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INDLEDNING.

Tii de i nærværende bind meddel*? kongens rettertings 

domme for 1605—14 ere følgende: domkopibøger bievne nyttede:

1. Har intet tittelblad. På 1. bindplades indre side 
står skrevet med yngre liånd: Herredagsdombog anno 1606 no.
19. Udvendig står: Anno 1606. 13.

2. Har intet tittelblad. På 1. bindplades indre side 
står skrevet med yngre hånd: Herredagsdombog a. 1608 no.
20. Udvendig står: 1608. 14. Til de i denne kopibog ind

førte domme haves nogle få koncepter, til hvilke der ved de 
enkelte domme henvises.

3. Har intet tittelblad. På 1. blad står skrevet med 
yngre hånd: Herredagsdombog anno 1609 no. 21. Udvendig 
på bindet står: Horsens 1609.

4. Har intet tittelblad. På 1. blad står skrevet med 
yngre hånd: Herredagsdombog anno 1610 no. 22. Udvendig 
på bindet står: Jacob Wlfeld nomine trinitatis individvae anno 
dni. mdcx. I dette findes også kongens og rigens råds eneste 
dom for 1611. I dette bind findes ikke, som ellers, angivet, 
hvilke rigsråder der som dommere vare tilstæde på retter- 
tinget. Derimod meddeles det som oftest ved de enkelte, om 
kongen og alt rådet, eller rådet alene deltoge i domsafsigelsen 
eller om kongen eller enkelte af rigsråderne ikke domte 
med i den enkelte sag. Når der derfor i udgaven efter da-



II Indledning

tum ikke meddeles noget om dommerne, står der i dombogen: 
kongen och alt raadet; står der intet, meddeles dette i en an
mærkning, og i andre tilfælde står der, at rådet eller kongen 
og alt rådet, undtagen de nævnte personer, vare dommere i 
den enkelte sag.

5. Har intet tittelblad. På 1. blad står skrevet med 
yngre hånd: Herredagsdom. anno 1613 'no. 23. Udvendig står: 
Kongedomme anno 1613. Heller ikke i dette bind er det an
givet hvilke af rigsrådets medlemmer der vare tilstæde på 
rettertinget, og derhos fattes som oftest angivelse af, hvem 
der deltog i den enkelte sags pådommelse. Når der derfor i 
udgaven intet står her om, findes der heller ingen angivelse i 
dombogen. I andre tilfælde er dennes opgivelse meddelt.

6. Det allerede i Samling 1595—1604 s. XIII nævnte 
bind af rigens dombog for 1597—1609. Dette bind afsluttes 
med følgende beretning:

Anno 1609 xlend 1. maii Philippi et Jacobi dag aftackid 
erlich oc velbiurdig mand Arrild Hvitfeld sig sin rigens cand- 
Zelers bestilling, hvilket hannom naadigst efter hans under- 
dannigst anlangen formiddelst hans skrøbelighed blef forlofvit 
efter 23 aars besvering, hånd saeme bestilling betient hafde 
fraa anno 1586 oc indtil denne dag.

Af Dragsholm dend 1. maii anno ut supra.
Anders Hanssøn, 

manu propria.
7. På bindet står; Jacob Wlfeld in nomine trinitatis in- 

dividvae anno domini mdcix. På 1. blad står skrevet med 
yngre hånd: Rigens dombog fra 1609 til 1618 Lit. K., og 
bogens tittelblad lyder: Danmarkis riges register paa domme, 
som gangne ere under konning Christian dend fierde ved Jacob 
Ulfeld, Danmarkis riges candzeler, efter rigens stefninger fraa



Indledning III

dend 28. septembris anno 1609 oc til dend 16. octobris 
anno 1618.

Med hensyn til udgivelsesmåden må der i det hele hen
vises til indledningen til samlingen for 1595—1604, Her 
skal kun tilfojes, at det allerede ved dette bind har vist sig 
og ved de følgende formodenlig vil vise sig, at stærkere sam
mentrængning af dommenes omfang end den i samlingen for 
1595—1604 brugte er nødvendig. Dommene blive nemlig 
stedse vidtløftigere, og flere og flere i sagen fremlagte doku
menter optages in extenso, uden at denne brede medfører nogen 
stbrre klarhed. Tillige har mængden af udeblivelsesdomme 
gjort det nødvendigt, at disse behandledes endnu mere summarisk 
end tidligere. Fra årgangen 1608 af er der derfor blevet 
anvendt en meget kortfattet formular for uddraget, hvis ejen
dommelighed let vil ses ved at sammenligne dommene s. 233 
(fra 1608) med dommene s, 97 (fra 1606). Helt at udelade 
dem går dog ikke an, da de al tid ville have nogen historisk 
interesse. Det er f, eks. ikke uvigtigt at se, hvorledes kre
ditorerne falde over Hans Lindenov til herredags rettertinget 
1613 og alle få udeblivelsesdomme over ham, medens han var 
rbmmet af riget for at bringe sine ødelagte finanser på fode 
igen ved at slå ind på det sørøverliv, der endte med, at 
han kom i fængselet på Dragsholm,

Der har i de til dette bind nyttede dombøger ikke vist 
sig andre norske domme end de, som afsagdes i sagerne mod 
beboerne af Herjedalen, Størdalen og Jemteland for deres 
forhold under Kalmarkrigen, se ndfr, s. 478—87. Da de 
nu engang findes i den danske dombog, har jeg ment at 
burde medtage dem på grund af deres historiske betydning; 
denne vilde også kunne forsvare det, om man engang i sin
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tid vilde optage dem i en samling af norske rettertings domme. 
Af samme grund er også dommen mod Sten Bilde (s. 487) 
medtaget, som hidtil kun har været trykt i moderne om
skrivning i et for danske mindre let tilgængeligt norsk 
tidsskrift. Ikke heller mente jeg, at det vilde være rigt
igt at udelade dommene om øselske forhold (ndfr. s. 407 
—12 og 416—26), da man dog her sikkert har dömt efter 
dansk ret.

Derimod har jeg lige så lidt i dette som i det forrige 
bind (jfr. indledning s. XXV}, således som det er blevet 
ønsket, trot at burde tilföje udførligere noter om de i dom
mene omhandlede personer eller retsforhold udover det, som 
findes i registrene og i de knapt holdte anmærkninger. Jeg 
holder fremdeles for, at slige meddelelser ikke have hjemme i 
udgaver af et kildeskrift, og jeg befinder mig hermed i overens
stemmelse med den ansete udgiver af „Hansisches Urkunden
buch“. Høhlbaum, der i forordet til 1. bind s. XVII netop 
med hensyn til dette spørgsmål ytrer: „Ich halte es für uner
laubt die gesammten kenntnisse über die in den urkunden 
erwähnten gegenstände in anmerkungen nieder zu legen und 
habe mich danach kurz gefasst“.

Ændringer i reglerne om gengivelsen af retskrivningen 
i dombøgerne ere kun foretagne for så vidt, som patronymika 
på -sen ere gengivne med et s og ikke med ss, selv om dom
bogen har sz, da de til dette bind brugte dombøger som 
oftest skrive disse navne med ét s. — Endelig ere skrive
måderne Friis, Fris, Fries gengivne, efter som dombogen i 
det enkelte tilfælde selv har navnet.

Afskrivningen af de i dette bind in extenso meddelte 
stykker er som oftest udført af cand. jur. F. G. Secher 
og efter dennes bortrejse af stud. mag. W. Christensen.



Indledning V

Enkelte stykker ere afskrevne af stud. mag. L. Laursen, 
som tillige har udarbejdet person- og stedregistrene. Til 
disse har det ofte været nødvendigt at ty til arkiv assistent 

A. Thisets al tid redebonne hjælp.
September 1S86.

V. A. Secher.
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s
Kongens og rigens domme 1605.

29. apr. Mick el van Vestensen på Bømidsgaard i 
Falster, Abraham Hansen, ridefoged til Nyekiøping slot, og 
Anders V alter sen i Nestvid forfulgte (æskning) Ri chart 
Richartsen, rådmand i Nestvid, til i overensstemmelse med 
dom af Nestvid byting 16. juli 1604 (fr.) og sit brev af 22. 
juli 1603 (fr.) at skaffe vissen og forløftingsmænd for 3000 
daler, som han som arvepart efter deres forældre skyldte sine 
steborn Valter og Jacob Kortsen, for hvilke sagsøgerne vare 
formyndere. — R. Richartsen mødte og berettede, at skifte
brevet intet formældte om at skaffe dem forlover for hine penge, 
som han skulde beholde uden rente til hornenes myndige alder 
han havde dog, da han ikke kunde skaffe dem den forsikring 
med vissen og loven, tilbudt gode håndskrifter, som folk her i 
riget skyldte ham, og gode købmandsvarer for de 3000 daler, 
og at holde hornene skadesløse, om de herved kom for kort, og 
det var han endnu overbødig. — Sagsøgerne begærede ingen 
udlæg, men kun vissen og loven efter hans brev; han burde 
stande dem på hornenes vegne til rette for skade, kost og 
tæring. R. R. tilbød at stille forsikring, som godtfolk kunde 
kende, at de kunde være forvarede med. Dom: „Efterdi R. 
Richartsen self tilbiuder at rette for sig oc giøre dem den 
forvaring, hånd bør efter hans forskrifning oc borgemester oc 
raads skiftebrefs liudelse, da fant vi hannem til inden i dag 
6 ugger, som er den 10. junii, hiemme til hans verneting at
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gifve oc giøre dennom slig forvaring med gode noigactige bor
gen oc forlofvere, som det sig bør og af got folk kan kiendes, 
de paa børnenis vegne kand vere forsekrit med; hvis det icke 
sker, oc R. Richartsen her udinden findes forsømmelig, da M. 
van Vestensen, A. Hansen oc A. Valtersen Bom formyndre paa 
forne børns vegne at komme vidre til vor oc rigens forfylling 
ofver hannom, som de den nu sluppit hafver. Belangendis 
billig kost og tering hid til, efterdi R. R. hafver tag it gien- 
bref udi deris louglige forfylning, der om, naar hofvidsagen 
er fuldgiort, hafve de paa baade sider bevilget och tilbetroit 
4 uvildige dannemend, Anders Nielsen, borgemester, Jens Blasius, 
Chresten skrifver, raadmend, och Jens skrifver, borger udi Nest-
vid, dennom emellom at forene oc fordrage“. (Dragsholm).
Kdb. 1597—1609, 189—92.

28. oktbr. Margrete, Johan bartskers enke, iKøb- 
enhavn forfulgte (æskning) Morten Christensen, fordum 
skriver på hospitals vegne sstd., til at udlægge hende 172 
daler, som Johan bartsker havde forstrakt ham på hospitalets 
vegne i prior David Pedersens tid. Efter dennes død havde 
M. Chr. efter befaling antaget sig D. Pedersens restanser at 
indfordre, og af borgemester og råd blev det ham forelagt at 
betale hende med D. P.s andre gældener af samme restans. — 
M. Chr. mødte og berettede, at han ikke den stund D. P. 
levede var mægtig eller myndig over indtægt eller udgift på 
klosterets vegne; hvad han efter priorens befaling havde oppe
båret, var kommet til klosters gavn og bedste. Da han som 
en klosters tjæner fik befaling til at indfordre D. P.s restans 
og betale hans gæld, blev han noget landgilde skyldig ved 80 
dalers værd; dette havde han tilbudt M., J. b.s, men hun 
vilde ikke nojes dermed; han burde være kvit for hendes til
tale. Dom: „Efterdi hvis restands M. Christensen vor befallit 
at indkrefve vel hafde kunde forstragt sig til hinde dend fulde 
summa, som er 172 daller at betaile, uden der paa siden af
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closters forstandere vor gjort anden forordning, hvem serdelis 
skulle betallis, hvem ikke, da vidste vi icke emoed borgemester 
o c raads domb at sige, men Margrette Johan bartskers at søge 
hindes fulde betalling hoes M. Christensen oc hun at komme 
vidre til vor og rigens forfylling ofver hannom, men dersom 
hånd bevise kand inden i dag monid sig epter closters forstand
ere deris befalning at have udgifvet af saeme restands, hvis 
hannom befallit er, saa der ikke rester mere end, som hånd 
siger 80 daller, da hånd det at betalle, och vor borgemester 
oc raad siden at dømme paa, hoes hvem hun siden skal søge 
den øfrige summa, enten hoes closters forstandere eller den, 
som nu er fogit samme steds, och da at gaae der om, saa vit 
som ret er“. (Dragsholm). Rdb. 1597—1609, 192—94.

26. Novbr. Christen Hansen til Nørgaard, vor mand og 
tjæner, på hans moders fru Karrine Gyllenstierns vegne bød sig 
i rette mod genbrev, taget af her Sifrit Rintskatt, friherre 
til Fridberg og Hørningsholm, som skulde betale hende 381 
daler 5 sk., der er den kost og tæring, som hun og hendes 
fuldmægtig have anvendt på den låses forfølgning fra den 
tid, her Sifrit tog genbrev og til låsens ende, hvilken kost 
og tæring han med vor og rigens dom er tildömt at udgivex). 
I indlæg berettede C. H., at hans moder havde ståt inden tinge 
og været overbødig at annamme, hvad her Siffrit vilde udlægge; der 
var vurderingsmænd tilstæde og her Siffrit blev af herredsfogden 
tilspurgt, om det gods, han lod fremlægge, måtte vurderes, men 
han svarede intet, lagde godset og pendingene i sin gæmme 
igen og tog det hjem med sig, uden at ville „lade det indsette 
udi tredingskierken eller i kongens fogids giemme, som lougen 
formeller“. Indstævnte mødte ikke og mæltes nederfældig efter 
formularen i Samling 1595—1604 s. 319.2) (Dragsholm). Rdb. 
1597—1609, 194—96.

*) Dom af 1. maj 1602, se Samling 1595—1604 s. 419— 
22. 2) Der tales dog ikke her om kost og tæring.

1*
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28. ROVbr. Knud Abraham i Ramdrup bød sig ved fuld
mægtig i rette mod genbrev, taget af M a d s I b s e n, borger i Odense, 
som skulde udlægge 30 daler hovedstol, som er halvdelen af 
de 60 daler, M. I. med Rasmus Jørgensen havde sagt god for 
til K. Abraham for Mads Knudsen i Odense, barnefødt i Kierte- 
minde. I mandags den 25. novbr. var rette sjætte uge stævne
dag, og M. I. mødte ikke, men den 18. novbr. mødte hans fuld
mægtig og bød sig i rette, idet han formente, at da havde været 
deris rette sjætte uge dag at møde, hvilket ikke så var, eftersom 
nu med opskrift på stævningen anderledes bevises. . Indstævnte 
mæltes nederfældig efter formularen i Samling 1595—1604, 
s. 319. (Dragsholm). Bdb. 1597—1609, 196—97.

Kongens og rigens råds domme 1606.

Visse efterskrefne domme ere udgangen tender konning 
Christian dend fierde i dend herredag, som holtis udi 
Kiøpnehaufn anno 1606 nerverendis disse efterskrefne Dan
markis riges raad, som ere:

Christian Friis til Borrebye, candzeler. Peder Munk til 
Estvadgaard, rigens marsk. Sten Brake til Knudstrup. Man- 
drup Parsberg til Hagisholm. Hendrik Belov til Spøtterup. 
Brede Bandzov til Randzovholm, statholder. Arrild Hvitfelt 
til Odisbierre, rigens candzeler. Henrik Bammel til Becke- 
skouf. Pr edbiørn Cyllenstiern til Vosborrig. Axel Brahe 
til Elvid. Hendrik Løcke til Ofvergaard. Olluf Bosenspar 
til Skarrolt. Eske Brock til Estrup. Christian Holk til Høi- 
gaard. (Hdb. 19, 1).
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10. mårs. (Fr. kongen, P. Munk, som gik udi rette). 
I fver Munck til Krogsdal, tiltalte ved Børge Trolle til Trold
holm som fuldmægtig Frands Brockenhus til Vollersløuf 
for et løfte, han havde været i for ham til Otto van Qvalen den 
ældre, og Peder Munk til Estvadgaard, råd, marsk i Dan
mark og embedsmand i Vestervig kloster, fordi han ikke vilde 
udlevere ham F. B.s hovedbrev, skont han tilbød at betale ham 
efter hans egen opskrivelses lydelse. B. Trolle berettede forst 
imod F. Brockenhus, at P. Munk som medforlover havde indløst 
hovedbrevet fra O. v. Qvalen og derpå indmanet I. Munk for 
dennes anpart; skont han straks tilskrev F. Brockenhus dette, 
havde denne dog kun ved missive 12. mårs 1604 (fr.) svaret, 
at I. Munk til næste herredag skulde få sin hånd og segl igen 
fra hovedbrevet. I. Munk havde da selv måttet entledige sig 
med penge efter en fortegnelse, underskrevet af P. Munk (fr.) 
og lydende på: „hofvidstoel 500 daller, rente 30 daller; renten 
af forne 500 daller rester af aar 1603 til aar 1604 35 daller, 
ti jeg da måtte tage paa mig self op oc gifve 7 daller af 100; 
rester rente af anno 1604, anno 1605 oc til 1606 35 daller, 
oprente paa forne 3 aars rente beløbber sig ungeferlig 9 daler 
7 sk.; summa paa forne hofvidstoel oc resterende rente 644 
daler 7 sk.“; for skade, omkostning og forsommelse begæredes 
500 daler. Disse Penge havde I. Munk indsat i Horsens i 
det herberg, han var indmanet i, og taget værtens Peder Tyge- 
sens brev af 7. febr. 1606 (fr.) derpå; F. Brockenhus burde 
betale hine penge med skade, kost og tæring. — F. Brockenhus 
mødte med indlæg, hvorefter Knud Venstermand, wohnhaftig i 
Faaborg, og Per Bilde i Svenborg havde været skyldig Otto 
van Qualen 6000x) daler, som blev dem opskrevet, men hvor
med de dog kunde få henstand mod at skaffe O. v. Q. ny for
skrivning. F. Brockenhus og Gabriel Knudsen medforseglede 
så den ny forsikring og K. Venstermand betalte der på 30002) 
daler, så der restede 3000 daler; men da renten ikke betaltes 
nogle år og den løb op til over 3000 daler, bleve F. B. og
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G. K. indmanede, og F. B. indløste så deres forsikring samt 
det gamle hovedbrev, hvori Tyge Krabbe var medforlover, og 
da O. v. Q.s fuldmægtig bevilgede F. B. hovedbrevet på en 
ny forskrivning, vilde han mane T. Krabbe til omslag, men tog 
ham dog på hans venlige begæring med til at skulle erlægge 
sin anpart af summen; O. v. Q. fik nu et hovedbrev på 4000 
daler, hvoraf de nævnte tre hver skulde betale sin part; men 
da der kun kunde være én hovedmand, lod F. B. sig indføre 
som hovedmand og T. Krabbe og G. Knudsen som forlovere. 
Der nu T. Krabbe skulde „lade stille dette sidste hofvidbrev“, 
ombad han P. Munk og I. Munk at besegle med sig, og da så 
F. Brockenhus blev manet af P. M., som havde indløst hoved
brevet, betalte han sin anpart, idet han, skönt indført som 
hovedmand, ikke var kommet anderledes til den gæld end som 
forlover; da tilmed I. M. ikke med missive eller skadesløsbrev 
skulde kunne bevise, at F. B. havde begæret ham for sig i 
noget løfte, burde han være kvit for hans tiltale. — B. Trolle 
berettede dernæst mod P. Munk, at denne havde indmanet I. 
Munk som forlover for F. Brockenhus til O. v. Q. först til 
Kil, hvad dog blev ændret til, at han skulde inddrage i Hor
sens, först i Peder Tygesens hus og siden i Morten Strittes, 
af hvilken manelse han selv måtte se at entledige sig, da F. 
Brockenhus ikke vilde fyldestgöre sit løfte; han fik da efter 
sin begæring af P. Munk et register på 1144 daler 7 sk., som 
han ved gode mtend gjorde P. Munk tilbud (fr.) på mod at få 
forsikring og hovedbrev igen. Denne gav dog for svar, at 
han måtte have hovedbrevet med til herredagen, da han havde 
givet F. Brockenhus sit bevis derpå. I. Munk indsatte derpå 
pengene i lossementet, hvor han först blev manet, og B. Trolle 
påstod nu, at P. Munk burde modtage pengene og udlevere 
hovedbrevet, for at I. Munk derefter kunde søge sin opretning. 
— . P. Munk mødte med brevet af Kil 1601 (fr.) og indlæg 
(fr.), hvorefter han, da F. Brockenhus, siddendes i Roskilde, og 
andre af medforloverne afhændede sit gods og indløsningen af
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brevet forhaledes år efter anden, havde opskrevet pengene og 
ikke længere vilde stande derfor; han tilskrev da I. Munk og 
de andre om at betale sin anpart og sendte selv sin fuldmægtig 
til Kil med sin, men I. Munks og F. Brockenhus’s anparter 
fremkom ikke; hans fuldmægtig måtte derfor optage så mange 
penge, at så vel F. B.s anpart som de 530 daler for I. M. 
kunde betales. Han lod derefter indmane I. Munk, som gen
nem B. Trolle lod tilbyde de udlagte penge med omkostning 
og skadegæld mod at få hovedbrevet, men dette kunde han 
ikke udlevere, da han havde givet sine medforlovere, som havde 
erlagt sin anpart, sin forpligt, at holde hovedbrevet tilstæde 
dem alle til gavn og bedste; han havde derimod tilbudt I. 
Munk at levere ham „hans haand og segl igen fra samme 
bref“, når han betalte pengene, eller og nojagtig kvittans og 
forvaring, men hermed vilde denne ikke nojes. Da han nu 
ikke havde ydermere rettighed til brevet end de andre for
lovere og han (P. M.) havde forpligtet sig mod disse, at holde 
dem og sig selv samme hovedbrev til bedste, indtil en hver 
kunde bekomme sin hånd og segl derfra, så burde han være 
kvit for I. Munks tiltale og denne holde sit hovedbrev i alle 
dets punkter. « Dom: „Efterdi vi befinde at F. Brockenhus 
hafver udgifvet sit bref til O. van Qvallen, hvorudi hånd be- 
kiender sig skyldich at vere hannom 4000 richsdaller, som 
hånd hannom til hans nøtte og behouf laant oc forstragt, oc 
udi saa maade kiender samme gieid sin at vere och sig udi 
same bref for en hofvidmand och icke for nogen forlofver at 
vere, oc fordi hafver sat I. Munk med flere goede mend til 
forlofvere for sig oc icke som en medskyldener udi saeme gieid; 
hånd oc udi sin missive, der hånd af I. Munk er om samme 
gieid at erlegge paamint, begierer at bode med hofvidsummen oc 
dend maning, hånd som en forlofver vor indmanid med, motte 
beroe til nest kommendis herredag, oc lofver der forinden at 
ville stille P. Munk tilfrids, saa det skal blive I. Munk uden skade, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at F. B. er pligtich
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at holde I. M. det løfte skadesløs, hand for hannom til O. van 
Qvallen lofvit hafver, oc stande hannom til rette, for hvis 
skade, kost och tering hand* for samme løfte lit och fangit 
hafver. Disligeste efterdi det bevises med goede mends under- 
skrefne tilbud, at I. IVf. ville erlegge P. M., som samme hofvid - 
bref til sig indløst hafver, den summa pendinge, hand epter 
hans underskrefne registers liudelse for hofvidstoel, kost oc 
tering for dr it, oc begier it, hofvidbrefvit at motte hannom igien 
leveris, oc efter det blef hannom forveigrit, fordi P. M. hafde 
gifvit F. B. sin revers paa same hofvidbref, hannom at ofver- 
antvorde, oc I. M. fordi haver indsat same summa pendinge 
udi Horsens, der som hand af P. M. vor indmanit, oc der paa 
tagit vertens bevis, da bør P. M. der samme penge at lade 
annamme; naar hand dem bekommer, da hannom pligtich forne 
hofvidbref til I. M. at ofverantvorde at hand der efter udleg 
hoes F. B. kand hafve at fordre, oc F. B. pligtich at igien- 
antvorde P. M. den revers, hand hannom paa saeme hofvidbref 
at skulle hannom levere gifvet hafver.“ Håb. 19, 2—10.

9 Hdb. 3000. 2) Hdb. 6000.

II. mårs. (Fr. kongen.) Ifver Munk til Krogsdal til
talte ved Børge Trolle til Troldholm som fuldmægtig Anders 
Skramb til Deiberglund, fordi han ikke havde efterkommet 
en gode mænds dom af Viburg 26. septbr. 1605, hvorved 
han tildomtes at tilstille ham en lod og jordebog på hans 
broderborns jomfru Ide Munk og jomfru Karrine Munk deres 
fædrene gods, løsøre, breve m. m.; I. Munk blev tiltalt for 
dette gods af bornenes forordnede værge, Peder Skram til 
Strandbye, men kunde nu ikke komme til regnskab eller gore 
denne udlæg på sine broderborns vegne; A. Skramb burde fuld- 
gore dommen og stå til rette for skade. I. Munk havde des
uden hidstævnet Peder Skramb til Strandbyegaard og Ifver Fris 
til Ørebek, og nu i rette lagdes dommen, som lød: Da sagen 
åndes 3 gange opsat og opsættelsen åndes læst for A. Skrambs
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brofjæl, således som den er påskrevet, og vi have bekommet 
tvende kgl. majsts. strænge missiver den tid enten at forlige 
parterne eller adskille dem med dom, tor vi ikke opholde sagen 
videre, men da det forfares, at A. Skramb indkom til sal. fru 
Mette Skramb, for hendes og hendes borns bo og gods findes 
dem imellem skiftet, og han i sit svar på I. Munks tilbud 
har vedgangen at have underskrevet lodder på deres gods, til
finde vi A. Skramb at tilstille I. Munk efter loven en forseglet 
og underskreven lod på dennes broderborns vegne på jordegods 
og løsøre, tilfaldet dem efter deres afg. fader; desligeste en 
lige jordebog på jordegodset med adkomstbreve og andre breve 
på indgæld og udgæld, som bor dem med rette, medmindre han kan 
bevise, at I. Munk eller dennes broderborn har bekommet dem. 
Da der derhos fremlægges et skiftebrev, at I. Munk og A. 
Skramb have siddet over skifte om boskab, guld, sølv, perler 
m. m. og hver annammet sin part og vi ikke véd, hvor vidt 
samme skiftebrev bor hedentyes og forstås, véd vi ikke nu 
noget derom at kunne kende, men hvad fru M. Skrambs brev 
pålyder, bor A. Skramb levere I. Munk, så vidt han ikke beviser, 
at denne eller hans broderborn har annammet det. — A. Skramb 
lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvori han var over- 
bødig sin lov at edle og fuldgore efter hin dom til hvad tid, 
ham blev forelagt, når to gode mænd udnævntes til lovshøringer. 
I. Fris mødte og formente, at da I. Munk havde indtaget 
hans hustrus gods uden lov og dom, burde han lige så vel som 
A. Skramb udlægge det med lov, hvortil B. Trolle svarede, 
at I. Munk ikke var stævnet for den sag. Dom: „ A. Skramb 
er pligtich epter forne goede mends domb saeme indførsel at 
giøre oc saeme sin loug self tolfte med goede riddermendsmend 
at edle i vor kiøpsted Viburg dend neste onsdag for pindz- 
dag, som er den 4. junii førstkommendis; vi hafve naadigst 
forordnit Prebiørn Gyllenstiern til Vosborch og Eske Brock til 
Estrup, vore troe mend oc raad, saeme tid at vere der tilstede 
oc vere hans loughøring oc samme hans loug af hannom at



10 Kongens og rigens råds domme

hende; naar det sket er, hafver da I. Fris nogen tiltalle til I. 
Munk enten for indførsel eller andet, da gaais der om, hvis 
loug oc ret er.“ Hdb. 19, 10—13.

II. mårs. (Fr. A. [Hvitfeld]) Ifver Fris til Ørebek- 
gaard tiltalte (indlæg) Ifver Munk, fordi han med urette 
havde tilskødet Byrge Trolle Tvis kloster, som denne siden 
havde fåt lås på, medens han og hustru var berettiget til hin 
gård for et fællig; han henviste til recessenx) 53. kap., at al 
vitterlig gæld og bornepenge skal forst og forlods betales af 
fælles bo, men efter adels dom og bevis af 26. sept. 1605 og 
I. Munks eget brev, havde han byttet og skiftet i det bo, hvori 
fæderne og møderne endnu ikke var adskilt ved samfrænder, 
skont bornegodset forst burde udredes; loven2) formældte i 1. 
bog 30. kap., at værge udi fuld ejendom skal have så meget 
ved at hette, som han tager under værgemål, men nu ses det 
af B. Trolles skøde, at I. Munk havde solgt sit gods, og hin 
artikkel i loven var følgelig krænket ved skødet, som derfor 
ikke burde have magt; endelig var hint fællig ikke „tagit ved 
nogen loug oc domb“, og skødet, som hjemlede det, der var 
fællig bunden, burde være ulovlig. — *B. Trolle i rette lagde forst 
I. Munks indlæg, hvorefter han havde dels solgt dels givet B. 
Trolle Tvisgaard og gods, som han havde arvet efter sin fader; 
I. Fris hustrus fader, hans salig broder, havde fåt fyllest for 
sin broderiod, og da I. Munk hverken var fældt eller forvunden 
for nogen sag, som loven3) formælder, måtte han være mægtig 
at afhænde sit eget gods, så meget mere, som han hverken 
havde siddet i fællig med I. Fris’s hustru eller hendes fader; 
hvad gods han annammede for hende og hendes søster, skete 
den tid deres moder „vor mandfest“ og vilde skifte med sine 
born, som han på skiftet var værge for; I. Fris havde heller 
aldrig fordret det gods af ham for nu „hånd kommer fremb- 
springende med slig en unødig stefning oc vil strags hafve 
kost og tering for det“, som han ikke i nogen rettergang har
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krævet hverken til herredsting eller landsting; for hornenes 
løsøre forfulgtes han af deres forordnede værge Peder Skram 
og tiltalte igen deres stefader Anders Skram« og når denne 
med könsed udlagde løsøret, skulde det blive P. Skram over- 
antvordet; da I. Fris således havde stævnet ham med unødig 
stævning og draget ham fra sit værneting mod recessen4), 
burde han stå til rette for kost og tæring. B. Trolle i rette 
lagde derhos: 1. skiftebrev af Viborg 26. apr. 1597. 2. sit 
eget indlæg, hvorefter han, som var stævnet af I. Fris, havde 
fåt lås på Tvisgaard og gods efter rigens ret, så I. Fris havde 
haft respit nok at tage genbrev; gård og gods burde følge ham 
efter forfølgningen og I. Fris stå til rette for skade, kost og 
tæring. 3. I. Munks skøde på Tvis hovedgård, Tvis mølle, 
Tvis lund og al Tvis sogn, dateret Tvis den 14. juli 1602. 4.
I. Munks gavebrev af Tvis 1. juni 1602 til ham og hustru 
på nogle gårde. 5. I. Munks skøde til ham af Tvis 14. juli 
1602 på en eng i Arup sogn, Ginding herred. 6. I. Munks 
brev til ham af Krogsdal 16. juli 1602 på Tvis birkeret og 
herligheden til Tvis kirke og sogn. 7. låsebrevet af Ringsted
12. decbr. 1604. — Hidstævnet var rigens kansler Arrild Hvit- 
feld, om han havde der noget udi at sige. Han mødte og be
rettede, at låsen var lovlig drevet efter rigens ret; I. Fris 
burde igengive ham kost og tæring. Dom: „Efterdi det icke 
er bevist, at I. Munk hafver siddet udi fellig med sine brødre
børn eller tagit dennom ind til sig udi fellig, som lougen for
meller, icke heller bevises hannom deris løsøre anderledis til 
sig at hafve annammit end som en verge det dennom til beste 
oc fremtarf at forvare, som lougen hannom tilholder, oc det 
paa skifte epter lod, som med skiftebref oc underskrefne register 
er bevist, oc A. Skramb nu er tildømbt med loug at indføre, 
hvis hånd af deris løsøre hoes sig hafver beholdit, da bør I. 
Munk for den tiltalle frie at være, men naar A. Skram denne 
sin loug hafver eddelit oc samme deris løsøre blifver I. Munk 
leverit, da hannom pligtich det igien til hans broderbørn oc
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deris verge med hvis, hånd af deris løsøre allerede bekommit 
hafver, at levere. Disligeste epterdi I. Fris intet fremblegger, 
hvor af kand forfaris, de skiøder oc gafvebrefve, I. Munk som 
en ret eiere hafver solt oc gifvet B. Trolle paa Tvishofvidgaard 
oc des tilliggendis goeds, ulouglig oc emoed lougen giort at vere, 
oc B. T. epter samme skøde oc gafvebref hafver forfult samme 
goeds til laas, och udi hans forfølling ingen gienbref er tagen, 
oc laas er lougsens ende5), da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at> forne skiøder, gafvebref oc laas bør ved sin 
fulde magt at blifve, och Tviselhofvidgaard med des tilliggendis 
goeds med birkeret och herlighed til Tvis kirke oc sogen bør 
epter samme skøder, gafvebref oc laasis liudelse B. Trolle oc 
hans arfvinger at angerløs følge, oc I. Fris pligtich at igien- 
gifve A. Hvitfeld billig kost oc tering.“ Hdb. 19, 13—19.

') Rec. 1558. 2) J. 1. 3) J. 1. 2, 68. *) Rec. 1558
§5, 8; rec. 1576 § 1. 5) Instruks til at forfølge rigens
dele (Rosenv. udg.) s. 46.

II. mårs. Mester Ifver Stub, professor i universitetet 
i København, tiltalte Peder Frandsen, vor herold, Peder 
Andersen, byfoged, Ifver Poelsen og Rasmus Nielsen, 
borgere ssteds., for en af dem efter kgl. befaling afsagt dom 
af 4. juni 1605 (fr.) mellem ham og hans halvbroder Lucas 
Johansen samt Simon Buskmand på hans datters vegne. Den 
lød, at L. Johansen og S. Buskmand havde tiltale til m. I. 
Stub, fordi han: 1. af felligsbo havde udfåt mere end hans 
anpart kunde lodne. 2. havde udført nogen narviske vare1), 
uden at betaling var indkommet i boet. 3. i nogen år havde 
„ligget oc forterrit udi fled, haft kost, kleder oc haandpending 
af hans faders boe“2). 4. skulde påvise „hvem hans faders
gaard och hvor pengene vaar henkommen“. 5. havde afhandlet 
det lovmål, som var overgåt nogle mænd for hans moderbroders 
død, uden at det vidstes, hvor pengene var henkommen. 6. 
skulde påvise, hvo der annammede pengene efter Hans Meyer.
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7. havde taget sin moder med hvad hun havde ind til sig utinglyst; 
han burde derfor med konsed indføre både fædrene og mødrene 
og gore sin faders bo så god igen, som den var. Herpå blev 
da afsagt for rette, „at m. Ifver hafver paa sin oc sine søds- 
kindes vegne giort afregning med hans moder 1576, och hun 
da er blefven dennom sambtligen skyldich af federne udi pen- 
dinge, guld oc sølf 263 daller 2 mrk. 2 sk., og derepter er ud
kommen oc bekostit paa deris felligs jord udi Frisland en 
summa pendinge, dertil hafver deris fuldsyster bekommit af 
boen hindes brøllups kost. Herforuden hafver I. Stub bekom
mit af moderens uskift boe, epter afregningen er sket, for hans 
persoen allene ungeferlig ved 400 daller, som beløber langt ofver 
deris sambtlig patrimonio: hafver m. Jfver udført de Narviske 
vare at selge udi Tydskland, oc icke lougligen bevises derfor 
nogen rigtich regnskab at vere giort moderen og de umøn- 
dige børn til beste; hafver ‘ m. Ifver haft 3 aars kost och kam
mers udi hans moders uskift boe; hafver m. Ifver forfult oc af
sonet dend drabsag efter hans morbroder Jesper Krampe oc 
derhos indkrefvit en stor summa pendinge, som J. Krampe 
vor hans moder skyldich, och icke saa louglig beviser samme 
pendinge at være henvent moderen och børnene til beste, som 
det sig vel burde, uden med en hans moders skrift foruden 
dag oc datum liudendis paa 540 daler; hafver m. Ifver tagit 
sin moder ind i sin boe til sig oc icke ladet lougligen vurdere 
eller beskrifve, hvis hun med sig indførde; hafver m. Ifver af- 
handlit oc forligt dend arfvesag efter Hans Meier udi Helsingør 
mange aar épter hans moder er indkommen i hans boe, Lucas 
Hansen, hans broder, som da vor kommen til sin laugalder, 
uactet, der Lucas udi Helsingør ville hafve giort fordring der 
paa, och for samme arf oppeborrit oc indført i sin boe 27 
daller eller mere; hafver m. Ifver bekommit boeskaf af moderens 
boe, der hånd fløtte i skoelegaarden, som vor benkedyner oc 
hiunder; efter moderens død oc afgang hafver hånd icke heller 
lougligen ladet beskrifve oc forseigle, hvis der da vor igien
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holdendis efter hinde, som det sig burde“; efter slig lejlighed 
vidste vi ikke andet at afsige, end at m. Ifver ikke forloddis 
af boen kan tilholde sig videre end de 263 daler 2 mrk. 2 sk., 
som rested ham og hans samsøskende af deres patrimonio, men 
bor efter loven fra sig lægge, hvad han ydermere har be
kommet, men hvad tiltale Lucas formente at have om sin 
fædrenegård, da søge det hos dem, som på den tid var hans 
forordnede lovværge. — Mester Ifver i rette lagde derhos ind
læg, hvori han bl. a. besværgede sig over, at de 4 mænd ikke 
havde domt om den gamle regnskabsbog var nojagtig, „epter 
dend befindes liger en skoestrog end en gef regenskabsbog, 
findes makulerit med borneskrift, streger oc fægger (!)“; ad
skillige steder findes blade afrevne og antegnelser ikke skrevne 
med års, måneders og dags tal, og hans vederpart kunde heller 
ikke bevise lovlig adkomst til bogen; dernæst klagede han 
over, at sagsøgte ikke havde villet anse hans moders vidnes
byrd, som bekendte, at de narviske varer, som han havde gjort 
hende regnskab for, og de 3 års kost var dobbelt betalt, samt over 
at han var domt til adskillig umulig indførsel, ti han tog intet 
ind med sin moder; han påstod nu, at dommen burde blive 
magtløs og de fire mænd straffes tilborligen derfor. Indstævnte 
mødte med indlæg, hvori de repeterede de artikler de havde 
indført i deres doms beslutning og den på funderet; deres dom 
burde blive ved magt og m. Ifver stå til rette for omkostning. 
Dom: Indstævntes dom bor ved magt at blive og m. Ifver 
Stub igengive dem kost og tæring. Hdb. 19> 19—23,

r) Fortegnelser derover i Bordams Kbh.s universitets
historie 4, 546. 2) Jfr. listen a. s. 544 flg.

