 Hr. Jørgen Lykke sagde 
Niels Skrivers Haandskrift at skulle være, svared Hr. Niels 
Jonsen, at forne Niels Skriver, som Hr. Jørgen paaskyder at 
have udgivet, ikke findes den med egen Haand at have under
skrevet eller forseglet, ej heller bekjender at være af Jordbogen 
udgangen, og mente fordi ingen kunde rette sig efter den. 
Og derhos berette forne Hr, Niels Jonsen, at han først for
hvervet 24 Mænds Vidne paa samme Herlighed, og for*0 Hr. 
Jørgen Lykke dem strax hid til Landstinget haver ladet stævne 
og da ingen Bevisning imod dem at have haft, saa her var 
da ikke Aarsag til dem at fælde, og derpaa fremlagde en 
Landstingsdom, som den i sig selv vider derom bemelder8). 
Dernæst fremlagde et Tingsvidne af Aars Herredsting, 24
Mænd udgivet haver (osv.)3)..........................................................
Indholder og samme Vinde, Jep Jensen i Aarup at have 
vondet, at den Tid, han tjente Otte Brahe, kom han vandren
des frem ad Ravnkilde og begj ærede en Vogn af Niels Rod 
paa kgl. Maj. og sin Husbonds Vegne; da svared Niels Rod,

*) Stedsmaal? Der er senere tilføjet i Afskriften.
*) Landstingsdommen, dat. Lørdag efter Fastelavn 1674, udstedt af 

AxelJuul, Palle Juel og Gunde Skriver, findes i Stiftsbogen. Dom
men lyder: »Efterdi forn® 24 Mænd ere mødte og have været deres 
Vinde bestandig og bekræftet det med 12 Mænds Vinde, og efterdi 
Hr. Jørgen Lykke har ingen Vidnesbyrd derimod, da vide vi ikke 
mod samme Vinde at sige eller forne Vindismænd at fælde, men 
Hovedsagen for Rigens Kansler at ordeles og der at fuldendes, som 
den begyndt og indkommen.« (Jørgen Lykke havde søgt Laas paa 
Herligheden over Præstegaarden).

8) Tingsvidnerne findes endnu og gaa ud paa, at Præsten altid har hævet 
Skyld og Arbejde af Gaarden; da imidlertid samme Vidnesbyrd 
findeB anførte i den kgL Rettertingsdom af 12 Juni 1674, Rosenvinge 
GI. dske Domme III., 238—39, anførea her kun Afvigelserne.
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at hvis Ægt og Arbejd, der gik af samme Gaard, det gjorde 
han til Præsten i Smorup og var ingen Arbejd pligtig at 
gjøre til Aalborg Slot, meden for hans Husbonds og hans 
Skyld vilde han laane ham en Vogn, og siden kom han igjen 
til hannem og begjerede Vogn paa sin Husbonds Vegne; da 
sagde han Nej, han Var bannem ingen Vogn pligtig, og da 
kunde han ingen Vogn fange af hannem. — Derefter frem- 
lagde et ærlig og velbyrdig Mands, Baltser Maltisøn til Reb
strup hans aabne beseglet Brev med hans egen Haand under
skrevet, hvori han bekjender, at den Tid Axel Jul havde Aal
borg Slot i Forlening, da tjente han ham for Klæder og 
Penge; da viste han ham til Eszinbech Kloster, og kom han 
til den Præstegaard i Ravnkilde og begj ærede en Vogn af 
Jens Rod paa Axels Vegne; da sagde Jens Rod Nej, han 
var ikke nogen Ægt eller Agen pligtig til Aalborg Slot, thi 
han gjorde Sognepræsten til Ravnkilde hvis Ægt og Arbejde 
af samme Præstegaard skulde gjøres og gives. Derhos et 
ærlig og velbyrdig Mand Palle Griis til Slet, hans aabne be
seglet Brev med hans egen Haand underskrevet, at han var 
Foged paa Aalborghus i 9 Aar; da haver Las Brun i Ravn
kilde Præstegaard ikke nogen Tid ægtet, arbejdet eller gjort 
nogen Dagsgjerning til Aalborghus enten med Høstedagsgjer- 
ning eller udi nogen anden Maade. — Item et ærlig og vel
byrdig Lavris Bertelsen til Vesterris aabne beseglede Brev 
. . . at han udi 4 Aar tjente Otte Brahe og Erik Podebusk 
og var Slotsfoged paa Aalborghus, da ikke ægtet eller arbejdet 
Las Brun til Aalborg Slot enten med Høstedagsgjeming eller 
udi ander Maade, meden hvis Ægt, Arbejd eller Gjeming, 
han lader gjøre af samme Præstegaard, det gjorde og gav 
han Præstén til Ravnkilde Kirke. Dernæst et hæderlig Mands 
Hr. Kristen Jensens i Sønderup1) hans Brev, at af Las Bruns 
Gaard haver Skylden (osv., som tidligere), før Hr. Jørgen 
Lykke haver sig samme Gaard tilholdt, og haver han kjendt 
disse Mænd efter hver andre i samme Gaard, Jens Rod, og 
efter ham hans Søn Niels Rod og efter hannem Las Brun (osv.). 
.... Og ydermere berette (Niels Jonsen), hvorledis udi høj
lovlig salig Kong Frederiks Tid skulle Jørgen Frises Foged

l) I et Sognevidne af 1665 kaldes Kristtorn Jensen »Præst og Kapellan 
til Ravnkilde Kirke«,
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have udsagt den Mand, der boet i Ravnkilde Præstegaard, 
og tvende andre Mænd, som boet i Præstegaarde, af samme 
Gaarde, og de da dennem for Hans;Maj, skulde have beklaget, 
og hans Naade da at have igjen undt dennem samme Gaarde 
at besidde, uden saa skeer, at Præsterne, som samme Kirker 
tilhørte, ville 6elv besidde samme Gaarde eller ville sætte andre 
Præster der i deres Sted, som skulle gjøre Sognefolkene den 
Tjeneste, dennem bør; da skulle de der maatte indflette og 
og bo, naar de havde ladet dennem lovlig udvise, som i samme 
Gaarde bo, og derpaa fremlagde højbem. salig Konning Frede
riks Brev, Aar 1529 Fredag efter Exaudi Søndag. Og der
hos berette fovn° Niels Jonsen, at efterdi Præsterne efter 
samme konniglig Brev havde Rettighed, i og afsætte samme 
Gaard, da burde og Herligheden med Ægt og Agen hannem 
at følge. — Der næst i Rette lagde et Kristen Jøns i Binde- 
rup, Oluf Jensen i Grynderup og Kristen Lavridsen i Havers
lev deres aabne beseglet Brev, dette Aar udgivet, at dennem 
vitterligt at være, at Bispens Foged Povl Troelsen i Oustrup 
havde vist Jens Rod, Oluf Olufsøn og Søren Jensen fra deres 
Gaarde, for de ville ikke trælle og arbejde til Hald Slot som 
andre Bispestolens Tjenere og Kirketjenere, og de drog til 
høj bemeldte salig Konning Frederik og beklaget sig og blev 
saa ved deris Gaarde, og arbejdet og gjorde deraf til Sogne
præsterne lige som tilforn. — Udi lige Maade fremlagde 
hæderlig Mands Hr. Søren Lauridsen i Homum hans ^abne 
beseglede Brev dette Aar udgivet, at den Tid gammel Kon
ning Kristiern blev uddrevet, kom han i Tjenist paa Hald, 
og først tjente Biskop Jørgen Fris og saa Henrik Ranzov og 
siden Henrik Blome; udi dismidlertid og til denne Dag haver 
den Gaard i Ravnkilde, som L Brun ibor, været holdt for 
ret Præstegaard i Ravnkilde Sogn, og aldrig at have hørt, 
spurgt eller fornummet, at Mændene i samme Gaard have 
ægtet, arbejdet eller trællet for Bispen eller de andre gode 
Mænd. Indholder og samme Brev, at Biskop Jørgen Fris fik 
Ank og Avind til Hr. Mads i Smorup, da Sognepræst til 
Ravnkilde Kirke, for han med de allerførste her i Riget an
nammet Guds Ord og Evangelium og ægtegiftet sig, og der
for gav hans Foged Povl Trogelsen Befaling at udvise de 
Mænd i Hr. Madses Præstegaard for Ægt og Arbejde og for 
de vilde ikke tage Husbondhold af hannexn, og saa drog
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samme Mærid til højbem. salig Konning Frederikog klaget 
baade [over] Biskop Jørgen og Povl Ttogelsen, og kom siden hjem 
igjen og blev siddende hos Hr. Mads som tilforn. — Dernæst 
blev forne Niels Jonsens Vindesbyrd, som Bønderne vondet 
haver og nu stævnet var, paakaldt, om de var tilstede. Da 
oprakte de Hænderne og berette dennem alle tilstede at være 
og ved deres Sjæls Salighed og højeste Ed var endrægteligen 
deres Vinder bestandig, og satte forne Hr. Niels Jonsen udi 
alle Rette, om saadan hans Vidnisbyrd ikke burde ved Magt 
at blive, og om forne Hr. Jørgens ikke findes unøjagtig og 
burde magtesløs at være. — Til forne 24 Mænds Vinde, at 
det skulle medføre, at menige Mænd, som da tilstede var, 
skulde og med forne 24 Mænd have vundet, svaret forne Hr. 
Jørgen Lykke, at der mange flere Mænd den Dag skulde 
have været til Tinget, og de ikke forne 24 Mænds Vinde 
skulde have samtykt, og derpaa fremlagde nogle Mænds Breve 
og Segl, som de udi dennem selv videre bemelder, imod hvil
ket for110 Niels Jonsen gav til Kjende, at de Mænd, disse 
Breve udgivet haver, deres Navn ikke findes i forne 24 Mænds 
Vinde og ej heller i de 36 Mænds Vinde eller i de 12 Mænds, 
disligeste ikke heller i de 8 Mænds Vindisbyrd, og ej heller 
de Mænd ere mødte, eftersom de stævnet er deris Breve at 
forantvorde. Med flere Ord og Tale dennem derom imellem var.