II. mårs. Mester Ifver Stub, professor i universitetet, 
tiltalte (indlæg) borgemester og råd i København for en 
dom af Københavns rådhus, hvori de havde fridomt Simon 
bartskier, borger ssteds., og Lucas Hansen, som med langsom
melig rettergang havde villet aftrænge ham en stor sum penge
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med en gammel regnskabsbog, for hans hjemmels æskning for 
samme bog; desligeste for ikke i deres dom at have indført til 
sagens forklaring en kort begreb af et tingsvidne, som han 
havde ladet lægge i rette for dem, og hvoraf kunde forfares, 
hvorfor han mente med rette at kunne æske sådan hjemmel, 
medens de vidtløftigen havde indført hans vederparterB frem
sættelser; endelig fordi de havde udi sønderlighed funderet 
sin dom på et skrift af 3. mårs 1589, hvori han bekendte at 
have fåt 58 daler i fædrene arv ud over rette lod, uanset at 
denne skrift intet vedkom Lucas eller denne sag, da den lød 
om hans lod mod hans fuldsøskendes lodder, som dennem var 
udgjort, for end Lucasis fader fæsted deres moder og kom i bo 
til hende; dommen burde derfor blive magtløs. Denne, som 
var dagtegnet 27. mårs 1605 (fr.), lød: Eftersom m. I. Stubs 
og hans fuldsøskendes hovedlod ved 38 år siden, efter deres 
fader Peder Stubs afgang, har været tilgjort, og ikke er bevist, 
at de derfor have været lodtagne i nogen regnskabsbøger, men
L. Hansen her fremlagde m. I. Stubs egen hånd, at han har 
fanget 58 daler for meget over sit fædrene, som han for 16 
år siden var overbødig at lægge fra sig igen; desligeste har 
og m. Ifvers stefader Hans de Hund, som er L. Hansens fader, 
for sig og hustru og born haft og brugt forne regnskabsbog 
udi sin handel, bo og bedrift, og efterdi m. I. Stub hverken 
for danemænd eller i retten har kendt sig nogen særlig hjem
melsfrihed til samme bog, for end hånd på consistorio er bleven 
tiltalt, vidste vi ikke at kende L. Hansen eller mester Simon 
bartsker pligtig at føre nogen hjemmel til forne bog, som deres 
fader brugte, og udi hvilken halvparten tilhørte dem for deres 
moders afgang, men for den mester Ifvers æskning fri at 
være. — Hidstævnet var S. bartsker og L. Hansen med hint 
håndskrift. Indstævnte mødte og var sin dom bestændig i et 
indlæg, hvorefter m. Ifvers fader døde 1566 og efterlod sig 3 
bom, som skulde være tilmyndet 1410 daler 2 mrk. 11 sk., 
og derfor fik de ikke rettighed i nogen regnskabsbøger, men
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disse tilfaldt deres moder, der siden med Hans de Hunt havde 
born, som skulde arve sin fader og derfor billigen havde storre 
rettighed til bogen, og da Lucas de Hunt havde bekommet 
bogen efter sin broder, og de ikke kunde forfare, at den var 
ham vedkommen med svig, og han ikke heller ulovligen havde 
omgåedes dermed, men i sin moders live havde frembåret den 
in consistorio, hvor m. Ifver da ikke kendte sig nogen ret til 
bogen, og han heller ikke havde gjort det for dem og ikke 
havde nogen anden tiltale til Lucas de Hunt end at føre hjem
mel dertil, da havde de ikke gjort ham nogen uret i sin dom, 
som burde blive ved magt. — L. Hansen berettede, at han 
intet havde udfåt i forne bo uden samme bog, og når der var 
udrevet 8 blade af den, var det sket af m. I. Stub og hans 
søster, som det fremgik af et vidne af Egeting på Gulland den 
2. avg. 1606, hvorefter Dorritte Stubsdotter, m. Ifvers fulde 
søster, for retten havde bekendt, at nogle blade blev afreven 
af samme regnskabsbog i en tummult mellem m. Ifver og hende. 
L. Hansen var nu overbødig at indføre bogen igen efter loven, 
når m. Ifver efter de fire mænds dom havde gjort boet så 
godt igen, som det burde være. Dom: „Epterdi m. Ifver for 
borgemester oc raad icke hafver kient sig nogen lod udi forne bog, 
men allenniste sette udi rette, om L. Hansen icke burde at føre 
hiemmel for forne regenskabsbog, men nu først kiender sig.paa 
arfs vegne at hafve rettighed til samme regenskabsbog saa vel 
som L. Hansen, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
vor borgemester och raads domb bør ved magt at blifve, dog 
epterdi L. Hansen self erbyder sig at ville samme regnskabs
bog igien ved loug at indføre, da bør hånd same hans tilbud 
at epterkomme oc samme regenskabsbog igien efter lougen at 
indføre.“ Hdb. 19, 24—27.

II. mårs. (Fr. H. Ramel og H. Løcke). Alexander 
Leyel, borger i Helsingør, tiltalte borgemester o,g råd- 
mænd ssteds. for en dom af 9. maj 1603, hvorved de havde
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fridomt Vilhim Adriansen i Helsingør, de staters udi Holland 
deres fuldmægtig, for hans tiltale. Dommen (fr.) lød på, at A. 
Leyel havde tiltale til V. Adriansen „for nogen brefve, hånd 
hafver ofverantvorit hans tiener Jens Ollufsen, der eblant it 
med en opskrift paa til bispen af Lindkiøping, udi hvilket bref 
skal hafve verit indlagt nogen pasquiller oc skandskrifter, hertug 
Carl udi Sverrige omrørende, oc epter det skulle blefvit der 
saeme sted berøgtit, at saeme pasquiller vore spargered oc af 
hannom did indførte, hafver han først motte kiøbe sig der fraa 
for 40 daller, oc siden, der hånd er igien did indkommen i 
riget om beskeden der om at fordre, er hånd blefven fengs- 
ligen indsat paa hans lif, oc efter V. Adriansen derfor er blefven 
tiltallit, haver hånd beret, at Anders Colding hafver hannom 
samme brefve leverit oc begierit, at hånd A. Leyels tienner 
det saeme med de andre brefve ville medgifve at forrette til 
bispen udi Lindkiøping, sigendes, det at vere kommen fraa 
hans søn, som da skulle hafve studerit til Leiden i Holland, 
oc A. Colding er gangen hannom udi hiemmel sted, at hånd han
nom samme brefve antvorit hafde.w Herpå havde indstævnte 
så afsagt for rette: „Eftersom udi voris stadsbog findes for- 
tegnit, at A. Leyel paa hans tieneris, J. Olufsens, vegne af os 
er forrelagt at bevise, at hans tienner haver lid nogen skade 
eller oc saa udgifvet de 40 daller for de brefve, som V. Adri
ansen haver hannom * antvorit, hvilket A. Leyel endnu icke 
giort haver, oc eptersom V. Adriansen hafver nu udi dag 
inden tinge, saa vel som ofte tilforne sket er, ladet føre A. 
Colding udi rette, hvilken hafver gangit V. A. i frie oc fuld
kommelig hiemmels sted for forne brefve, baade muntlich oc 
skriftlich, da vidste vi icke anderledis der paa at afsige for 
rette, at epterdi A. Colding ganger udi fuldkommen hiemmels 
sted, da bør A. Colding at pleie hiemmels bøder, oc hvis om
kostning paa baade sider anvent er, der at gaae om, hvis 
loug oc ret er.u — I anledning af dommen berettede A. Leyel, 
at indstævnte forst havde frikendt V. Adriansen, indtil hans

2
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tjæner beviste, at han var kommet i nogen pendings udgift for 
de breve, og der band igen opdrog til Sverrig om samme 
bevis, blev han „fenkligen anholden“, og da så han (A. L.) 
og hans tjæners brødre tiltalte Villum Adrians til igen at føre 
tjæner og broder tilstæde, havde han indført en person, Anders 
Colding, i retten, som hjemlede ham samme gærning. Ind
stævnte kvitdomte da V. A. og domte A. Colding at pleje hjemmels
bøder, skont denne ikke var vederhæftig at stå til rette for 
slig skade og omkost og ikke heller havde broljæl her i riget; 
dommen burde blive magtløs og de stå ham tilborligen til 
rette. Tilstæde var J. Ollufsen og beklagede sig hårdeligen 
over at han „icke alleniste vor geraadit udi forne pendings 
udgift, saa hånd hemmelig dend tid maatte riget undvige, men 
der hånd siden igienkomb om kundskab i dend sag at fordre, 
blef hånd angreben, spolierit sine kleder, sat udi fengsel, lit 
hunger oc tørst oc endeligen pericliterit om lifvet, der som 
hånd icke vor naadigste intercession hafde niut til gode*. V. 
Adrians, som så sviglig havde bragt zham i sådan omkostning, 
fare og elændighed, burde stå ham til rette. — Conrad Buvinck- 
husen, borgemester, og Mickel Greffve, byfoged, i Helsingør 
vare på egne og medbrødres vegne deres dom bestændig og 
mente i et indlæg, at da V. Adriansen havde holdt A. Colding 
tilstæde og de havde tildomt denne at pleje hjemmelsbøder, 
burde deres dom blive ved magt og A. Leyel stå til rette for 
kost og tæring. Dom: „Epterdi V. Adriansen self for domb 
oc ret haver bekiendt at have antvorit A. Leyels tiener J. 
Olufsen det pak brefve til bispen i Lindkiøbing, * som same 
pasquiller ere funden udi, oc sig at undskylde haver ført en 
ved naufn A. Colding, som saeme gierning hannom haver hemb- 
lit, hvilken hiemmel borgemester oc raad hafver anset oc der 
efter frikient V. A. for hans tiltalle, uanset, at A. Colding icke 
vor vederheftich at stande til rette, for hvis skade, hånd der 
ofver lit hafde, ei heller nogen sted vor boeset, saa kunde 
vides, hvor hånd med retten kunde tiltallis, oc recessen1) i det
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12. artickel clarligen formeller, at ingen hiemmel skal staae 
for fulde, uden dend der vederheftich er, da bør den borge
mester oc raads domb icke at komme A. Leyel paa sin tieneris 
vegne til hinder eller skade, men bør magtløs at blifve, och 
V. Adriansen pligtich at stande til rette och oprette hannom, 
hvis skade, kost, tering och interesse hånd formiddelst samme 
pak brefve bekommit hafver.u Hdb. 19, 27—31.

r) Rec. 1558.

12. mar8. (Fr. kongen, H. Løcke). Peder Hansen, de 
Bi elker og Banner i Sverrige deres foged, tiltalte Gabriel 
Knudsen til Krenkerup og O fve Bilde til Lindvid for en 
afsigt, som de efter vor befaling havde afsagt imellem Morten 
Skinkel til Østrup og ham på sit herskabs vegne og derved 
tildomt „M. S. til mitstrømb at hafve for sine aggerender, 
uanset, at same møllestefning skal icke verit stefnit eller for- 
høiet vidre, end den hafver verit stefnit udi 30 aar epter vindis- 
biurds liudelse“, og at møllen med sin stævning, dam og dams
bund efter tingsvidne og afg. her Lauge Brocks jordebog havde 
fulgt de Bielcker og Banner i 45 år uilsket og upåkæret; 
deres afsigt burde være magteløs og de stå til rette. Hid
stævnet var Knud Bilde til Bildeskouf, Erik Bilde til Kiers- 
gaard og M. Skinkel til Østrup. G. Knudsen, O. Bilde og
M. Skinkel mødte, og vi lagde os da der imellem og forligte 
dem så, at M. S. og P. H. afstå de gode mænds dom og levere 
den fra sig, og Køngs mølle med dæmning, dam og damsbund 
udi sin hojeste flodemål følger de Bielker og Banner i Sverrige 
og M. Skinkel ikke befatter sig med nogen fiskeri eller brug 
deri. Hdb. 19, 31—2.

12. mårs. (Fr. kongen, H. Løcke). Fredrik Munk 
til Krogsgaard på egne og medarvingers, afg. Albret Frises 
borns, vegne tiltalte (indlæg)1) Kield Jørgensen, borge
mester i Ribe, fordi han efter byens bog krævede af dem

2*
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550 daler for en øde og forfalden bispegård i Ribe, som deres 
fader og broder A. Fris skulde have tilforhandlet sig 27. maj 
1598; der var ikke gjort nogen anfordring derom, uanset at 
A. Fris levede til 1601, og der fandtes hverken bevis på 
pengene eller lovligt skøde, men kun hin opskrift; for nogen 
år siden blev gjort og gangen skifte og jævned mellem A. F.s 
arvinger, men heller ikke da fremkom noget brev på de 550 
daler til hospitalet; samme opskrift burde derfor ikke komme 
dem til hinder og skade. Hidstævnet var Hans Rasmussen, 
indvåner i Ribe, som havde skrevet hin bysbog. — K. Jørgensen 
mødte ifaed: 1. indlæg, hvorefter den store ildebrand, som Ribe 
nogen år forleden fik, også overgik hospitalet, så dette næppelig 
formåede igen at lade opbygge, hvis nødtørftigt var, meget 
mindre holde den forfaldne bispegård med tilhørige boder ved 
magt og lige; de fik da vor herrefaders brev (fr.), at sådanne 
bygfældige pladser måtte sælges hospitalet til bedste til hojst- 
bydende 2), og A. Fris lod da opkalde de danemænd i hospi
talet, borgemester og råd og nogle af de fornemste borgere på 
Riber rådhus den 27. maj 1598, at bispegården kunde sælges. 
Så bød borgemester, afg. Ib Tornum, 500 daler der for at be
tale til st. Hans baptistæ dag, hvilket A. Fris mente var for 
ringe; han bød da selv 550 daler, og „efter at ingen da vilde 
biude hoiere, endog nogen gange blef omspurgt“, sagde A. Fris, 
at han vilde beholde bispegården for de 550 daler at erlægge 
til næste st. Hans baptistæ dag, og befol straks byskriveren i 
hans egen nærværelse at indskrive det udi rådstuebogen, og efter 
det køb har hospitalsforstander intet videre bevaret sig med samme 
bispegård, men A. Fris har ladet den antage, og endog han 
nogle gange blev påmint om betalingen, og der af hans arv
inger i begravelsen blev derom fordret, så er der dog ingen 
betaling påfulgt. Sagen indkom derfor for herredsting og 
landsting „der saeme penge at udeske“ , men så fremkom 
F. Munk med vor stævning; Da altså A. Fris havde ladet 
annamme gården i sin forvaltning og ladet fordele for huslejen
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derafj, så burde hans arvinger betale hospitalet de 550 daler 
med rente, kost og tæring. 2. rådstuebogen, hvori findes ind
tegnet: „Anno 1598 den 27. maii paa Riber raadhus nerverendis 
Chresten Lang til Bramminggaard, m. Anders Søfrensen Vettle, 
dr. Hans Lavridsen, m. Mads Pors og m. Niels Glud, kannicker 
udi Riber domkirke, Ib Tornum, Kield Jørgensen, borge- 
mestere, Niels Poelsen, Jens Lavridsen, Niels Grisbeck, Oluf 
Roed og Bertel Struck, raadmend, med nogle af borgerne, som 
tilstede vore, soide oc afhende forte hederlige capittelsherrer 
saa og borgemester og raad fraa det almindelige hospital her 
udi Ripe og deris efterkommere indtil Albret Fris til Harrids- 
kier, høfvidsmand paa Riberhus, og hans arfvinger bispegaarden, 
som beliggendis er udi Bispegaardgade i ald sin lengde og 
brede med bygningen, som der nu stander paabygd, gaardsrum 
og anden sin rettighed og rette tilhøring intet undertaget udi 
nogen maade, hvorfor hånd skal gifve Riper hospital 550 daler 
til st. Hans dag midsommer at udgifve og betalle, dog skal 
Marrine Tomaskone hafve hindes frie hus hindes lifstid epter 
kongelig maits. brefs liudelse“. 3. Deres stads privilegier 
hvis 34 kap.1) lyder: „Hvilken sag raadmend med ombuds
manden kommer ofver ens, det skal holdis fast og stadigt, uden 
nogen af borgerne eller nogen anden deris modsigelse“. 4. tings
vidne af Riber gæsteting den 2. maj 1603, lydende, at 8 mænd 
hørte og så efter Riber bys tingbogs lydelse, som den dag 
lydelig blev læst for tingsdom, anno 1600 torsdagen post 
Catarinæ virginis, 27. die novbris., at Niels Kølholtt samme 
dag for tingsdom forfulgte og fordelte B. Søfrensen, borg
mand, for husleje af det hus, han ibode i Bispgårdsgade, som 
han rester med. 5. tingsvidne af samme ting 16. decbr. 1603, 
at m. Mads Pors, kannik og sognepræst til vor frue domkirke, 
Niels Grisbeck og Bertel Struck vandt ved hojeste ed efter 
deres skriftlig underskrevne bekendelse, at 1601 anden dag 
efter A. Frises begravelse, som var den 5. juni, da æskede de 
paa hospitalets vegne hine 550 daler af J. Fris og F. Munk.
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6. tingsvidne af samme ting 5. decbr. 1605, at Karrine, C. M.s, 
og J. Poelsen Aastrup vandt, at efter Marrine Tomiskone, som 
bode i en af de gamle bispegårds huse, var død, da er 
slotsfogden på Riberhus N. Kølholtt nederkommen i bispe
gården og gav Karrine, C. M.s, forlov at bo i samme hus, som
M. T. ibode; Karine, L. E.s hustru, vandt, at der hun med 
hendes born og gods var fløt ind i „dend steense, som Bertel 
borgmand affløtte“, som er i hin bispegårds hus, den tid var 
intet iride af Bertels gods, men ved en ha^ time derefter kom
N. Kølholtt med en af bystjænerne og kastede hendes gods ud 
på gaden og slog en ny trind lås for doren, som endnu sidder 
der forslagen; endvidere blev vundet, at N. Kølholtt skulde 
beståt. at han slog samme lås for den dor. Dom: „Efterdi 
det bevises med Riber byesbog A. Fris at have afkiøft af 
capittel og borgemeBter oc raad der samme steds med de for- 
nembste borgers samtycke forne hospitalsgaard, dend gamle 
bispgaard, oc derfor lofvit 550 daller, det oc bevises, at hånd 
samme gaard haver ladet annamme gc ved sin fuldmyndige 
fogit afsat oc indsat folk i hvis boliger, paa samme gaard findes, 
oc en part af husen laase at hafve forslagit. Udi lige maade 
er bevist, at hånd hafver ladet opbere husleie oc ladet til tinge 
forfølge og fordele dem, som deris husleie icke hafve udgifvet; 
sammeledis er bevist, samme pendinge at vere kraft, der skifte 
stoed paa Harriskier epter A. F., da sagde vi der paa saa- 
ledis af for rette, at A. F.s arfvinger bør at fornoige oc 
betaile forne hospitalsforstandere forne 550 daller epter Riber 
byesbogs liudelse, oc samme gaard at niude oc beholde.“ Do/n- 
brevet findes i Ribe stiftsarkiv under no. 35. 3. 1., se Kinchs 
i anm. 2 nævnte skrift s. 803, men har ikke kunnet benyttes 
her. Hdb. 19, 32—36.

x) Dette var affattet af Jørgen Fris paa sin broderbørns 
vegne, P. Munk oc frue Anne Fris paa deris egne vegne. 
2) Der sigtes herved til missive 8. mårs 1587, som dog ikke 
har salget af bispegården for bje, se Kinch: Ribe bys hist.
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og beskr. 1536—1660, s. 802, hvor sagen med A. Fris om
tales. 3) Fiberret 1269 § 32.

13. mårs. (Fr. kongen, H. Løcke). Marrine Knuds- 
do tt er, Niels Bagers enke, indvånerske i Odense, tiltalte ved 
fuldmægtig fru Anne Bilde til Nackebølle, Eiller Brocken- 
huses enke, med sin lovværge [og] Marcus Bilde til Hvid- 
kielde på hans hustrus vegne til med skade og omkostning at 
betale 100 daler efter et håndskrift (fr.) af Nackebøl 4. decbr. 
1596, som E. Brockenhus havde givet Marcus Kottis arvinger, 
hvilket håndskrift ifølge opladelsesbrev (fr.) var gåt over til 
sagsøgeren. M. Bilde i rette lagde på egne og søsters vegne 
adskillige sedler og beviser, hvormed han formente, at gælden 
var betalt, nemlig: 1. Niels Bang i Klarskouf hans kvittering 
til E. Brockenhus på 31 daler, som Lars Kotte og hans broder 
var ham skyldig. 2. Villum Luckasens bevis på, at han til 
adskillige tider på E. Brockenhuses vegne havde betalt Marrine, 
Marcus Kottis, 3P/2 daler. 3. tingsvidne af Odense byting 
24. febr. 1606, lydende, at Marrine, M. Kottis, for danemænd 
havde bekendt, at hint håndskrift på 100 daler var hende fra
kommet imod hendes ja, vilje og minde, at der var betalt derpå 
hos Niels Bang 21 daler, og at hendes sonner hos V. Luckasen 
havde annammet adskillige varer efter hans regnskabsbogs lydelse. 
Hertil svarede sagsøgerens fuldmægtig, at hint håndskrift ej 
Alene lød på Marrine, M. K.s, men også på hendes born, og 
da de havde opdraget det til afg. Niels Bager, burde ind
stævnte betale. Dom: M. Bilde og fru A. Bilde bor betale 
samme deres faders og husbondes brev, dog kortes deri, hvad 
allerede deraf kan befindes at være betalt. Hdb. 19, 36—38.

13. mårs. (Fr. kongen, H. Løcke). Hans Munk til 
Vesselberg, tiltalte (indlæg) ved tfuldmægtig jomfru Helvig 
Kaas til Løngsgaard til med skade kost og tæring at betale 
sin anpart af 409 daler, som hendes afg. broder Niels Kaas
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til Ørndrup i følge brev (fr.) til hans afg. moder fru Dorritte 
Pedersdotter, Jørgen Munks .enke, var denne skyldig, og havde 
forpligtet sig at betale til påske 1580 (!). Jomfru Helyig lod 
fremlægge indlæg, hvorefter brevet ikke var rigtigt, „for det 
første, at min sal. broders haand skal findes derunder, som 
hverken kunde lese eller skrifve, der til med ocsaa saeme bref 
2 eller 3 steder skal vere maculerit och placerit, afslet oc i 
skrefven, som jeg menM; ved to herremænd havde hun tilbudt 
ham „samme pendinge'4, når hun måtte bekomme samme brev 
at se og høre; endelig var hun sket forkort ved at være dragen 
fra herredsting og landsting med kgl. majts. stævning. Der
næst lod hun i rette lægge bevis fra Mogens Krag, Otte Kaas 
og Otte Krag, at de vare tilstæde på Vesselbierre, den tid hun 
„tiltalde H. Munk [om?] 40 daller“. Herimod blev i rette
lagt fru Doritte Munks brev, hvori hun bekendte, at gælden 
var retfærdig og ret, og var overbødig at betale sin part af 
den. Dom: Jomfru Helvig bor betale H. Munk sin anpart 
af 409 daler med rente og dermed være forskånet for videre 
interesse. Hdb. 19, 38—40.

13. mårs. (Nærv. kansler, P. Munk, S. Brade, B. Bandøov, 
H. Bamel, A. Brake, O. Bosenspar, E. Brock, C. Holk). 
ChristofferBild^til Aastrup tiltale LaugeBecktil Førsløf, 
fordi han ham ubevidst den tid, han var landsdommer i Sælland 
havde taget lås på 3 gårde i Østrup by i Mi^rløse herred, på 
hvilke han imod loven havde fåt skøde af hans søster jomfru 
Berte Bild, „epterdi at møebarn maa ei selge eller afhende sin 
jord“; låsen var heller ikke blevet forkyndt fra landsting og 
herredsting, sønderligen fra Mierløse herredsting; desuden havde 
Herluf Daa til Snedinge på L. Becks vegne budt ham 100 
daler og hvilken hest, som han vilde begære „som staar paa 
hans strøe“ 2), hvilket H. Daa ikke skulde kunne benægte; 
skødet burde derfor være magteløst. — Sigvart Beck til Førsløf, 
vor rentemester, mødte på sin faders vegne med indlæg, hvor-
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efter jomfru Berte Bild i sin store nød og trang havde besøgt 
hans fader og dennes hustru som hendes slægt og blodsforvante 
og været hos dem nogen tid lang, og L. Beck havde da til 
hendes behov og nødtørft efter hendes idelige begæring og 
anfordring forstrakt hende med penge, så det på det sidste er 
opløben til en stor sum, og da hun ikke kunde betale den 
uden at sælge af sit jordegods, så pantsatte hun ham forst 
samme 3 gårde og skødede ham dem siden til ejendom; han 
lod så gårdene „med andet mere sit gods“ forfølge til lås, 
uden at C. Bild tog genbrev; da nu lås er lovsens ende 3) og 
genbrev ikke er taget, burde gårdene følge ham efter låse
brevet. H. Daa havde ikke gjort C. Bild noget tilbud på hans 
vegne, og hvad det angik, at han selv var landsdommer, da 
C. Bild begyndte at føre trætte på hans lås, så havde han den 
gang forhvervet vores missive til Vilhelm Dreselberg, nu lands
dommer, at han skulde sidde i dommers sted i den sag; han 
burde derfor være kvit for C. Biids tiltale og denne stå til 
rette for kost og tæring. — Niels Jensen, tingrider til Mierløse 
herredsting, som var indstævnet, mødte med indlæg, hvorefter 
han alt til Mierløse herredsting havde tilbudt at bevise, at han 
havde kyndet hin forfølgning lovlig til herredsting; C. Bild 
burde stå til rette „for min mødsommelige reigse, kost og 
tæring“. Arrild Hvitfeld, råd, rigens kansler, embedsmand på 
Dragsholm, som var hidstævnet, mødte, påstod forfølgningens 
rigtighed og sig tilkendt kost og tæring. H. Daa mødte og 
bekendte, at L. Beck aldrig havde befalet ham at byde C. Bild 
hest eller penge for den sag, men at han selv havde tilbudt at 
ville forlige Lauge og C. Bild, så denne kunde få en hest eller 
100 daler, men da han kom til Lauge, vilde denne det ikke be
vilge. Dom: Da C. Bild intet fremlægger, hvormed han kan 
bevise, at L. Becks lås er drevet ulovlig, og da lov er lovsens 
ende, bor hin lås blive ved magt og C. Bild give A. Hvitfeld 
billig kost og tæring. Hdb. 19, 40—43.

x) Nogle steder står: Bilde. 2) Nemlig for at C. Sild
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skulde lade sagen falde. 3) Instruks til at forfølge rigens 
dele (Rosenvinges udg. s. 40).

13. mårs. (Fr. H. Løcke.) Tomas Maltisen til Tan- 
drup tiltalte (indlæg) som værge for jomfru Anne Kaas Axel 
Rosenkrandz til Halkier, fordi han som jomfru A. K.s 
værge sammen med andre Biørn Kaasis og fru Christendse 
Nielsdotters arvinger havde siddet over endelig skifte om arven 
efter fru C. N., uanset, at skiftet, som tilforn var om godset, 
der faldt efter B. Kaas, „vor icke giort uden paa it tocke“, 
og der da blev gjort en kontrakt, at når fru C. N. døde, 
skulde de skiftende og deres arvinger være forpligtede til at 
lade, hvis gårde og gods, som enhver havde bekommet i „det 
tockeskifte“, indkomme til det gods, som da kunde arves efter 
hendes død, og så gore et lideligt søskendeskifte, eftersom 
„svogerne oc søsterne 1)w i det forste skifte havde fåt 18 gårde 
i birket og sognet, som tilforn vare ugedagsmænd til Starup- 
gaard. Efter det sidste skifte, hvormed jomfru A. Kaas for en 
fuld broderiod fik fjærde parten af Brodskouf, lå det gods, 
hun der [til] skulde have, i 15 herreder, medens Gabriel Kaas for 
sin broderiod fik Biersholm, hvilket var meget ulige. Jomfru 
Eddele Kaas fik for en søsterlod Bratbierrig med tilliggende 
gods, hvilket han formente var imod recessen. Derhos var den 
taksering på bygningen på sædegården ikke sket „efter sam- 
frænders tøcke“, som recessen 2) formælder; ikke heller var 
købstædgods eller skovene takserede. Endelig havde A. Rosen- 
krandz givet jomfru A. Kaasis medarvinger en sum penge, 
skont der ikke fandtes brev eller segl på, at det var rigtig 
gæld. I henhold til dette formente han, at der var sket jom
fru A. K. forkort i samme sidste endelige skifte og „dend at 
vere giort emoed den første tockelod oc contract“ og imod 
recessen 2); det burde derfor blive magteløst og godset, både 
efter B. Kaas og fru Christendse, burde igen komme sammen 
og skiftes efter kontraktens og recessens lydelse 2), og arvingerne
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være pligtige til efter loven at indføre alt. T. Maltisen havde 
hidstævnet Hannibal Gyllenstiern til Restrup, Albret Skiel til 
Jungitgaard, Ofve Ugerup til Ugerup og Gabriel Kaas til 
Biersholm på egne og hustruers vegne samt jomfru Eddele 
Kaas til Braatbierre med lovværge, alle B. Kaasis og fru 
C. Nielsdotters arvinger, som have gjort samme „tockeskifte*4. 
Derhos i rette lagde han en lod, hvorpå stod skrevet: „Starup- 
gaards lod tilfalt Niels Kaas her paa Starupgaard alle helgens 
dag aar 1582; item hvis skouf, som denne haver mere i sin 
tockelod end dend kand tilkomme, naar det vorder ofverveiet och 
regnit, skal komme til en ret jefnid dennom emellom, naar de 
komme videre til skifte 44, — og endelig en kontrakt, udgivet 
af G. Kaas til Tyeberggaard, Niels Kaas til Starupgaard, Erik 
Kaas til Vordgaard, H. Gyllenstiern til Restrup „på min 
høstruis Helvig Kaasis vegne44, A. Skiel til Jungetgaard „paa 
min høstruis Anne Kaasis vegne44, Eddel Kaas og Kierstine 
Kaas, og dagtegnet Starupgaard alle helgens dag 1582 i „voris 
kiere faderbroder Niels Kaas til Torupgaard, kgl. maits. cand- 
zeler44 og vor moders fru C. Nielsdotter til Biersholm deres 
overværende; den lød, at udstæderne skulde „dele oc skifte os 
emellom paa it tocke44, hvad der var tilfaldet dem af gods i 
Judland, Eyn, Sælland og Skåne efter deres fader B. Kaas 
til Starupgaard, samt de 4 læster korn, al ejendom beregnet i 
korn, som deres moder af sit gods havde opladt at måtte nu 
medskiftes, og i det tokkeskifte er nu hver tilfaldet i gård og 
gods, hvad enhver lod formælder, og når deres moder døde, 
skulde de og arvinger være pligtige til at lade disse gårde og 
gods [indkomme til dem]3), vi da arvendes vorder, og til da at 
gore et lideligt og tilborligt søskendeskifte efter recessen og deres 
fælles venners „tocke oc raad44, dog forbeholdt H. Gyldenstiern sig, 
at det gods, han havde afhændt til Predbiørn Gyldenstiern, skal 
blive derved, og om han kunde afhænde den mølle ved Kuorning 
eller Klithuse ved mageskifte, skulde det være ham frit for; 
ligeledes måtte A. Skiel bortskifte de to gårde i Ty og den i
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Verum. — 2. Dernæst tiltalte (indlæg) T. Maltisen A. Rosen- 
krandz for en bol, kaldet Meilade, og en skov til Nørgaard i 
Vendsyssel, som var jomfru A. Kaas tilskiftet og dog er hende 
forkommet, mens han var hendes værge, og endelig, fordi han 
af hendes penge havde udgivet en stor sum på en rejse til Kil 
på hendes vegne, skont han burde have fortæret det af den 
tredje penge, som efter loven tilkommer ham; denne sag var 
af samfrænder indsat for os, hvad han strax beviste med sam- 
frænders afvisning af Viburg onsdag efter Mauritii. — A. Rosen- 
krandz mødte med indlæg, hvorefter forskrevne Ugerup „vor 
brøstholden efter B. Kaas udi skofven til firesindstiuge oc 6 
svins olden, hvilke han udi forne skouf hafde hannom udlagt, 
epter der fantis mere paa afg. N. Kaasis lod end hannom 
burde“; med det hus Meilade, som står i samme skov, havde 
Ofve Uggerup intet befattet sig, ti det stod ikke i det brev, 
han gav ham på samme udlæg; han havde derfor ingen uret 
gjort. — H. Gyllenstiern og Oge Urup på deres hustruers vegne 
og T. Jensen på jomfru E. Kaasis vegne mødte med indlæg, 
hvorefter de ifølge vor befaling havde været i rette for gode 
mænd og så efter disses foregiven og gode råd havde bevilget 
at skifte på Brodskouf, hvilken kontrakt af København 28. apr. 
1606 4) (fr.) A. Rosenkrandz som jomfru A. Kaasis værge havde 
underskrevet: derefter „hafde de jefnid som lougen formelder, 
at lod staar oc jefnid gaar, oc forsaae dennom icke vidre skifte 
eller jefnid T. Maltisen paa jomfrue A. Kaasis vegne pligtich 
vere; formente oc hverken lougen, recessen eller udgifne man
dater skulle forbiude nogen at skifte eller jefne, hvis de self 
kunde omforenis uden got folkis ofververelse; lougen eller 
recessen skulle forpligte nogen federne arf at staa paa tocke, 
til møderne arf falder, formente oc dend siste contract, som 
en fuldmyndig verge hafde samtøcket, at vere giort efter lougen, 
och den første contract at vere giort emod lougen, efterdi 
O. Ugerups høstrue, frue Kirstine Kaas, som saeme contract for- 
seiglit haver, vor en umyndig jomfrue, der saeme contract oc
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skifte giort blef, saa vel som jomfrue Eddel Kaas, oc fordi 
deris forseigling oc underskrifvelse kunde ingen magt have, 
H. Gyllenstiern oc at vere forient med hans høstruis, frue, 
Helvig Kaasis federne goeds udi hans lifstid, frue Anne Krabbe 
udi lige maade at vere forient med hindes hosbonds, afgangen 
Erik Kaasis, arfvegoeds, Voergaard oc tilliggendis goeds, frue 
Marine Munk oc udi lige maade at vere forient med afgangen 
Gabriel Kaasis goeds udi hindes lifstid, om hun hans død hafde 
ofverlefvid, hvilke forleningsbrefve jomfrue A. K.s fader, af
gangen Niels Kaas, hafde bevilget oc forseiglit oc med egen 
haand underskrefvit, hvilket de och strags med H. G.s oc frue 
Marrine M.s forleningsbrefve beviste, N. K. oc self af hans 
federne goeds at hafve solt oc afhent, foruden hvis goeds, som 
bortforlent vor, hånd hafde med sin haand oc segel bekref- 
tiget, formente T. Maltisen icke paa jomfrue A. Kaasis vegne 
kunde til intet giøre, det hindes fader udi hans velmagt med 
hans frie villie hafde samtykt oc epter slig leiglighed formente 
N. K. self samme contract at hafve casserit, det hånd baade 
hafver afhent federne goedsit oc bevilget en part at vere bort
forlent, saa samme federnegoeds icke kunde fordi tilstede føris; 
afgangen G. KaaB oc med fuldkommen oc endelig skøde hafde 
afhend til O. Ugerup Birsholms hofvidgaard med mere goeds, 
hannom i siste skifte vor tilfalden, oc efterdi federne goedsit 
vor skift oc gaait paa lod, de oc alle frue C. Nielsdotters arf- 
vinger med A. Bosenkrandz paa jomfrue A. K.s vegne hafde 
jefnit oc siden loddit, formente oc lougen oc recessen dermed 
vere fuldgiort, afg. G. Kaas icke heller skulle verit laugfelt, 
der hånd Biérsholmsgaard oc goeds til O. Ugerup hafde afhent; 
skulle oc befindes, at hånd mere goeds af sit federne hafde 
afhent, som icke kunde føris tilstede, formente och, at der som 
deris sidste skifte skulle kuldkastis epter T. Maltisens forset, 
da skulle vel der af fororsagis, at naar hånd blef det verge- 
maal kvit, eller oc jomfrue A. Kaas blef forset, eller hindes 
vergemaal forandrit, da skulle, hver gang forandring skede,
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deris forrige skifte kuldkastis; lougen oc skulle formelde, der 
som alle sødskinde er lefvende oc alle lodder udlagt, da maa it 
sødskinde kalde andre til jefnit ; nu befindes, at trende brødre 
oc en søster ere ved døden afgangen, siden dend første skifte 
gik, en part af goedsit er bortsolt, oc en part bortforlent, Saa 
alt federne goedsit ingenlunde kand føris tilstede, och efter 
lougen formelder, at dend ydderste oc siste contract fortager 
alle de andre 5)“, så påstode de, at deres bevilning om skifte på 
Brodskouf, de forseglede og underskrevne lodder, hovedbreve, 
o. s. v., som var ganget dem imellem siden den forste kontrakt 
blev gjort på Starupgaard, burde blive ved magt og de være 
kvit for T. Maltisens tiltale. Derhos i rette lagde de nogle af 
de lodder, som vare gangen på Brodskouf, taksering på hoved
gårdens bygning, købstædgods, skovene m. m., og Oge Ugerup 
i rette lagde A. Rosenkrandzis brev af Brodskouf 27. juli 1602, 
hvorved han på jomfru A. K.s vegne som værge udlagde ham 
eng, egendelskov og ejendom i Venneberg herred, Hermested 
sogn, som havde været brugt til Nørgaard, for 86 svins olden, 
som han var brøstholden i skove efter B. Kaas. Dom: 
„Epterdi vi befinde, at det forlenningsbref, som H. Gyllenstiern 
paa sin hostruis goeds bekommit haver, saa vel som det for
lenningsbref, afgangen G. Kaas sin hustroe paa sit arfvegoeds 
haver gifvet, ere begge af jomfrue A. Kaasis fader, forseiglede 
oc underskrefne, det oc befindis, at N. K. self haver afhent sig 
no git af det goeds, hannom paa lod vor tilfalden, oc i saa 
maade self fraafalden contracten oc icke dend holdit; disligeste 
befindes, at forne contract icke er forseiglit eller underskrefvit 
af O. Ugerup, men alleniste af hans hustroe, som da vor en 
jomfrue, och epterdi en part af samme goeds, som epter deris 
fader er skift dem emellom, er bortsolt, en part bortforlent, 
saa contracten af ingen er achtit eller anset, oc fordi ville falde 
T. Maltisen saa vel som de andre besverligt, om samme første 
jodder skulle igien sammenkastis oc goedsit indføris, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at de sidste lodder, dennom
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emellom giort er, bør ved sin fulde magt at blifve, dog epterdi 
det befindes, at barnit icke haver fangit saa beleigligt goeds, 
som det burde epter recessen, ei heller nogen clar jordbog er 
ført tilstede paa alt goedsit; disligeste epterdi der tvistes om 
taxering paa skofven, bygning paa sædegaarden oc anden slig 
løsøre, da bør, hvis som Tf Maltisen udi saa maade formener 
at barnit er sket for kort udi, at indkomme til sambfrender, 
som epter vor naadigste befalning, som til dennom forhverfvis 
skal, kunde forfare epter en clar och rigtich jordbog, som for 
dennom tilstede føris skal paa alt goedsit, baade federne oc 
møderne, om jomfrue A. Kaas er sket skiel oc fylliste med beleigligt 
goeds ved Starupgaard, saa vel som oc om hinde er sket skiel 
oc fylliste for forne boel oc skouf, O. Uggerup bekommit hafver 
af hindes lod, saa vel som ocsaa om løsøre oc alle andre irringer 
dennom emellom er; der som da befindes, at hinde icke er sket 
skiel oc fylliste, da hinde at giøris udleg, som ret er, och 
samme deris sambfrender enten til mindelighed dennom emel
lom forhandle eller med domb oc ret at skillie en gang inden 
st. Mickels dag førstkommendis. Och efterdi forne første con- 
tract icke hafver verit i A. Rosenkrandzis verge dend tid, dend 
sidste skifte stoed, saa band kunde haft sig der epter at rette, 
da bør hånd for dend tiltalle kvit at vere.“ Hdb.19, 43—52,

*) Formodenlig Anne Kaases. 2) Reces 1558 § 39, 3) Noget 
lignende må være, udeladt, jfr. gengivelsen ovenfor i sagsøgernes 
indlæg, *) Sål. Hdb. 5) J. I, 2,102 i udgaven af 1590.