Da efter Tiltale, Gjensvar og Sagens Lejlighed, saa og 
efterdi forne Hr. Jørgen Lykke tilforn havde hidstævnt forne 
24 Mænds Vindisbyrd, som først med forne Niels Jonsen von
det haver, og da ingen Breve eller Vidnisbyrd imod dem er 
os forekommen, saa vi vidste da ikke dem at kunne fælde, og 
efterdi samme Vidnesbyrd med mange Vidnesbyrd befæstes, 
udi lige Maade de nu med Herremænds og Præstemænds Breve 
bekræftes og komme overens med forne Bønders Kundskab, 
som er mange flere Vidnesbyrd end forlie Hr. Jørgen Lykkes 
Vidnesbyrd, han nu fremlagt haver, og forne Hr. Jørgens 
Breve, som saa om saadan Ægt og Arbejd vondet er — alene 
et undertaget — ikke til Tinge, meden hjemme gjort at være, 
og ikke Varsel forgiven, som det sig burde, da vide vi efter 
saadan Lejlighed ikke andet der om at sige, end saamatige 
Vidnisbyrd, som forne Niels Jonsen paa kgl. Majts. Vegne udi 
Rette ligger, som saa med Herremænds og Præstemænds Breve 
bekræftes, og findes mange flere, end forue Hr. Jørgen Lykke
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haver fremlagt, at følge og ved Magt at være, og forfte Vid
nesbyrd og Breve, Hr. Jørgen Lykke nu udi Rette lagt haver, 
derimod unøjagtig og ingen Magt at have at komme forne Niels 
Jonsen paa kgl. Maj.'s Vegne eller Sognepræsterne til Ravn- 
kilde Sogn til nogen Forhindring eller Skade i nogen Maade. 
In cujus rei testimonium (osv.).

Afskrift i Viborg Stiftsbog af 1690, Aars Herred.

Følgende Breve angaa samme Sag :
1575, 26 Februar: Landstingsdom [Axel Juul, Palle Juel, Gunde 

Skriver]. Jørgen Lykke stævner Niels Jonsen og Hr. Kr. 
Madsen i Smørup for en Dom, de nogen Tid siden skulde 
have forhvervet her til Landsting paa nogle af Jørgen 
Lykkes Vidnesbyrd om Ravnkildegaard. — Niels Jonsen 
fremlagde da en Landstingsdom sidst forgangen Aar Løver
dag post Francisi1) udgivet, hvorved Niels Jonsens Vidnes
byrd var dømte til at blive ved Magt. — Dommen kom da 
til at lyde: »Da efter Tiltale (osv.) vidste vi ikke andet 
derom at sige, end saa mange af forne Vidnesbyrd, som til 
Herredsting eller Landsting med oprakte Fingre og Helgens 
Ed haver vondet, og magtesløs dømt [ere], som forskrevet staar, 
bør jo efter Recessens Lydelse fældt at være, meden de, 
som ikke til Tinge efter Recessens Bemelding vondet haver, 
vidste vi ikke at kunne tildømme den Straf at lide, som 
Recessen medfører, at skulle straffes paa to Fingre.« [De 
Vidner, som Niels Jonsen havde indstævnet St. Francisci Dag 
1574, vare Jens Knudsen i Nysum, Per Madsen, Adser 
Sørensen3), Kr. Sørensen, Tomas Nielsen i Grønderup og 
Jens Lavridsen i Vonsild, fordi de havde vidnet, at Niels 
Rod og Las Brun havde ægtet til Aalborghus; Retten havde 
da dømt Niels Jonsens modsatte Vidnesbyrd ved Magt. 
Tillige havde han hidstævnet Jens Sørensen i Hornum og 
Trogels Jensen i Holm, som imidlertid havde været deres 
Brev bestandig ved Landstinget. Den Gang var fremlagt 
en Landstingsdom, at »forne Vidnesbyrd« vare bievne fældte, 
indtil de mødte til Landstinget og stod ved deres Breve.

*) Franciscus 4 Okt. ell. 3 Dcbr.
*) Jørgen Lykkes Tjenere i 3 Kirkegaarde, s. 1578, 15 Marts.
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1578, 15 Marts. Henvisningsdom fra Landstinget til Kongens Retterting 
angaaende Ravnkilde Præstegaard.

Palle Juel til Strandet, Malte Jensen til Holmgaard, Lands
dommere, og Gunde Skriver, Landstingshører, gjøre vitterligt, 
at for dem er fremlagt et Kongebud om at undersøge, hvorvidt 
den Gaard i Ravnkilde, som Hr. Peder Jensen iborx), er Præste
gaard eller Kirkegaard, i Anledning af Striden mellem Jørgen 
Lykke og Niels Jonsen (samt Kr. Madsen). — Jørgen Lykke 
fremlagde Kongens Skj ødebrev af 16 Apr. 1565, hvorved Kon
gen blandt andet havde solgt ham Herligheden af 4 Kirke- 
gaarde, de tre i Nysom, Adser Sørensen, Per Madsen og Kr. Sø
rensen ibor2), og den fjerde i Ravnkilde (Las Brun), og de 
give alle fire deres Landgilde til Ravnkilde Kirke, og Kon
gen forpligter sig at hjemle Jørgen Lykke samme Gods 
for hver Mands Tiltale. — Af nye Bevisligheder fremlagde 
Jørgen Lykke et Vidnesbyrd af Rigsmarsk Peder Gyllen
stjerne til Tim og Bjørn Andersen til Stenalt, at Niels 
Skrivers Brev, hvis Rigtighed tidligere var omstridt, i følge 
hvilket Stedsmaal af Gaarden i Aaret 1558 var givet til 
Aalborg Hus, var rigtigt, og at Niels Persen, kgl. Maj. 
Renteskriver, selv havde vedkjendt sig den; lige som Jør
gen Lykke ogsaa fremlagde et Vidnesbyrd om samme Steds
maal af Niels Andersen, Tolder i Aalborg, dat. 24 Juni 
1576, som i 1558 var Underskriver hos Otte Brahe. — 
Dernæst fremlagde Jørgen Lykke Lavhævden af 1501 
(»Kirkegaard«).

Niels Jonsen og Kr. Madsen beraabte sig paa Rettertings- 
dommen af 12 Juni 1574, paa Landstingsdommen af 15 Aug. 
1574, hvorved deres Vidnesbyr d vare dømte ved Magt, dernæst 
paa en Udskrift af Bispedømmets gi. Pergaments Jordebog, be
vidnet af Superintendenten Ped. Tøgersen, Kannik Oluf Nielsen 
m. fl.: »En Gaard, Jens Rod ibor, 2 Grj og Skovsvin; 
cætera ad sacerdotem.« — Dernæst Kong Fr. I.’s Brev. — 
Endelig:

»Item i Rette lagde et Kr. Lavridsens i Melby, Simen 
Brun i Ravnkilde, Kr. Kristensen i Nysum med hans Hu
stru Karen Nielsdatter, og Anna Persdatter udi Fyrkild,

Kristen Madsen har altsaa i Mellemtiden sat en Kapellan i Gaarden. 
a) Smign. 1575, 26 Febr.
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deres aabne beseglet Brev, anden Dag efter Mathiæ Apostoli 
1574 udg., at der haver boet en Præst i Ravnkilde udi den 
Gaard, Las Brun nu ibor, hvilken Præst hed Hr. Peder, 
og Kr. Lavridsen mindes end én Præst tilforn udi forne Gaard, 
som man kaldet lille Hr. Niels, fordi han var liden paa sin 
Skikkelse, og var Hr. Tames Vildes Kapellan, som den 
Tid boet i Smorup.« »Og somme af deres Forældre at 
have sagt, at dennem mindes 3 Præster efter hinanden i 
samme Gaard.«

Dernæst fremlagde Niels Jonsen en Stævning af 9 Juni 
1577, hvorved de indankede Sagen for første alm. Herredag.