12. mårs. (Fr. kansleren, M. Parsberg, P. Gyllenstiern, 
A. Brake), Mogens Gøye til Gunderslouf, vor jægermester, 
på hans broderbörn Ifver og Falk Gøyes vegne, Eske Bilde 
til Valden på hans hustrus vegne, fru Anne til Baggisvong, 
Erik Kaasis enke, og Dorritte Krabbe til Eskier, Erik 
Løckis enke, tiltalte Hans Axel sen til Ruegaard: 1. fordi 
han på sin søsters Margrette Axelsdotters vegne tilholdt sig en 
søsterlod efter fru Ingeborch Skiel, skönt hans søster „skal
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have ladet sig beligge och auflit børn med ufri mend oc siden 
som en gemen oc løsactig kvinde fraan en sted til anden om
løbbit och omvankit her udi riget“, og efterdi hans afg. fader 
Axel Nielsen og han selv ikke havde forholdt efter recessen 
og kgl. forordninger, og hans søster for sit letfærdige levned 
og løsagtige gærninger heller ikke tilforn havde taget arv efter 
sin egen fader, moder eller søskende, burde hverken hun, om 
hun er i live, eller han, „paa sin søsters dend horis vegne“, 
tage arv efter fru I. Skiel. 2. fordi han „i dend sag emellom 
dennom oc sig omtvistest“ for samfrænder i Viburg havde i 
rette lagt 3 breve, som Niels Arenfeld til Gunde[r]tved, jomfru 
Talle Rosengaard til Herlufsdorp og her Rasmus Jensen, sogne
præst i Næstvid, havde udgivet, og som ikke vare udgangne 
med rette, hvorfor disse tre burde stå til rette. 3. fordi han 
ligeledes havde båret andre i Danmark og Norge forhvervede 
breve i rette, skont disse måtte regnes for bænkebreve. Sag
søgerne i rette lagde: 1. indlæg, hvorefter hverken M. Axels- 
dotters fader, A. Nielsen, eller hendes broder H. Axelsen 
„haver efter recessen x), gaardsretten 2) eller andre kongelige 
forordninger hinder fenkligen anholdet“; efter sine forældres 
død blev hun for sin løsagtighed udelukket fra arv og efter 
hendis søster jomfru Giertrud Axeldotters død tog H. Axelsen 
også alt dennes gods; H. Axelsen havde desuden medforseglet 
en kontrakt, hvorefter han så vel som fru Anne Krabbe og 
Karrine Krabbe vare medarvinger efter fru I. Skiel og han 
forpligtede sig til ikke at gore dem hinder eller forfang „i same 
arfve“ uden at han tillige æskede lod på sin søsters vegne, 
ligeså lidt som han til fru I. Skiels begravelse havde bekostet 
mere end en broderiod; nu gjorde han dog på søsterens vegne 
påstand på arvelod efter fru I. S., såsom „ingen at kand for
bryde arfve uden den, som fører afvindskiold emod riget“ 3); 
efter slig tilfald og lejlighed og da H. Axelsen med sagsøgerne 
havde indgåt en kontrakt om, at fru I. Sk.s efterladendes gods 
skulde „skiftes dem emellom hannom til en broderiod oc de
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andre til en søsterlod“, burde han efterkomme kontrakten, især 
da han efter den havde delt storste parten af fru I. S.s løsøre 
med dem og intet fordret på søsterens vegne; gårdsretten og 
recessen formældte udtrykkelig, „at hvilken frue eller jomfrue, 
som sig af ufrie mand lader beligge, hun haver forbrut hindes 
arfvegoeds4) oc efter hindes død skal det komme til hindes 
neste arfvinger“, 5) og da hun „icke udi nogen arfve er betagen 
efter fader, moder eller sødskind for hindes løsagtigheds skyld, 
hun megit mindre bør udi udarfve at indtrede“; det samme 
viste adskillige domme, udgangne i slige sager. 2. kontrakt, 
indgåt mellem H. Axelsen til Rudgaard, E. Løcke til Eskier 
på sin hustru D. Kabbis vegne, fru Anne Krabbis til Baggis- 
vong og fru Karren Krabbe til Flintholm om at skifte således 
efter deres morbroderdatter og farsterdatter fru I. Skiel til 
Vorgaard, at ,. voris børn oc arfvinge trede lige udi faders, 
moders eller arfvingers sted, lige som de selfver lefde oc per
sonlig tilstede vor, oc tage samme arf udi saa maade“, at hvis 
H. Axelsen dør for sin morbroderdatter fru I. S. skal hans 
born tage en fuld broderiod. Hvis E. Løckes hustru dør forst, 
skal „beggis voris børn, Dorritte Krabbes børn oc Karine 
Krabbes børn, trede udi voris sted“ og tage en fuld søsterlod 
efter deres farsterdatter. Hvis Anne Krabbe dør for sin farster
datter fru I. S., da skal hendes søstre Dorritte Krabbe og 
Karrine Krabbe, om de overleve hende, træde i hendes sted 
og tage en søsterlod, og hvis nogen af dem dør for Anne 
Krabbe, skal deres born træde i deres moders sted. Endvidere 
bepligtede kontrahenterne sig gensidig til ikke at gore hinandens 
born nogen forhindring eller forfang på hine arve, så vidt dem 
kunde tilfalde med rette. 3. vor egen og Danmarkes riges 
råds dom af Koldinghus 1. avg. 1590 6). 4. kongens og Dan
markes riges råds dom af Olborg Philippi Jacobi dag 1537 7). 
5. H. Axelsens skifteregister lydende bl. a., at han for en 
broderiod havde til sig annammet Predbiørn Gyllenstierns brev 
på 2000 daler, fru Margrete, Niels Kaasis, brev på 100 daler 8),

3



34 Kongens og rigens råds domme

Niels Kaas til Birkelse hans brev på 300 daler, Lavrids Frises 
brev udi Kringelhede på 100 daler, fru Mette Banners brev 
på 500 daler, fru Agata von Mhellens brev på 100 daler, fru 
Mette Banners brev på 240 daler, ialt 4040 (!) daler, så han 
havde 24 daler for meget til en broderiod og skulde give til 
hver søsterlod 8 daler. 6. tvende tingsvidner af Øster birke
ting 31. jan. og Henboe herredsting 3. feb. 1606, hvori 12 
vidnesbyrd have vundet, „at de samptligen hafde kient Mar- 
grete A.sdottér, baade førrind hun loed sig beligge oc epter, 
da er dennom fuld vitterligt, at hun hafver verit i deris eigen, 
siden hun første gang loed sig beligge, oc midlertid forholdet 
sig utuchteligen med løsactighed, dragen fraa en herregaard 
och til anden och udi andre forsamlinge, haver lefvit ock skicket 
sig løBachtigen som en utuchtig, gemen kvinde.“ 7. brev 
fra Mads Munk, rådmand i Veile, Mads Bredal, Peder Hof
mand, Bertel Madsen, Lauge Jonsen, Hans Søfrensen og Olluf 
Andersen, borgere, hvori de bekende, „at Margrete A.sdottér 
er blefven beligget af en skredder for 30 aar siden, oc at
H. Axelsen siden loed gribe hinde der i byen oc bortføre, oc
14 dage der epter vor hun kommen der til byen igien, vor 
der udi byen oc der omkring ofver 1 x/2 aars tid, før hun løb bort 
med en studenter.“ 8. missive fra fru Anne Barnekovs til 
Eske Bilde, hvori hun bekender, „at hinde dragis til minde, at 
Margrete A.sdottér nogen tid for hindis brøllup vor nogen 
kort tid for Valløeport oc epter hindes moder fik at vide, det 
vor H. Axelsens søster, loed hun hinde for hindes forældris 
skyld opførdre paa gaarden, oc vor der nogen tid lang.“ — 
Envold Kruse til Hiermindsløufgaard, vor rentemester, mødte 
med fuldmagt fra H. Axelsen og i rette lagde: 1. en op
sættelse af Viborg landsting 15. feb. 1606. 2. H. Axelsens
indlæg, hvori han vel ikke benægtede, at hans søster havde 
forset sig, men formente, „at epterdi hun haver ofverlefvit frue
I. Skiel, at hun da med slig hindes forseelse icke hafver forbrut 
dend arfve, hinde efter frue I. S. er tilfalden, men burde en
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søsterlod epter lougen. Formener ocsaa, at hun icke efter 
haandfestningen 3) kunde forbryde hindes arfvegods, uden hun 
hafde ført afvindskiold emoed kongen oc riget, hvilket icke 
sket er, tilmed dend forordning, om slige sager udgangen10), icke 
at lyde, de dermed skulle forbrut deris goeds, men at deris 
verge skulle det til sig annamme i deris lifstid; mener fordi 
hans søster Margrette at hafve arfvit en søsterlod efter lougen, 
oc saeme arfve hannom at vere hiembfalden oc icke til nogen 
fremmit; hvad belangendiB de domme, udi slige sager udgangen, 
hans medarfvinge dennom udi stefningen paaberober, sønderlig 
udi dend sag epter afg. Anders Bing, da haver Niels Kaas 
med flere goede mend forseiglit det forlenningsbref, de da om- 
trettit, oc de icke gierne ville, at samme bref skulle under - 
dømmis, underdannigst begierendis, at hannom motte veder- 
faris, hvis lougen, haandfestningen oc den forordning, om slige 
sager er udgangen, kunde hannom tilholde; til med at vere 
dømbt en anden domb paa en adelsperson for slig gierning, 
oc hun icke er fraadømbt hindes arfvegoeds; item dend con- 
tract, dem er emellom gangen, icke kand fraaholde hinde hindes 
arfve, ti hun icke derudi er benefnd, dend oc at formelde, saa 
vit hans lod och anpart sig derudi kunde lodne for en broder
part epter lougen oc recessen, derpaa skulle hans medarfvinge 
ingen forhindring giøre hannom udi nogen maade, oc i saa 
maade 9) formener hans søster at hafve arfvit en søsterlod epter 
frue I. Skiel, oc hånd siden arfvit hans søster, oc fordi tre 
søsterlodder hannom at tilkomme i afg. frue I. S.s arfve; icke 
heller hans medarfvinge nogit at vedkomme, hvis arfzoc skifte 
hannom oc hans søster haver emellom verit, eller om hun hans 
høstrues morgengafvebref hafver medbeseglit, oc om hun end 
det icke hafde giort, mente hånd, hun dermed icke kunde for
bryde hindes rette tilfaldne arf, oc som hans medarfvinge gifve 
til kende, at hun icke haver verit indsat, der svarer hånd til, 
at hans søster haver sig forset nogen aar tilforne, førrind dend 
forordning10), at slige kvinder skulle indsettis, er udgangen,

3*
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dog ligevel vor hun indsat paa Viuf oc der udbrut af sit fengsel,, 
som hånd oc med J. S. i Orup oc S. A. i Sønderbye deris bevis for 
os beviste; formente, at hun med ingen rømning kunde for
bryde hindes arfvegoeds; hånd icke heller før kort forleden 
vidste andet end hun ved døden vor afgangen, oc derfor icke 
hafver bekommit hindes anpart løsøre, som efter frue I. Skiel 
er skiftet, tilmed at han icke udi denne sag taler paa hans 
søsters vegne, men som hindes arfving taller paa sin egen 
vegne, och som hånd formener tilholder sig det, hannom epter 
lougen, haandfestningen och efter dend forordning giort er, saa 
och efter dend contracts liudelse, dennom er emellom gangen, med 
rette tilkommer“ ; han burde være kvit for deres tiltale. 3. jomfru 
Talle Rosengaards bekendelse, „at M. Axelsdotter vor echte- 
gifven ved Peder Mortensen, viit oc gifven til sammen udi Nest- 
vid, ungeferlig for 21 eller 22 aar siden, oc der efter vore de 
hoes hendes sal. moder oc tallid M. Axelsdaatter med hinder 
paa hindes gaard Aastofte“. 4. bevis på „deris echteskabs 
tilhobebindelse“ af sognepræsten i Nestvid. 5. Niels Arnfeldts 
bevis, „at dend tid M. Axelsdaatter hafde forset sig oc komb 
fraa Julland ofver til Sielland, da hafde hun en persoen med 
sig ved nafn Peder Mortensen, barnefød i Veile, som holt 
nogen tid hus udi Nørrehvalsøe ved Sonnerup oc vor undertiden 
hoes hans sal. forældre paa Sonnerup oc haver nu spurt, at 
hånd er dragen ofver til Norge, er blefven prest oc hafde hinde 
med sigw. 6. her Peder Mortensen, sognepræst til Jefnagger 
kirke i Aggershus læn i Norge, hans bekendelse, „at hans afg. 
høstrue M. Axelsdotter, som døde udi Jefnagger prestegaard 
dend 27. Aprilis 1604, hun vor Axel Nielsen til Palsgaard oc frue 
Anne Skel deris echte dotter och blefve de echteviede til sammen 
udi Nestvid.“ 7. adskillige vidner tagne i Norge, at Margrete 
Axelsdaatter var ægtegivet ved her Peder Mortensen, sogne
præst til Jefnagger kirke, og blev begravet i samme kirke den 
28. apr. 1604. — Hertil svarede Eske Bilde, at disse vidnes
byrd ikke vare lovlig forhvervede, da der ikke var givet varsel
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for dem efter recessenn), hvorimod E. Kruse i rette lagde 
indlæg fra H. Axelsen om, at hans søster havde overlevet fru 
I. Skiel, og da hun ikke var i Danmark, men i Norge og lå 
på sin sottesæng, der hans bud kom til hende „oc der ofver 
ved døden er hedenkallit“, var hans tjæner forårsaget „at fordre 
om kundskab, hun der er funden lefvendis“, og derfor for
hvervet godtfolks vidnesbyrd. Niels Arnfeld, jomfru T. Rosen- 
gaard og her Rasmus Jensen, præst i Nestvid, deres breve ere 
lovlig forhvervede og burde blive ved magt. Dom: „Efterdi 
vi befinde, at H. Axelsen haver med de Krabber indgaait en 
skriftlig contract oc forhandeling om frue I. Skiels arfve, hvor- 
ledis dennom emellom skiftes skulle, om de hindes død ofver- 
lefde, och udi saeme contract allene forbeholder sig en broder
iod oc icke nogit bemelt om sin søster M. Axelsdotter oc 
hinde nogen anpart udi samme arfve forbeholdet; det oc be
vises med underskrefne lodder, at hånd epter saeme contract 
med dennom haver skift dend samme part af løsøre, som af 
frue I. S. dem til arf falden vor, oc allene tagit der af en 
broderiod oc icke paa M. A.sdotters vegne nogen systerlod 
fordrit; udi lige maade befindes, at H. A. hafver udi udgift 
til frue I. S.s begrafvelses bekostning icke heller vidre end for 
sin broderiod betallit oc udgifvet oc i saa maade self ratificerit 
saeme contract, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
M. A.sdotter icke bør at arfve I. Skiel, men hindes arf bør 
at skiftes epter forne contractis liudelse.tt Hdb. 19, 52—63.

9 Reces 1576 § 12. *) Gårdsret 1562 § 16. 3> E. s. 1.
2,27 taler dog kun om forbrydelse af jord, og således også 
håndf. 1536 § 16, 1559 § 16, 1596 § 16. 4) Er frit citat
af gårdsret 1562, § 16, som lige så lidt som rec. 1576 § 12 
særlig fremhæver ufri mand, jfr. derimod rec. 1558 § 36. 
5) Denne sidste sætning hører hjemme i rec. 1576 § 12. 6) Trykt 
hos Rosenvinge: Udvalg 4, 207—16. 7) Trykt a. s. 1, 49—51. 
*) Anført 2 gange. 9) Hdb. har disse 4 ord 2 gange. 10) 
Herved må sigtes til reces 1576 § 12 jfr. ndfr., lwor det siges,
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at Margrete Akselsdatter blev gift 1574 eller 1575. ll) Rec. 
1576 § 14.

12. mårs. (Fr. H. Hamel.) Clavs Dyre til Linderumgaard, 
vor sekretær, som fuldmægtig for Moens Kaas til Støufring- 
gaard tiltalte m. Jens Giød s en, superintendent over Aarhus 
stift, m. Chresten Søfrensen Stub, kantor, og m. Niels 
Villads en for en dom af 9. oktbr. 1605 (fr.), afsagt mellem 
M. Kaas og m. Tøger Lavridsen, provst i Støfring herred, med 
en del sognemænd i Støfring og Miellerup samt her Søfren 
Pedersen, og lydende: „Epterdi profvisten haver epter ordi- 
nantzen x) holt sig til Støfring oc Miellerup kirker strags epter 
her Jens Rasmusens død oc afgang oc formanede menigheden 
i forne sogne til bøn oc paakaldelse til gud, om en gudfrycht- 
ich, lert oc skickelig mand til en sogneprest i afg. her Jensis 
sted, och saa ladet superintendenten vide, at der fattedis prest 
udi samme sogner, och her Søfren blef saa af bispen henskicket 
til provisten, oc provisten da hafver epter bispens skrifvelse 
oc lensmandens Eske Brock til Estrup, kongelig maits. befal- 
lingsmand paa Drotningborch, hans sambtøcke hendragit i forne 
sogner med her S. Pedersen, oc epter at her Søfren hafde giort 
tienniste baade for altarit oc af predikestoelen i begge kirker, 
oc samme hans tienniste behagede menigheden vel, saa at me
nigheden haver der ofver keist oc udnefnit epter ordinantzen 
siuf achte mend i hver sogen, hvilke siuf mend der haver med 
herridsprovistens raad oc samtøcke keist oc udvalt her S. Pe
dersen til deris sogneprest oc sielsorger at skulle blifve i afg. 
her Jensis sted i forne sogner, oc provisten med forne 7 mend 
haver forseglit her Søfrens kald i begge sogner, och forne kalds- 
mend vor her i dag udi capittel oc hvis kaldsbrefve, de her 
S. Pedersen gifvit hafver, vor fuld oc fast bestandig, och 
M. Kaas icke haver jus patronatus til forne sogner oc ei heller 
hans fuldmægtige L. Knudsen eller nogen anden vidste at be
skylde her S. P. enten i lerdom eller lefnit i nogen maade,
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och ordinantzen2) formelder, at hvor der fattig en sogneprest, 
saa skal strags en anden i dend dødis sted tilskickes, som samme 
kald kand forestaae, da vidste vi icke epter slig leiglighed her 
S. P.s kaldsbrefve at undersige, men dennom ved magt at 
blifve.“ C. Dyre i rette lagde derhos: 1. indlæg, lydende: 
„Epterdi Moegens Kaas strags efter, at m. Jens Giødesen haver 
ladet hannom om hans* sogneprestis død til kiende gifve och 
begierit at ville vide, hvorledis hånd udi saadan fald ville have 
forholdet, hafver M. Kaas sig saaledis emoed hannom erklerit, 
at hånd her udi Kiøbenhafn hoes de høilerde sig om en duelig 
persoen, som samme kald igien kunde forrestaae oc betienne, 
ville forhøre, som oc skede; M. Kaas oc samme persoen strags 
der epter til m. J. Giødesen hafver ofverskicket med venlig 
derhoes skrifvelse oc begiering, hånd hannom til samme kald 
ville forfremme oc paa hans embids vegne ordinere, dog skal 
der midlertid en anden prestmand af m. J. G. til sognerne vere 
forskicket, som er af en part sognemendene med herridspro- 
visten udi M. Kaasis fraaverelse oc udi eders kgl. maits. 
tienniste forhindret emoed hans vilge, hannom uvitterligt, til 
sognerne blefven vocerit oc kallit uanset, at hånd som en adels
persoen, som udi hofvidsognit haver sin hofvidgaard oc arfve- 
tienere, burde i det ringeste at eractis for beste sognemand, 
oc, som jeg formener, udi saadan fald have oc niude det første 
val oc kaar, som oc m. J. G. udi sin skrifvelse til hannom 
self haver billigen eftergifvet, saa hånd icke burde saaledis 
med sine tienere fraa saadan kald at udeluckis, epterdi ordi
nantzen2) udtryckeligen formelder, at naar nogen sogneprest 
døer oc afgaar, da skulle menige sognemend keise og udnefne 
siuf af de ældste oc achtiste inend udi sognit, som med prof- 
visten skulle udvellie en sogneprest; herforuden hafver icke 
heller saeme kald staait saa lenge leddigt fraa sognepresten 
er død oc til M. Kaas forne persoen til bispen haver forskicket, at 
derfore med saadan ulouglig kald, som jeg formener, skulle giøris 
fornøden saa hastig at fremfare, och formener jeg derfore for saadan
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forberørte oc atskillige orsager skyld paa M. K.s vegne saadan 
deris domb emoed ordinanzen at vere oc at dend bør magtløs 
at blifve oc icke komme M. K. paa sin friehed oc rettighed 
emoed ordinanzen, saadan kaar oc elects anlangendis, til for
fang eller hinder udi nogen maade.“ 2. m. J. Giødesens mis
sive til M. Kaas, lydende: „Fik jeg eders skrifvelse faae dage 
forleden, udi hvilket begieris jeg paa mit embeds vegne ville 
ordinere denne persoen Mickel Madsen Tyboe, hvilken i epter 
nogle af de høiler dis raad ville have forfremmit til at vere 
eders sogneprest i afgangen her Jens Støfring hans sted, saa 
kand jeg eder venligen icke forholde, at epter herridsprofvisten 
hafde verit udi begge sogner oc, som ordinanzen *) krefver af 
hannom, raad menigheden til at bede gud om en goed sielle- 
sørger, hafver jeg der epter paa mit embids vegne, som mand 
pleie[r] i stigterne, hvor en sogneprest feile[r], at giøre, forsent 
did en ung prestmand, hvis foreldre, som jeg merker, i self 
kiender, hans naufn er her Søfren Pedersen, at skulle lade sig der 
høre af predickestoelen oc raadde hannom, hånd icke skulle be
vare sig med at tage nogit kald, medmindre hånd merkte, det 
ske kunde louglige vise, det er med guds villie oc deris samb- 
tøoke, der udi hafve at raade; sagde hannom och, at i som 
beste sognemand skulle hafve ord der om, førrind hånd kunde 
begiere nogit kald; hvad herudi giort er, ved hånd self bestu; 
og i slutningen af brevet hed det: „saa staar det nu til eder 
goede M. Kaas, hvad i ville giøre herudi.“ — M. Jens Giødsen 
og m. Chresten Nielsen Reff, kannik, på Aarhus kapittels vegne 
mødte og i rette lagde: 1. indlæg, hvorefter de ikke havde 
forurettet M. Kaas med deres dom, „først efterdi 7 mend i 
hver sogen haver med herridsprovistens raad oc sambtøcke, 
M. Kaas advarit, keist og udvalt epter ordinanzen her S. Pe
dersen til deris sogneprest, oc hans fogit Lavrids Knudsen, 
hafver hoes verit oc optegnit deris naufne, som kaldet skulle 
udgifve, oc ingen giensigelse haver verit, der kallit gik. Der- 
nest formener de, M. Kaasis myndighed i kallit icke burde at
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omkaste de 7 mends kald, hannom icke heller megtich ene at 
forskrifve nogen persoen til superintendenten at skulle ordineris 
til det kirkekald, bønderne uadspurt, uden hånd hafde jus 
patronatus til kirken, som hans missive til superintendenten, 
gifvet dend 14. Augusti, derom saa lydde: „Er jeg venligen 
af eder begierendis, i ville vel giøre och ordinere denne per
soen oc det siden saaledis forskaffe, at hånd til sognen 
maa blifve forskicket oc til dennom kallit oc antagit“. For 
det tredie formener de dennom at have nogen epterretning 
i en domb for nogen aar siden udgangen i Viburg mellem 
afg. her Jørgen Løcke oc her Peder Pedersen Lessøe, om 
Lugens och Alstrup sogner, her Peder ville tilholde sig at 
vere prest udi oc mente sig der til lovligen efter ordinantzen 
at vere kaldit, hvilke sogner oc blef hannom tildømbt efter sit 
kaldsbref oc collatz liudelse, endog her J. Løcke, som dend 
beste sognemand oc hafde sin sedegaard oc nogle sine arfve- 
tienere i hofvidsognen, icke dertil haver gifvet sin samtøcke. 
Disligeste en domb 3) emellom her Sigfrid Rinttskatt, frieherren, 
som hafde sin gaard i sognen, och m. Peder Hegelund super
intendent i Riber stigt udgangen, udi hvilken superintendenten 
er tildømbt ingen uret at have giort, for hånd hafde ordinerit 
Bertel Lavridsen, epter hånd vor louglig kallit epter ordinantzen. 
Item en kongelige missive, tilskrefvet superintendenten i Riber 
sticht, at hånd med provisten skulle indsette her Anders Madsen 
til Rind oc Hiørning, efterdi hånd louglig er kallit af bønd
erne, endog frieherren, som hafde sin hofvidgaard i anexen 
stod hannom emoed4). For det fierde eftersom M. Kaas i sin 
beretning kiender sig at vere kirkeverge til Støfring kirke der- 
emoed hafver 7 mend med menige Støfring sognemend vundet 
efter tingsvindes liudelse, at de hafde ingen kirkeverge i Støf
ring sogen oc ingen der hafver verit sat, siden her Jens Ras
mussen hendøde, oc begierde M. Kaas ville vere deris kirke
verge. Och efter slig leiglighed formente capittelit nermere 
vere de 7 mends kald af hver sogen, som med provistens raad
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oc sambtøcke giort er, at følge, end M. K.s forset og begiering, 
medmindre hånd hafde self jus præsentandi et conferendi.u 
2. beretning fra provsten i Støfring herred, lydende: „Gifver 
til kiende, at bispen i Aarhus dend 19. julii 1605 haver for- 
skrefvit her Søfren Persen til hannem, at hånd skulle forfremme 
hannom til Støfring oc Mellerup prestekald, saa vit hånd kunde 
epter ordinantzen, hvilket hånd oc giorde oc sagde her Søfren 
for hannom, at hånd hafde lensmandens oc bispens loug dertil, 
Item at hånd ved en goed ven hafde ladet skrifve M. Kaas til 
om saeme kalds leiglighed, begierendis hans sambtøcke dertil, 
oc fik ingen svar tilbage, och provisten da haver foreholt 
menige sognemend af begge sogner, som da mesten tilstede 
vor i kirken, at de da alfvorlig skulle bede gud om raad, oc 
saa udveile 7 mend af de ældste og achteste udi begge sogner 
epter ordinantzens liudelse, som kallit skulle gifve paa menig- 
hedsens vegne, enten her Søfren eller en anden, Bom best 
kunde siunis dertil bekvemb at vere, saa ville hånd efter or
dinantzen af dennom tilbedit medforsegle. Derepter er her 
Søfren komn^n til hannom med begge kaldsbrefvene forseiglede 
oc begierit hans segel til vindisbiurd for saeme kaldsbref, hvilket 
hånd da oc forseglid oc ingen moedstand hannom der udi 
giordes i nogen maade; icke heller skal vere formelt i M. Kaasis 
stefning om kallit i annexsognit, dermed formente hånd at sam- 
tøcke det andet at vere ret. Item M. Kaas oc om saeme kalds 
leiglighed advarit, intet at ville giøre der ved, førrind kallit 
vor gangen; formente oc, at epterdi M. Kaas icke haver jus 
patronatus til Stoufring eller Mellerup kirker, at hånd da icke 
hafver vidre ret oc friehed til prestekallit at giøre end en 
anden acht sognemand, som lige ved hannom kand achtes at 
lønne sognepresten, och efter slig leiglighed saatte udi rette, 
om M. K. icke haver giort uret derudi oc bør derfor at stande 
til rette.w 3. den optegnelse, som M. Kaasis foged skulde have 
optegnet, om de mænd i Støfring, som skulde være kaldsmænd. 
— Ligeledes mødte her S. Pedersen og i rette lagde sit kalds-
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brev, som han mente burde blive ved magt, hvortil C. Dyre 
svarede, at de navne, som vare indskrevne i kaldsbrevet ikke 
kom overens med de på seddelen5) antegnede, som skulde kalde, 
hvoraf noksom var at forfare, at ikke alene M. Kaas som den 
bedste sognemand men og hans bønder „fraa kaldit vore for
skut“. Dom: „Epterdi M. Kaas haver sin hofvidgaard i 
Støfring sogen oc er den beste sognemand, hånd oc haver der i 
sognit sine tiennere, oc bode hånd self som den beste sogne
mand, hans fougit i hans fraaverelse. saa vel som hans tiennere 
fraan saeme kald ere udelugte oc mester Jens Giødsen oc hans 
medbrødre udi Aarhus cappittel dog hafver ved magt fundit 
samme kaldsbref, da sagde vi der paa saaledis af forrette, at 
deris domb icke bør at komme M. K. til hinder oc skade, men 
forne kaldsbref magtløs at vere, oc m. J. Giødsen oc hans med
brødre pligtich at igiengifve M. Kaas sin kost og tering.“ 
Hdb. 19, 63—69.

x) Kirkeord. 1539 bl. 33, 70. 2) Ribeartikler 1542 § 1.
9 Kongens og rigens råds dom af 19. apr. 1602 i Samling 
1596—1604, s. 375—77. 2) Missive 3. juli 1603 i Jyske
tegn. 5, 181: Her Sigfred Reinskatt havde „forestillet“ her 
Anders Madsen Nørlund, ‘ som har været lovlig kaldet til 
Rind og Hiørninge sogne, en usædvanlig forpligt, skont han 
ikke havde jus patronatus eller herlighed til sognene. Da 
provsten ikke vilde underskrive, blev præsten pludselig stødt fra 
sognene af S. Reinskatt, skont han var bleven kaldet af denne 
selv og menige sognemænd. Da nu præsten var lovlig kaldet 
efter ordinansen, skulde provsten straks indsætte ham i sog
nene. 5) Seddelen lød på 8 navne, brevet på 7, men kun 3 
vare fælles.

14. mårs. (Fr. H. Belov.) Henrik Belov til Spøtte- 
rup, råd og embedsmand på Kalløe, tiltalte Johan Brocken- 
hus til Tostrup, m. Jens Giødsen, superintendent i Aarhus 
stift, m. Chresten Stub, kantor i Aarhus domkirke, m. Peder
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Torkildsen, m. Niels Villadsen, m. Hans Pedersen, 
m. Hans og m. Chresten Nielsen, kanniker sstd., for en 
kapittelsdom af 16. mårs 1603, lydende: Da Agri kirke er 
en kannikekirke og ligger til skolemesteren i Aarhus med Agri 
præbende, samt al tilliggelse efter kongens fundats og kapitlets 
jordebog, og her Olluf Hansen giver af sin præstegård ligesom 
hans formænd årlig 1 pd. korn „til en bekiendelse“, og derhos 
ingen lænsmand har konfirmeret Agri kirke til nogen præst, 
men denne rettighed allene har fulgt kapitlet i Aarhus, og her 
O. Hansen har annammet kollats af kapitlet af jan. 1600, så 
kunne vi ikke domme mod vor egen kollats, men her O. Han
sen bör nyde og beholde den uden kgl. majt., som råder over 
kapitlet, og andre vil anderledes kende derom. Men hvad Egens 
kirke, som er annekset, er anlangende, så bör her O. Hansen 
besøge H. Belov og tage konfirmation af ham på kgl. majts. 
vegne, da det bevises med sal. Peder Ebbesens konfirmats, som 
blev givet her Sefren Mortensen, der, fordum bode i Agri, at 
være sket således. — Herimod i rette lagde H. Belov indlæg, 
hvorefter han, da her O. Hansen ikke vilde tage konfirmation 
af ham på Agri sogn eller göre kongen den ed, som præster 
burde göre efter den Biber ordinansés 17.kap., havde stævnet 
hint kollatsbrev for provsten i Mols herred, men denne havde 
indsat sagen for m. Jens Giødsen, og denne atter taget al Aar
hus kap ittel til sig; de capitulares havde så, i stedet for at sætte 
sagen fra sig og ind for tilbörlige dommere, afsagt hin dom, 
hvorved de havde dömt om jus patronatus rettighed, som ikke 
var stævnt for dem, dömt sit eget kollatsbrev ved magt, som 
ikke var berørt i stævningen, of dömt i en verdslig sag, som 
burde komme for verdslige dommere, ti når der tvistes om 
juris patronatus höjhed, da kan det ikke være en gejstlig sag, 
samt endelig tildömt sig selv jus patronatus over Agri, skönt 
de kgl. breve, som forlænte samme vicarie til skolemesteren i 
Aarhus, ikke formældte om nogen jus patronatus; imod de grunde 
og artikler, hvorpå dommen var funderet og besluttet, var det
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hans beretning: 1. Når det i en gammel kapittels jordebog 
fra 1427 hed: „præbendæ non habentes mensam, de qvibus tamen 
vicarii teneantur: prima est ecclesia Agri cum suis pertinentiis, 
item una curia ibidum, in qva Severinus Nicolai, dans 2 oras 
annonæ cum 2 solidis2); item Trugillus ibidem 1 ora[m] annonæ, 
1 skp. smør, agnus, anser, duo pulli; item Bartoldus ibidem 
tantum; item Severinus in Teherlodt ipse [.or..] annonæ, 1/2 skp. 
smør, agnus, anser, duo pulli; item Johannes degen 1 sk. grot“, 
svaredes dertil, at selv om jordebogen udtrykkelig formældte 
om jus patronatus, kunde de dog ikke holde dem det til med 
deres eget register. 2. Christian III.s brev3), hvorved Agri 
præbende til Aars domkirke gaves til skolemesteren i Aarhus, 
viste netop, at kapitlet, som ikke var nævnt, ikke skulde have 
den, og da jus patronatus ikke var nævnt, havde kongen tacite 
forbeholdt sig den. 3. det udaterede register, som ^andtes blandt 
m. Mats Langes breve og lød: „udi Agri, her Søfren er til 
Aarhus skoele, hans prestegaard, hånd iboer, er liden afvel 
oc liden engebierring, oc kand hånd saae ørtug rug, 1%
ørtug biug oc 6 skpr. arre oc gifver hånd skoelemesteren 1 
ørtug rug, 1 ørtug byg, oc er der skouf til“, var ikke auten- 
ticum og beviste intet, så det var at forundre, at de danemænd 
i kapitlet vilde indføre det purt i deres dom til dermed at 
vinde jus patronatus. 4. Når der ikke var fundet nogen læns
mands kollatsbrev i Agri præstegård og dommen derfor for
mente, at jus patronatus ikke burde følge kongen, var det en 
farlig og uhørlig lov, om kongen af den grund skulde miste 
sin hojhed. 5. i dommen henvistes til, at Fredrik II.s brev 
19. junii 1582 formældte, at kanniker og kapitlet må beholde 
jus patronatus rettighed, som de have haft af arilds tid, men 
kapitlet havde ikke bevist, at det havde slig ret til Agri kirke 
af arilds tid. 6. Når det anførtes, at kapitlet havde jus con- 
ferendi til Hedested kirke, kunde dertil intet svares, da den 
ikke lå i Kalløe læn. 7. til beslutningen af dommen måtte 
svares, at afgiften af 2 ørtug korn, som præsten i Agri giver
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skolemesteren, intet beviste, ti det findes i Kalløe læn og anden 
steds, at præster „gifve dennom, som er forient med slige 
geistlige beneficia aarligen nogen tønder korn, oc jus patrona
tus med ald sin importinentzer oc tilbehørig alligevel følger 
kongelig mait. oc kronen“; men desuden havde skolemesteren 
ikke locum i kapitlet og havde aldrig tilholdt sig jus patrona
tus. Til støtte for sine påstande i rette lagde han nu: a. 24 
mænds vidne af Mols herredsting 16. apr. 1603, at lænsmanden 
på Kalløe altid havde ladet høre Agri kirkes regnskab samt 
stædt og fæstet kirkens og kongens tiender og kirkens jord 
bort. b. 24 mænds vidne af sam. ting 6. apr. s. å., at Agri 
mænd altid havde kaldet sig en sognepræst, når den forrige 
var død. c. brev af 18. novbr. 1599, udg. af her Olluf Hansen 
og 7 andre danemænd, at Agri sognemænd have kaldet her O. Hansen, 
d. kollatsbrev af 1599, at Agri sognemændbåde kaldte og „forskut“ 
sognepræster, efter som de havde hørt dem prædike, e. 24 mænds 
vidne, at sognemænd i Agri så vel som i andre omliggende sogne 
altid havde kaldet sognepræst, f. 24 mænds vidne, at læns
manden på Kalløe altid havde hørt Agri kirkes regnskab siden 
kgl. befaling udgik, at hver lænsmand skulde være „stichtlens- 
mand“ i sit læn. g. skrivelse af 13. septbr. 1599 fra m. Jens 
Giødsen, hvori han bekendte, at Agri sognemænd havde den 
ret til at kalde sig en sognepræst. I henhold til det anførte 
påstod H. Belov, at da kapitlet mod ordinansen havde tilholdt 
sig jus patronatus, hvad enten man nu vilde kalde det jus 
offerendi, præsentandi, conferendi eller confirmandi, så burde 
kapitlets dom ikke komme kongen og kronen til skade på 
nogen jus patronatus rettighed. — Mester J. Giødsen og m. 
Chresten Reff vare mødte og i rette lagde kapitlets svar, hvori 
de henholdt sig til sin dom og påstode, at lænsmanden på 
Kalløe alene havde givet kollats på Egenis sogn, men ikke på 
Agri, som var hovedsognet, hvis præst skulde give 1 pund korn 
til skolemesteren. „Da efterdi befindes, at m. Jens oc hans 
medbrødre udi Aarhus capittel haver dømbt om jus patronatus
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til Agri kirke, som icke vor deris domb, de oc hafver dømbt 
udi deris egen sag och tildømbt dennom self dend jus, endog 
alleniste vor indstefnd for dennom en prest, oc fordrit domb, 
om hånd burde at tage collats af lensmanden, da haver H. 
Belov med vor naadigste bevilling indlat sig med dennom 
paa vore vegne, oc de med hannom paa forne capittels vegne 
udi mindelighed at forenis oc forliges, och ere der om 
med vor naadigste bevilling blefven endeliget), venligen oc vel 
forligte, at jus patronatus til Agri kirke skal her efter som til- 
forne blifve hoes os oc cronen, oc lensmanden paa Kalløe paa 
vore oc cronens vegne at gifve presten udi Agri sogner der 
paa collatz, dog hvis rettighed der af arrilds tid hafver verit 
funderit til skoelemesters underholdning udi Aarhus med hvis 
anden rettighed hans formand skoelemestere fult hafver, han
nom angerløs at følge.“ Hdb. 19, 70—77.

r) Må være: 1. 2) Hdb. solore. 3) Af 14. apr. 1545 i
Dske. Kancelliregistr. Kbh. 1881—82 s. 278.

14. mårs. Morten Mogensen til Østrid, landsdommer i 
Halland, forordnet værge for fru Giertrud Stigsdotter til 
Uerup, tiltalte Ebbe Munk til Fielebroe, embedsmand på 
Andvorskouf, fordi han forholdt hende Damsgaard i Vest- 
erhesinge, som afg. Hans Oldeland med hendes bevilling 
havde fåt til magelav af hans (E. M.s) afg. moder fru Kiers- 
tine for en gård i Espe, som var tilfaldet hende i arv efter
hendes afg. born, hvilken gård havde fulgt ham og hans for
ældre som pant, og det skont fru G. Stigsdotter til hans værne
ting havde ladet gore lovlig kyndeløsning på den gård med
mere gods, han havde i pant, og dernæst til Martini ladet
opbyde til hans foged på Fiellebroe 800 daler og 60 rinske 
gylden med landgilden af gården, hvorefter tilbudet blev gen
taget til tinge og der blev æsket, hvad breve og adkomst hånd 
havde på gården. Hans foged havde påberåbt sig H. Oldelands 
udgivne breve, men disse burde ingen magt have, og E. Munk
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betale kost, tæring, skade og forsømmelse. Hidstævnet var 
H. Oldeland, som havde givet E. Munk sit brev, og nu i rette 
lagde M. Mogensen: 1. register, dagtegnet Veirupgaard ons
dagen for Simonis og Judæ 1563, formældende, at en gård i 
Espe, som skyldte 5 ørtug byg, 1 fjd. smor, 1 bolgalt, og som 
stod i pant, var tilfaldet fru Giertrud Stiesdaatter at indløse. 
2. Hans Odelands brev af 3. febr. 1560, at han af sin broder- 
hustru Giertrud, Christoffer Oldelands, til Veirupgaard, havde 
modtaget i mageskifte en gård i Espe mod Damsgaard i Hæs- 
inge. 3. et skiftebrev af Veirup 15. jan. 1570, lydende, at 
Ulfeld Christoffersen til Jersøehave og Hans Oldeland Chri
stoffersen gore vitterligt, at som der er tilfaldet „min kierre 
høstrue Giertrud Stigsdotter oc hindes son forne H. Oldeland" 
i arv efter hendes born to gårde i Fangel og Espe, som er 
ufrit gods i så måde, at når de to gårde blive indløst, da 
skal H. Oldeland give min hustru 50 daler, og siden skal jeg, 
H. O., have 5x/2 ørtug korn i de to gårde, som loven og 
skiftebreven derom formælder — så har jeg Ulfeld Chr. og 
min hustru, G. S., været over mageskifte med hendes son, H. 
O., således at hun skal have til eje den gård i Espe, hvorimod 
H. O. skal have gården i Fangel, dog skal Ulfeld Chr. forst 
indløse gårdene for det, de ere pantsatte for, og efterlade H. O. 
1/2 ørtug skyld, som var tilfaldet hende i gården i Fangel og 
50 daler, som han skulde betale, når gårdene vare indløste. — 
E. Munk mødte og i rette lagde: fi. Oldelands brev af Odense 
2. juni 1587, hvorefter han skyldte ham 100 rdl., som skulde 
betales til næste st. Knuds dag, og skete det ikke, skulde E. 
M. beholde til evindelig ejendom hans arvegods, som hans 
fader havde pantet af H. O.s fader, og han selv nu havde i 
hånd og hævd. Dernæst berettede E. Munk, at H. O. ikke 
var stævnet og heller ikke Casper Markdaner, hvem sagen også 
vedkom; sagen havde for været for os i rette, og vor dom af 
22. juni 1596x) hjemfandt den da til forst at ordeles på 
herredsting og landsting, hvad endnu ikke var sket. — M.
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Mogensen svarede, at H. Oldeland var stævnet for sit brev, og 
at den gård i Espe var udlagt fru G. S. for hendes arvegods; 
H. Oldeland kunde ikke afhænde sin moders gods. Sagen 
havde været til herredsting, hvor der blev kyndt løsen, og E. 
Munk skulde ikke med sligt skudsmål forspilde sagen, da dog intet 
til herredsting eller landsting kunde dommes på H. Oldelands 
brev. Derhos i rette lagde han H. O.s brev af Odense 20. 
septbr. 1595, hvori denne bekendte, at det brev han havde givet 
E. Munk kun angik hans eget gods og ingenlunde hans moders 
gård i Espe, som E. Munk også havde i pant, og som siden 
blev magelagt til sal. Hans Oldeland for Dambsgaard i Vester- 
hesinge sogn. E. Munk i rette lagde som svar fru G. S.s 
husbond H. Oldelands pantebrev på hint gods, hvori han kendte 
det for sit arvegods; det burde derfor følge hans son, H. Olde
land. Dom: „Epterdi saeme sag tilforne haver verit indstefnit 
for os, oc E. Muuk da haver forskut sig hiemb til herridsting der at 
ville lide domb, och der sagen er kommen udi rette, kunde den icke 
der ordelis oc det bevises med skifteregister, at den gaard udi 
Esbe, som Damsgaard for er udlagt, haver verit frue Giertrud 
Stiesdotters arfvegoeds, oc icke hindes hosbonds, da vor hindes søn, 
H. Oldeland, icke fnegtich saeme hindes goeds at afhende. < Och 
epterdi det bevises med tingsvinder af Salling herridsting, at 
hun haver ladet lovlig løsekynde paa saeme gaard, oc der saa 
vel som for hans hofvidgaard ladet opbiude de pendinge, samme 
gaard stoed i pant for, saa vel som det aars skyld oc land
gilde, da bør E. Munk samme penge oc landgilde at annamme 
oc Dambsgaard at lade epterfølge frue Giertrud; men det andet 
goeds, hans pantebref om formelder, hannom efter H. Oldela nds 
udgifne brefve for eigendomb at følge. Men dersom E. Munk 
formener, H. O. at have solt hannom vidre end hånd kand 
hiemble hannom, da der gaae om, saa vide loug oc ret er, 
naar hånd derfor stefnis.“ Hdb. 19, 77—82.

x) Se Samling 1595—1604 s. 121; dommen afsagdes da 
mellem fru Helvig Hardenberg og Ebbe Munk; a. st. bor i
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overensstemmelse med dommen ovfr. læses Vester Hesing for 
Vester Hassing.

14. mårs. Menige selvejerbønder i Løe herred, 
under Trøiborg liggende, tiltalte Godske Randzov til Trøi- 
borch, fordi følgende brev (fr.), som hans farbroder havde ud
givet til dem på Trøiborch den 24. febr. 1580, ikke var blevet 
holdt: „Jeg Peder Randzov til Trøiborg, kiendes oc giør alle 
vitterligt udi (!) dette mit obne bref, at jeg haver handelit med 
min[e] tienere, de selfeger bønder i Løe herrid, om deris bønder
grund oc eigendomb, hvilke de nu hafver oplat oc ofvergifven 
mig og mine sande arfvinger fraa dennom oc deris rette sande 
arfvinger epter deris bekiendelse oc tingsvindes liudelse, udi 
saa maade, at de oc deris høstruer skal niude oc bruge saeme 
deris gaard[i]s brugelse udi deris oc deris høstruer s lifvistid uden 
feste, oc naar de oc deris høstruer døer oc afgaar, da skal 
deris børn oc arfvinger niude saadan deris gaard[i]s brugelse for 
tilbørlig indfestning oc ei festis dennom fraa haande uden at 
de selfver forbriuder oc forkaster det. Sammeledis forpligter 
oc forbinder jeg mig oc mine arfvinge, at holde dennom oc 
deris arfvinger fri for selfeiger bønderskat, -saa at de skal icke 
gifve mere til kongeskat end som andre festego eds udi Løe 
herrid.“ De havde også i rette stævnet fru Margrette Rand- 
zov, afg. Peder1) Randzovs enke, Henrik Buchvolld, befalings
mand på Gottorpe, og Tomas Randzov til Vestersei, og frem- 
lagde nu indlæg, hvorefter de „ud af arrilds tid have verit 
jordeigre oc selfeigre bønder oc nu af afg. P. R. nogen aar for
leden mere af frycht end egen villighed motte bebrefve fraa 
dennom deris oc deris afgangne forældris gamble frieheder, oc 
hånd der emoed med bref og segel haver forsekrit dennom oc 
deris høstruer at niude oc bruge saeme gaarde deris lifvistid 
uden feste oc epter deris dødelig afgang skulle deris børn 
niude samme gaard[i]s brugelse for en tilbørlig feste efter hans 
udgifven brefs liudelse, hvilken hans forskrifning icke er epter-
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kommit, men der emoed icke allenniste saeme deris frieheder 
hafver forkrenkit, men ocsaa skyld oc landgilde 3 eller 4 dub- 
belt forhøiet oc med stoer utilbørlig treldomb oc arbed til 
Trøiborg dennom besverget, tilmed laante dennom bort til 
fremmede herskab at motte føre ris af Trøiborg stafn, grund 
og kier oc til de Friser deris dige, saa de icke hafver vidst 
dennom nogen friehed uden trel oc arbeide, och efter de epter 
hans død ingen forbedring fornumme, men motte blifve under 
samme trengsel o c biurde, hafve de verit fororsagit til herrids- 
ting oc landsting deris ret at søge.“ Et tingsvidne af 9. juni 
1604 (fr.) viste, at J. Jensen i Vivum, som har været en 
jordegen bonde og under én redsel, nu måtte give tvende redsel 
og tvende skyld og 30 daler stedsmål, endog hans moder endnu 
levede, hvad der klarlig var mod P. Randzovs brev. De i 
Lorup besvergede sig over, at den gamle skyld var forhojet 
og lx/2 otting jord dem frataget og fæstet til andre fæste
gårde; M. Lavridsen havde fæstet x/2 bondegård for 30 daler 
fæstepenge, som er mod P. R.s brev. Et tingsvidne af 9. juni 
1604 (fr.) af Løe herredsting viste, at J. Hansen og den Vester- 
gaards bol i Harris har været fri bøndergårde og hver gjort 
én redsel, men nu er deraf gjort 3 bol med skyld og tyngsel 
så hdj som i det ganske herred. Et tingsvidne af 2. juni s. å. 
(fr.) viste, at x/2 otting jord, som tilhørte Vestergaard i Harris 
er taget derfra og lagt til en fæstegård i Harris, som I. Povil- 
sen nu påbor. I Vivum var x/2 selvejer bønderbol, hvorfra 
hans velbyrdighed lod tage x/2 otting jord og lægge til fæste 
og besværgede moksen i 15 år med adskillig „tønge oc trel
domb“ imod hans eget brev. Da dette således ikke var blevet 
holdt, påstode sagsøgerne, at P. Randzovs arvinger måtte have 
forbrudt den rettighed, han sig vilde tilegne i samme bønder
gårde, og de komme til deres arilds frihed igen og blive selv
ejere som tilforn med skat og pligt som andre jordegne bønder. 
Endelig i rette lagde de et register over, hvad landgilde der 
var opsat og forhojet på deres gårde, som beløb sig til en stor

4*
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sum, og desuden på de jorder og enge, som var taget fra deres 
gårde og lagt til hans fæstegods. — G. Randzov lod ved fuld
mægtig i rette lægge indlæg, hvorefter Fredrik II. havde til
ladt hans farbroder P. Randzov at tilforhandle sig selvejeres 
ejendom i Løe herred, hvorefter han havde handlet med dem, 
at de frivilligen havde opladt ham deres frihed og bonderettig
hed, så de ikke havde anden ret i deres gårde end fæstebønder; 
den bonderet havde fulgt hans farbroder i 22 år og ham selv 
i 3 år uillet og ukært; han havde hverken forhojet eller for
ringet nogen af dem: de otting jord, som er kommet fra
de selvejergårde til fæstegårde, ere betalte med 100 mrk. Ib., 
så de ikke kunde besverge dem; den otting jord i Vivum er 
betalt H. Hansen og P. Villands hver med 15 daler; Peder 
Kiers halvgård i Lorup havde P. Randzov tilbudt ham mod 
at vedligeholde denne øde gård og gore ægt og arbejd lige ved 
andre halve bolsmænd i Lorup, hvad han *ej vilde; han havde 
og imod forbud afført afgrøden af Lørup mark i Hvid- 
ding herred over markeskel, hvorfor han blev volddelt; han 
vilde have solgt J. Pedersen i Lørup samme halvgård for 60 
daler, og da han ikke vilde give så meget, havde han solgt 
J. Pedersen den for 50 daler og 2 læs hø årlig, men pengene 
stode endnu ubetalt, og da P. Kier ikke vilde nojes dermed, 
gik en kontrakt mellem ham og J. Lavridsen, som fik J. Pedersens 
hustru, til Viborg landsting, at han skulde have 30 daler 
mere, end han havde modtaget, og så give fuld, tryg afkald. 
P. Kier havde altså efter recessen2) selv forårsaget sig fra samme 
halvgård. Hvad Anne Madskone angik, så kom hun fra sin 
gård efter sin husbonds død for sin store armod og gæld, da 
hun ikke kunde holde gården ved magt, så den måtte bort- 
stædes til en anden, som havde opsat til hende på gårdens 
grund 3 bindinger hus, som hun kunde bo i sin livstid, hvor
hos hun fik årlig 2 skpr. bygsæd og 2 stykker eng at hjælpe 
sig med. Da nu sagsøgerne forst beklagede sig efter P. Rand- 
zovs død og ikke kunde bevise, at han (G. R.) havde forurettet
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dem eller Anne Madskone i nogen måde, burde han være kvit 
for deres tiltale og de give kost og tæring. Dernæst lod G. 
Randzov i rette lægge to tingsvidner af Løfve herredsting løver
dag næst efter oculi 1585, lydende, at selvejerbønder der havde 
opladt Peder Randzov deres bondefrihed og rettighed i grund 
og ejendom, som de nu skulde bruge som andet fæstegods i 
Løe herred. Dom: „Epterdi de selfeigre bønder udi Løe herrid 
hafver oplat afg. P. Randzov deris gaarde, paa det de motte 
niude den friehed der paa, som hans bref om formelder med 
slig vilkor, at de oc deris høstruer skulle beholde deris gaardis 
brugelse udi deris lifstid uden feste oc deris arfvinger oc saa 
skulle niude deris gaarders brugelse for skiellig feste oc icke 
dennom fraa festis til nogen fremmede, oc icke de hafver 
mot det niude efter saeme brefvis liudelse, men befindes icke 
allenniste, at eigendommen er tagit fraa deris bøndergaarde oc 
lagt til andet festegoeds, landgilden paa deris gaarde forhøiget, 
oc en part til fremmede oc icke til de rette arfeigere at vere 
bortfest, da sagde vi der paa saaledes af for rette, at forne self- 
eigerbønder icke ere pligtige at holde hvis forhandeling, de 
udi saa maade hafver med P. R. indgangit, men bør der for 
frie at vere, oc deris bøndereigendomb dennom self ubehindret 
at følge.“ Hdb. 19, 82—87.

*) De sidste fem ord ere understregede og skulle vist 
udgå. Ifølge de almindelige stamtavler var P. Randzov gift 
med Katrine Domme, og der findes ellers ingen antydning af, 
at han efterlod sig nogen enke. 2) Reces 1558 § 42.

15. mårs. (Fr. P. Gyllenstiern, O. Rosenspar, E. Brock.) 
Holger Ulf stand til Vosborrig og Melkior Ulfstand 
til Axelvold, brødre, samt andre fru Talle Ulfstands arvinger 
tiltalte Holger Ulfstand til Heckebierrig, fordi han af fru 
T. Ulfstands gods tilholdt sig Skabbersøegaard alene, og i rette 
lagde: 1. H. Ulfstands skøde på denne gård af st. Mickels- 
dag 1599 til fru T. U. 2. Sammes papirsbrev af Heckebierrig
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12. febr. 1585, hvorved han overdrog sin farsyster fru T. U. 
Skabbersøegaard og gods således, som hans fader Jens Ulfstand 
havde arvet det efter sine forældre, og hun havde gjort ham 
vederlag for de forbedringer, det havde modtaget i hans og 
hans faders tid; herpå skulde hun snart have forvaring på per
gament. 3. en jordebog over nævnte gård med påskrift: „Dette 
er dend rette jordbog, som jeg H. Ulfstand, Jensis søn, hafver 
antvorit min kierre fadersyster fru T. Ulfstand til vederlag for 
Heckebierriggaard og goeds. Holger Ulfstand, egen haand“. 
4. en kontrakt mellem de samme, at hun har opdraget ham 
Heckeberggaard og Adserstorp og han hende Skabbersøegaard, 
dateret Heckeberg 1. febr. 1595. 5. en beskikkelse af Skab-
bersøe 26. juni 1597, hvori fru T. U. begærede af sine søstre- 
døtre fru Lene og fru Karrine Thott, om de vilde tale med 
ham og fli hende hans mening, om han efter sit tilbud vilde 
opdrage hende Heckebierrig gods og igen annamme Skabbersøe; 
hun skulde efter hans begæring nok gore sin storste flid hos 
Melkior og Holger Ulfstand, at han efter hendes død måtte be
komme deres lod i Skabbersøegaard mod, at de forsikredes i 
hendes andre hovedgårde. 6. Holger Ulfstands forlæningsbrev 
af Heckebierg 25. oktbr. 1602, hvorved han forlænte fru T. 
Ulfstand Heckebierrig med gods at besidde hendes livstid. 7. et 
andet forlæningsbrev af Heckebierrig 16. mårs 1603, hvormed 
han forlænte fru T. U. med Adserstorpgaard hendes livstid. 
8. indlæg, hvorefter T. U.s skøder til H. U. til Heckebierrig 
på Skabbersøe hovedgård med Svenstrup by forlods skulde være 
gjorte mod adskillige artikler i loven, recessen og håndfæst
ningen og mod H. U.s forste kontrakt og skøde og en under
skreven jordebog, som dette refererer sig til, hvilken kontrakt 
og jordebog vi samtligen med dennem have samtykt; H. U. 
burde efterkomme dem; han havde siden bortbyttet af jorde- 
bogen gods for to gårde i Ebberup; den sidste kontrakt „er giort 
hindes laugverge oc os andre hindes arfvinger hemeligvis oc uvitter-
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ligt, och ei vi vidste derom nogen besked dend stund frue T.U.lefvede 
och ei heller hun slige skøder eller contract ville vere for os nogen 
tid bekient, men kunde bevise[s] med frue Tallis skriftelich svar til 
H. Ulfstands tilbud, at H. U. self haver derpaa practicerit at ville 
skillie os i slige maader ved voris rette arf oc dend sig tilvende, 
oc epterdi lougen icke tilsteder en arfving mere end en anden, 
hvor de ere alle lige ner, hvilket med atskillige artikler udi 
lougen, recessen og haandfestningen kand bevises, disligeste och 
[med] kong. maits. oc Danmarkis riges raads domme, och for
mener vi, at denne leiglighed emellom frue Talle oc H. Ulfs- 
tand mere med rette kand forstaais til et mageskifte at vere 
giort end til en gafve, epterdi hånd haver antvorit frue Talle 
Heckebierrig oc self beholdet Skabersøe, ti der som det skulle 
vere en gafve, burde der jo ingen udleg eller betalling at vere 
sket forre, oc siunes dette under it skin, man i saa maade 
ville med arf vesvig besnelle os fraa voris rette tilfalden arfu. 
De påstode derfor, at da H. U. havde tilhandlet sig Skabber- 
søe hemmeligvis og imod den forste kontrakt mod al naturlig 
lov og skreven landsbrug og imod kongelige domme, så burde 
H. U.s sidste skøder ingen magt have. — H. Ulfstand lod ved 
Hans Povelsen, borger i Ydsted, i rette lægge: 1. hint gavebrev 
af Heckebierrig 25. oktbr. 1602, hvorved fru T. V. skødede og gav 
H. U. Skabbersøegaard og gods. 2. indlæg, hvorefter han havde 
forlænt sin fadersøster mfed 3 sædegårde med goeds, som er hartad 
100 gårde og bol kvit og frit hendes livstid; til gengæld havde 
hun givet ham Skabbersøegaard og gods, og dette kunde derfor 
icke arveligen være tilfaldet hans medarvinger og „eptersom de for
mener saeme skøde at skulle vere emoed lougen, saa er er der 
emoed mit svar, at efterdi min sallige fadersyster vor enke 
dend tid, hun samme skøde udgifvet hafver, oc det goeds, som 
skøden paalyder, haver epterfult mig efter skødens liudelse, 
saa formener jeg efter mange domme, som for kongelig mait. 
oc Danmarkis riges raad ere gangne, same skøde louglig oc
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ret at vere.“ Hvis sagsøgerne vilde beråbe sig på en skrivelse, 
han havde sendt sin fadersøster, så burde han forst have været 
stævnet derfor. Hans fadersøster havde i lige måde givet hans 
medarvinger en stor part jordegods, som de agtede for ret at være, 
men ingen er stævnet for slig gave uden han alene; hans skøde 
burde blive ved magt. Dom: „Epterdi recessen1) udi det 
49. artikel tillader en adelsmand at maa sit goeds med sit 
bref oc seigel oc goede mends vindisbiurd baade selge oc 
skiøde, dog at det selgis til frie folk; det oc til des efter forne 
artickel hafver verit adelspersoener, saa vel enkefruer som 
riddermendsmend frit for deris goeds at afhende med goede 
mends vindisbiurd oc forsegling, oc efterdi Skabbersøegaard 
oc goeds haver hørt hinde self til, oc hun for den fordel, hun 
sig dermed skaffe kunde, sligt hafver giort, da sagde vi der 
paa saaledis af for rette, at forne skøde oc gafvebref, afg. frue 
T. Ulfstand H. Ulfstand gifvet haver, bør ved sin fulde magt 
at blifve, oc Skabersøegaard oc goeds, forne skiøde och gafve
bref omformelder, hannom och hans arfvinger angerløst at 
følge.“ Hdb. 19, 87—92.

V Rec. 1558.

15. mårs. (Fr. Hendrik Løcke.} Sigvord Grubbe til Hof
dal, embedsmand på Malmøe slot, på sin hustrumormoders fru 
KarrineBannerstil Høgholt, Gregers Trudsens, hendes vegne 
o’g Otte Linden ov til Borrebye på sin hustrus vegne tiltalte 
(indlæg) Hans Axelsen til Rugaard, Mogens Gøye til 
Gundersløfholm på sine broderborns vegne, fru Anne Krabbe 
til Baggisvogn, Erik Kaasis enke, og fru Dorrite Krabbe 
til Eskier, Erik Løckis enke, med deres lovværge, alle fru 
Ingeborg Skiels arvinger, fordi de sad inde med Otte Banners 
gods, som han havde forlænt fru I. Skiel hendes livstid, 
skont det var l1^ år siden fru I. S.s død og O. Banners 
gods straks burde have tilfaldet hans arvinger, og disse
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burde have fåt udleveret en rigtig jordebog over alt O. 
B.s arvegods; en sådan burde indstævnte uden videre ophold 
skaffe tilstæde tilligemed de godset tilhørende breve, så de 
kunde komme til et endeligt skifte på godset. — Eske Bilde til 
Ellinge, embedsmand på Helsingborg, mødte på egne og 
medarvingers vegne og berettede, at det ikke var deres for- 
sommelse, om sagsøgerne ikke havde fåt jordebog og breve, ti 
de havde ofte tilbudt at gore det klart og rigtigt, men årsagen 
var, at Hans Ax elsen var inddraget på deres fællesgård Vor- 
gaard i uskiftet bo, så de ikke kunde inddrage til ham i 
fællig; desuden vidste de ikke, om der fandtes nogen forseglet 
jordebog. — H. Axelsen lod i rette lægge indlæg, underskrevet 
med fru Anne Marsvins egen hånd, hvori hun formente, at 
hverken hun eller hendes husbond havde forment medarvingerne 
at udtage samme jordebreve, når deres fuldmægtig vilde komme 
med nøglen til kammer, kiste og skrin, som brevene inde og 
udi ere; hendes husbond var af samfrænder fridomt 7. oktbr. 
1605 (fr.) for skyld i, at brevene ikke vare leverede. Des
uden i rette lagdes breve og beskikkelser om jordebøgerne 
og brevene. — S. Grubbe og O. Lindenov svarede, at de tit 
og ofte tilbød men intet fremlagde; landgilden stod der
for endnu hos bønderne, dem til stor skade; indstævnte burde 
stå til rette for skade og omkostning. Dom: „Frue I. Skiels 
arfvinger vor pligtich at forskaffe frue K. Banner oc O. Linde
nov en clar, rigtich jordbog paa alle O. Banners goeds, arfve- 
goeds, kiøbegoeds oc pantegoeds, som frue I. Skiel med forient 
vor, oc til dennom oc deris medarfvinger at ofveranvorde 
forne goeds med alle hvis eigendombBbrefve oc andre brefve 
saeme goeds anrørendis med hindes lifsforlenningsbref, oc det 
inden dend neste ottende dag efter pindzdag i vor kiøbsted Olborg 
førstkommendis, oc frue I. Skiels arfvinger samptligen pligtich 
at stande dennom til rette for hvis skade, de derofver lit hafde, 
at samme jordbog oc brefve dennom udi saa langer tid hafver 
verit fraaholdit.“ Håb. 19, 92—96.
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15. mårs. (Fr. H. Løcke.) Melkior Ulfstand til 
Axelvold tiltalte Byrge Rosenkrandz til Ørup, fordi han 
af denne forfulgtes med rettergang for et løfte, han havde været 
i sammen med hans broder Axel Rosenkrandz til Glimminge for 
afg. Hans Speigel1). B. Rosenkrandz lod ved fuldmægtig svare 
at der var gåt dom i sagen til herredsting og landsting, som 
endnu stod ved magt, og æskning og rigens forfølgning eft e 
samme domme; han burde være kvit for tiltalen. Dom: „Efterdi 
vi befinde at vere udgangit domme, baade til herridsting oc 
landsting, udi hvilke M. Ulfstand skal være tildømbt at betaile 
A. Rosenkrandz dend gandske summa, och forfølling der efter 
skal vere hannom ofvergangen, oc samme domb icke stefnt er, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at der icke nogit 
kand paadømmis, førind landsdommers domb blifver stefnt oc 
paakient; naar det sket er, da gaaes om samme udleg, der 
efter af M. Ulfstand sket er, hvis ret er.“ Håb. 19, 96—98.

r) Se om denne sag kongens og rigens råds dom af 12. 
apr. 1602 {s. 334—37).

15. mårs. (Fr. H. Løcke.) Herluf Daa til Snedinge 
tiltalte borgemester og råd i København, fordi de i 
dom af 22. mårs 1605 havde kvitdomt hans skipper, Søfren 
Hansen, som havde opbrændt hans skib, da det formedelst styr
mandens uforfarenhed var løbet på grund. Dommen lød: 
„Eftersom H. Daa lader tiltalle skipper S. Hansen, for Herlufs 
skib oc kiøbmandens goeds (disverre) er blefven oc opbrent, 
menendis hannom derfor pligtich vere at stande til rette eller 
oc straffis paa sit lif efter det 5. capitel udi søeretten x), hvor 
imoed af skipper S. Hansens beretning oc bemelte hans tvinde 
vindisbiurd, saa vel som af forne 8 søefarende mends indførsel 
forfaris, at skibet tilforne vor kommen paa grund oc stoed saa 
høit vand i skibet som uden forre, saa det icke kunde biergis, 
oc at saeme skade paa skib oc goeds icke forsetligvis men af 
uløcken paakommen er; tilmed hafver oc skipper S. Hansen
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self mist hvis goeds oc føring, hånd hafde i skibet, kunde vi 
epter saadan«<ulyckelig tilfald icke tilfinde skipper S. H. her 
fore at straffis paa sit lif eller H. Daa der forre at stande 
til rette, men dersom epter 5. capittel udi søretten kand bevises 
nogen skade for styremandens uduelighed at vere sket, da gaais 
der om hvis ret er.“ I indlæg gjorde Hr. Daa nu gældende, 
at „saeme skipper vor betroit til skib og goeds oc hafver dog 
antagit sig det folk emoed søerettens 2. capittel, och der styre
manden af uforfarenhed hafver løbbit skibet paa grunden, oc 
skibet laå under lo land oc flade grund oc under et eieland, oc 
allermest der det stod2) paa grunden, hafde3) kundit biergit 
alt redskab, [som] epter skipperens egen regenskab, udi Holland 
udgifvet, saa vel [udi] min her udlagte rede penge kostit mere end 
500 daller foruden anker oc toug, hafver skipperen saa let- 
ferdigvis gaait i lasten oc stukkit ild udi goedsit oc opbrent 
reb (!) och goeds, mig ikke til ringe skade, saa vel som kiøb- 
manden, oc mener jo vist, at retten5), formelder, at ild oc lius 
skal hver forvare; af hves forsømmelse uløcke eller skade 
sker, skal dend forsømmelse betaile skaden eUer lide paa 
lifvet, och søeretten 28. cap.: at blifver nogen skipper skib- 
brudden, da skal hånd vere forpligt med skibsfolkit at bierge 
skibbet, goeds oc skibsredskab, men ingensteds findes at op- 
brende det, naar nogen skib kommer paa grunden, och efterdi 
at skipperen vor betroit skib och goeds, oc selfver giorde denne 
skade, oc borgemester oc raad dog haver hannom friedømt, at 
hverken staae til rette der for eller straffis paa hans lif, som 
billigt hafde verit andre oc mange slige uforstandige oc ufor
farne skipper, som udgifver dem [for den] de icke er goede for, til 
et exempel, mener jeg dennom mig derudi at have giort stoer 
uret;“ indstævnte burde for deres dom stå til rette for al for- 
sommelse med kost og tæring, og dommen være magteløs. — 
Indstævnte mødte med indlæg, hvor efter skibet ved Martini tid 
ved tolv slet om midnat formedelst styrmandens uforfarenhed i 
Østersøen var løbet på grund på en liden holme, kaldes Hof, ved
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denne side Narfven udi åbenbare sø. Skibet blev straks for
fyldt med vand, og da de satte skibsbåden ud, blev også 
den forfyldt med vand; en bådsmand gav sig overbord at øse 
vand af båden, og da han blev våd og forfrossen, løb han i 
bagskibet og rev måtterne af godset for at få noget tørt hör 
at varme Big på, hvilket skipperen ikke afviste; da denne nu 
i deres beængstig nød tændte lys og dermed i hast begav sig 
under lugen at se til dørken og pumpen, kom af uforvarende, 
vanlykke ild i den løse hör, således som 3 bådsmænd have 
forklaret; da skipperen til Narfven havde anlagt sin yderste 
formue i hör og andre vare, som og omkom i skibet, kan eragtes 
at han ikke af forsæt skuldestikke ild på sit eget gods; „men 
som alle, der nød oc fare til søeverds udstaait have, maa bekiende, 
da haver det verit en erbarmlig oc jammerlig anstand baade 
med skipperen oc folkit, førrind de kunde beredde oc frie deris 
lif, efter at de 12 dage oc netter om vinterdag udi stor kuld 
oc frost med hungersnød dennom paa forne holm opholdet hafve“, 
og da skibet var forfyldt af vand, för ilden optændtes, og 
skipperen „alligevel af hastig angerfuldgifven banghed oc 
bedrøfvelse udi en god forset hafver eventyret sig sit lif neden 
udi skibet at se, om nogen redding vor at forhaabe“, hvad dog 
ilde mislykkedes formedelst bådsmandens gærning med den løse 
hör, kunne vi icke forstå, at dermed var anderledes at forholde 
end efter 51. kap. i søeretten, og endog i adskillige kapitler 
formældes om skade med skipperens vilje eller af ondskab og 
forsømmelse ske kunde, han da skal stå til rette, så er dog 
större betænkende og undersked på de gærninger, som ske, når 
tid og respit er sig vel at besinde, end på det, som uformodelig 
i hastig nød og bedrøvelse hænde og påkomme kan. Da nu 
H. Daa efter sit skarpe forsæt enten vilde have al skades 
opretning eller livsstraf og ingen andre bøder af skipperen, så 
have vi ikke vidst videre at domme end efter de forsætter, som 
blev lagt i rette for os. Dom: „Epterdi H. Daa alleniste haver 
fordrit domb af borgemester oc raad, om skipper S. Hansen
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icke burde at betaile hannom ald dend skade der vor afkommit, 
at hans skib oc goeds vor opbrent4) eller miste sit lif, oc vor 
borgemester oc raad icke hafver vidst at dømme hannom fraa sit 
lif eller til ald skaden at oprette, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at voris borgemester oc raads domb bør ved magt 
at blifve; men dersom H. Daa formener sig udi andre maade 
oc for anden straf at hafve hannom til at talle, da det vere 
hannom frit forre, oc da gaais der om, hvis ret eru. Hdb. 
19, 98—102.

x) Søret 1561 § 5, som dog kun taler om styrmands eller 
lodsmands forsommelse. 2) Hdb. sted. 3) Hdb. tilf. „kunde“. 
4) Hdb. oppeborrit. 5) Gårdsret 1562 § 42.

17. mårs. (Nærv. kansler, P. Munk, S. Brake, B. 
Randzov, A. Hvitfeld, H. Rammel, A. Brake, O. Rosenspar, 
E. Brock, C. Holk). Johan Norbye til Tagemosegaard til
talte ved fuldmægtig fru Margrette Randzov til Enderup- 
holm, Chresten Vinds enke, Jomfru Anne og Elline Vind, 
søstre, med deres lovværge, fordi de tilholdt sig fjærde parten 
af Skoufgaard og tilliggende gods med hvis løsøre der blev funden, 
som allerede deres afg. husbond og fader havde forholdt ham 
med skjøde-, pante- og købebreve, som afg. jomfru Magdalene 
Norbye og hendes husbond, afg. Moens Munk, havde givet ham 
derpå, endog det ikke havde fulgt ham 6 eller 7 år efter at 
skødet var udgivet. Hine skøde-, pant- og købebreve vare ikke 
så lovlig udgivne, at de kunde komme ham på afg. Peder 
Norbyes borns vegne, hvis værgemål han havde og nu skulde 
gore regnskab for i henseende til afg. jomfru Gissel Norbye, 
til skade, men de burde være magteløse og indstævnte være 
pligtig med konsed at indføre, hvad deres afg. husbond og fader 
havde befattet sig med og afhændet. Han i rette lagde indlæg, 
hvorefter „jomfrue Magdalene Norbye først ved pant oc siden 
til kiøb hafde afhent til C. Vind, hvis arfvelod hinde epter 
hindes broder Hendrik Norbye kunde tilfalde baade udi jorde-
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goeds [oc] løsøere, hvilket goeds oc løsøre icke strags efter fulde C. 
Vind epter skødens liudelse, fordi det vor frue Margrette Brocken- 
hus udi hindes lifstid forient, men efter frue M. Brockenhuses 
død hafde fremborrit en skøde, som hånd af frue Magdalene 
Norbye hafde bekommit, midlertidig hun vor jomfrue, epter 
hvilken skiøde fierde parten udi Skoufgaard oc des tilliggendes 
oeds vor tildømbt af nogle voris goede mend, emeden samme 
skiøde stoed ved magt, hvilket hånd och med samme domb, dend 
17. iuni 1602 udgifvet, beviste, oc der hånd skulle giøre de 
Norbyer regnskab for vergemaal, hvis hånd for jomfru Gissel 
Norbye hafde haft, ville de icke hans regnskab annamme, førrind 
hånd hafde fordrit domb, om saeme skøde vor saa louglig, at 
det burde ved magt at blifve eller icke, hvorforre hånd hagde 
verit fororsagit dend sag hid at indstefne; epterdi lougenx) 
formeller, at møebarn icke maa sin jord afhende, da satte hånd 
uuderdanuigst udi rette, om same skiøde icke vor giort emoed 
lougen, oc fordi burde magtløs at blifve, oc om C. Vinds 
hustrue och arfvinger icke vor pligtich igien at skaffe tilstede 
alle hvis løsøre vere sig guld, sølf, boe, boeskaf, kveg, fe, korn, 
foder, och alt andet, C. Vind efter samme skiøde hafde sig 
tilholden.“ — Fru M. Randzov mødte ikke men sendte en 
seddel og tvende mænd med fuldmagt at gore hendes skudsmål, 
at hun „formiddelst hindes hosbonds ynkelig afgang vor af sorrig 
blefven amegtich oc svag, saa hun icke kunde møde her til
stede“, og begærede, at sagen måtte opsættes til en anden tid. 
— J. Norbyes fuldmægtig svarede, at de Norbyer trængte på 
at ville have regnskab af J. Norbye for jomfru Gissel Norbyes 
værgemål; fru M. R.s skudsmål var alene gjort for at forhale 
sagen og ikke så lovlig, at det kunde undskylde hende. Dom: 
„Efterdi afg. Chresten Vind haver kiøft oc sig tilforhandlit afg. 
frue Magdalene Norbyes goeds oc løsøere, den stund hun vor 
jomfrue, och lougen2) formeller, at møebarn maa ei sin jord 
afhende, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne 
skiøde er giort emoed lougen, oc bør fordi magtløs at blifve
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oc icke komme de Norbyer til binder oc skade, oc frue Mar- 
grete Randzov oc hindes børn pligtich igien at forskaffe de 
Norbyer hvis goeds oc løsøre afg. C. Vind sig efter same skøde 
hafver tilholdet, [oc] at de Norbyer igiengifver C. Vinds arfvinger 
hvis pendinge, hånd hinde derfor gifvet hafver“. Hdb. 
19, 102—4.

x) J. 1. 1,36.