Landstingets Dom kom da til at lyde:
»Da efter Tiltale (osv.), saa og efterdi højbem. kgl.

Maj. (osv.) haver solgt og skjødet forn° Hr. Jørgen Lykke 
Herligheden af samme Gaard og hans Maj. haver sig Hoved
sagen om samme Skjøde at paadømme til førstkommende 
Herredag, her i Riget bliver berammet at stande, tiltaget 
naadigst at ville paadømme, og efterdi her findes Herremænd 
om Herligheden at have vondet, disEgeste højb. kgl. Maj. 
at have confirmeret og stadfæst HøjlovEg Ihukommelse 
Konning Frederiks Brev, som for os er rørt, og samme 
Confirmats 6aa beslutter, at dersom Præsten, samme Gaarde 
tilhøre, ville dennem selv besidde eller sætte der andre 
Præster i deres Sted (osv.) og hans Maj. at forbyde hans 
Maj. Embedsmænd, Fogeder og alle andre dennem her imod 
forne Gaarde, som forskrevet staar, at hindre, uforrette eller 
i nogen Maade Forfang at gjøre, da efter kgl. Maj. vor 
allernaadigste Herres Skjødebrev, Confirmats, saa og Herre- 
mænds Kundskab og Vidnesbyrd turde vi og ikke tilfor
meldte (?) Dommere der udinden at være, ej heller kan 
komme til nogen Dom, uden vi noget imod samme kgl. 
Breve skulle sige, udi hvilket vi bekjende os for ringe at 
være, og derfor underdanigsten ere begjærendes, det højb. 
kgl. Maj. med sin elskelige Raad naadigsten ville værdiges 
til samme Sag at høre, efterdi den er os for svar at paa
dømme efter de Lejligheder, som forskrevet stander.«

(Vib. Stiftsbog.)

1579, 11 Aug., Tirsdag efter Laurentii Dag, klagede »Las Brun 
i Præstegaard« paa Aars Herredsting over Overvold af Mads
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Sørensen i Ravnkilde paa Ravnkilde Præstøgaards Endeis
mark. (Las Brun sidder altsaa endnu i Gaarden, uagtet en 
Kapellan bor der).

1583, 24 Septbr. Tingsvidne om Ravnkilde Præstegaards Byg
nings Ringhed og Jordens Ubrugelighed. Las Brun endnu; 
Præsten: Niels Kristensen i Smørup, [»Husene meget for
faldne og Jorden i Marken ligger ubrugt«].

1592, 2den Søndag i Faste, Sognevidne [Præsten M. Niels 
Skøtte i Smørup], at Anders Kristensen i Ravnkilde Præste- 
gaard hellere vilde flytte end give Forpligt.

1638, Sy ns vidne, at Ravnkilde Præstegaard er saa godt som 
øde og Husene næsten helt nedfaldne.

1679, 26 Maj. Kr. 5 sælger for 950 Rigsdaler til Verner 
Parsbjerg til Nørlund Jus Patronatus til Brorstrup og Ravn
kilde Kirker, Herligheden over Præstegaarden og Degne
bolet. »Iligemaade haver vi afstanden til for110 Verner Pars- 
bjerg voris Jordegods i foruø Ravnkilde Sogn, .Her Peder 
Bang aarligen giver af Annexgaarden et Svin, 2 $ Kopenge, 
to Mark 10 /S 2 alb. Gjæsteri, som han (Verner Parsbjerg) og 
hans Arvinger til evindelig Ejendom skal have, nyde, bruge 
og beholde, saa som vi hidindtil dertil berettiget været 
haver. [Stiftsbogen 1690: Præstegaarden i Smørup er fri, 
kun 10 # Gjæsteri til Guddi Parsbjerg paa Nørlund. »Før 
hans* Fader bekom jus pat., er foruc Gjæsteri altid givet 
til Aalborg Hus. Af de 3 Annexgaarde havde Præsten 
endnu Herligheden til Haverslev; Ravnkildes Herlighed 
laa til Nørlund, Brorstrups til Torstedlund.]