17. mårs (Nærv. de samme). Ab elle, afg. Niels Hans
ens, rådmand i København, tiltalte ved fuldmægtig Erik 
Krag til Lydomgaard på hans hustrus fru Kierstine Kruses 
vegne til at betale et brev af København 12. mårs 1585 (fr.), 
udgivet af hans hustrumoder fru Inger Høeg til Dorritte Anders- 
daatter paa 82x/2 daler, som hendes husbond, borgemester Niels 
Pedersen, havde lånt hendes afg. husbond Lavrids Kruse, samt 
et brev, fru Kierstine selv havde udgivet 1585 (fr.) til for
skrevne Doritte, Niels skrifvers, på „en saldter“ med 6 engel
lotter, 4 milreser, nogle guldstene, en gylden og nogle pen
dinge, som skulde betales næste Mickele dag. Endvidere i rette 
lagdes et sendebrev fra Lavrids Kruse, dagtegnet Balle den 
6. Juli 1587, hvori han vedkendte sig gælden og meddelte, at 
det var tilfaldet hans svoger Chresten Vind at betale den. — 
Niels Krag til Agerkrog, vor sekretær, mødte med sin far
broders indlæg, hvorefter han aldrig havde været manet for 
gælden; der var gåt flere skifter, således efter hans hustru
fader Lavrids Kruse, efter hans hustrus forrige husbond Chresten 
Vind og dennes datter Marren Vind, så han ikke var ene om 
samme gæld; når det blev ordelt, hvad hans anpart af gælden 
var, vilde han det med alle gode erlægge. Dom: E. Krag 
bor betale sin anpart af gælden efter hans hustrus og hustru
moders breves og segls lydelse. Hdb. 19, 104—5.

17 mårs (Nærv. de samme). Olluf Pedersen til Rest-
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enes, embedsmand på Vardøhus, tiltalte [ved Søfren Bondesøn 
som fuldmægtig] Niels Bagge til Baggisgaard, fordi en kontrakt 
ikke var blevet holdt, som han havde gjort mellem ham og 
sig selv efter fuldmagt fra afg. Hans Olufsens arvinger anlang- 
gende den rettighed, han på H. O.s arvingers vegne havde 
oppebåret af O. Pedersens forste forlæningsårs oppeborsel efter 
vort forlæningsbrev, hvorfor der skulde gores regnskab udi vort 
rentekammer. Hidstævnet var Jens Koefoed, vor mand, tjæner 
og landsdommer på Borringholm, samt Esbern Hansen i Nicker 
sogn og Anders Jensen i Rønne, som havde medunderskrevet 
fuldmagten på fru Margrette Pedersdotters vegne til Simelgaard, 
Jørgen Gagges enkes, om de havde noget deri at sige. S. 
Bondesøn i rette lagde: 1. kontrakt, som Erik Urne til Søgaard 
og Jørgen Kaas til Hafgaard havde gjort mellem O. Pedersen 
og Niels Bagge til Bergen 9. avg. 1604, at denne på arving
ernes vegne skulde give O. P. 1000 voger fisk af 3824 voger, 
som i O. P.s forste forlæningsår er til Bergen beskibede; 
siden skulde de afregne med hinanden, og den, som blev den 
anden noget skyldig, skulde give ham håndskrift og forvisning; 
endvidere skulde N. Bagge give Søfren Bondesøn, slotsskriver, 
på Vardøehus, 50 daler for hans umage og rejse for samme 
sags skyld. 2. N. Bagges håndskrift af Bergen 10. avg. 1004 
at han på H. Ollufsens arvingers vegne var skyldig til O. 
Pedersen 1580 daler 21 sk. 1 alb. for fisk og andet, som kom 
fra Vard[øe]hus, og skulde de betales til Martini i København i 
Mattis apotekers hus. Herefter påstod S. Bondesøn, at N. 
Bagge burde holde sin kontrakt og stå til rette for skade, kost 
og tæring. — N. Bagge mødte og berettede, at han ikke havde 
gjort kontrakten på egne men på arvingernes vegne efter deres 
fuldmagt af Borringholm 4. juni 1604 (fr.); disse og ikke han 
burde stå til rette. På arvingernes vegne mødte Hans Graboe 
med indlæg, hvorefter han og medarvinger ikke af H. Olufsens 
fuldmægtig i Bergen hans regnskab kunde forfare, hvor meget 
der var sendt af samme vare af det års regnskab, da Hans
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Olufsen havde slottet; N. Bagge havde ikke af dennes skriver 
Søfren Bundesøn fåt rigtig regnskab på, hvor meget O. Peder
sen, og hvor meget arvingerne kunde tilkomme, og det burde 
S. Bondesøn, som selv havde annammet varerne af lænet og 
forsendt dem til Bergen, være pligtig at gore. N. Bagge havde 
sluttet kontrakten alleneste efter en ekstrakt, som S. Bondesøn 
selv havde gjort uden rigtig forklaring; han havde derfor ud
givet brevet videre, end deres fuldmagt tillod, og burde derfor 
fur så vidt selv efterkomme det; H. Ollufsens arvinger burde være 
kvit for samme pendings udgift, indtil S. Bundesøn forklarede 
det med rigtig regnskab. Dom: „Efterdi vi befinde, at Hans 
Ollufsens arfvinger have gifvet N. Bagge deris fuldmagt at giøre 
oc lade udi den sag, ligervis som de self persoenlig tilstede 
vor, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at for110 arf
vinger ere pligtige at fornøige oc betalle Olluf Pedersen paa 
vor vegne forne summa penge epter Niels Baggis udgifne haand- 
skrifts liudelse, men dersom de formener, dennom nogen tiltalle 
at kunde hafve til Søfren Bundesen enten for regnskab eller i 
andre maader, da gaais der om for hans tilbørlig dommer, hvis 
ret ertt. Hdb. 19, 105—8.

17. mårs. (Narv. de samme). Fru Beate Hvitfeld 
til Svenstrup, vor kære gemals hovmester inde, tiltalte (indlæg) 
ved fuldmægtig Niels Pedersen til Ingelsted, som havde 
givet hende brev af Møllerød 27. jan. 1589 (fr.) på400enkende 
daler, der skulde betales 6 uger efter opsigelse; skete dette 
ikke, skulde hun annamme fylleste og fuld værd, hvor hun 
eller hendes arvinger lystede, 2 pund korn for hver 100 
daler indtil pengene betaltes. Efter dette brev havde hun 
annammet af hans gods 1 gård i Svansøe i Froste herred, 1 
gård og gadehus i Klestrup by og 1 gård i Sandbye i Ingel- 
sted herred, men i dette gods lod Frederik Lange til Søufde 
sig indføre med rigens ret; til lsftidsting gjordes så 13. oktbr 
1604 kontrakt (fr.) mellem dem, hvorefter hun udløste F. Lange 

5
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med 380 daler, og N. Pedersen burde derfor udløse hende med 
kost, tæring og interesse eller godset følge hende angerløst, da 
det i det hojeste ikke kunde gælde mere, end hun havde ud
givet der på. — N. Pedersens fuldmægtig mødte med indlæg, 
hvorefter F. Lange havde skøde på godset, og dette burde stå 
ved fuld magt. Dom: „Epterdi F. Lange, som med rigens 
ret er indført udi samme gaarde och goeds, haver opdragit 
samme forfølling oc rettighed til frue Beatte Hvitfeld, som 
hånd til forne gaarde baade epter rigens ret oc den skiøde, hånd 
derpaa hafde af Niels Pedersen, oc N. Pedersen self haver 
fraatrint hvis rettighed och tiltalle, hånd til samme goeds kunde 
hafve, saa det efter F. Langes skjøde oc opladelse skal hinde 
oc hindes arfvinger angerløs følge, da sagde vi derpaa saaledis 
af for rette, at forne gaarde oc boel bør for eigendomb frue 
B. Hvitfeld oc hindes arfvinger at følge.44 Hdb. 19, 
108—10.

17. mårs. (Nærv. de samme). Ab elle, Niels Hansen, 
rådmand i København hans enke, tiltalte ved fuldmægtig Ni el s 
Pedersen, vor mand og tjæner, til at betale sin hustrus brev 
af st. Hansdag 1603 til Niels Hansen på 170 daler med 10 daler 
årlig rente. N. Pedersen lod ved fuldmægtig i rette lægge 
indlæg, hvorefter han med det aller forste vilde betale. Dom: 
N. Pedersen bor efterkomme sin hustrus brev. Hdb. 19, 
110—11.

17. mårs. (Nærv. de samme). Hans Urne til Nerre- 
gaard tiltalte ved fuldmægtig Mavrids Emiksen til Jers- 
hafve til at efterkomme sit brev af Odense 21. jan. 1605 (fr.) 
og betale 120 rigsdaler. M. Emiksen mødte ikke, men sendte 
to mænd, som skulde sværge hans forfald, at han lå på sin 
sottesæng; de bekendte, at de var hos ham i onsdags 8 dage 
og da lå han, men om han nu var syg, det vidste de ikke. 
Dom: „Efterdi M. Emmiksen icke er møt her for os eller nogen,
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som for hannom svare eller hannom louglig undskylde ville, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at hånd bør at have 
tabit sagen oc pligtich sit bref oc seigel at holde och efter
komme oc betaile H. Urne forne summa pendinge med hvis 
skade, forsømmelse, kost, tering, hånd derpaa lit haver, epter 
hans udgifven brefs Jiudelse“. Hdb, 19, 111—13,

17. mårs. (Nærv. de samme), Envold Kruse til Vinge- 
gaard, befalingsmand på Island, tiltalte Chresten Prip til 
Øland til ifølge en kontrakt (fr.) af Balle 26. oktbr. 1585, som 
de hægge havde underskrevet, at indløse de to parter af den 
guldkæde, som fru Agata Vesteni havde i pant af hendes 
søster fru Dorritte Vesteni, medens E. Krusse skulde ind- 
indløse den tredje part; kæden skulde have været indløst til 
snapsting 1586 og C. Prip var ofte forgæves blevet påmindet 
derom; han burde stande til rette for skade, kost og tæring. 
— C. Prip lod ved fuldmægtig berette, at der siden havde 
ståt skifte mellem dem efter E. Kruses moder og var gåt endelig 
afkald af Vingegaard 18. septbr. 1589; han burde være kvit 
for E. K.s tiltale. — E. Kruse beviste med C. Prips brev (fr.), 
at han samme dag på ny havde forpligtet sig til at indløse de 
to parter af hin kæde, og med kundskab af 26. jan. 1599 (fr.) 
fra Jørgen Fris til Vaskergaard og Låvrids Fris til Vasted, 
at de havde tilbudt ham E. Kruses part af pengene, om han 
vilde indløse den, men han vilde ikke annamme dem. Dom: 
C. Prip bor indløse hin guldkæde efter sin håndskrift og over- 
antvorde den til E. Kruse, når denne overantvorder ham tredje 
parten af pengene, som kæden er udsat for, og stå til rette for 
kost og tæring. Hdb, 19, 113—14,

18. mårs. (Fr, kongen, H, Løcke). Hans Munk til 
Vesselberch tiltalte Kield Jul til Stubbergaard og fru Mar- 
rine Jul til Langtin, Erik Rosenkrandzes enke, til efter deres 
afg. farbroder Niels Jul til Aastrup hans brev af 1563 onsdag 
efter påskedag (fr.) at betale 200 Jokimdaler, som han blev
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hans afg. fader Jørgen Munk til Osvang skyldig, og det med 
interesse. — For indstævnte mødte Anders Rytter, vor mand 
og tjæner, og berettede, at „dend tid skifte stoed efter afg. 
Niels KieldBen, da frembar Niels Kieldsens hustrue frue Mar- 
grete Sandbierg en register paa hvis gieid, som fantis epter 
hans dødlig afgang, udi hvilken forne gieid icke findes antegnit, 
hun da med Niels Kieldsens arfvinger blef forligt, at de 
skulle tage halfparten gielden til dem at betaile, oc dertil gifve 
hinde 300 daler och icke yddermere besvergis med nogen vidre 
gieid, enten hofvidstoel eller rente, oc der frue Margrette ved 
døden vor afgangen, blef tvist emellem N. Kieldsens oc hindes 
arfvinger, om hvis gieid yddermere krefdis, oc sagen da er for 
sambfrender indkommen, oc N. Kieldsens arfvinger da blef kvit 
dømbt for hvis yddermere gieid, som fantis end forne under- 
skrefne register formelde, oc frue Margretis arfvinger det allene 
at betaile“. Han beviste dette med samfrænders dom af Viburg 
torsdag efter trinitatis søndag 1581 og mente nu, at Niels 
Kieldsens arvinger burde være kvit for H. Munks tiltale. 
Dom: „Epterdi bevises med sambfrenders domb N. Kieldsens 
arfvinger at vere frie dømbt for vidre gield at betaile end den 
underskrefne register, som frue M. Sandberg hafve[r] til skifte 
ført, da sagde vi der paa saaledis .af for rette, at frue M. Sand- 
bierrigs arfvinger bør at fornøige och betaile Hans Munk forne 
200 daller, N. Kieldsens bref paaliuder, dog bør de for rente 
oc vidre skadegield at vere forskonnit“. Hdb. 19. 114—16.

18. mårs. (Fr. de samme). Peder Christensen, borger 
i Randers, tiltalte IfverJul til Villestrup, landsdommer i 
Nørrejulland, for domme, han og forrige landsdommer Mogens 
Jul havde afsagt mellem ham som værge for hans broderborn 
og Niels Krabbe til Tostedlund, hvorved han efter opsættelser 
i sagen videre end det sig burde efter recessen x) havde fundet 
ham (P. C.) til et umuligt regnskabs forklaring. Hidstævnet 
var N. Krabbe med Glob Christensen i Lefring hans forpligt
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om samme regnskab, fru Birgitte Rosenkrandz til Pallisberg, 
Mogens Juls enke, og de andre M. Juls arvinger. P. Christensen 
i rette lagde landstingsdomme: 1. af 9. april 1603, lydende, 
at som der tvistedes om et regnskab og derom ikke var ordelt, 
da finde vi borgemester og råds dom at være, som den udomt 
var, og sagen til borgemester og råd igen at komme, og dennom 
at kende, om P. Christensen på hans broderborns vegne bor 
svare til samme regnskab og det forklare eller ej. 2. af 27. 
avg. s. å., lydende: »Efterdi Glob Chrestensens bref formeller, 
hannom udi Niels Joensens tienniste at have verit oc tient 
hannom for en kellersvend paa Hald, oc efterdi da N. Joensen 
hafver hannom der af forløfvit. da haver hånd forpligtet sig udi 
saeme bref at giøre N. Joensen rede oc regenskab for hvis, hånd 
hafde indtaget oc igien udgifvet, da hånd vor udi samme 
tienniste, naar N. Joensen eller hans arfvinger loed hannom 
tilsige, oc efterdi nu bevises med forne esknings seddel,2) 
N. Krabbe at have ladet eske ad thrønningsdag epter saeme 
bref, da vide vi efter saadan leiglighed icke moed same 
bref ei heller emoed Jens Karis och Pofvel Nielsens domb 
at sige, at Peder Chrestensen paa hans broderbørns vegne, 
som hånd er verge fore, bør jo at svare Niels Joensens 
arfvinger til samme regnskab, saa vit som kand giøris bevisligt, 
at han paa hans broderbørns vegne annammit hafver/1 3. af 
22. oktbr. 1603, lydende, at da sagen tilforn har været hid
indstævnet og endelig landstingsdom er gåt derom, så kan der 
ikke nu dommes andet derom. I indlæg gjorde P. Christensen 
dernæst gældende, at regnskabet ikke var fordret i N. Joensens 
levende live eller af hans arvinger, for hans broder var død, 
da lod N. Krabbe „paa trynningsdag“ æske regnskabet af ham 
på broderbornenes vegne; da det ikke var vitterlig gæld, vidste 
han intet til at svare; i dommene var ikke påkendt, om hans 
broderborn burde svare til samme forpligt, som ikke lød på 
hans broders arvinger men kun på hans egen person; han havde 
ikke annammet andet af boet på broderbornenes vegne, end hvad
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„gielderne“ dem efterlod og gav; dommen burde derfor ikke 
komme ham eller hans broderborn til skade. Derhos i rette 
lagde han tingsvidne af Liusgaard herredsting 13. maj 1605, 
at 7 vindesmænd vandt, at de vare hos på Lefring mark den 
dag, skiftet stod efter Glob Christensens død, og da lod P. 
Christensen, borger i Ilanders „udgienne paa aggerne fe oc 
kveg, desligeste udbere boeskabit uden et skab, som blef vur- 
derit for fem daler, for de torde icke gaae i gaarden for siug- 
dombu. Samme tid overvejede de godset mod gældsbreve, og 
da kunde godset og kornet ikke nær strække sig til gælden, 
som der blev æsket, og P. Christensen uddelte da til „gield- 
erneu, uden til Niels Krabbe, ham blev intet udlagt, og P. 
Chr. selv bekom noget i sin gæld, og ikke de vidste, at G. 
Chr.s born beholdt andet gods, end dem blev givet af „giel- 
derne^. — Knud Brahe til Engelstholm mødte på I. Juls 
vegne med indlæg, hvorefter G. Chr. havde tjænt N. Joensen 
for en kældersvend, og da han vilde skilles fra ham, gjorde han 
ikke regnskab men tilforpligted sig at komme til Tostedlund 
for at gore regnskab, når N. J. eller arvinger tilsagde ham, 
hvilket han ikke efterkom, hvorfor N. Krabbe efter hans død 
til „trøndingsdagen“ æsked rede af hans arvinger; da P. Chr. 
som hornenes værge ikke begav sig til Tostedlund, stævnede 
N. Krabbe ham for borgemester og råd i Randers, men skont 
disse ikke vidste at sige imod G. Chr.s brev, havde de dog 
ikke domt, om P. Chr. burde svare til det regnskab, som om- 
kivedes; derfor blev dommen kendt uendelig og sagen hjem
funden til dem; dommen skete efter en måneds opsættelse, da 
sagen blev optagen til bedste for P. Chr. Derefter domte 
borgemester og råd P. Chr. til regnskab, hvilken dom han ikke 
efter 6 ugers opsættelse kunde kende imod; han havde ikke 
domt, om hornene skulde give eller gives kost og tæring, da 
den sag ikke var indstævnet for ham; hans dom burde blive 
ved magt og P. Chr. give kost og tæring. — N. Krabbe mødte 
og berettede, at P. Chr. var inddraget i sin broders bo og
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havde „skift oc udbyt til gielderne“ og ikke til tinge frasagt 
sig arv og gæld. Dom: Vor landsdommers dom bor ved 
magt at blive og P. Chr. igengive ham kost og tæring. Hdb. 
19, 116—21.

x) Rec. 1576 § 5. 2) Hdb. tilf. Niels Joensens arfvinger.

18. mårs. (Fr.kongen). Marrine, Niels Bagers, ind
vånerske i Odense, tiltalte ved fuldmægtig frue Susanna Løcke 
til Klindstrup, Benedict Hertvigsens enke, med sin lovværge til 
at betale 400 daler, som hun endnu skyldte som rest på det 
brev af Ryegaard 22. juni 1587 (fr.) på 1000 daler, som hun 
havde givet sin broder Lave Lycke for hans anpart i Klind- 
strupgaard, hvilken rest denne ved brev af Odense 24. avg. 
1587 (fr.) havde overdraget Niels Bager. — Fru S. Lycke lod 
ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvorefter gælden var 
betalt, i det hun havde sin broders kvittans af Ryegaard 14. 
septbr. 15892) (fr.) for, at hun havde betalt Corfids Tønnisen 
Viffert 600 daler og ham selv 400 daler; hun burde være kvit 
for tiltale. — L. Lycke sendte indlæg, hvori han, da han af Marin 
Knudsdotter, N. Bagers, stævn edes for 400 daler, som han for 
sin „stoere uleigligheds skyld icke hafver kundet betallit'4, lovede 
at betale pengene, når som hans lejlighed kunde blive noget 
bedre. Dom: Fru S. Lycke bor efter Lave Lyckes kvittanser 
være kvit for den Marrinne, N. Bagers tiltale, og L. Løcke 
selv derfor tiltales og stå til rette. Hdb. 19, 121—23.

2) Lave Lykke kalder sig deri: sallig Peder Løckis søn, 
medarfving til Klindstrup.

18. mårs. {Fr. kongen). Hans Holtendorp, borger i 
Odense, tiltalte ved fuldmægtig Hans Urne til Nerregaard 
til med skade og omkostning efter sit brev af Svenborg 17. 
juli 1604 (fr.) at betale 52 daler 3 mrk. 5^ sk, og sin seddel 
af 14. septbr. 1604 at betale 4 rigsdal. H. Urne fremsatte ved
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fuldmægtig tilbud om at betale. Dom: H. Urne bor betale 
sagsøgeren efter sit håndskrift og seddel. Hdb. 19, 123—24.

18. mårs. (Fr. kongen). Herluf Daae til Snedinge til
talte (indlæg) fru DorritteDaae til Gierdrup, Olavs Hunder- 
marcks enke, med sin lovværge, fordi hun af sin søster jomfru 
Margrette Daae havde tilforhandlet sig et brev, han havde givet 
hende, og så opskrevet ham og hans forlover samme penge 
med rente under indmanelse i København. Sådan hendes op- 
skrivelse var ugyldig, ti vor dom af 23. maj 1604x) (fr.) til
holdt dem samtligen at korte, hvis de havde udbekommet af 
fællesboet, og samfrænder havde ved opsættelse af 12. decbr. 
1604 (fr.) opsat den sag om samme afkortning til denne herre
dag; sagen hang altså endnu i trætte. Desuden kunde hans 
søster med ingen billighed tilhandle sig det brev, han havde 
givet sin søster Margrette, efterdi møbarn eller jomfruer ikke 
imod loven 2) må afhænde sit gods uden sin lovværges vidskab; 
fru D. D.s opskrivelse burde være magtløs og kun betale kost 
og tæring. — Ebbe Munk til Fiellebroe, embedsmand på And- 
vorskouf, mødte med fru D. Daais indlæg, hvorefter hendes 
broder burde holde sit brev og betale kost og tæring, samt 
med H. Daaes brev af København 22. april 1597, hvorefter 
han var sin søster jomfru M. D. af ret vitterlig gæld skyldig 
89572 daler 4 sk. 5% alb. hovedstol og 44% daler 18 sk. 
årlig rente, som skulde betales med halvårs varsel. Dom: 
»Efterdi jomfrue M. Daae, som er en jomfrue oc under verge- 
maal, haver uden sin vergis villie och vidskaf opdragit til sin 
søster, frue Dorritte Daa det bref, H. Daa hinder gifvet hafde 
paa en summa penge, endog vi med voris raad tilforne haver 
dømbt hinde oc hindes søster til afkortning emoed H. Daae, 
for hvis de af fellidsboe hafde udfaait, oc dend sag om, hvor 
vide hinde burde at afkorte, vor af sambfrender opsat her nu 
til denne herredag at skulle ordelis, hvilket icke endnu sket 
vor, oc frue Dorritte Daae dog hafver opskrefvit hannom oc 
hans forlofver forne summa penge, samme bref, jomfrue Mar-
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grette Daae hinder opdpagit hafde, paaliuder, endog icke til 
visse kunde vides, hvor megit hinde af forne summa kunde til
komme, førrind sambfrender dennom der om emellom kient 
hafde, sagde vi der paa saaledis af for rette, at den opladelse, 
frue D. Daae af jomfrue M. Daae bekommit haver paa samme 
H. Daais bref bør ingen magt at hafve, oc efterdi H. Daae 
der ofver haver lit skade oc optagit pendinge paa rente, at 
hand kunde holde sine forlofvere uden skade, bør frue D. Daae 
for den skade, hun hannom giort hafde for for116 pendinge, 
hand optagit hafver, at stande hannom til rette.“ Hdb. 19, 
124—26.

x) Samling 1595—1604 s. 583—84. 2) J. 1. 1,36.

18. mars. (Fr. kongen). Jens Pedersen, borgemester 
i Halmsted, på egne og borgemester og rådmænds og nogle 
enker og fattige börns forsvar ibd. deres vegne tiltalte Mor
ten Moens en til Østrid, landsdommer i Sønder og Nørre 
Halland, fordi han havde afsagt en dom mellem dem og Jacob 
Veyer i Helsingborg efter dennes vrange beretning uden at 
ville anse den afsked, som blev gjort mellem dem i København 
1598. Hidstævnet var J. Veyer. Dommen af Hallandsfar 
landsting 14. juli 1604 lød i sin beslutning: „Epterdi det be
vises med en contract, som 4 af Danmarkis riges raad hafver 
giort borgemester oc raad i Halmsted oc Peter smid i Helsing
borg emellom, formellendis blant andet, at borgemester oc raad 
ßkal gifve P. smid 40 daller for kost oc tering til st. Michaelis 
dag 96, saa befindes dette, at borgemester oc raad icke hafver 
fremskicket saeme 40 daller førrind dend 15. januarii 1597, 
som de udi deris forset self gifve tilkiende, oc udi saa maade 
icke holdet och epterkommit de goede mends bref, seigel oc 
contract, som det sig burde, hvorfore de bør at stande P. smid 
eller hans efterladendis hostrue til rette for hvis skade, hand 
udi saa maade lit hafver. Och hvad sig anlanger, at de hafve 
afdømbt P. smid sit pant oc sin betalning i tydst øl och øxen,
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da efterdi det befindes, velb. mand Peder Madsen en gang at 
hafve dømbt udi hofvidsagen, da ved jeg mig icke, at bør udi 
den sag yddermere at dømme, oc epterdi at samme landstings- 
domb indeholder, borgemester oc raads domb bør magtløs at 
vere oc icke komme P. smid til skade, da bør borgemester 
oc raad epter samme domb at stande Katrine, Peder smids, 
til rette for hvis skade, hun for samme deris domb lit hafver. 
Och efterdi borgemester oc raad icke haver fremskicket rente
penge med de 80 daler, icke heller hofvidsummen fyllist[giort] 
efter haandskriftens indhold, icke heller ladet P. smid niude 
sit pant eller bekommit sin fuldkommelig betalning epter 
hans bref oc segels indholt, da bør borgemester oc raad at 
stande hannom til rette for hvis skade, hånd udi saa maade 
lit haver. Sameledis anlangendis Jokim vefvers forset, om 
borgemester oc raad bør at sidde i dommerens sede, efterdi 
at de skal have gifvet fraa dennom usandferdig beretning be- 
skrefvit, som er først, for de hafver skrefvit en daller ringer 
i deris domb end haandskriften omformeller, dernest, at de 
haver indført i deris fuldmagt, at de hafver tildømbt P. smid 
rede pendinge, hvilket dog er tvert emoed deris udgifne domb, 
som formeller paa vare, som før er rørt, da efterdi icke for 
mig er bevist, borgemester oc raad sligt at have giort af ret 
forset, P. smids sag der med at forvende, men af skrifverens 
forseelse, da bør dennom for Jokim vefvers tiltalle kvit at 
vere, men dersom Jokim vefver kand bevise at have lit nogen 
skade for samme forseelse, heller hans sag hannom for den 
skyld forvent, da bør borgemester oc raad der for at stande 
hannom til rette.u — M. Mogensen mødte med indlæg, hvor
efter han ikke havde gjort sagsøgerne uret ved at dömme dem 
til kost og tæring, da de ikke havde holdt de indgåede kon
trakter; de burde give ham kost og tæring, og dommen blive 
ved magt. Dom: Vor landsdommers dom bör ved sin fulde 
magt at blive, dog skal de ikke være pligtig videre interesse 
at give J. vefver af de 40 daler, de efter kontraktens lyd else
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skulde give hans formand, end fra st. Mickels dag og til 15. 
jan. næst efter, at pengene blev ham tilbøden. Hdb. 19, 
126—28.

18. mårs. (Fr. kongen). Marrine, Niels Bagers, ind
vånerske i Odense, tiltalte ved fuldmægtig Peder Bilde til 
at betale nogle penge efter hendes husbonds regnskabsbog, 
som denne havde ladet æske af ham til herredsting og lands
ting, men P. B. havde forhindret dem i at få videre forfølg
ning ved at berette, at den, som forhvervede samme æskning, 
var en fordelt og lovsøgt mand. Fremdeles tiltalte hun ham 
til at betale en sum penge, som han var hendes afg. fader, 
Knud Jørgensen, skyldig efter „en beseiglit esknings bevis- 
ning“, som var tilfaldet hende i skifte; endelig burde han be
tale skadegæld og interesse. Der i rette lagdes: 1. æskning 
af Salling herredsting 7. novbr. 1598, at J. Chr. havde på 
N. Bagers vegne æsket af P. Bilde til Hostrupgaard 441 daler 
2 mrk. 15x/2 sk. efter hans regnskabsbogs ly delse. 2. P. Bildes 
brev af 12. decbr. 1585, hvori han tillod N. Bager at udtage 
en sum penge på rente, hvor han kunde; han vilde da for
rente, så vide han kunde blive skyldig efter N. B.s regnskabs
bog. 3. æskning, som var tilfaldet sagsøgeren efter hendes 
fader, af Salling herredsting 22. maj 1582, lydende, at Mads 
Bydze i Odense på Lavrids Knudsens og medarvingers vegne 
efter Knud Jørgensen havde æsket af P. Bilde 173 daler 
1 mrk., som han skyldte K. J. efter dennes regnskabsbog. — 
P. Bilde lod ved fuldmægtig berette, at den forste æskning 
var ved Fynbo landstingsdom af 10. febr. 1599 (fr.) blevet 
underdomt, for J. Chr., som var en fældt mand, forhvervede 
den; i indlæg gjorde han gældende, at med hans egen regn
skabsbog og med kvittans af Kil jan. 1589 ffr.^ fra N. Bagers 
tjæner bevistes, at han havde betalt denne 300 daler på regn
skab; hvad han mere måtte være skyldig, vilde han gærne be
tale. Dom: P. Bilde bor betale Marine N. Bagers, hvad han er
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hende skyldig efter hendes regnskabsbog og hans egen hånd
skrift; formener hun at have tiltale til ham for gæld, han var 
hendes fader skyldig, da søge ham til sit værneting. Håb. 
19, 129—31.

18. mårs. (Fr. kongen). Christoffer Jacobsen, borger 
i Malmøe, tiltalte Kield Jørgensen og Niels Povelsen, 
borgemestre i Ribe, Ebbe Moensen, Niels Grisbek og 
Olluf Roed, rådmænd sstd., fordi de til rådmand Bertel 
Struck sstd. havde udgivet et rådhusvidne af 28. septbr. 1604 
(fr.) efter skipper Christiern Pedersens mund, som var tvert- 
imod et missive, han tilforn havde sendt skipper Peder Kield- 
sen i København, og ham „til stor brast oc skade“, det var 
udgivet uden varsel og indstævnte burde stå til rette. Hid
stævnet var Bertel Struck og Chr. Pedersen. Sagsøgte mødte 
ved B. Struck som fuldmægtig, der mente, at vidnet intet ved
kom C. Jacobsen, hvis navn ikke var nævnt deri; han havde 
heller ingen skade lidt derover; han burde give kost og tæ
ring. Dom: Da C. Jacobsen ikke beviser at have lidt nogen 
skade for hint vidne, bor borgemester og råd være kvit for 
hans tiltale og han give dem kost og tæring, som B. Struck 
dog har eftergivet os til vilje. Hdb. 19, 131—33.

18. mårs. (Fr. kongen). Fru Elsebe Jul til Krogsdal, 
Povil Munks enke, tiltalte Ifver Jul til Villestrup, lands
dommer iNørrejudland, KnudBrahe til Engelsholm, Christ
offer Rosenkrandz til Høgsbroe og Erik Lunge til Stouf- 
gaard til „deris sandhed at vinde oc bekiende med opragte 
fingre och helgens ed, om hun icke hoes vor paa Viburg 
landsting dend 2. martii anno 1603 sist forleden och der hørde 
saeme dag, at Tomis Maltisen til Tanderup da skal hafve talt 
nogen ukvembsord paa frue Elsebe Jul paa landstinget for 
domb oc skulle have sagt, at dersom hånd hafde giort emoed 
hinder, som hun hafde giort emoed hannom, da hafde hånd
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giort som ingen erlich mand, oc om hun icke da samme tid 
skal vere paamint af hindes fuldmegtige Peder skrifver i Stags- 
hiede den tid, hun det vor begierendis beskrefvit, at hånd 
slige ord ville dragis til minde, om hånd en anden tid derfor 
stefnt blef, menendis slige ord at skulle vere hindes ære oc goede 
lempe alt for ner.“ — Knud Brahe mødte med fuldmagt fra
I. Jul og E. Lunge og svor, at da det var fast over 3 år 
siden og fru Elsebe ikke imidlertid havde begæret nogen kund
skab af ham, så kunde han ikke drages til minde, hvorledes 
samme ord var falden dem imellem. I samme mening lød breve 
fra I. Jul og E. Lunge. T. Maltisen mødte med indlæg, hvor
efter fru Elsebe ikke vilde kunne overbevise ham om, at have 
sagt hine ord, hvorfor han burde være kvit for hendes tiltale. 
Dom: „Efterdi K. Brahe mundligen saa vel som I. Jul oc 
E. Lunge skriftligen have bekient, at de icke, saa lang tid 
efter samme ord skulle vere falden, kunde i hue komme, hvor- 
ledis samme ord skulle vere dennom emellom falden, saa de 
nu fuldkommeligen kunde vide, der om at vinde, da sagde vi 
der paa saaledes at for rette, at T. Maltisen bør for dend 
hindes stefning oc tiltalte kvit at vere.“ Hdb. 19, 133—35.

19. mars. (Fr. kongen, H. Løcke). Jens Mogensen 
til Sindinggaard tiltalte (indlæg) fru Birgitte Rosenkrandz, 
Mogens Juls enke, til Pallisberch med sin lovværge til efter 
en opsigelse af 23. septbr. 1605 (fr.) fra ham, Christoffer 
Lycke, fru Anne Løcke og Movrids Stygge, hvorved de havde 
opsagt til forste omslag de løfter, de havde ståt i for M. Jul 
udi lånte Holsten, — at skaffe ham hans hånd og segl igen 
eller en nojagtig hægter for løftet, som han til omslag 1605 
havde indgåt for M. Jul til Tomas Blome for 6000 daler. 
Han i rette lagde M. J.s åbne brev af Pallisberch 23. decbr. 
1604 og skadesløsbrev af s. d. Fru B. R. mødte ikke. Dom: 
Fru B. R. bor skaffe J. Mogensen sin hånd og segl igen eller 
en nojagtig hægter. Hdb. 19, 134—36.
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19. mårs. (Fr. kongen, I. Løcke). I fver Munk til 
Krogsdal tiltalte ved fuldmægtig fru Karrine Maltisdotter 
til Ryehafve, Tim Rosenkrandzis enke til efter sit brev af 
Bronbier tirsdagen næst efter Gregorii dag 1602 (fr.) og en 
opsigelse (fr.), udstædt af Niels Krabbe og Børge Trolle, inden 
st. Mortens dag at skaffe ham sin hånd og segl igen fra et 
løfte, han havde gjort for hende til Otto van Quallen for 2000 
daler. Fru K. M. lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, 
hvorefter hun urigtigen var stævnet i Viborg1) og ikke på Ris
agger; da I. Munk intet udlæg havde gjort for hende og hun 
straks vilde gore ham forvaring i sit gods i Ty og Harsyssel, 
burde hun være kvit for hans tiltale. I. Munks fuldmægtig 
svarede, at I. M. ikke begærede af hindes gods, som heller 
ikke var så meget værd som pengene, han stod i løfte for, 
men kun sin hånd og segl. Dom: Fru K. M. er pligtig at 
forskaffe I. M. sin hånd og segl igen. Hdb. 19, 136—37.

x) Formodenlig efter Tors artikler lat. tekst § 15.

19. mårs. (Fr. kongen, H. Løcke). Moens Gøye til 
Gundersløfholm på sine broderborns vegne og Eske Bilde 
Jørgensen til Ellinge på sin hustrus vegne tiltalte Otto 
Marsvin til Dybek, Peder Marsvin til Afvensbierrig på 
egne, Hans Axelsen til Rugaard, Envold Kruse til Hier- 
midsløfgaard, Jacob Bek til Førsløb på deres hustruers vegne, 
fru Elline Marsvin til Barsøe, Fredrik Ulfelds enke, og 
jomfru Helvig Marsvin1) med deres lovværge til at udlægge 
en gård i Vedby i Låland, som kaldes Vindbygaard, og som 
af g. Christoffer Gøye skal have bortskiftet til afg. Peder Hvit- 
feld og skal være af hans afg. broder Falk Gøye til Skiersøe 
hans arvegods. Falk Gøye2) havde derfor efter hans død til
talt Moens Gøye til Bremersvold, som da havde hans farster 
fru Helvig Gøye, og erhvervet samfrænders dom af 23. juli 
1591 (fr.) lydende: „Belangendis dend gaard udi Lolland 
liggendis, som kaliis Vindbyegaard, som Chr. Gøye haver til-
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skift afg. Peder Hvitfeld, sagde vi der paa saa for rette, 
efterdi Chr. G. haver bekommit goeds til mageskifte for Vind- 
byegaard, da bør Mogens Gøye paa hans hustrues vegne at for
skaffe Falk samme gaard igien eller oc at udlegge hann om til 
vederlag saa goed en gaard af skyld, eigendom, eng oc mark oc 
ald anden herlighed, oc dermed giøre hannom skifte oc fyllist 
udi alle maade.“ Mogens Gøye udlagde da en gård i Drov- 
bye, som han havde et år, men efter fru Helvigs død annam
mede Hans Axelsen gården til sig; fru H. Gøyes arvinger 
burde enten forskaffe Falk Gøyes born Vindbygaard igen eller 
gore dem nojagtig udlæg derfor. M. Gøye i rette lagde der
hos følgebrev af 11. septbr. 1596 til Jep Tomsen i Drovbye 
om at svare fru Karrine, Falk Gøyes med landgilde og anden 
herlighed, og en dom af Hasnes birketing 23. séptbr. 1597, 
hvorved sagen mellem fru Karrine Krabbe og Chr. Tomsen i 
Drovbye om M. Gøyes følgebrev sattes ind for sine tilborlige 
dommere, da der i rette lagdes Hans Axelsens forbudsbrev 
til bonden. E. Kruse, vor rentemester mødte og indrommede 
på egne og medarvingers vegne, at de burde gore udlæg for 
gården, men da de vare mange og der kun vilde komme dem hver 
en ringe tingest at udlægge, så det vilde falde besverligt der
med at komme til rette, og afg. fru Karrine Krabbe tilforn i 
brev (fr.) til hans hustru havde bevilget, at de måtte give 1000 
daler for gården, så begærede han, at det derved måtte for
blive. Eske Bilde svarede, at hans moder vel havde bevilget 
det, men det blev hende udslaget formedelst at Mogens Gøye 
mente, at gården ikke kunde gælde så meget, og Mogens Gøye 
gav til kende, at han ikke kunde afhænde sine broderborns 
gård, hvis værge han var. Dom: „Efterdi M. Gøye paa 
hans høstruis afg. frue Helvig Gøes vegne tilforne er tildømbt 
af sambfrender at udlegge afg. Falk Gøye saa goed en gaard 
paa landgilde, herlighed oc eigendom som hindes broder afg. 
Christoffer Gøye af hans goeds bortskift hafde, hånd oc hafde 
udlagt hannom dend gaard udi Drovbye, hvilken Hans Axelsen
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igien til sig annammit hafver, da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at frue Helvig Gøyes arfvinger ere pligtige igen at ud- 
legge Falk Gøyes arfvinger enten dend saeme gaard, afg. Chri
stoffer Gøye af deris faders goeds bortskift hafde, eller saa goed 
en gaard udi Lolland paa landgilde, herlighed oc eigendomb efter 
forne sambfrenders dombs liudelse, som Christoffer Gøye af deris 
faders goeds bortskifte, oc stande dennom til rette for hvis oppe- 
børsel, de der af i saa lang tid mist hafver.“ Hdb. 19, 138—40,

9 De i dommen nævnte personers slægtskabsforhold ses 
af dette overskue:
Mogens Goje til Grunder slevholm, død 1544:

1. Helvig Goje, gift med 1. Otto Gyldenstjærne til Iversnæs, 
død 1551, 2. Mogens Goje til Bremersvold.
a. Karen Gyldenstjærne, g. m. Jorgen Marsvin til Dy

bæk, død 1581.
«. Otte Marsvin til Dybæk og de øvrige i dommen 

nævnte born og svigersønner.
2. Falk Goje til Skersø.

a. Mogens Goje til Gunderslevholm.
b. Falk Gøje til Skersø, lænsmand på Hammershus, død 

1594, g. m. Karine Krabbe.
a. Helvig Goje, g. m. Esge Bille til Ellinge.
0. Flere børn.

3. Kristoffer Goje til Gunderslevholm, lænsmand på Segl
strup, død 1584.

*) Den yngre Falk Goje til Skersø.

19 mårs. (Fr. kongen, I. Løche). En vold Kruse til 
Hiermidsløfgaard, rentemester, tiltalte (indlæg) Moens Kruse 
til Balle for et skøde af Sebergaard 25. mårs 1599, som hans 
hustrus forrige husbond Knud Brockenhus til Nibstrup havde 
givet ham (E. K.) på en gård i Limme i Kalløe læn for 3 
gårde i Østerbrøndersløuf sogn i Jersløuf herred, hvilket skøde 
ikke var gyldig, da det var hans hustrus gods og han ej havde
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„ lige got goeds ved at hefte oc barn ved hinde“ x). Af denne 
grund havde Hendrik Krag til Drennerup, som efter recessen2) 
til vidnesbyrd er skreven i skødet, ikke villet besegle og be
kræfte det. Hans von Mhellen, som også skulde besegle som 
vidne, havde han i disse dage ladet tiltale herom ved Envold 
Kruse til Vingegaard og Lavrids Ebbesen til Tulstrup, men 
han vægrede sig af samme årsag som H. Krag. Han kunde 
ikke komme til ende med M. Kruse, da denne heller ikke 
havde barn med sin hustru, og satte nu i rette, „efterdi at 
forne skødebref er giort baade emoed lougenx) oc recessen2), 
oc jeg ingen hiemmel kand have af samme skøde til den gaard, 
mig er udlagt, at kunde giøre mig nøttelig, om mig icke da 
ubehindret bør at følge mit egit goeds igien, oc M. Kruse 
pligtich at vere at annamme hans hustrues gaard igien.“ M. 
Kruse mødte ikke. Dom: „Efterdi K. Brockenhus haver, af
hent oc tilskift Envold Kruse forne gaard udi Limerbye for 
evig eigendomb, som er hans høstruis goeds, oc hånd icke 
hafde em 3) gaait goeds ved at hette, ei heller barn ved hinde 
som lougen1) formeller, da bør dend skøde oc mageskifte 
magtløs at blifve, oc forne gaard igien at følge hans høstrue, 
och Envold Kruse frit forre igien at annamme og beholde de 
3 gaarde i Jersløuf herrid i Østerbrønderslouf sogen oc bye, 
hånd Knud Brockenhus emoed saeme gaard i Limerbye udlagt 
hafver, oc icke dend skøde oc mageskifte, hånd K. Brockenhus 
der paa gifvet hafver, hannom der emoed at hindre.“ Hdb. 
19, 140—42.

!) J. 1. 1,35. 2) Reces 1558 § 49. 3) Hdb. ved.
19. mårs. (Fr. P. Munk). Albret Skiel til Hegned, 

[Jørgen]1) og Otte Ski el til Fusinge, brødre, tiltalte (ind
læg) Peder Munk til Estvadgaard, råd, marsk og befalings
mand i Vestervig kloster, fordi han ikke havde efterkommet 
en dom (fr.), som Mandrup Pasberg til Hagisholm, Predbiørn 
Gyllenstiern til Vosborrig, vore råd, Knud Brahe til Engelst- 
holm og Erik Lange til Stoufgaard efter vor befaling havde

6
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afsagt 3. oktbr. 1605, og som lød: „Efterdi Albret Skiel og 
hans brødre Otte Skiel oc Jørgen Skiel ere afg. frue Karrine 
Skiels arfvinger, oc Peder Munk nu icke ofverantvorder A. 
Skiel en clar jordebog, udi hvilken er adskillet afg. frue K. 
Skiels egit jordegoeds fraa det goeds, P. Munk hafver kiøft, 
midlertid at frue K. Skiel lefde med hannom, saa hafver vi 
der paa saa afsagt for rette, at P. Munk med det første bør 
at ofverantvorde frue K. Skiels arfvinger en clar oc rigtich 
jordebog paa alt det jordegoeds, som hinde hafde tilhørt, dis- 
ligeste ocsaa paa alt det jordegoeds, som P. Munk haver 
kiøft midlertid, at frue K. Skiel lefde med hannom, saa ocsaa 
paa hvis goeds, som hånd udi samme tid haver bekommit udi 
pant, hvilke jordebøgger P. Munk bør med egen haand at 
underskrifve, paa det frue K. Skiels arfvingefr] kunde forfare 
hvis dennom efter hinde med rette arfveligen tilfalde kand.“ 
Vel havde han overgivet dem en jordebog (fr.), men den havde 
ban sat i tvivl ved bag i at skrive, at om der fandtes mere 
gods end indført i bogen, så skulde det komme hans hustrus 
arvinger, ham og hans arvinger til gavn og bedste, medens 
dommen medførte, at den skulde være klar og rigtig, og han 
i tvende beskikkelser (fr.) af 25. jan. og 7. mårs selv havde 
udtalt sin forpligtelse til at skaffe dem en rigtig jordebog. 
Endelig var jordebogen heller ikke nojagtig, ti han havde „ind
ført paa lod“ en gård i Estrup og en gård i Jegebierre, men 
dette var deres farsøsters eget arvegods. Skylden af gården 
Torsmark var udelukket af jordebogen. I den. burde være 
indført, hvad der var igen kommet2) for den gård i Mors, 
som han 1592 købte af Jacob Høg, eller i Jegebierre i Galten 
herred, som han købte af Tyge Sandbierre, eller de to gårde i 
Tisted, som han 1577 købte af Jacob Raastrup; 51/2 gårde, 
som kaldes Skirk, vare ikke indførte i jordebogen ved navn, 
en gård i Ovtrup i Slet herred vidstes der ingen adkomst på 
o. s. v. Dernæst tilholdt P. Munk sig med et brev, som fru 
Anne her Otte Krumpens havde givet hans moders derpå, al
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Demstrup undtagen en part i gården, som han endnu ikke 
havde gjort besked på. P. Munk måtte have videre breve end 
de 3000 daler, han havde indført i jordebogen; udenfor denne 
fandtes en gård Tulstrup i Hjorthede sogn, Melsom herred, 
for hvilken han ifølge fru Margrette Fris til Engelund hendes 
brev af 26. febr. 1606 (fr.) havde givet en gård af sit eget 
arvegods, kaldet Vintersgaard, i Faabierre sogn i Skodborrig 
herred, men han havde, da den var bedre end denne, desuden 
givet 2500 daler for den. En eng ved Hammelmoese, kaldet 
Eisteng, som Fredrik II. havde givet ham, medens deres fader
søster levede, var ikke heller indført i jordebogen. Da jorde
bogen altså var urigtig både på arvegods, købegods, pantegods, 
gavegods og i anden måde; i arvegods, idet han har ladet 
Estrup og Jegebierre og en part i Estrup mølle gå på lod, skont 
det var af deres fadersøsters arvegods; i køb, i det han ikke 
havde indført Tulstrupgaard, hvoraf han havde tilforhandlet 
sig en part af fru Margrette Fris; i pant, i det der ikke var 
indført besked på „Astal eller de 4000 daler, han derpaa ud- 
gifvet hafver“ ; i gave, i det ikke Eisteng er indført, — burde 
P. Munk levere en rigtig jordebog og det efter loven ved sin 
ed. — P. Munk mødte med indlæg, hvori han, da A. Skiel til 
Hegnid, Otte og Jørgen Skiel til Fusingøe havde stævnet ham 
med kongl. majsts. stævning, beklagede sig over, at sagsøgerne 
ikke havde fremført sine anker for deres fælles venner, som 
de samtligen havde tilbetrot at forhandle med dem derom; 
efter disses afsigelse vilde han i alle måder rette sig. Derhos 
i rette lagde han adskillige breve. Dom: „Efterdi vi befinde, 
at dend jordbog, P. Munk A. Skiel oc hans brødre haver 
ofverandvorit, icke findes saa rigtich efter forne goede mends 
domb enten paa afg. frue K. Skiels arfgoeds ei heller paa 
deris fellids goeds, kiøbegoeds, pantegoeds oc gafvegoeds, som 
det sig burde, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at P. 
Munk bør efter lougen ved sin ed selftolfte med goede ridder- 
mendsmend at tilstede føre en endelig clar rigtich oc beseglit

6*
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jordbog paa alt afg. frue K. Skiels arfvegoeds, saa oc kiøbe- 
goeds, pantegoeds och gafvegoeds, som hånd haver kiøft, 
pantit oc er gifven, midlertid de have verit tilsammen udi 
egteskaf, saa och clare registre paa hvis eigendombsbrefve, 
hindes arfvegoeds angielder, saa vel som skøder oc adkompst 
paa hvis kiøbegoeds, pantegoeds oc gafvegoeds, hånd haver 
kiøft pantit oc er gifven, midlertid hun med hannom lefde, 
och samme ed at edle i vor kiøpsted Viburg nu paa st. Mau- 
ritii dag førstkommendis, oc hafver vi naadigen tilforordnit os 
elskelige Predbiørn Gyllenstern oc Christian Holck, voris troe 
mend och raad, saeme tid at vere der tilstede oc vere hans 
loughøring oc hende hans loug.“ Hdb. 19, 143—151.

1) Han nævnes ndfr. s. 83. 2) Nemlig i vederlag til sælgeren.

20. mårs. (Fr. kongen, A. Hvitfeld). Knud Rud til 
Sandolt, embedsmand på Odensegaard, tiltalte (indlæg) Hen
ning V alk end o rpff til Glorup, fordi han tilholdt sig kronens 
korntiende i Brobye sogn i Odense herred, som findes til fuld 
indtægt i Odensegaards jordebog og skylder årlig 5 pund rug, 
7 pund byg og 1% ørtug arre; siden H. V. havde oppebåret 
tienden, var den årlig blevet ham (K. R.) opskrevet til mangel 
i kgl. majst. rentekammer, og det beløb sig nu for 5 år til 2 
læster 1 pund rug, 2% læster 5 pund byg, 18 tdr. 6 skpr. 
arre. Efter Christoffer Valkendrups begæring havde han fæstet 
den tiende til Knud Daa til Serslef for 25x/2 daler og gjort 
rentekammeret regnskab for 1601—2, men da K. Daa blev 
inde besiddendes med afgiften, havde han med æskning til 
Skovby herredsting ladet den udæske af ham, men så forbød 
H. Valkendrup K. Daa at befatte sig med tienden. Han blev 
dog funden til æskning, men den blev siden domt magtløs til 
landsting i henhold til en kopi af Fredrik II.s mageskiftebrev; 
da han så tiltalte H. Valkendorp for tienden, indfandt herreds
fogden sagen for sine tilborlige dommere. Det mageskifte, 
som Fredrik II. den 3. juni 1578 havde gjort med Christoffer
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Valkendrup om Broebye og Øxendrup kirker, kunde nu aldeles 
intet forstås eller, hedentyes om kronens afgift af Broebye eller 
Øxendrup korntiender, da det kun talte om rettighed og her
lighed til Broebye kirke; tilmed var kongekorntienden af Øxen
drup den 5. mårs 1572 blevet funderet til nogle skolepersoners 
underholdning i Odense og havde også fulgt fundatsen, og korn
tienden af Broebye var s. å. af Hak Ulfstand, som den tid 
var forlænt med Odensegaard, blevet fæstet til fru Anne Stigs- 
dotter for 24 daler; hun havde så udgivet afgiften i H. Ulfs- 
tands tid fra 1572—75, i Jørgen Marsvins tid 1575—78, i 
Korfids Vifferts tid 1578—80 og i Brede Randzovs tid 1580 
indtil 14. novbr. 1581, da hun blev forlænt med Brobye 
tiende kvit og frit ad gratiam. Hverken Broeby eller Øxen
drup korntiende havde altså fulgt Christoffer Valkendrup, lige 
så lidt som han tilholdt sig nogen ret dertil. Med det sogne
vidne på Brobye kirke kunde tienden ikke vindes, da det ikke 
bekræftedes med lovhævd og lovlig adkomme og Fredrik II.s 
mageskiftebrev desuden udtrykkelig formældte, „hvor vit C. 
Valkendorff skulle have kronens rettighed til Øxendrup kirke, 
som er med en prest at indsette, naar ledig blef, som super
intendenten kiender goed der fore udi lerdomb oc lefnit, som 
skulle vere ordinantzen lydig, oc at maa forbedre prestegaards- 
brug med kirkens jord oc eigendomb; saa oc at have tilsiun 
med kirkevergerne, som hånd motte forordne at indsette, at 
kirkens tiende komb hinde til heste paa hindes bygning, naar 
behof giøris, och icke Christoffer Valkendorpf derudi indrømmis 
kronens oc kirkens tiender at oppebere til sin nøtte, fordel oc 
brug, oc self at lade bygge oc forbedre kirken oc holde den 
ved magt oc lige efter sit tycke, som ellers er sedvanligt, hvor 
nogen haver jus patronatus til nogen kirke, saa jeg formener 
hannom allene at vere jus præsentandi magelagt til oc icke 
videre.“ I det brev, som Erik Valkendrup havde givet Hen
ning Valkendrup på jus patronatus og al herlighed til Brobye 
kirke, som tilkom ham efter sin broders Christoffer Valken-
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drups død efter kgl. majts. mageskiftebrev, var der skødet mere 
end han havde arvet. Endelig havde Chr. V. ved nyt mage
skifte af 21. apr. 1600 tilskiftet kronen Øxendrup kirke for 
Frørup kirke. Henning Valkendrup havde gjort uret og burde 
udlægge den afgift, han havde oppebåret. Derhos i rette 
lagde K. Rud: 1. Odensegaards jordebog, som lød på: „Brobye 
sogen, frue Anne Daaes til Ostrup, 5 pund rug, 7 pund byg, 
P/2 ørtug arre.“ 2. missive af 20. oktbr. 1600 fra Chr. 
Valkendrup om, at han, da fru Anne Stiesdotter lå hart syg, 
så man ikke trode, hun kunde leve, og hun havde en kirke
tiende i forlæning, ønskede, at Knud Daa måtte få den i fæste. 
3. missive fra samme af 29. novb. 1600, hvori han betakkede 
K. Rud, for han vilde unde K. Daa den tiende i fæste efter 
hans moder fru Anne. 4. kopi under K. Daas hånd af sogne
vidne af Braabye sognestævne 1482, at 8 mænd have vundet, 
at Hans Barsebeks forældre havde opbygt Braabye kirke af 
grunden og givet grund, præstegård og to andre gårde i Bro
bye dertil med sådan skel, at deres arvinger skulde have 
samme kirke og gårde at forlæne og der i og af sætte; dette 
havde altid fulgt H. Barsebek og hans forældre indtil det år, 
den præst døde i Brobye; da borttog bispens foged Kristen 
Pedersen kirkens breve, som lydde på hint sogn. 5. Fredrik 
II.s mageskiftebrev af Odense 3. juni 1578, hvorved han til- 
skiftede Christoffer Valkendrup Øxendrup kirke, præstegård 
og kirkebolig for hvis rettighed, han og hans arvinger havde 
til Brobye kirke, og deri gaves ham ret til at indsætte præst, 
have opsyn med kirkeværgerne og forvende kirkens tiende til 
dens nytte og behov. 6. udskrift under mester Jacob Madsens 
m. fl.s hånd af Fredrik II.s fundats af Koldinghus 5. mårs 
1572, hvorved kongekorntienderne af Røslinge, Gisle, Langaa, 
Øxendrup, Bruagger, Ore og Vigstrup sogne lagdes til skolens 
personers ophold. 7. Fredrik II.s forlæningsbrev af 14. novbr. 
1581 til fru Anne Stigsdaatter på kongetienden af Brobye 
sogn. 8. Christian IV.s brev af 1. apr. 1600, at han havde
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mageskiftet med Chr. Valkendrup, så at denne sin livstid 
skulde beholde jus patronatus til Frørup kirke mod den ret
tighed, han havde til Øxendrup kirke. — Henning Valkendrup 
mødte med indlæg, hvorefter jus patronatus til Broby kirke 
havde fulgt hans forældre, der selv havde bygget kirkerne fra 
grunden, i 100 år; ved brev af sti. Dionisii dag 1540 (fr.) 
havde Hans Stiesen givet sin son Jens Stiesen Broebye kirke, 
liggendes hertil hos Lundsgaard i Odense, med præstegård og 
anden tilliggelse, som jeg selv haver jus patronatus til, og 
derfor måtte den jus patronatus, som hans forældre havde haft 
til Broby kirke, ikke alene hentyes til at indsætte en præst, 
men bor forstås efter ordinansen og håndfæstningen i det 35. 
kap.; item formældte magelavsbrevet mellem hans sal. farbroder 
og kongen, at jus patronatus havde fulgt hans forældre af 
arilds tid; ligeledes havde korntienden af Øxendrup kirke fulgt 
ham på to års tid, men der borgemester Moens Hendriksen 
lod ham forstå, at den var funderet til fattige skolens personers 
underholdning, lod han den følge dem, og nogle år efter fik 
han af kongen som vederlag brev på korntienden af Frørup kirke, 
som fandtes i blandt hans breve under forsegling i Næstved. 
Forlæningen til fru Anne Stigsdaatter var sket, efter at jus pa
tronatus til Braaby kirke blev kongen tilskiftet af hans far
broder, og havde kongen for nogen rettighed til den, havde 
han ikke haft behov at udlægge hans farbroder Øxendrup til 
vederlag; herefter formente han, at jus patronatus til Broebye 
kirke burde følge ham, som den havde fulgt hans forfædre, 
■og at han ingen uret havde gjort ved at tilholde sig hin 
tiende efter gamle breve og håndfæstningen. Derhos i rette 
lagde H. Valkendrup: 1. skiftebrev af 1527 mellem hans 
faderfader og Hans Jensen i Østrup, at denne og hans hustru 
fru Anne skulde beholde al den frihed, som ham og hustru 
Sidsele kunde tilfalde i Brobye kirke at forlæne hvem han vil, 
hvorimod han og hustru skal have 2 gårde i Ørbek. 2. et 
latinsk pergamentsbrev, udgivet 1490 af pave Innocentii nota-
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rius, at denne havde set og læst et brev, hvorved fru Sidseile, 
her Henrik Barsebeks dotter, forlæntø her Simen med Nørre- 
brobye kirke. * 3. et latinsk brev af 1501, at biskop Carl i 
Odense stadfæster her Mads Brun, som fru Johanne Henriks- 
daatter, her Hendrik Krumdigs datter, havde præsenteret, til 
Broeby kirke. 4. afg. Erik Valkendrups pergamentsskøde af 
Høgstrup 17. maj 1601 til H. Valkendrup på jus patrönatus 
til Broebye kirke, som var tilfaldet ham efter sin broder 
Christoffer Valkendorf. — A. Hvitfeld, råd og rigens kansler, ’ 
mødte og gav til kende, at han og hans formænd altid havde 
haft ret til at fordre Brobyes kirkeregnskab, hvorfor de havde 
deres årlig pension efter Odense provstis jordebog; den rettig
hed burde følge provstiet. Dom: „Efterdi det bevises med 
Odensegaards jordebog, saa vel som med vor her faders for- 
lenningsbref, hans kierlighed afg. frue Anne Stigsdotter paa 
vor oc kronens part af Brobye sognetiende gifvet hafver, dis- 
ligeste med afg. Christoffer Valkendrups egen missive, udi 
hvilken hånd begierer, at vor lensmand paa vore vegne ville 
feste Knud Daa vor oc kronens part af Braabye sognetiende; 
det oc beffndes, at den rettighed med kirkens regnskab at 
høre haver fult rigens candzeler, som med Odense profvistie 
haver verit forient, det mageskiftebref, som vor her fader 
Christoffer Valkendrup gifvet haver paa Øxendrup kirke emoed 
Brobye kirke, saa vel som det mageskiftebref, vi han nom paa 
Frørup kirke emoed Øxendrup gifvet haver, udtryckelig for
meller in specie, hvor vit saeme rettighed emoed Brobye kirke 
vor udlagt, som vor alleniste en prest at presentere oc hafve 
ret ofver kirkens gaard oc jord, oc aldelis intet formeller om 
vor oc kronens tiende, saa hverken Øxendrup eller Frørup 
tiender efter samme brefve hafver hannom efterfult; Henning 
Valkendrup oc intet frember, hvor med hånd beviser kronens 
part af Broebye tiende at hafve fult hans foreldre, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at Broebye tiende bør at følge 
os och kronen, oc H. Valkendrup pligtich at igiengifve Knud
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Rud paa vor oc kronens vegne hvis afgift, hånd af saeme 
tiende oppeborrit hafver, som hannom udi vor renterie er giort 
til mangel i hans regnskab, uden vi hannom det naadigst vil 
efterlade. “ Hdb. 19, 151—59.

x) Hdndf. 1559.

20. mårs. (Fr. kongen, P. Munk). Børge Trolle til 
Troldholm tiltalte fru Anne Lycke til Langegaard, Lodvig 
Munkes enke, med sin lovværge til at skulle lade ham følge 
Hersomgaard og gods for ejendom, da han af Ifver Munk, som 
var indført deri efter rigens ret med ride- og indførselsbrev 
og forgæves havde tilbudt hende gård og gods til løsen, havde 
fåt hans ret overdraget; også B. Trolle havde tilbudt hende 
godset til løsen, men hun svarede, at hun intet vilde befatte 
sig dermed, han måtte beholde det og göre sig det så nyttigt, 
som han kunde. Han havde da villet afhænde godset, men 
ingen vilde slå sig i handel med ham derom uden at få lovlig 
skøde, hvad han ikke kunde göre, da han kun havde I. Munks 
opladelse derpå; da han nu havde tilbudt fru A. Lycke at 
indløse godset, uden at hun vilde det, påstod han, at godset 
burde følge ham for ejendom og han have fri magt at sælge 
det. Han i rette lagde: 1. indførsels- og ridebrev, udgivet 
24. oktbr. 1603 af Hans Lange m. fl., lydende ibl. a., at fru 
Anne Lycke, da de æskede udlæg i hendes bo og bopendinge, 
havde givet til skriftligt gensvar, at en part af hendes bohave 
blev opbrændt den tid, det store hus og de andre 3 huse 
brændte på Hersomgaard, og en part hø, korn, tømmer og 
andet er hen ført, ellers havde der vel været bohave at göre 
fy Hest med; nu så hun gærne, at vi vilde tage ham fy liest af 
godset, og gav os en fortegnelse over dette. Efterdi fru Anne 
ikke havde af bopendinge, men forviste os til jordegods, have 
vi efter kgl. majts. ridebrevs indhold indført I. Munk i følgende 
gods: i 2 gårde og et gadehus i Sønderliung herred, i Ofver- 
huolrisgaard i Rinds herred, i 4 gårde og to gadehuse i Her-
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sum by. Hersum mølle, Hersumgaard og Vesterskofve, som 
skylder årlig rug 3 ørtug, byg 3 ørtug, smor 3 pd., havre 3 ørtug, 
skovsvin 1, lam 1, gaas 1, hons 2, gårdål 1/2 tde., gæsteri: 
åben kælder, og da disse gårde, som ere fri og ikke pantsatte, 
ikke strække til den sum, I. Munk har æsket af fru A. L., 
indføres han også i 7 pantegårde, for så vidt de findes at være 
bedre end de forpantede ere. 2. fru A. Lyckes brev af Lunger- 
gaard 30. oktbr. ‘1603, at I. Munk havde tilbudt hende at 
indløse Hersumgaard og gods, men hun vidste ingen råd til at 
indløse det. 3. tingsvidne af 20. febr. 1604 af Hinds herreds
ting, at B. Trolle havde tilbudt hende det samme. 4. I. Munks 
opladelse af Krogsdal 20. jan. 1604 til B. Trolle på den 
nævnte ridemænds indførsel. 5. I. Munks følgebrev til 
bønderne. — Fru Anne mødte ikke, men Peder Munk, 
vor råd og marsk, gav til kende, at han havde noget af 
samme gods i hånd og hævd og derpå slig forvaring, at om 
han ikke fik sine penge til bestemt tid, skulde det følge ham 
for ejendom; på dette kunde B. Trolle ikke bekomme ejendom. 
Dom: „Epterdi ridemend hafver indført I. Munk udi Hersom- 
gaard oc guods, och udi deris ridebref formellis, at de hafver 
indført hannom udi hvis goeds, som til andre vor forpantit, 
saa vide det kunde vere bedre end pantit, och forbeholdet hver 
sin rettighed, de der udi kunde hafve med pantbref eller skiøde 
och I. Munk haver tilbodit frue Anne Lycke Hersomgaard oc 
goeds til løsen, oc der hun det icke hafver vilt igienløse, hafver 
hånd det opdragit til Byrge Trolle med den samme rettighed, 
hånd der til hafde, da skal B. Trolle endnu ved goede mend 
tilbiude hinde samme Hersumgaard oc goeds, om hun det vil 
igienløse, oc der som hun det inden 1 aar, efter hinde sligt 
tilbøden er, icke vil indløse, da bør Hersomgaard oc goeds, 
saa vide som frie, ubortskiøt oc uforpantit vor, dend tid I. 
Munk efter rigens ret blef indført, oc hannom oc B. Trolle 
efter ridebref oc opladelse fult hafver, for eigendomb angerløs 
at følge, men hvad belanger det goeds, som hånd er indført
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udi for hvis, det vidre kand gieide end der paa forstragt er, 
der gaais om emellom hannom och dennom, det hafver, saa 
vide som ret er.“ Hdb. 19, 159—63.

20. mar8. (Fr. kongen). Knud Rud til Sandolt, em
bedsmand på Odensegaard, tiltalte (indlæg) dr. Jens Mule, 
indvåner i Odense, for ulovlig fiskeri i Nesbyehofvid sø og 
olden og skovhug i Tollelund, som afg. Dirik Fyring havde 
tilforhandlet sig af afg. Olluf Bagers arvinger, og hvori disse 
siden 1564, da de tog den i brug, have ladet hugge mange 
hundred oldentræer. For længe siden havde han tiltalt O. 
Bagers arvinger derfor, men disse havde opholdt ham med ad
skillige påskud og forfald, indtil de fik afhændet den ejendom 
til Didrik Fyring. Kongens gavebrev til O. Bager indrommede 
ikke slig herlighed i kronens enemærkesø eller ladegårdsskov, men 
gav dem kun Madelen Mickels have, som ligger op til Nes- 
byehovidsøe og Toilelundsjord; det måtte vel ske, at O. Bager 
kunde have forhvervet brevet ved vrang beretning, og at han 
ikke havde lidt den skade i sammenligning med andre kronens 
undersåtter, som han fik sådan benådning for, og at arving
erne derfor havde solgt mere end dem tilkom. Han formente 
også „deris skøde icke at vere stillet epter dend gemene sed- 
vane her udi riget, at hvor nogen skøder dend anden eigen- 
domb, oc dend blifver hannom afvundet, skulle hannom veder- 
leggis saa goed eigendomb igien, oc saa vel beleiglige som dend 
vor, oc de udi dend sted tilbinder dennom at vederlegge Did
rik Fyring eller hans arfvinge deris penge igien, hvormed mig 
tyckes, at de self tvifler dennom at kunde hiemle dend del, de 
hafver skiøt och solt bort, formenen dis ocsaa, at Oluf Bager 
eller hans arfvinger icke med deris langsommelig hefd kand 
vinde sig nogen friehed til udi kronens frie enemerkesøe eller 
oc skoufhug oc olden udi Tollelund, uden de hafde kongelig 
maits. Bønderlige benaadning oc stadfestelse der paa, epterdi 
langsom hefd uden louglig adkomb er icke hefd, megit mindre
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at de med saadan hefd skulle kunde hiemble nogen anden 
enten fiskerie, skoufhug eller olden udi kronens friehed oc ene- 
merke, oc dersom dr. Jens Mulle vil sig undskylde dermed, at 
Oluf Bagers arfvinger icke er stefnid her emoed, da formener 
jeg mig icke pligtich at stefne andre end dend, som nu haver 
eigendommen udi haand oc hrug, oc efterdi der er gangen 
skifte emellom Didrik Fyrings børn oc hans høstrue, Else 
Hansdaatter, oc hinde forne eigendomb er tilskift oc dr. Jens 
Mulle dend med hinder haver bekømit, er hannom derfor plig
tich at svare der til.“ Han påstod derfor, at kgl. majts. brev 
ikke burde forstås videre end om Madelen Mickels have, og at 
dr. J. Mule burde være uberettiget til fiskeri i Nesbyehofvid sø 
og skovhug og olden i Tollelund. — Dr. Jens Mule mødte 
med: 1. indlæg, hvorefter han ikke havde tilholdt sig fiskeri i 
søen videre, end som hans mål og ejendom strakte sig, og 
heller ikke nogen skovsrettighed ydermere, end han havde god 
ret til og hans formænd havde gjort i 40 år i mange læns- 
mænds tid i henhold til Fredrik II.s brev af 13. decbr. 1564 
(fr.), at han bevilgede Olluf Nielsen i Odense 2 ejendomme 
norden Odense nemlig en have, liggende op til Nesbyehofvid 
sø, som Magdalene Mickels da i værge havde, og Tollelund 
norden næst op til den have, som i længden strækker sig nör 
på Ofverbroen og op til den vej, som løber til det gamle slot, 
og i bredelsen tvært over til det gærde for slottens abildsgård. 
Denne rettighed blev siden af Olavs Bager, borgemester i 
Kiøge, opdraget til min hustrus salig formand, Didrik Fyring; 
han burde nyde de to ejendomme efter kongens brev. Derhos 
i rette lagde han dom af Odense byting 6. avg. 1604, lydende, 
at da kgl. majts. brev tilholder Olluf Bager at bruge og be
holde Tollelund uden afgift som arvelig ejendom, og Olavs 
Bager har solgt den til Didrik Fyring, og ikke er bevist, at 
Else D. Fyrings har befattet sig videre dermed, end kgl. majts. 
og Cl. Bagers breve hende tilholder og Peder Gied gik af 
tinget og vilde ikke hænde dom, som han tilforn var begær-
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endes i den sag, da vidste jeg ikke Else, D. F.s, noget at frå- 
dömme i mod kgl. majts. brev. Dom: Efterdi Fredrik II.s 
gavebrev til Oluf Nielsen på Magdalenis have og Tollelund 
„udtrøckeligen och in specie formeller, hvor Magdalenis hafve 
ligger, saa vel som udviser sted fraan sted, hvor vide Tolle- 
lunds jord sig forstrecker, oc saeme Magdalenis have oc Tolle- 
lunds jord hafver efter saeme gafvebref fult Oluf Nielsen oc 
hans arfvinger i mange lensmends tider med fiskeri emellom 
forne grund oc skofhug paa Tollelunds jord, indtil de sammq 
have oc jord hafve afhent til afg. Didrik Fyring, hvilken oc 
saeme hafve oc jord med saeme rettighed hafver efterfult, och 
er hannom til Odense byeting tildømbt; det oc icke bevises 
enten Oluf Nielsen hans arfvinger eller doctor Jens Mule at 
have befattit dennom med fiskerie udi dend stoere søe, men 
allenniste i hvis smaa viger, som løbe af søen emellom deris 
egen grund, ei heller at have befattit dem med skoufhug vidre 
end paa Tollelunds jord, da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at Magdalenis hafve oc Tollelunds jord bør her efter at 
følge Didrik Fyrings arfvinger med ald dend rettighed, der 
afg. Oluf Nielsen epter vor kiere herre faders gafvebref hid 
indtil fult hafver.“ Håb, 19, 163—68.

20. mårs. (Fr. kongen). Jørgen Kaas Emiksen som 
fuldmægtig for fru Anne Løcke til Holbekgaard, Mavrids 
Stygges enke, tiltalte I fver Munk til Krogsdal til med skade, 
kost og tæring at erlægge sin part af den sum, hvormed 
Chresten Jul og Mavrids Stygge og dennes enke havde ind
løst Tyge Krabbes brev af 8 dag hellig 3 konger 1602 til 
Henrik van der Wisk på 4000 rdl., for hvilken sum afg. Mog
ens Jul, Mavrids Stygge, Ifver Munk og Mogens Kaas vare 
forlovere. — For I. Munk mødte Børge Trolle og tilbød, at 
I. Munk vilde betale sin fjærdepart af hovedstol og rente. 
Dom: I. Munk bör med skade, kost og tæring betale sin an
part af hovedstol og rente. Håb. 19, 168—69.
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20. mårs. (Fr. kongen). Jørgen Dittmar, indvåner 
i København, tiltalte Axel Galtt til Tyrrestrup til efter sit 
brev af påske mandag 1605 (fr.) at betale 230 rdlr. med 
skadegæld. A. Galtt mødte ikke. Dom: A. Galtt bor efter
komme sit brev og segl. Hdb. 19, 169—70.

20. mårs. (Fr. kongen). Lisebet Madsdo tt er, 
Hendrik Strattmandts enke, lod ved fuldmægtig tiltale Knud 
.Gyllenstiern til Aagaard til at betale Henrik Gyllenstiern 
til Aagaard hans brev af 3. maj 1564 (fr.), hvorved han be- 
pligtede sig at levere Peder Tygesen 20 læster vårsild frit i 
skib ved Hals inden 14 dage efter pinse eller oprette al skade. 
Dette brev var hende tilfaldet i arv, og da ikke al sild var 
betalt, burde K. Gyldenstiern betale P. Tygesens arvinger 
„efter dend pris, silden da gieldet haver“, og oprette skade 
og omkostning. — Predbiørn Gyldenstiern til Vosborrig, em
bedsmand på Bøufling, mødte og berettede, at K. Gyllenstiern 
ikke var eneste arving efter H. G., han havde betalt sin an
part 120 daler og medarvingerne burde også tiltales. — L. 
Madsdotters fuldmægtig svarede, at K. G. havde taget al gælden 
til sig at betale og tilskrevet sin foged om at gore klart der
med, og i rette lagde hans brev lydende: „Helsen med gud! 
maa i vide Morten Block, at den dannemands Tyge Peder
sens dotter hafver min sal. faders bref paa nogen sild, som 
hånd hannom sold hafde, och rester der endnu paa saeme 
haandskrift 11 lester sild, oc er haandskriften daterit dend 3. 
maii anno 64, hvorfor jeg vilde, at naar1) hindes fuldmegtige 
eder med denne min seddel besøgte om en 14 dage2), som er 
dend 24. octobris, at i da eder befør med de got folk udi 
Olborrig, som da vel vidste, hvad sildekiøb det aar vor paa 
en lest vaarsild ved Hals, at i da efter goede mends sigelse 
kunde afbetalle, saa hun sig intet vidre skal have at beklage, 
hvor efter i nu kand vide eder at rette, actum Kiøpenhafn 
dend 7. octobris 97." Dom: „Efterdi K. Gyllenstiern self
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haver vedgangit allene at vil betaile saeme gieid, efter som 
hans skrifvelse til hans fogit der om formeller, da sagde vi der 
paa saaledis af for rette, at hånd bør sin faders bref oc segel 
at holde oc efterkomme oc betalle Lisebet Hendrik Strattmandts, 
hvis som endnu rester paa saeme haandskrift; der som hånd 
formener, at hans sødskinde oc medarfvinger bør at vere del- 
agtich udi samme gieid at betalle, da talle sig dennom til, 
och da gaais der om, hvis ret er.w Hdb. 19, 170—72.

:) Hdb. tilføjer: enten denne min seddels oc. 2) Hdb. 
tilføjer: moed.

20. mårs. (Fr. kongen). Vi have lagt os i mellem at 
forlige Børge Trolle til Troldholm på sin tjæners Peder 
Nielsen skrifver hans vegne og Sig vart Reinskatt til Hør- 
ningsholm således, at de ord denne havde tilsagt 'ham på 
landsting, at han ikke havde berettet sandhed for dommeren, 
ikke skulde komme nogen af dem til forvid eller skade. Hdb. 
19, 172.

20. mårs. (Fr. kongen). Engel Postfeld, rådmand 
i Nestvid, tiltalte Anders Hvitfeld til Trundsted til efter 
sit brev af 28. juni 1603 (fr.) at betale 33 daler. A. H. 
mødte ikke. Dom: A. H. bor holde og efterkomme sit brev. 
Hdb, 19, 174.