12.

1699, 10 Novbr. Laudstingsdom om Kapitlets Forstrandsret paa Fur. 
(Udtog.)

Mogens Jul til Pallisbjerg, Iver lul til Villestrup, Lands
dommere i Nørrejylland, og Gunde Skriver, Landstingshører, 
giøre vitterligt, at Aar 1599 10 Nvbr. havde Jakob Høg til 
Trudsholm, Høvedsmand paa Skivehus, hidstævnet Gravers 
Andersen i Engelst, Birkefoged paa Fur, for en 7 Septbr. s. 
A. afsagt Dom i en Sag mellem Jakob Høg som Lensmand 
paa Skivehus paa den ene og Dr. Johannes Paludanus og Dr. 
Peder Iversøn i Viborg paa den anden Side for en Kog, der

4
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uden Mennesker om Bord var funden paa Strømmen ved Pur
land, og som Birkefogeden havde tildømt fornævnte Kanniker.

Jakob Høg beraabte sig paa, at Furland ligger under 
Harre Herred i Skivehus Len, og de, som bygge og bo paa Fur
land, skatte til kgl. Maj. under Harre Herred, samt at Kanni- 
kernes Privilegier ikke udtrykkelig lød paa Vrag.

Dr. Johannes Paludanus og Dr. Peder Iversen beraabte 
sig paa deres gi. Privilegier og fremlagde: 1) Kristiern 1stes 
Brev af 1456, hvori Kongen stadfæster Kapitlets Birkeret paa 
Fur, Nørholm og andetsteds.

2) En Landstingsvidisse af 1538, Løverdagen, som var vor 
Frue Dag purificationis, af Kong Valdemars Brev 1239 sexto 
Idibus Martiis, hvorved Kong Valdemar havde forundt Kapitlet 
»al deres Gods fri for al Besværing, Leding med Vrag i Lessø, 
Kværseth og al anden kgl. Rettighed«; samt paa to andre 
Kongebreve af 1259 og 1289, lydende ligesom Kong Valde
mars Brev, at Kronen havde faaet Akker til Vederlag for 
fornævnte Privilegier, og at de følgende Konger havde stadfæstet 
disse Privilegier, en efter anden1).

3) Kristian 4 s Konfirmation af 24 Dcbr. 1596 paa de tid
ligere Kongers Privilegier m. m.

Dommen kom da til at lyde, at eftersom Kong Valde
mars Brev af 1239 gav Kapitlet Frihed for Leding, med 
Vrag paa Læsø osv., og da Kristiern 1stes Stadfæstelsesbrev gav 
Kapitlet fri Birkeret paa Læsø, Fur, Nørholm og andetsteds, 
lige som andre Fribirke i Nørrejylland, >saa at deraf er at 
forstaa, forne Kanniker det ene Birk saa vel som det andet fri 
at skulle nyde«, og efterdi Kapitlet har Hals og Haand og 
al kgl. Herlighed med samme Fur Birk og Birketienere, og den 
nuregjerende Konge har stadfæstet Kapitlets Privilegier, — 
saa skal Birkefogedens Dom staa ved Magt.

Papir, 3 Segl (Julernea og Bomærke). Underskrevet: Gundc (Chri
sten sen.

13.
Landstingsdom af 14 Juni 1747 om Nibe Jordskyld.

Nr. 4. Sr Morten Steenholm paa egne og en Del Indvaane- 
res Vegne i Nibe, contra Hr. Kammerherre Levetzau til Oxholm.

*) Disse Privilegier ere trykte i Diplomatarium Vibergense.