20. mårs. (Fr, kongen). Frands Polen til Starup, 
vor mand og tjæner, tiltalte på egne og medarvinger, Peder 
Skram til Strandbyegaard, Erik Skram til Raimegaard, 
Chresten Prip tiløland på hans hustrus vegne, fru Anne 
Skramb, Clavs Strangesens enke, til Nørholm, deres vegne 
fru Jøllind Jespersdotter, Spend Skrams enke, med sin 
lovværge, den som nu er og tilforn haver været, fordi hun 
for nogen tid siden havde givet sig i ægteskab med Niels 
Lange til Skrumsagger og „siden nogen kort tid efter beggis
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deris brøllup vor gaait udi barselseng oc fød børn, hvilket 
echteskab, som saa snart oc hastigt barnefødsel er efterfult, 
Peder Skram oc hans arfvinger formener icke saa louglig, 
christelig oc tilbørlig at vere, som det sig bør, men at vere oc 
gifve en stoer forargelse blant andre adelsfolk her udi riget, 
oc eftersom P. Skramb og hans medarfvinger epter deris broder 
oc svogers, S. Skrambs, død oc afgang hafver unt oc forskref- 
vid hinde hans hofvidgaard Volberg med des tilliggendis goeds 
at niude, bruge oc beholde hindes lifstid, de oc gierne efter 
samme der paa udgifne brefs indhold dennom hafde vild for
holdet, saa frempt hun sig christeligen och erligen efter deris 
broders oc svogers død oc afgang hafde skicket oc handlit, 
men epterdi det befindes, at hun saa hastelig efter hindes 
brøllup er gangen udi barselseng oc hafver fød barn, da for
mener de, at hun udi hindes enkesede skal have ladet sig be- 
legge, oc derfor icke allene hindes eget arfvegoeds efter re
cessen x) oc gaardsretten2) at have forbrut, men ocsaa hinder 
dend rettighed, som hun ellers til Volbierggaard oc goeds 
efter hindes lifsbref burde at have haft, for slig hindes grofve, 
forargelige forseelse i lige maade at have forbrut;“ de kunde 
herefter ikke være forpligtige at holde livsbrevet, men Vol- 
bierriggaard burde følge dem som rette arvinger. — Jesper 
Vogensen til Hestrup mødte for Niels Lange, og efter lang 
beretning på hægge sider bleve de forligte således, at Jesper 
Vogensen på N. Langes vegne bevilgede, at denne og hans 
datter fru Jøllin til Philippi Jacobi skal afstå Volberggaard 
og gods til Spend Skrambs arvinger mod 3000 daler at be
tale til jul, som er for de gældsbreve, som hun efter sin hus
bonds død indløste fra hans kreditorer. Hdb. 19, 173—75,

x) Reces 1576 § 12. 2) Gårdsret 1562 § 16.

20. mårs. (Fr. kongen). Hans Munk til Visselberig 
tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Clavs Nielsen, som ikke 
efter sit brev af sin gård Langdal 4. oktbr. 1603 (fr.) havde
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skaffet ham to hægtere, til at skaffe ham sin hånd og segl 
igen fra det løfte, han sammen med Chresten Jul til Dunslund 
havde gjort for ham til hans broder Mickel Nielsen til Kye 
for 1800 daler. C. N. mødte ikke. Dom: C. Nielsen bor 
skaffe H. Munk sin hånd og segl igen fra forskrefne hoved
brev. Hdb. 19, 175—76.

20. mårs. (Fr. kongen). Katrine, Evert Vettis 
enke, i Flensborch tiltalte ved fuldmægtig fru Birgitte 
Rosenkrandz til Ryumgaard, Moens Juls enke, med sin 
lovværge til på sin husbonds brev, udgivet 22. jan. 1604 (fr.) 
til Jesper Brantt, borger i Flensborch, at betale 1306 daler 
med rente, skade, kost og tæring. Fru B. R. mødte ikke. 
Dom: Fru B. R. bor efterkomme sin husbonds hånd og segl 
og betale de 1306 daler med rente. Hdb. 19, 176—77.

20. mar8. (Fr. kongen). Else, Chresten Vibes 
enke, i København tiltalte ved fuldmægtig Mor ten Moensen, 
landsdommer i Sønder og Nørre Halland, til med skade og 
omkostning efter sit brev af 27. apr. 1604 (fr.) at betale 34 
daler, som han skyldte C. Vibe på sin broder Clavs Moensens 
vegne, og desuden 13 daler 2 mrk. lP/g sk., som C. Vibe på 
M. M.s vegne havde betalt Marrine, Niels Bagers, i Odense. 
M. Moensen mødte ikke. Dom: M. M. bor betale forne 
summa pendinge efter hans udgivne håndskrifts ly delse. Hdb. 
19, 177—78.

20. mars. (Fr. kongen). Else, Chresten Vibes 
enke, i København tiltalte ved fuldmægtig Moens Gøye til 
Bremmersvold til efter hendes af ham underskrevne regn
skabsbog (fr.) at betale 106 daler 2 mrk. for adskillig vare, 
bekommet af C. Vibe. M. G. mødte ikke. Dom: M. G. bor 
betale Else, C. V.s, efter hendes regnskabsbog, som han selv 
underskrevet haver. Hdb. 19, 178—79.

7
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Kongens og rigens domme 1606.

7. jan. Peder Bilde, indvåner i Svenborrig, bød sig 
i rette mod jomfru Anne Blomme Johansdaatter, mod 
hvis forfølgning til at fyldestgore vor og rigens råds dom 24. 
maj 1604 *) han havde taget genbrev. Jomfru A. B. mødte 
ikke, skont 4. jan. var rette 6. uges tægtedag og P. B. nu 
havde forbidet i 3 dage; hun mæltes derfor nederfældig2) og 
ej efter at tage genbrev i den sag og pligtig at give P. Bilde 
skellig kost og tæring. (Dragsholm) Rdb. 1595—1609, 20S—9.

x) Trykt i Samling 1595—1604 s. 590. 2) Jfr. Samling 
1595—1604 s. 326.

13. jan. Povel Madsen af Suserup forfulgte (æskning) 
Olluf Jørgensen, borger i Slagelse, til igen at forskaffe 
30 alen horlærred og to sølvskeer, som han fik af hans (P. 
M.s) hustru den tid, hun bode i Glumsøe, for at hun skulde 
bo i sin bolig efter sin husbonds afgang, ti hun var nu blevet 
trængt fra boligen, og han i rette lagde Slaugelse bytings dom 
26. jan. 1605, hvor ved byfogden, da O. J. vedgik at have fåt 
18 alen lærred af Sitse Povels, og at hun var ham skyldig 
malt, korn og pendinge, domte dem til regnskab med hver
andre; dommen stadfæstedes ved Sællandsfar landstings dom 
29. maj 1905 (fr.). — O. Jørgensen beråbte sig på regnskab 
men i rette lagde intet, og da have vi lagt os udi at forene 
dem til mindelighed således, at O. J. skal enten tilbagelevere 
P. M. de 30 al. lærred og 2 skeer eller fyllest efter, som Sidse, 
Pofvils „ved hindes æd vil erholde, at samme lærrid oc skeder 
vor verd“, og derhos for kost og tæring give 10 daler, alt 
inden 14 dage, hvis ikke P. Madsen skal komme videre til 
sin forfølgning (Draxholmiæ). Rdb. 1595—1609, 19S—99.
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25. febr. (Nærv. Sten Brahe til Knudstrup, rigens råd, 
embedsmand på Kallundborg, Eske Bilde til Volden, høveds
mand på Helsingborrig). Christoffer Ulfeld til Svenstrup 
tiltalte Olluf Rosenspar til Skarrold, råd og embedsmand på 
Mariager kloster, for han havde taget genbrev i hans forfølg
ning til lås på Boelen i Frosteherred, fordi nogen ejendom, 
som C. U. tilholdt sig, burde være undtaget fra låsen, og var 
det deres 6. uge tægtedag i morgen, men de gav sig god- 
villigen i rette i dag. — O. Rosenspar i rette lagde indlæg, 
hvorefter C. Ulfeld ikke havde bevist, at der var rigtig marke- 
skel mellem Boelen og Skareolt fang, som kaldes Egerove, og 
dog i sin forfølgning ladet indføre nogle åsteder, som skulde 
göre skel og mærke der imellem; der burde derfor efter loven 2) 
lib. 2. kap. 21 og reces2) kap. 27 komme 12 oldinge til at 
göre skel og mærke, og de breve, som C. U. havde forhvervet 
i samme lås, burde være døde og magtløse. — C. Ulfeld i 
rette lagde en udskrift af Herridsvad klosters jordebog, lyd
ende: „Boelen oc hvis goeds, som der til hører, det begynder 
fraa den stoere sten hart hoes Klintelid oc strecker sig ud til 
fiskevandet egiennom søen indtil dend floed Ryge paa dend ene 
side, men paa dend anden side naae de ud til lands fraa dend 
benefnde sten hart hoes Klintelid til Huselyckebrynne, der fraa 
til Kierlinge sten, der fraa til Kokorrekilde, der fraa 3 sten, 
der fraa paa Broderstorpe vei til deris kirke, der fraa til 
Stockebroe paa Pugerupe kirkevei, der fraa til Bregneholte, 
der fraa til Ekesvarekringle, der fraa [til] Bretavedle(P), der ligger 
vider lille Kirsliunge, der fraa til Fimbrekuld, der fraa til 
Brunestene, der fraa til Beltungekuld, der fraa [til] Ormecken, der- 
fraa [til] Maresenge, der fraa til Kuldgraveholt, der fraa til Bastua- 
rum, der fraa til Stockebrokier, der fraa til Tostenskier, der 
fraa til Metyrtarum, der fraa til Akesrum, der fraa til Langholt, 
der fraa aller nordest i Aa sekier, der fraa til oren, som er udi 
Venløsekier, oc der er atter udi igien Soemerke oc Skoufmerke 
ofver alt saa som forskrefvet staar.“ C. Ulfeld tilföjede der-

7*
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hos, at han og O. Rosenspar vare enige om, at nogle af 
åstederne vare ret skel mellem Boelen og Skarroltefang; hans 
forfølgning var derfor lovlig og han burde igen komme til 
den. Dom: „Efterdi begge parterne vedgaar en part af samme 
aasteder, C. Ulfelds forfylling paalyder, oc en part ere tvistige, 
oc fordi icke kand paakiendes, med mindre aastederne tagis 
udi besichtning, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
dend sag bør at komme til goede mends grandskning, som 
kand grandske oc forfare, om de aasteder, C. Ulfelds forfylling 
paalyder, kand kiendis for ret marke oc skoufskiel emellom 
forne Boelen oc Skarroltefang eller icke, hvilket oc begge 
parterne strags have bevilget, och O. Rosenspar der til paa 
sin side hafver betroit Sten Brahe, Clavs Podbusch oc Eske 
'Bilde Jørgensen, oc C. Ulfeld haver paa sin side betroit Lave 
Urne til Beltebierg, landsdommer i vort land Skaane, Hannibal 
Gyllenstiern oc Aage Ugerup, hvilke vore goede mend skulle 
en gang inden pindzedag førstkommendis begifve dennom paa, 
forne aasteder oc den leilighed forfare, oc hvis forne aasteder 
icke da kunde åndes for ret markeskiel oc skoufskiel emellom 
Boelen oc Skarroltefang, da at ride oc giøre dennom en ret skiel 
der emellom, oc dersom behouf giøris oldinge, da dennom 
strax at opkrefvis, som for ridemendene kunde sverge ret 
skouf oc markeskiel emellom forne fange, at forne goede mend 
des bedre dend leiglighed kunde forfare, oc begge parterne 
frit for paa aastederne for oldinge oc ridemend at føre hvis 
vindisbiurd, de føre kunde, hvem eigendommen fuld haver, och 
midlertid med vor oc rigens forfylling at hvile oc beroe sig.“ 
(Dragsholm slot). Rdb. 1595—1609, 199—202.

r) J. 1., anført i en skånsk sag. 2) Reces 1558.

I. mårs. (Narv. Vilhelm Dreselberg til Vindinge, lands
dommer i Sælland). Svend Boesen, borger i Helsingør, 
forfulgte (æskning) Morten Suelund og Rubbert Bryck- 
husen, borger sstd., til som medforlovere at betale deres an-
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part af hans kost og tæring på tre rejser til Danzigk, som 
han på deres og egne vegne havde gjort for at hente pigen 
Elisabet Herlufsdotter, som var undvigt af sin arrest til Dan
zigk. Den 3. mårs var 6. uges tægtedag, dog gav de sig idag 
godvilligen i rette. — Morten Suelund mødte med indlæg, 
hvorefter han og R. Bryckhusen ikke med S. Boesen havde 
lovet at holde samme pige tilstæde; S. B havde og gjort 
to rejser til Danzigk for. end dom var gangen. Desuden havde 
Herluf Daa fordret S. Boesen til sig til København og givet 
ham sin skrivelse til borgemester og råd i Danzigk, hvori det 
udtrykkelig hed, at han havde betrot S. Boesen og ingen anden 
sin datter. S. Boesen havde og taget hende i sit hus og lovet 
at holde hende tilstæde, men han lod hende gå ind og ud og 
slap hende af sin forvaring; de burde være kvit for den for
følgning. M. Suelund i rette lagde derhos: 1. kopi af H. 
Daaes brev til S. Boesen. 2. en fortegnelse af Helsingørs 
bysbog, som Niels Tygesen og Johan Blaw havde underskrevet 
at være kopi af et tingsvidne, som N. Tygesen 10. maj 1602 
forhvervede af Helsingør rådhus og lydende, at Broder Jensen 
vant, at han havde hørt Vinneken Villomsdotterx) sige, at for 
hun vilde slippe sin datter Lisebet Daais, vilde hun heller 
hugge hende i hundrede stykker, og at han hørte, at S. Boe
sen lovede for Lisebet Herlufsdotter, at hun skulde blive til
stæde, til hun æskedes igen, og til moderen fik talt med kongen. 
Johan Blaw vant, at han i byfogdens hus hørte S. B. sige, at han 
vilde være borgen for L. H.sdotter til kongen kom til byen 
igen, og at Svend tog hende hjem med sig. 3. udskrift af 
Helsingørs tingbog, at S. B. var hos byfogden og begærede, 
at den pige måtte føres i hans hus, hvad hun så efter by
fogdens befaling blev. — S. Boesen svarede, at H. Daa havde 
ladet så vel ham som indstævnte tiltale for at igen at skaffe 
Lisebet Herlufsdotter, og de bleve ved borgemester og råds dom 
10. maj 1602 (fr.) tildomt at gore det; da han ene var for
rejst, formæld)é H. Daais brev kun om ham. Da han tiltalte
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sine medforlovere for omkostningen, compromitterede de sagen 
ind for 6 mænd, som gjorde ham meget til mangel i hans 
regnskab, men dog ved afsigt og afligning af 7. mårs 1604 
besluttet, at der på hver 3. part skulde tilkomme 54 x/2 daler; 
han burde komme videre til sin forfølgning og indstævnte stå 
til rette for kost og tæring. Dom: „Efterdi borgemester oc 
raad i Helsingør haver tildømbt Svend Boesen, Rubbert Bryck- 
husen oc Morten Svelund pligtich vere samptligen at forskaffe 
saeme pige tilstede, och S. Boesen paa allis deris vegne haver 
paa sin egen omkost hent samme pige igien, oc der sagen 
igien er indkommen for borgemester oc raad om samme for
tering, der paa vor anvent, haver begge parterne voldgifvet 
sagen ind paa sex mend, samme mend oc efter borgemester oc 
raads befalning hafver kient hver af forlofverne til at udlegge 
54^/2 daler, oc borgemester, raad oc vor byefogid hafver sted 
eskning epter saeme domb oc sex mends afsigt, hvilken domb, 
afsigt oc eskning endnu staar ved sin fulde magt och er ustefnt, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at S. Boesen bør 
igien at komme til vor oc rigens forfylling, som hånd den nu 
sluppit haver, och M. Suelund oc R. Bryckhusen pligtich at 
igien gifve hannom billig kost oc tering, hvilken kost oc tering 
hånd dog os til vilge haver eptergifvet, naar hofvidsummen er 
erlagt.“ (Dragsholm) JRdb, 1595—1609, 203—7,

x) Se om hende Samling 1595—1604 s. 42, 73, 138,

10. mårs. Marrine, Niels Bagers, borgerske i Odense, 
forfulgte ved A. H. som fuldmægtig Jørgen Kaas Emiksen 
til Gielskouf til med skade, kost og tæring at fyldestgore vor 
egen og rigens råds dom [af 22. maj 1604]x). J. Kaas frem- 
lagde ved fuldmægtig indlæg, hvorefter Marrine, N. B.s, havde 
været begærendes af ham en seddel til Jacob Høg, at hun af 
ham måtte tilfreds stilles for 120 daler af den æskede summa til 
sidste Mauritii dag, hvilken seddel han havde meddelt hende; 
den øvrige sum vilde han fornoje hende. A. H. svarede at J.
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Høg ingen udlæg vidste at gore på J. Kaasis vegne. Dom: 
Sagen optages til idag 6 uger, at J. Kaas herforinden hjemme 
kan rette for sig. Sker det ikke, kommer M., N. B.s, videre 
til vor og rigens forfølgning over ham, som hun den nu sluppet 
haver. (Dragsholm) Rdb. 1595—1609, 208—10.

*) Trykt i Samling 1595—1604, s. 571.

25. juni. Clavs Bang i Odense forfulgte (æskning) ved 
fuldmægtig fru Dorrite Daae til Gierdrup med hendes lov
værge og hendes born med deres lovværge samt hendes son 
Peder Clavsen Hundermark til efter Clavs Hundermarks 
brev til Christoffer Bang af Odense løverdag efter qvasimodo 
geniti 1571 (fr.) at betale 5x/2 ørtug rug og efter hans broder 
Marcus Hundermark til Oxendrup hans brev til samme af 30. 
avg. 1571 (fr.) at betale 10 ørtug rug, 10 ørtug malt, 1 pund 
havre. — Sagsøgtes fuldmægtig mente, at den gæld for længe 
siden var klar gjort, hvad der fremgik af et afregningsregister 
mellem Clavs Hundermark og Christoffer Bang af 1576 (fr.), 
hvortil Cl. Bangs fuldmægtig så vel som Kierstine, Christoffer 
Bangs, som og var mødt i rette, svarede, at det ikke var 
Chr. B.s hånd, men kun „et løst skartecke“, da det ikke var 
underskrevet. Da have vi forligt dem så, at sagsøgte betaler 
det nævnte korn inden Mickels dag; sker det ikke, kommer C. 
Bang videre til vor og rigens forfølgning. (Kiøpenhaufn) Rdb. 
1595—1609, 210—12.

14. avg. (Narv. Envold Kruse, rentemester). Pred- 
bjorn Gyllenstiern til Vosborrig, råd og embedsmand på 
Boufling, forfulgte (fordeling) ved P. M. ridefoged som fuld
mægtig Hans Rembartsen i Noe til at betale 36’/2 daler 
1 mrk. 4 sk. kost og tæring, som hans hustru ved Viborg 
landstingsdom 14. septbr. 1605 (fr.) er tildomt at udgive, 
fordi hun i eget navn havde taget landstingsstævning over 
ham, „end og hun hafde hindes egte hosbond lefvendis och
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lougen formeller, bunde at vere verie at hus“. Der i rette 
lagdes dernæst dom af Hing herreds ting 27. febr. 1606, lyd
ende: „Efterdi her fremleggis for mig udi dag tvende uende
lige domme, udi hvilke jeg icke hafver vidst andet der paa at 
kiende for rette, end H. Remer sen jo efter lougen er forpligt 
paa sin høstruis vegne samme kost oc tering til P. Gyllen - 
stiern at udlegge oc betalle och saeme opskrift saa billigen at 
vere opskrefven, at hånd der efter bor at giore udleg eller oc 
lide tiltalle, oc samme domme endnu stande ved deris fulde 
magt ustefnit, dog fordi H. Remmersen hafver haft noksom respit, 
samme domme at kunde igienkalde, dernest bevises med tvende 
mend, H. Remmersen hid i daug for endelig domb stefnit at 
vere, oc band nu er møt her udi dag, dog ville icke komme 
ind moed Pofvil Mickelsen der om at gaae udi rette, men 
nu som tilforne sig for rettergang entholder; da efter saadan 
leiglighed ved ieg icke mine forrige domme at forandre, men 
H. Remersen endelig saeme kost oc tering, som hans høstrue 
er tildømbt til P. Gyllenstiern at udlegge, [at udlegge] oc betalle, och 
samme opskrift saa billigen at vere opskrefven, at hånd der 
efter bør at giøre udleg eller at lide tiltalle.u — Hans Rem- 
bartsen mødte med indlæg, hvorefter forfølgningen var med 
ingen billighed, da sagen ikke var pådomt til landsting og 
der ikke var gåt endelig dom i hovedsagen på den ejendom, 
de omtrettede, hvoraf kosten og tæringen er henkommen; han 
burde være kvit for P. G.s tiltale. Han i rette lagde en dom 
af Hing herredsting om hin kost og tæring af 28. febr. 1606, 
hvorved han var fast uforrettet, da deres ting holdtes om tors
dagen, som var 27. febr. P. M. svarede at 28. for 27. var 
forskrevet af skriverens forseelse og ikke med forsæt; hermed 
kunde forfølgningen ikke spildes. Dom: „Epterdi der findes 
tvende sager de tvistes om, en om forten, hånd hafver inde- 
lugt; dend anden, at Hans Remersens høstrue hafver giort sig 
fuldmegtich at tage stefning udi hindes egit naufn oc icke udi 
hindes hosbonds, hvilken sag allene hafver verit indstefnit



1606. 105

for os oc icke om hofvidsagen, som er om forten, och H. 
Remersen er endelig domb ofvergangen, at hånd paa hans høs- 
truis vegne bør at stande P. Gyllenstiern til rette for dend 
kost oc tering, hun af vor landsdommer er tildømbt for dend 
ulouglig stefning, hun ofver hannom forhverfvit hafde, o c hånd 
efter samme domb til herridsting oc landsting er blefven delt 
oc forfult, hvilke domme oc delsvinder endnu stander ved 
deris fulde magt oc ere ustefnde, sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at H. Remmersen bør at fornøige P. Gyllenstiern for112 
kost oc tering, hannom er tildømpt, och det inden i dag sex 
ugger; hvis det icke sker, da P. G. at komme vidre til vor 
oc rigens forfylling ofver hannom, som hånd dend nu sluppit 
hafver, emeden oc al den stund, forne domme oc tingsvinder 
stande ved deris fulde magt. Hvad belangendis hofvidsagen, 
om dend eigendomb oc granskning, de have omtrettit, der 
gaais om med siun oc vindisbiurd for deris tilbørlig dommer, 
hvis loug och ret eru. (Kiøpnehaufn) Råb. 1595—1609, 
212—16.

19. septbr. Kort Andersen, byfoged i Olborch, for
fulgte (fordeling) Jens Kieldsen, borger sstds., fordi han 
om nattetide med en lang bøsse er indkommet i Tøger Husens, 
borger sstds., hans hus og efter rådhusvidnes ly delse overfaldet 
ham og hustru, som lå i sin sæng, samt fordi han havde over
faldet ham selv for retten med skelden og skendsord og ikke 
kunde drue eller bevise samme ord. J. K. havde stævnet 
bytings delsvidnet til landsting, hvor det ved dom 17. avg. 
1605 (fr.) var kendt ved magt. J. Kieldsen mødte og beret
tede, at det ikke var ham overbevist, at han var indgåt i T. 
H.s hus, og der var ikke gåt nogen dom over ham; på tinget 
havde han, da K. Andersen bandede ham, udi hastmodighed 
svaret, „at dieflen schulle tage den, som mest af dennom det 
hafde fortient,“ og Kort havde så ladet ham fordele uden at 
lade domme, hvad hans bøder skulde være i den sag. I slige



106 Kongens og rigens domme

sager burde dele ikke udgå for dom; han vilde rette for sig, 
når det af os eller til hans værneting blev påkendt, hvad 
bøder ham derfor kunde tildommes. Dom: „Epter[di] vi 
befinde, at ingen domb er udgangen til J. Kieldsens verneting, 
hvad hans bøder burde at vere for slig gierninger, hånd udi 
T. Husens hus skulle hafve begangit, ei heller for hvis til
sagn, hånd K. Andersen skal have tilsagt, oc ingen dele bør 
nogen udi slige sager at ofvergange, før ind endelig domb er 
gangit, hvad for slig sager bødis skal, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at dend sag bør igien at indkomme til 
Olborg byeting oc Viburg landsting, om nogen af parterne 
icke ville med byetingsdomb orriges, oc der først at gaae 
endelig domb, hvad J. Kieldsens bøder bør at vere for forne 
tvende sager. Dersom hånd da icke vil rette for sig, oc slig 
bøder udlegge, som hannom der endelig blifver tildømbt, da K. 
Andersen igien at tage vor oc rigens forfølling, som hånd 
dend nu sluppit hafver, oc da gaais der om, hvis ret er.w 
(Dragsholm) Rbd. 1595—1609, 216—19.

25. septbr. Jacob Veyer, borger i Helsingborch, for
fulgte (6 ugers påmindelse) borgemester og råd i Halm
sted til at efterkomme vor egen ogrrigens råds dom af 18. 
mårs 16051); vel havde de tilbudt ham interesse af de 40 
daler, men de havde ikke efterkommet landsdommerens dom2) 
(fr.), som af os og rigens råd er ved magt fundet; de burde 
stå til rette, for kost og tæring. — Indstævnte lod ved fuld
mægtig i rette lægge indlæg, hvorefter vor dom formenlig ikke 
tilholdt dem videre at give Jacob vefver end de 40 daler. 
De borgemestre og meste parten af de rådmænd, som vare 
hovedmænd for den dom, J. vefver kræver interesse for, ere 
for nogen år siden afgangne ved døden, og der efterlever 
nogle få gamle mænd, enker og faderløse born, som en part 
lidet og en del slet ikke formå at udstå sådan interesse eller 
skadegæld, som J. Veyer kræver, ungeferlig over 1000 daler.
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daler. — J. Veyer svarede, at landsdommerens dom tildomte 
ham kost og tæring, som beløb sig en stor sum; den dom 
burde fyldestgores. Dom: Indstævnte bor efterkomme samme 
vor dom inden 6 uger eller Jacob vefver komme videre til 
vor og rigens forfølgning over dem. (Herlufsholm) JRbd. 1595 
—1609, 219—22.

x) Trykt ovfr. s. 73—75. 2) Trykt ovfr. s. 73—74.

3. oktbr. Henrik Belov til Spøttrup, råd, embeds
mand på Kalløe, forfulgte (fordeling) Caspar Jacobsen, 
indvåner i Aars, for adskillig utroskab han havde bevist den 
tid, han tjænte ham, såsom solgt ved fra slottet i strid med 
sit eget brev om ikke at sælge varer uden husbondens skrift
lige befaling; gjort udlæg af her Olluf Hansens1) bo i Agri 
for sin egen gæld og til andre, for end der var ganget dom, 
om godset ikke burde følge lænsmanden på vore vegne; oppe
båret 384 dr. af ham selv og Fredlof Søfrensen i Viborg til 
herredsfogderne i lænet at købe øksen for, hvilket ikke er 
sket; annammet udlæg af her O. Hansens bo i Agri den 11. 
avgust 1603 for sin omkostning på rettermanden og udi andre 
måder på Espen i Bønnisholm at lade pinlig forhøre og for
rette, medens han 10. avg. 1603 havde indført til udgift i sit 
regnskab 5J/2 daler 1 mrk. til rettermanden for hin trold
mand at lade pine og henrette. Igår var tægtedag, men sagen 
opsattes til i dag. H. Belov berettede, at C. Jacobsen havde 
skriftlig (fr.) forpligtet sig at lide tiltale til hvad ting i Kal
løe læn, H. B. vilde, og han havde derfor til Torsagger birke
ting forhvervet 8 domme og 16 delsvidner og der efter 8 
delsvidner til Viborg landsting. — C. Jacobsen mødte med 
indlæg, hvorefter nogle af dommene vare indstævnte til 
landsting, og dér burde forst gå endelig dom. H. Belov svar
ede, at dommene vare forhvervede dels efter hans egen for
pligt , dels efter danemænds afsked, som efter hans egen be
gæring havde gennemsét hans regnskaber og uddraget mangler;
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han havde nu i næsten et år haft respit og nok til i tide at 
appellere. Dom: „Efterdi vi befinde, at ingen endelig domb 
til landsting er udgangen om forne birkefogids domme, som 
udi Torsagger birk udi de sager, ofver C. Jacobsen udgangen 
ere, saa och om, hvis delle der efter til forne birketing oc 
landsting drefne oc forfulde ere, ere saa nøigactig oc louglig 
drefne oc forhverfvit, at de bør ved magt at blifve eller icke, 
oc C. Jacobsen formener sig med samme domme oc delle, som 
til birketinget udgangne ere, at vere sket for kort, oc ingen 
domb til landsting at vere ofver hannom forhverfvit, men 
alleniste til herridsting delt at vere, da have vi opsat samme 
sag til udi dag sex ugger, dersom C. Jacobsen inden dend 
tid vil stefne forne domme oc delsvinder til Viburg landsting 
for vore landsdommere, da det vere hannom frit fore, oc vore 
landsdommere da at kiende, om forne domme oc delsvinder ere 
saa louglig, at de bør ved magt at blifve eller oc icke; kand 
hånd icke inden dend tid forne domme oc delsvinder ukraftig 
giøre, da H. Belov igien at tage vor oc rigens forfylling ofver 
hannom, som hånd dend nu sluppit haver for forne sager oc 
gieldw. (Dragsholm) Rbd. 1595—160$, 222—26; et noget 
afvigende redigeret brudstykke af samme dom er indført s. 
238—40.

x) Han druknede sig 1603, se Wiberg: Præstehistorie 1.73,

27. oktbr. Marrine, Niels Bagers i Odense for
fulgte (æskning) ved fuldmægtig Mette Mules, dr. Jens 
Mule, Marcus Mule, Jørgen Mule, Olavs Mule, 
Marrine Mule, m. Jacob Madsen, læsemester, med hans 
born Ifver Jacobsen og Hans Jacobsen, afg. Hans 
Mules hustru, born og arvinger, til efter H. Mules håndskrift 
og hendes husbonds rigtige købmandsbog at betale 339lj2 
daler 2x/2 sk. med kost, tæring og skadegæld. Indstævnte 
vedgik vel gælden, men mødte med udflugter. Dom: Sag
søgeren bor komme til vor og rigens forfølgning og indstævnte
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igengive hende billig kost og tæring. (Dragsholm) Rbcl. 1595 
—1609, 226—29,

7. novbr. Børge Trolle til Troldholm som fuldmægtig 
for Ifver Munk tiltalte Peder Skramb til Strandby egård, 
som for nogen tid siden havde taget rigens lovdagsbreve over 
I. Munk til at retgore værgemålet for sal. Jørgen Munks 
bom, fru Karrine Munk og jomfru Ide Munk. J. Munk tog 
genbrev, men P. Skram vilde ikke lade sin stævning forkynde, 
så I. Munk havde nu selv måttet tage stævning på det, at 
sagen kunde komme til forhør. B. Trolle berettede nu, at 
Anders Skramb til Deibierriglund var tildomt af os og rigens 
råd1) samt samfrænder at indføre efter loven en rigtig lod på 
afg. Jørgen Munks horns vegne på, hvad der var tilfaldet 
dem efter sin fader, men der han skulde ædle eden i Viborg 
4. juni 1606 , blev der forhandlet en kontrakt (fr.) imellem 
ham, Ifver Fris og Ifver Munks fuldmægtig, at A. Skramb 
skulde for løsøret give I. Munks bom 4000 daler og dermed 
være forskånet for ed og give I. Munk rigtig jordebog på deres 
ejendomsbreve; da nu I. Munk havde annammet jordebøgerne, 
havde han tilbudt P. Skramb dem; men denne vilde ikke 
modtage dem; han burde derfor være fri for rigens forfølg
ning. — Jacob Skram til Fruegaard gav til kende på Peder 
Skrambs vegne, at han havde fåt vor .skrivelse af 9. juli 1603 
om at overtage sine søsterborns værgemål fra I. Munk, og 
derfor ofte, om end forgæves, gjort anfordring hos ham; han 
havde så fåt befaling til gode mænd, som ved dom 26. oktbr. 
1604 (fr.) havde domt I. Munk at stande til rette; derefter 
havde han fåt æskning til birketing og landsting m. m.; I. 
Munk burde stå ham til rette. — B. Trolle svarede, at jorde- 
bøger og løsøre var blevet stående hos hornenes stefader 
Anders Skram, over hvem der var erhvervet dom, hvorefter 
der blev indgåt oven nævnte forlig; han tilbød nu de nævnte 
jordebøger og løsøre. — J. Skramb i rette lagde P. Skrams
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indlæg, hvorefter kongens brev tilholdt ham, at overtage 
værgemålet i • slægts og venners overværelse; det kunde ikke 
ske for rigens kansler; Ifver Munk, som var fru Karrine 
Munks husbond, var ikke kaldet, o. s. v. — Dom: „Efterdi 
I. Munk hafver verit ofverbødig hiemme at ville rette for sig, 
oc B. Trolle endnu haver her tilstede dend underskrefne jorde- 
bog, som af A. Skramb er hannom efter contractens liudelse 
ofverantvorit, oc er ofverbødig dend saa vel som register oc 
regnskab paa, hvis hand paa hans broderbørns vegne annammit 
hafver, fraa sig at levere, och dend, som vil rette for sig, bør 
icke forfylling at ofvergaae 2), da sagde vi der paa saa af for 
rette, at I. Munk bør saeme jordebog med nøigactig register 
oc regnskab at fraan sig levere, och P. Skram at tilstille udi 
vor kiøbsted Holstedbroe dend 1. decembris førstkommendis, oc 
det udi got folkis ofververelse, som P. Skram achter der hoes 
bør at vere, och P. Skram da pligtich det at annamme oc 
hannom derfor tilbørligen at kvittere; dersom P. Skram det 
da icke vil annamme, da det at indsette her hoes vor fogid 
udi forvaring, indtil hand det annamme vil; naar det sket er, 
da bør I. Munk af dend vor oc rigens forfylling kvit at vere.w 
(Dragsholm) Rdb. 1595—1609, 229—233.

x) Se dom af 11. mars 1606 ovfr. s. 8—10. 2) Fr. 19. 
mars 1282 3.

20. novbr. (Nærv. Anders Dreselberg). Peder Munk 
til Estvadgaard, råd og marsk, forfulgte (æskning) ved fuld
mægtig Christen Prip til Øland til at udlevere en obliga
tion på 420 daler, som han i følge sit eget brev havde mod
taget i pant af Mads Ifversen, bartsker i Ølbye, der tilforn 
var borger i Tisted, for et pengelån, og som var udstædt af 
Christoffer Luno til M. bartskers hustru Marrine Lun o. 
(Dragsholm) Rdb. 1595—1609, 233—37, men bl. 237 er 
udrevet af dombogen, så at dommen ikke kan gengives i sin 
helhed.
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3. decbr. Marrine, Niels Bagers, i Odense bød sig 
ved fuldmægtig i rette mod genbrev taget af Mads Knud
sen, indvåner i Odense, og havde forbiet hos os siden 1. 
decbr. Indstævnte mødte ikke og mæltes derfor nu nederfældig 
og pligtig til efter rigens ret at give kost og tæring. (Drags
holm) JRdb. 1595—1609, 240—41.

Kongens og rigens domme 1607.

25. febr. Knud Brahe til Engelstholm, embedsmand 
på Bygholm, forfulgte (fordeling) ved fuldmægtig Tomas Mic- 
k els en i Dal til med skadegæld efter dommes af Nim 
herredsting 14. avg. 1605 (fr.) og Viborg landsting 28. Jan 
1606 (fr.) og forligs af Nim herredsting 14. maj 1606 deres 
lydelse at udlægge noget jord til vore undersåtters gård i 
Vinten og Lunde, ret ottings mål og rebdret jord, som han 
havde indhævdet med gærde og grøft til sit enemærke Brunsig. 
— T. Mickelsen mød,te med: 1. et vidimus af et gammelt 
vidne om, at Brunsig er et frit enemærke. 2. vidne af Nim 
herredsting 1585 om rebning af Vinten og Lundemark. 3. dom af 
Viborg landsting 1587, hvorved de åsteder, som omkivedes, 
fandtes til granskning. Han begærede, at der måtte komme 
gode mænd på åstederne og kende, om han havde indhegnet 
mere, end hans breve hjemlede ham. Dom: „Epterdi vi be
finde, at der er endelig domb udgangen til Nim herredsting, 
udi hvilken hånd er tildømbt igien at udlegge, hvis hånd af 
vore oc kronens tieneres jorder hafde sig tilhefdit oc indgraf- 
vit, oc efter hånd saeme domb haver modvilligen siddet ofver- 
hørig, er blefven til sit verneting lougforvunden; vi oc be
finde, at vore landdommere endelig haver dombt hannom i 
saeme delle, indtil hånd rettit for sig, hånd oc self hafver sig 
tilforpligted saeme grøft at vederkaste och igien jorden at ud-
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legge, hvilket dog icke sket er, da sagde vi der paa saaledes 
af for rette, at K. Brahe bør igien at tage vor oc rigens for- 
fylling, som hånd dend nu sluppit haver, oc H. Mickelsen 
pligtich at igiengifve hannom billig kost oc tering.“ (Drags
holm) Rdb. 1595—1609, 241—5.

25. febr.1) Clavs Kidzing, borger i Horsens, for
fulgte (fordeling) Jens Pors, indvåner i Veille, til efter 
hans regnskabsbog at betale 270 daler. Povil Nielsen, råd
mand i Veille, mødte med J. Porsis indlæg, hvor efter denne 
1599 havde gjort regnskab med C. Kidzing og fåt dennes 
kvittering (fr.); han var ham ikke mere skyldig; der næst var 
C. K.s dele ulovlig og imod vor stads frihed og privilegier, 
da han (J. P.) var bosiddendes i Veille, og delen var er
hvervet til Horsens byting; endelig var han uden lands, da 
delen forh verved es, og burde nu være kvit for C. K.s tiltale. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at ingen endelig dom er gangen 
udi hofvidsagen, om J. Pors er pligtich saeme 270 daller at 
betalle eller icke , och ingen sag bør at indkomme for os, 
før ind endelig domb er gangen til herridsting eller byeting 
oc til landsting2), vi oc befinde, at det delsbref ofver hannom 
for saeme gieid er forhverfvit til Horsens byeting oc icke til 
Vedle byeting, som hånd er boesiddendis, och de privilegier oc 
benaadninger, vore forfedre konger udi Danmark vore indbyg
gere udi Vedle naadigst unt oc gifvet, oc vi naadigst confir- 
merit hafve, udtryckeligen och in specie formelder, at Vedle 
byes indbyggere skulle tiltalles der i byen for hvad som hedst 
sag, nogen haver emoed dennom, da sagde vi derpaa saaledis 
af for rette, at den sag bør igien at indkomme til hans verne- 
ting, oc der først at gaae endelig domb. Siden gaais der om, 
hvis ret er.“ (Dragsholm) Råb. 1595—1609, 245—47.

x) Rdb. tilfojer 1606, men dette må være en skrivefejl, 
da både den foregående og følgende dom er af 1607-, 2) Rec. 
1558 §§ 5, 8, rec. 1576 § 1.