51

Denne Sag er alene begyndt for at søge Restancedom 
over en Del Indvaanere i Nibe for deres resterende Afgift 
til Oxholms Ejer, som Kammerherre Levetzau paastaar aarlig 
at skal betales nu som tilforn, men de Nibe Bys Indvaanere 
har der imod, med Oontra-Stævning i Sagen ved Nibe Byting, 
ladet paastaa, at Kammerherre Levetzau skulde bevise, hvad 
Ret han havde til at fordre Jordskyld og Arbejdspenge af 
dem, og at han skulde nævne og udvise enhvers Grund, hvor 
den er beliggende, hvoraf han slig Afgift søger. Da naar 
begge Parters Beviser efterses, befindes det, at Kammerherre 
Levetzau og alle hans Formænd, som Oxholms Ejere, deres 
Fordring er grundet paa en efter kgl. Skjøde paafulgt kgl. 
Anordning af Salig og Højlovlig Ihukommelse Kong Frederik 
HI af Dato 1668, 29 Januar, som melder, at Hs. Maj. da for 
nogle Aar siden havde skjødt og afhændet til Rigsraad og 
Rigsmarschalck Johan Christoffer von Kørbitz en Del, som 
besidder Fiskelej er eller Huse i Nibe, og som de vægre sig 
ved at give hannem Hovning og Arbejdspenge, saa har Hs. 
Majestæt allernaadigst bevilget, at han forskrevne sit tilhø
rende Gods maa gjøre sig saa nyttigt, som han bedst véd og 
kan, uden Forhindring i alle Maader, saa og byder og befaler 
alvorligen alle og enhver, som bemeldte Nibe-Gods besidder 
og i Brug haver, at de bemeldte J. Kr. von Kørbitz svare 
med Arbejde eller Arbejdspenge, samt hvis andet de med 
Rette pligtig er at gjøre og give, fra Hs. Majestæts hannem 
paa Godset givne Skiødes Dato, lige som Kongens egne Bøn
der og Tjenere af Gadehuse og Gaarde til Kongen i saa 
Maade svarer, gjør og giver, alt under Kongens Hyldest og 
Naade, hvilken kgl. Anordning og er fremlagt udi den Aar 
1699 herom førte Sag mellem Oberst Theodosius Levetzau 
til Oxholm og Nibe Bys Indvaanere, og er da den i samme 
Sag d. 16 Decbr. 1699 afsagte Dom paa Nibe Ting grundet 
paa højstmeldte kgl. Anordning, og derefter er tilfunden de 
resterende Nibe Bys Indvaanere endnu som tilforn at svare 
og give aarligen til Oberst Levetzau af deres Husgrunde hver 
18 $ Jordskyld og 6 Arbejdspenge, under Lovens Execu- 
tion. hvilken Dom er bleven upaaanket og usvækket og uden 
Modsigelse er stedse efterlevet af Nibe Indvaanere, og saaledes 
befindes nuværende Oxholms Ejer Kammerh. Levetzaus af 
Nibe Indvaanere søgende aarlig Afgift 7 $ 2 4 at være

4::;
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grundet paa en efter kgl. Skjøde given kgl. Befaling og videre 
paa en usvækket Dom , samt ogsaa paa Nibe Borgeres egen 
Samtykke og udisputerede Efterlevelse i 79 Aar siden høj- 
lovlig kgl. Anordnings Publication paa Landstinget den 10 
Oktr. 1668 og paa Nibe Ting den 23 Januar 1669, og i 48 
Aar efter benævnde usvækkede Dom, saa at derved er bø- 
meldte 7 tf 2 ff bleven til en aarlig Afgift og Jordskyld 'af 
hver hel Grund eller Jord, som Oxholms Ejere ere ved kgl. 
Skjøde og kgl. Anordning berettiget at nyde af hver Nibe Bys 
Indvaanere, som samme Grunde eller Jorder i Brug eller 
Besiddelse haver; da og den allernaadlgste Lovs 5te Bogs 
10 Cap. 5 Art. udtrykkelig befaler, at Jordskylden af slige 
Grunde og Jorder skal være uforkrænket, saa at ingen Skjøde 
til Tinge derpaa maa gives, førend Jorddrotten bliver forsikret 
om Jordskylden, og kan saa ikke eragtes, at den af Morten 
Steenholm paa egne og en Del Nibe By es Indvaaneres Vegne 
enten ved Contrastævning til Nibe Byting heller ved deres 
udtagne Landstingsstævning gjorte Paa-Anke mod Kammer
herre Levetzau kan være af nogen Kraft til at paalægge Ox
holms Ejere de omtvistede Grundes Udvisning; thi foruden at 
den i Retten fremlagde Synsforretning af 25, 26, 27 Juni 
1677 forklarer, at samme Huse, Jorder og Grunde i Nibe, 
som havde ligget til Aalborg Slot og vare derfra solgt til 
daværende Oxholms Ejer Generalmajor Levetzau, ere ved de 
af Retten efter lovlig Stævning paa Nibe Birketing opkrævede 
9 Synsmænd udviste ved Alen og Maal, saa vidt da kunde 
findes. Saa viser og samme Synsforretning, at de omtvistede 
Jorder og Grunde har ligget til Aalborg Slot, som og højst- 
bemeldte kgl. Anordning 1668, 29 Januar melder at være 
solgt og skjødt fra Kronen, og ej vides nogen Tid ved Ud
visning at være leverede; men som dessens (?) Oprindelse er 
fra ældgammel Tid, saa kan Kammerherre Levetzau ej mere 
paabydes saadan Udvisning end andre Jorddrotter, som ved 
Kirker, Skoler og Hospitaler ej kan udfinde eller udvise des
sens tilhørende Jorder, men samme at bero paa dem selv, som 
slige Jorder og Grunde have i Brug og Besiddelse. Og 
angaaende at Morten Steenholm vil paastaa, at det Nibe By 
allernaadigst meddelte Kjøbstædsprivilegium skulde blive ham 
og de i denne Sag medinteresserede Nibe Indvaanere til Be-
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frielse fra at svare den omtvistede Afgift 7 $ 2 fi af hver 
hel Grund eller Jord, da findes udi det Acten tilførte Nibe 
Bys Privilegium af Dato 19 Decbr. 1727 ikke noget, som be
frier dem fra allerunderdanigst at efterleve den efter kgl. 
Skjøde paafulgte kgl. Befaling af 29 Januar 1668, men der
med bydes og befales enhver, som bemeldte Nibe Gods be
sidder, samme allerunderdanigst at efterleve under Kongens 
Hyldest og Naade, og kan de ikke derved i deres Negotie, 
Handel og Vandel ved saa liden Afgift 7 tf 2 /J at svare til 
Jorddrotten af det Jord og Grund, som de i Brug og Besid
delse haver, og uden al Disput er tilforn svaret af Arilds 
Tid, og bør svares lige saa vel af Nibe, som af alle andre 
Kjøbstæders Beboere, som slige Jorder og Grunde i Brug og 
Besiddelse haver og deraf maa betale til Kirker, Skoler og 
Hospitaler og andre Jorddrotter, da og desuden Nibe Bys 
Borgere uden Paa-Anke nyder og bør nyde Frihed lige med 
andre Kjøbstæder efter deres Kjøbstads Privilegii Tilhold. Og 
endelig anlangende de af Citanten Morten Steenholm og med
interesserede Nibe Bys Indvaanere fremlagte Tingsvidner og 
Domme, som ere Løgstør og Lundbæck vedkommende, da kan 
de ej bruges til Fundament i denne Sag; men som Kammer
herre Levetzaus Søgsmaal er grundet paa formeldte kgl. An
ordning af 1668, 29 Januar, og usvækket Dom af Dato 1699 
d. 16 Dcbr., og det end ydermere befindes, at Afgiften, som 
samme Dom paa Fundament af den kgl. Anordning 1668, 29 
Januar, har dømt aarlig af hver af de omtvistede Jorder at 
skal være 7 £ 2 /?, den findes og ligeledes udi det til 
Kammerherre Levetzau paa de omtvistede Husgrunde givne 
Skjøde af Dato 21 Juli 1729, og alt er bleven upaa-anket 
i 29 Aar, før bemeldte Skjødes Udgivelse, ja og i 48 Aar 
er efterlevet og bleven uforandret indtil nu søgte Restance
dom, saa tilfindes Citanterne Morten Steenholm og medinter
esserede Nibe Bys Indvaanere enhver for sig at betale 
deres resterende Del af den aarlig Afgift 7 2 Sk. af
hver hel Grund og Jord til nuværende Oxholms Ejer, Kam
merherre Levetzau, saa og i denne Indstævnings Omkost
ning samtlig at betale 12 Rir., alt inden 4 Uger efter 
denne Doms lovlige Forkyndelse, og den indstævnte Dom 
saaledes ved Magt at stande. Saa bør og M. Steenholm
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og medinteresserede at betale 4 Rir. til Landstingsdom- 
huset i Viborg uden Ophold efter kgl. allernaad. Plakat af 
29 Aug. 1742.

Z N. Sehested, M. Thestrup. P. Marsvin. A. C. Dyssel.

Viborg Landstings Bombog for 1736—56 pag. 864 ff. (Nu i Konge
rigets Arkiv i Kjebenbavn. indtil 1882 i Viborg Landsoverrets Arkiv).