1607. 113

29. aVfl. Lagemand Gyllenstiern til Duege. til
talte Sten Brahe til Knudstrup, råd, embedsmand på 
Kallundborg, og Melkior Ulf stand til Axelvold, fordi 
de havde taget genbrev mod hans forfølgning til lås på Duege- 
gård og gods i Skåne. S. Brahe i rette lagde: 1. synsvidne 
af 8 danemænd af tirsdag næst efter qvasimodo geniti 1519, 
at de havde udvist markeskel mellem Duege og Oelstrup, som 
de havde hørt af gamle oldinge i 50 år, og begyndes i Biørne- 
moesen og løber „dend stoere ådre op igiennem, som dend stoere 
graf ligger mit paa liungen, der af aderen ud igiennem indtil 
ind i Refvemoesen“, derfra til den store eg på Refvekullen, 
derfra til den store sten norden for mosen, derfra i den vester 
ende på Oelstrup gærde. 2. sognevidne, udgivet næste sondag 
efter Christi himmelfartsdag 1519 af Kogred sognestævne af 
Jens Andersen, sognepræst i Kogred, Povil Jensen i Mollerup 
„af vapen“ og Anders Bing i Torup, lydende, at 12 danemænd 
havde vundet for dem, at markeskel mellem Duege, Oelstrup 
mark og Sonnerup „begyndes først emellom Oelstrup oc 
Høgetangegierde kommer sammen, oc Dueges marker møder 
paa dend ene side, som forne gierde kommer tilsammen, oc en 
graf ligger hoes inden forne gierde oc Simmelsberg møder oc 
op til for116 gierde; item ud af forne gierde oc forne graf oc 
saa ret tvert i sønder oc øster ofver lyngen oc saa ind paa 
Roekulden; item ud af Roekulden och ret ofver marken indtil 
korsegen, som der atskil markerne; item ud af forne korseg och 
ret lige ned giennom egeskofven i den bek, som løbber med 
ned ud af egeskofven oc ned til Egestubbe oc Biørnemoese." 
M. Ulfstand lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvor
efter nogle af de åsteder, som navngaves i låsen, var til skade 
på hans fællig til Mollerup og Biørnstrup, så som den bæk, 
der løber til Vislekær, derfra i stendiget ved Biørnstrup, så 
op ad stendiget til vasen og siden i Biørnemoesen. — L. Gyl
lenstiern svarede, at det ord Rekulden kunde være skriverens 
forseelse for Roekulden; samme markeskel havde altid fulgt 
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Duege, som det sås af et pergamentsbrev, udgivet 14B0 
mandag næst efter Petri et Pauli af Jens Pofvilsen i Boeserup, 
Eskild Nielsen i Mollerup, Lave Skelmsen i Semmersbercb, 
Mads Mortensen i Torp, Joen Bing i Bransing og Anders 
Andersen i Øuerp, væbnere, Helge Lavridsen, sognepræst i 
Koggeryd, og Ostryd Henriksen, sognepræst i Halmsted, om. 
at de gik ret markeskel med odelbønder og andre danemænd 
og gamle oldinge, „som vor emellom velbiurdige mend Tue 
Knudsen i Heln oc Knud Skelmsen i Duege emellom deris 
skofve oc marker, som vor emellom Duege mark oc Duegids ege 
oc emellom Sommerup mark oc Sommerup ege, og emellom 
Duege oc Oelstruppe mark i saa maade, som efterskrefvit staar: 
først ginge vi udi en huler (?) bek, som ligger mit udi ege- 
skofven, oc staar en hofvidsten i forne bek neder hoes Biørne- 
moese, hvilken bek som skil Duege oc Sommerup ege ad. 
Item udaf forne bek, skofven endelangs vester oc ret ad korsegen; 
item udaf forne eg oc udi en sten, ligger vester fraa egen, 
som ligger i Skoufbrynen, som egeskofven slipper; item udaf 
forn° sten oc udi stoere gamle grafver, som ligger emellom 
Egid oc Bovekulden paa lyngen; item udaf forne grafver oc ret 
ad en kilde, som ligger vester ved Boekulden; item udaf 
forne kilde och ret ad gamle ådre, som Semmersbergs marks 
skielsdige gaar udi forne gamle ådre, oc vor T. Knudsen oc 
K. Skielmsen baade hoes paa forne tid oc loede sig nøige udi 
alle maade, at disse markeskiel skulle blifve til evig tid.“ 
Dom: „Den sag bør at komme til goede mends grandskning, 
som kand grandske och forfare, om de aaesteder, L. Gyllen- 
stierns forfølling paa liuder, kand kiendes for ret marke och 
skoufskiel at vere eller icke, hvilket oc begge parterne strags 
have bevilgede, oc S. Brahe dertil paa sin egen oc M. Ulfs- 
tands vegne haver betroit Eske Bilde til Ellinge oc Tagge 
Thot til Eriksholm, oc L. Gyllenstiern haver paa sin side be
troit Ofve Uggerup til Aagisholm oc Mogens Ulfeld til 
Salsøe, hvilke vore goede mend skulle en gang inden i dag
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6 ugger begifve dennom paa forne aaesteder oc dend leiglighed 
forfare oc opsøge oc fornye de aaesteder, som Lagsmands gamle 
markeskielsbref omlyder oc formeller, oc siden hans forfølling 
til laas at lyde efter samme markeskielsbrefs liudelse, och 
midlertid skal med vor och rigens forfylling hville oc beroe; 
item hafver L. Gyllenstiern bevilget, at det støcke jord, som 
O. Jensen i Halmsted vedkommer, ved Duege mark paa hin 
side Halmstedveille, det skal blifve udelugt af hans forfylling 
til laas. Disligeste skal S. Brahes bunde, Rasmus Jensen udi 
Oelstrup, have hans frie torgevei ofver Duege mark, som hånd 
hafver haft af arrilds tid.“ (Dragsholm) Rdb. 1595—1609, 
247—51,

I. oktbr. Kield Jørgensen, borgemester i Ribe, og 
01 luf Ro ed, rådmand sstds., på vore og menige Riber bys 
vegne forfulgte (fordeling) Tomas Eriksen, borger sstds., 
fordi han ikke havde indrommet sit nye hus, som han havde 
ladet bygge og sætte på andet sted, end det gamle stod til
forn, og fordi han havde borttaget byens tømmer og sten, som 
var bygget på kilden af byens kæmner, og 6. oktbr. var rette 
tægtedag, men de bevilgede idag at gange i rette. K. Jørg
ensen berettede hu, „at T. Eriksen emoed deris stadsret, som 
formelder udi det 6. capittel, at ingen maa forbygge sin 
naboe med hus eller stenbroe, uden som fogden, borgemester 
oc raad tøcker got at vere; hvo, der emoed giør, bøde kongen 
3 mark oc bryde op sin bygning igienx), hafver uden borge
mester oc raads minde udbygt sit hus lenger til gaden, end 
hannom burde, och vidre, end hans hostrues faders, Rolluf 
Nielsens, hus stoed tilforn, och tilmed fraabygt byen och al
muen en kilde, som tilforne stoed ude paa gaden, hver mand 
fri forre oc uforment at hente vand udi, och hånd nu haver 
ladet sette hans nye bygning ofven paa saeme kilde oc der 
med forment almuen vand deraf, oc der som, gud forbiude, at 
ildvode komb naa udi saeme snefre gade, kunde byen gerade 

8*
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udi stoer skade formiddelst saeme hans bygning oc afbrekr 
hånd haver giort der paa, oc endog de nogle gange hoes han- 
nom haver ladet giøre anfordring, at hånd skulle afbryde 
saeme nye bygning igien, (hvilket oc deris lensmand self 
haver ombedit hannom) oc giøre kilden frie fore, som tilforne, 
epterdi de udi langsommelig tid haver ladet dend paa deris 
omkostning hefde och ferdig holde med sten, tømber oc anden 
nøttørft, saa haver hånd dog hærtis ved oc intet ville efter
komme eller rette for sig, hvor ud ofver de hafve verit foror- 
sagit hannom med retten at søge oc forhverfvit domb och dele 
ofver hannom til Riber byeting, hvilke domme oc dele alle 
stoede ved fuld magt, oc epterdi hånd ikke haver ville rette 
for sig, ere de blefven fororsagit hannom med rigens execu- 
tion at lade forfølge.44 — T. Eriksen mødte og berettede, at 
han havde taget stævning (fr.) for os og rigens råd til forste 
almindelige herredag, og derhos havde hans hustrus sal. fader 
Rolluf Nielsen på egen bekostning ladet opkaste kilden, som 
en fortegnelse af 1553 med R. N.s egen hånd (fr.) viste, idet 
der findes indtegnet, hvad bekostning han havde anvendt på 
kilden, og hvad han havde „gifvet vegteren om natten, som 
skulle vaage oc tage vare for dør och port, der som kilden 
stoed i gierning, at ingen skulle komme til nogen skade der 
afu. Derhos i rette lagde han: 1. indlæg, hvorefter R. Nielsen 
havde bekostet kilden på sin egen grund ved hans husende og 
på egen bekostning inden hans rendesten og inden hans nabos 
hjornesten; den havde fulgt ham ulast og ukært hans livstid 
og ingen havde måttet hente vand deraf uden hans minde; 
men noget for han (T. E.) og hans hustru kom i ægteskab, 
havde borgemester og råd bud efter hende at møde på råd
huset og begærede, at de måtte lade færdige på hendes kilde, 
hvilket hun vægrede sig ved, da hun selv vilde goredet; borge
mester og Tåd lod alligevel afbryde træværket, som hendes fader 
havde sat, og sætte et ringere træværk over jorden igen , og 
med den overbygning vilde de sig nu samme kilde tilholde.
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Udbrød ildebrand, skulde hans kilde dog ingen formenes, men 
nu vilde de tiltvinge ham at afflytte sin bygning, der ikke stod 
nogen for nær, og havde ladet fordele ham, skont han ikke 
befalede nogen at flytte samme tømmer; hvad de kunde bevise 
var deres her af, skulde være dem uforhoJden, skont de uden 
forlov havde påført bygningen; endelig burde hans hustrus 
medarvinger også stævnes. 2. nogle beseglede men ikke under
skrevne vidnesbyrd om, at R. Nielsen selv havde ladet koste 
og færdiggøre kilden, som derfor blev kaldt Rollufs kilde, og 
hentede nogen vand uden hans minde, da gjorde han sig unyttig. 
3. skriftligt vidnesbyrd af Ifver Munk til Krogsdal om, at da 
han i sin ungdom var gæst hos R. Nielsen i Ribe, måtte ingen 
drage vand af kilden uden hans minde. 4. dom af Riber 
gæsteting 5. decbr. 1604, hvor i nævntes, at T. Eriksen selv 
ejede meste parten af den ejendom. — K. Jørgensen svarede, 
at de vidner, som T. Eriksen fremlagde. kun vare bænkebreve 
og ikke forhvervede til tinge; Rollufs fortegnelse kunde være 
skrevet, da han var byens kæmner, og bekostningen derfor 
gjort på byens og ikke på hans egne vegne; fortegnelsen var 
derfor ikke så noksom, at den kunde fravinde byen og almuen 
kilden, som de havde gjort bekostning på. Han i rette lagde: 
1. vidne af Riber gæsteting mandag post trinitatis 1605, hvor
efter 10 borgere vandt, at de mindedes i 30, 40 og 50 år, at 
der var en liden gang mellem Rolluf Nielsens gavlhus og 
kilden, at denne altid stod åben for hver mand, og at byens 
kæmner nogle gange havde ladet kilden gore færdig med tøm
mer og sten. 2. stokkenævn af Riber gæsteting 18. septbr. 1605, 
hvori 24 borgere vandt, at de mindedes i 20, 30, 35, 40 og 
50 år det samme, og at samme kilde er umistendes (sonderlig, 
da det er en snæver gade), dersom der kom vådeild på. 3. 
synsvidne af samme ting og dag, at 8 danemænd vare til
nævnte at granske lejligheden på T. E.s ny hus, da have de 
„meett“ fra T. E.s gadedorstænger og uderkanten på den Øster 
hjornestænger, og da er bygningen bygget over kildemuren ved
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2% kvarter efter Riber alen foruden den mur, som gik mellem 
kilden og husgavlen. 4. et andet synsvidne, at T. E. påviste 
dem noget tømmer, som lå i hans stald og skulde have ståt 
på kilden, men om det var alt, vidste de ikke. 5. skriftlig 
bekendelse af m. Peder Hegelund, superintendent i Riber stift, 
m. Anders Søfrensen Vettle, m. Ægidius Lavridsen, ærkedegn 
i Riber domkirke, Hans Lavridsen, doktor, og m. Mads Pors, 
kanniker sstd., og Jakob Hansen, medtjæner sstd., at kilden 
har standet uden for Rolluf Nielsen, fordum herskabsfoged i 
Ribe, hans hus ledig og fri, Bå at den menige mand i det 
ganske nabolag har haft sin fri gang dertil, og at Riber by 
havde en mærkelig hjælp af den i den store skadelige ildebrand 
25 år for leden; byen havde ingen plads i den lange trange 
gade til nogen anden brønd, som almuen kunde have sin til* 
flugt til. 6. tingsvidne af Riber gæsteting mandagen ante Jo- 
hannis baptistæ, at Lavrids skrifver, byfoged, for tingsdom 
æskede l, 2 og 3 gange af T. Eriksen, om han havde adkomst
breve på at bygge hus over kilden, og T. E. fremkom ikke 
med nogen, og derfor påstod borgmester Olluf Roed, at han 
burde indrømme sit ny hus og gore kilden så god, som den 
var for. 7. dom af Riber gæsteting 17. juni 1605, hvorved 
T. E., da han ingen adkomstbreve fremlagde, domtes til „at 
sette hans hus oc bøgning paa dend sted, som den gamle byg
ning stoed tilforne och stande lensmanden paa kgl. maits. 
vegne, saa oc borgemester oc raad der for til rette paa byens 
vegne, som det sig bør; disligeste hvis hånd haver ladet neder- 
bryde af forne kilde oc borttaget, der bør T. Eriksen ocsaa 
at stande kgl. maits. lensmand oc borgemester oc raad paa 
byens vegne til rette, som det sig bør.“ 8. borgmester og 
råds dom af Riber rådhus 30. avg. 1605, hvorved byfogdens 
dom blev fundet ved magt. Endelig berettede K. Jørgensen, 
at T. Eriksen havde haft tid og respit nok at stævne, inden 
sagen kom ind til rigens ret; han havde ikke haft samme byg
ning udi minde med borgemester og råd, som stadsretten for-
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mældte, men trodseligen udbygget sit hus over kilden videre 
end ud til gaden og forment byen og almuen den del, som 
stod ude på adelgaden; som de selv havde bekostet og holdt 
ved lige; han var derfor blevet tildomt at indromme samme 
bygning, og borgemester og råd burde derfor komme videre til 
sin forfølgning. Dom: „Epterdi T. Eriksen er domb ofver- 
gangen til Riber byeting oc raadhus, at hånd bør at indsette 
hans hus oc bøgning paa den sted, som den gamle bøgning 
stoed tilforne, oc stande til rette for hvis tømber och sten, hånd 
af byens hafde bortført, och hånd derefter er lougligen fordelt 
oc indkommen udi rigens ret, før ind hånd vor stefning ofver 
saeme domme och dele haver forskrefvit, hvilken vor stefning 
och medfører, at hver mands louglig forfylling skal dermed 
vere uforkrenket, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
vor borgemester oc raad bør vidre at komme til vor oc rigens 
forfølling ofver T. Eriksen, som de den nu sluppit hafver med 
skiellig oc bevislig kost oc tering efter rigens ret, imeden oc 
ald den stund saeme domme oc delsvinder stande ved deris 
fulde magt.“ (Dragsholm) 1595—1609, 251—60.

J) En sådan artikkel findes ikke i de trykte tekster af 
Ribe byret.

Kongens og rigens råds domme 1608.

Disse efterskrefne domme udginge dend herredag, som 

holtis udi Kiøpenhaufn dend 30. maii anno 1608 udi hon
ning Christian dend fierdes egen nerverelse, ofververendis 
disse efterskrefne Danmarkis riges raad:

Christian Fris til Borrebye, kongl. maits. candzeler. Peder 
Munk til Estvadgaard. Steen Brahe til Knudstrup. Mandrup 
Pasberg til Hagisholm. Brede Randzov til Randzovisholm,
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statholder. Arrild Hvitfeld til Odisbierre, Danmarkis rigis 
candzeler. Henrik Hammel til Beckeskouf. Jørgen Fris til 
Krastrup. Predb[i]ørn Cyllenstiern til .Vosborch. Axel Brake 
til Elvid. Hendrik Løcke til Ofvergaard. Olluf Bosenspar 
til Skarrold. Eske Brok til Estrup. Christian Holk til Søboe. 
Sten Maltisen til Holmgaard. Envold Kruse til Hierminds- 
loufgaard, statholder udi Norge. (Hdb. 20, 1).

30. maj. Niels Christensen, rådmand i Århus, til
talte Ifver Jul til Villestrup og Envold Kruse til Vinge- 
gaard, landsdommere i Nørre Julland, for en dom, de havde 
afsagt 12. mårs 1608; den burde ej komme ham eller med
arvinger til skade. Hidstævnet var herredsfogden, Anne Ibs- 
dotter med sin lovværge og Niels Fris, ridefoged i Århus 
læn. Dommen lød: N. Christensen havde indstævnet Søfren 
Jensen i Raufnholt, herredsfoged i Nimb herred, for en dom, 
denne havde afsagt mellem fornævnte Niels skrifver og dennes 
hustrus stemoder Anne Ibsdotter om hans hustrus broder Seier 
Pedersens møderne arv, at den bør skiftes med halvparten til den 
dødes arvinger. Det var ikke bevist, at S. P. var død, og derfor 
var dommen mod recessens1) 53 kap.; desuden var der ikke taget 
hensyn til mange breve, vedkommende denne arv. Niels skrif
ver i rette lagde: 1. salig Peder Jensens skiftebrev af Stads- 
gaard 1579 om, hvad arv der tilfaldt Séier Pedersen og hans 
3 søstre efter deres moder Karrine Andersdotter. 2. S. Peder
sen skadesløsbrev 1582, hvorved han fuldmægtiger N. Chr. til 
at modtags fyldest for sit tilgodehavende af hans mødrenearv. 
3. P. Jensens håndskrift af Hafreballegaard 1585, at han havde 
købt til sin son halvparten i Egstrup for de penge, han solgte 
sonnens gods i Jerned for. 4. pergamentsskøde af Ning her-, 
redsting 1594, at P. Jensen på sonnens vegne havde købt en 
søsterlod i Jexstrup. 5. P. Jensens testamente af Viborg 1605, 
som bl. a. indeholdt, at hans sons gård Egstrup blev solgt,
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men hvor pengene blev af vidste han ikke. 6. Viborg lands
tingsdom af 1607, hvori er inddraget skiftebrev af 1594, da 
P. Jensen skiftede med sin anden hustrus Karrine Ollufsdotters 
arving, og deri nævnes, at den part i Jexstrup skulde efter
følge P. J. på sin sons vegne. Derhos formente Niels skrifver, 
at loven2) klarligen i 1. bog 23. og 30. kap. og recessen1) i 
53. kap. formældte, hvorledes der skulde holdes med sligt børne- 
gods; Karl Bryske, Niels Fris og Seier Pedersen i Katterup 
havde og for kort tid siden stævnet hans hustrubroder til 
landsting; havde han været død, vilde det have været unød
vendigt at stævne ham, hans møderne gods burde forlods at 
tages af fællesbo, for end anden skifte kunde ske. Anne Ibs- 
dotter burde stå til rette og herredsfogdens dom være magtløs, 
samt fogden selv stå til rette for skade, kost og tæring. — 
Så mødte Niels Fris med: 1. tilbud af 2. mårs 1608 fra 
Anne Ibsdaatter i Stadsgaard om, at hun vilde skifte med Niels 
skrifver og sætte loven og vissen, at hun vilde udlægge, som 
hun tog arv til. 2. Viborg landstingsdom af 14. mårs 1607.3) 
3. en seddel lydende, at 1606 den 26. avgust døde Peder Jensen 
i Stadsgaard og blev begravet 29. avg. 4. Viborg landstings
dom 26. septbr. 1607, som besluttes: „Efterdi lougen2) for
melder udi 1. bogs 6. cap., at sker det sig saa, at mand oc 
kvinde, som lefve udi echteskab, faaé icke børn sammen, oc en 
af dennom ved døden afgaar, da skiftes hus, boe, fe oc kiøbe- 
jord udi lige toe lodder emellom den, der lefver, och den dødes 
arfvinger; disligeste efterdi at recessen4) tilholder høstruen at 
skal nyde half kiøbejord, boe oc boeskaf oc halft udi alle løsøre 
epter hindes hosbond, hvad heller hun hafver barn ved hannom 
eller icke, oc epterdi udi lougbogens indgang5) formelles, at 
der skal dømmis epter lougbogen, hvor den icke findes at vere 
mod recessen,3) saa deraf forstaais, recessen at skal efterdøm- 
mis udi de artikuler, den indeholder, och efterdi forne herrids- 
fogid udi saa maade haver fult recessen oc icke haver vidst 
at tildømme Niels skrifver och hans medarfvinger nogit for-
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loddis af P. Jensens boe [men] at skiftes efter recessen, som 
skal vere i løsøre, vidste vi icke emoed forne herredstingsdomb 
at sige eller magtløs at dømme.“ 5. den hidstævnede Nør- 
herredstings dom 17. novbr. 1607, som besluttes: „Efterdi 
bevisis for fogden med landstingsdom, P. Jensens boe at vere 
tildømbt at skiftis epter recessen, oc forne arfve epter P. Jensen 
hafver standen uskift udi Stadsgaard fast lenger end aar oc dag, 
oc befindes at vere fast mere end 20 aar siden S. Pedersen er 
dragen uden lands, oc icke fremlagdes nogen visse kundskab 
fraa hannom siden oc icke N. skrifver til fulde maade ville 
sige, at S. P. lefver, eftersom hånd blef tilspurd; icke heller 
bevises, S. Pedersen lefver endnu eller hafver ofverlefvit sin 
fader, ei heller N. skrifver fremlagde nogen noiactig fuldmagt, 
det S. Pedersen haver gifvet hannom saeme arfve at udfordre, 
oc Anne Ibsdotter hafver tilbøden at stille vissen oc lofven, 
at dersom S. Pedersen eller nogen med hans nøigactig fuldmagt 
oc bevis siden kommer sin møderne goeds at udfordre, da sin 
anpart der af, som hun tager i arfve, at betalle oc hindes med- 
arfvinger at stille slig lofvé[n] igien; da efter slig leiglighed vidste 
fogden icke andet der om at kiende, end afg. P. Jensens boe 
med hvis møderne arfve, hans søn S. Pedersen kunde have der 
inde, burde at skiftes efter recessen,4) halft til dend lefvende 
oc halft til den dødis arfvinge, oc dersom S. Pedersen selfver 
eller nogen med hans nøigactig fuldmagt oc bevis kommer siden 
nogen arfve at udfordre, da hver at betalle, som hånd tager udi 
arfve.“ —Herredsfogden mødte og mente ikke at have kunnet 
domme anderledes. Hertil svarede Niels skrifver, at det kun 
var 14 år siden, at P. Jensen havde købt bondegods til sin 
son Seier Pedersen, og da måtte han han have været levendes, 
haiis møderne arv burde udsættes, at det kunde erfares, om 
han var levende eller død. Niels Fris indvendte, at det var 
25 år siden S. P. var dragen af landét, og N. skrifver burde 
bévise, at han var levendes, hvis han vilde kræve arv på S. P.s 
vegne; Anne Ibsdotter vilde sætte borgen og vissen for det
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tilfælde, at han skulde komme hjem og kræve den arv, som 
hun nu havde annammet til sig. Landstingets dom af 12. 
mårs 1608 kom herefter til at lyde: „Epterdi det skal befindes, 
at vere fast mere end 20 aar siden S. Pedersen af landet skal 
vere dragen oc icke giøris bevisligt, at hånd skal vere lefvendis, 
oc det findes at vere ved 1% aar siden arfven er falden 
oc i saa lang tid mere end jamling at hafve standet uskifte, 
oc icke* N. skrifver beviser med nogen fuldmagtsbref af S. 
Pedersen, hannom fuldmagt at skal have saeme arfve at om
fordre ; disligeste efterdi Anne Ibsdotter haver tilbøden at 
stille lofning oc vissen, at dersom S. Pedersen eller nogen med 
hans skriftlich fuldmagt oc bevis kommer sin møderne arfve- 
goeds at udfordre, da sin anpart der af, som hun tager udi 
arfve at betaile, oc hindes medarfvinge at stille hinder slig 
lofven igien, oc efterdi lougen2) udi første bog 23. capittel inde
holder, hvorledis arfve skal krefvis; udi lige maade efterdi N. 
Fris paa Anne Ibsdotters vegne tilbyder ret vitterlig gieid først 
saa vel til N. skrifver som andre at skal udredis,6) før ind 
boen skiftes, oc forne herridsfogid efter slig leiglighed icke 
hafver vidst andet der om at kiende, end P. Jensens boe med 
hvis møderne arfve, hans søn S. Pedersen kunde have der inde, 
bør at skiftes efter recessen, halft til den lefvende oc halft 
til den dødis arfvinge, oc dersom S. Pedersen self eller nogen 
med hans nøigactig fuldmagt oc bevis kommer siden nogen 
arf at udfordre, da hver at betaile, som hånd tager udi arfve, 
da vide vi efter saadan circumstantzer oc leigligheder icke mod 
saeme herredstingsdomb at sige eller magtløs dømme.“ — De 
indstævnte mødte og landsdommerne i rette lagde indlæg, hvori 
de henholdt sig til sin dom; så vel Anne Ibsdaatters medarvinger 
som hun selv burde stille lovning, efter som hun jo med dem 
er berettiget til samme arv, hvis Seier Pedersen for hans 
fader ved døden er afgangen; deres dom burde blive ved magt 
og Niels skrifver give kost og tæring. Dom: „„Efterdi Vi 
befinde, at S. Pedersen haver verit borte af riget mere end
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udi 14 aar, saa ingen er vitterligt, om hånd lefver eller icke, 
och vor landsdommer fordi haver ved magt dømbt herridsfog- 
dens domb, som hafver efter lougen oc recessen dømbt hans 
møderne arf, som findes i hans faders boe, at skiftes udi tvende 
parter emellom hans stifmoder oc hans sødskinde efter recessen, 
och dersom hånd egien hiemkomb eller nogen med hans fuld
magt saeme arf at udfordre, da hver at betaile, som han tager 
i arf, da sagde vi derpaa saaledis af for rette, at vore lands
dommere ingen uret hafver giort N. Christensen i den deris 
dom men saeme deris domb bør ved magt at blifve, oc han 
pligtich at igiengifve dem billig kost oc tering.“ Hdl). 20, 2—8.

9 Reces 1558. 2) J. lov. 3) Synes ikke at vedkomme 
sagen. *) Reces 1558 § 52, *) I forordet til udgaven af
J. 1. af 1590. Q) Jfr. reces 1558 § 53.

30. maj. Niels Christensen [skrifver], rådmand i 
Aars, tiltalte Ifver Jul til Villestrup ogEnvold Kruse til 
Vingegaard, landsdommere i Nørre Julland for deres dom af 
26. septbr. 1607, som ikke burde komme ham til hinder eller 
skade. Hidstævnet var Niels Fris, ridefoged i Aarhusgaards 
læn, herredsfogeden i Ning herred og Anna Ibsdotter. Lands
tingsdommen lød: N. Chr. havde indstævnet herredsfogden for 
hans dom af 18. avg. s. å., fordi han havde fradomt Niels 
skrifvers hustru og hendes medarvinger den arv, som forloddis 
burde udkomme fra Anna Ibsdotter i Stadsgaard, som hendes 
sal. husbond Peder Jensen indarvede efter sin sal. broder 
Lars Lett i Ensløf; hidstævnet var N. Fris. Denne mødte med 
herredstingsdommen, hvorefter N. skrifver havde forment, „at 
den arfve, som sal. P. Jensen, min høstruefader, arfvit efter 
sin sallige broder Las Let i Ensløf udi boe, boeskaf, guld, 
sølf, pendinge, korn, lefvendis kveg oc ald anden løsøre efter 
hans egen underskrefne registers liudelse bør os forloddis at 
udleggis af boen efter det 17. capittel i konning Valdemars 
første lougbogs1) indholdelse oc efter Tord Degens forklaring
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i det 36. cap 2) saa oc efter forrige domme, som dømbt er af 
Danmarkis riges raad oc andre goede mend, efterdi bevises 
med tingsvidne, saeme arfve at vere kommit i boen, siden Anne 
Ibsdotter komb til hannom.“ Derhos i rette lagde han: 1. 
tingsvidne af Hovelberrig herredsting 9. apr. 1607, at flere 
vandt for tingsdom, at den arv, som P. Jensen arvede efter sin 
broder Las Lett, den kom til Stadsgaard siden P. Jensen og 
hans hustru Anne Ibsdotter bleve viede og kom i ægteskab.
2. en fortegnelse af 18. oktbr. 1600 på det, som tilfaldt P. J.
i skifte efter sal. Las Jensen, beregnet i alt til 793 x/2 dal. 4 sk.
3. kopi af en dom af Viborg 21. jan. 1596, lydende, 
„at saa mange Hans Monkis første born icke haver udfaait 
deris anpart af dend oldarfve, Hans Munk haver optagit oc 
til sig i boen annammit, bør dennom forloddis ud af boen, før 
ind skifte ganger, at udleggis saa vit der kand bevises.“ Niels 
Fris i rette lagde: a. erklæring sf P. Jensen om, at hans 
hustrus broder Anders Ibsen i Borlund havde givet ham varsel 
at møde til at annamme sin part af sin hustrues sal. fader Jep 
Mickelsens efterladte gods i Borlund til „trynding dag, hvilke 
vi, en af os eller vor vise bud, ville med guds hielp møde ad 
30. dag.“ b. indlæg, hvorefter arven efter Lars Lett var til
falden P. Jensen for Anne Ibsdotter blev viet til ham; re
cessen3) formældte i 52. kap., at hustru nyder1) halv bo og 
boskab og halv i alle løsøre efter hendes husbond, hvad heller 
hun har børn ved ham eller ikke, og kong Valdemars lov4) 
medførte i 1. bog 6. kap. (anført ovfr. s. 121), ligeledes hed 
det i fortalen i kong Valdemars lov,5) at der skal dommes 
efter denne lovbog, hvor den ikke findes at være imod recessen; 
herefter burde Niels skrifver og hans medarfvinger skifte med 
Anne Ibsdotter efter recessen. Fogdens dom lød nu: „Efterdi 
Niels skrifver och hans medarfvinger icke bevise for hannom, 
P. Jensen at vere tilfalden nogen arfve, siden A. Ibsdotter 
komb i hans boe oc blef viit til hannom, oc findes A. Ibsdotter 
at have arfvit sin fader, siden hun komb til P. Jensen, epter
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P. Jensens egen haandskrifts bemelding, vidste fogden icke sig 
emoed lougen oc recessen, at tildømme Niels skrifver oc hans 
medarfvinger nogit forloddis af boen derfor at udkomme, men 
P. Jensens boe at skiftes efter recessen.“ Til landstingsdommen 
af 1596 svarede N. Fris, at den kopi, som Niels skrifver i rette 
lagde, var ikke forseglet, og den angik nogen værgemål. Lands
dommeren domte herpå: „Efterdi lougen formelder udi 1. bogs 
6. cap., at sker det sig saa, (anført ovfr. s. 121), disligiste 
epterdi at recessen tilholder høstruen at skal niude half kiobe- 
jord, boe och boeskab, oc half udi alle løsøre efter hindes 
hosbond, hvad heller hun hafver barn ved hannom eller icke, 
oc efterdi udi lougbogens indgang formeldis, at der skal døm- 
mis efter lougbogen, hvor den icke findes at vere emoed reces
sen, saa der af forstaais recessen at skal efterdømmis udi de 
artikler, dend indeholder, och efterdi forne herridsfogid udi 
saa maade hafver fult recessen oc icke vidste at tildømme 
forne Niels skrifver oc hans medarfvinger nogit forloddis af 
forne Peder Jensens boe at udbekomme, men Peder Jensens 
boe at skiftes efter recessen, som skal vere udi løsøre, vide vi 
icke emoed forne herridstingsdomb at sige ei heller magteløs 
dømme.“ — Landsdommerne mødte med indlæg, lydende: „Hvad 
dend capittel arf beder arf6) er belangendis, da der emoed 
findes recessen siden at vere giort oc udgangit, hvilken udi 
det 52 art. tilholder høstruen (o. s. v., anført ovfr. s. 121) oc 
udi lougbogens indgang formeldes, at der skal dømmis efter 
lougen, hvor dend icke findes at vere emoed recessen, disligiste 
ocsaa lougens første bogs 6. cap. indeholder, at sker det sig 
saa, (o. s. v., anført ovfr. s. 121) udi toe lige loder emellom 
dend, der lefver, oc dend dødis arfvinger, oc vi fordi hafver 
fult lougen oc recessen der som de tilsammen stemme ofver 
ens, oc der efter tilfunden Peder Jensens efterladende boe oc 
løsøre at skiftes hans efterlefverske oc arfvinge lige emellom, 
formener saeme domb ret at vere oc Niels skrifver pligtich at 
gifve os vor kost oc tering.“ Dom: „Efterdi recessen for-
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melder, at hustrue niuder half kiøbejord, boe oc boeskaf oc 
half udi alle løsøre efter hindes hosbond, hvad heller de hafve 
børn sammen eller icke, oc vore landsdommere fordi hafver ved 
magt dømbt herridsfogdens domb i Ning herrid, som hafde 
dømbt Peder Jensens boe i Stadsgaard at skulle skiftes efter 
recessen udi toe parter emellom hans høstrue oc arfvinger, da 
sagde vi derpaa saaledis at for rette, at vore landsdommere 
ingen uret hafver giort forne Niels skriver udi den deris ud- 
gifne domb, men saeme domb bør ved sin fulde magt at blifve 
oc hannom pligtich at igiengifve dennom billig kost oc tering.“ 
Hdb. 20, 9—13.

9 J. 1. 1. bog. 2) Længere danske tekst i Thorsens ud
gave § 22, latinske tekst § 40. 3) Rec. 1558 § 52 tilf.:
kalv købejord. *) J. lov. 5) Udgaven af 1590. &) J. lov 1, 17.

30. maj. Niels Christensen [skrifver], rådmand i 
Aars, tiltalte I fver Jul til Villestrup og Envold Kruse til 
Vingegaard, landsdommere i Nørre Julland, for en dom af 26. 
septbr. 1607, som ej burde komme ham eller medarvinger til 
skade; landsdommerne burde give ham kost og tæring. Hid
stævnet var herredsfogden i Ning herred, Anne Ibsdaatter og 
Niels Fris, ridefoged i Aarhusgaards læn. Landstingsdommen 
lød: N. Christensen skrifver havde did stævnet herredsfogden 
i Ning herred, fordi han i en dom 18. avg. havde domt ander
ledes end som der var sat i rette for ham; han burde stande 
til rette. Niels Fris mødte med denne dom, som indeholdt, 
at Niels skrifver i en trætte med Anne Ibsdaatter i rette lagde 
indlæg, hvorefter hun skulde være pligtig at gore ham og 
arvinger vederlæg for den gård i Ensløuf, der mod deres vilje 
var bortskødet for frihed på Stadsgaard og Malling sognetiende, 
som A. I. mente, hun skulde have sin livstid, og det efter 
danske lovbogs1) 1. bog 36. kap. og 3. bog 43. kap., siden 
det ikke bevises, at gården var blevet solgt for P. Jensens 
uselheds skyld, eller at nogen af hans arvinger var inddragen den
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med samme frihed at nyde; ligeledes i rette lagde han kopi af 
Christian IV.s brev af 24. septbr. 1604. hvorved det bevilgedes 
P. Jensen i Stadsgaarden at bruge denne gård i sin og hustru 
Anne Ibsdotters livstid fri for landgilde ægt, arbejde og anden 
tønge mod at afstå en jordegen bondegård i Enslouf, som Las 
Lett ibode, og give vores lænsmand skøde derpå; end videre 
skulde han for samme tid have kronens korntiende af Malling 
sogn. Niels Fris i rette lagde herimod indlæg, hvorefter P. 
Jensen havde solgt hin gård i sin velmagt og med fri vilje, og 
ingen anden havde på den tid anpart i den; kong Valdemars 
lov1) 1. bog 34. kap. lød, at bonde må sælge sin egen jord, 
til hvem han vil; følgelig måtte P. J. kunne afhænde sin gård, 
og A. Ibsdotter behøvede ikke at stå til rette derfor. Her
efter havde fogden ikke vidst mod kongens brev, loven og 
recessen at tildomme Niels skrifver noget forloddis for samme 
frihed. Herover domte nu landsdommerne: „Efterdi saeme 
skøde paa forne gaard i EnslQuff staar ved sin fulde magt oc 
saeme gaard tilhørde P. Jensen, oc lougen tilholder, bunden 
at maa selge sin egen jord hvem hånd vil2), oc hvis benaading 
forn® Anne Ibsdotter hafver paa den gaard i Stadsgaard o c 
tiende, hafver hun af kong. mait., oc forne herridsfogid fordi 
haver fult lougen oc ikke vidste at tildømme Niels skrifver 
oc hans høstrue oc medarfvinger for samme friehed noget for
loddis ud at bekomme, da vide vi icke emoed hans domb at 
sige eller magteløs dømme“. — Landsdommerne jnødte med ind
læg, hvori de påstode, at deres domb burde blive ved magt og 
Niels skrifver give dem kost og tæring efter recessen. Dom: 
„Efterdi den gaard udi Ensløff vor P. Jensens egen selfeger 
bundegods, oc vore landsdommere epter lougen, som formelder 
at bunde maa selge sin egen jord til hvem, hånd vil,2) hafver 
ved magt dømbt herridsfogdens domb i Ning herrid, som hafde 
kvit dømbt hans høstrue for udleg at giøre hans børn for 
saeme gaard, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at vore 
landsdommere ingen uret der udi hafver giort Niels skrifver
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eller hans høstruis moders arfvinger, oc den deris domb bør 
ved magt at blifve oc hannom pligtich at igiengifve vore lands
dommere billig kost oc tering.“ Hdb. 20, 13—17.

9 J. lov. J. lov 1, 34. 3) Reces 1558 § 8.

30. maj. Peder Christensen, borger i Kanders, til
talte Ifver Jul til Villestrup og Envold Kruse til Vinge- 
gaard, landsdommere i Nørre Julland, fordi de af to Kanders 
bytingsdomme af 12. maj og 27. juli, afsagte mellem ham på 
hans umyndige broderborns vegne og Niels Krabbe til Tosted- 
lund, [ikke] havde kendt den ene som den udomt var, uanset 
at han af vild og had var domt til en unødig og umulig lov 
om sin døde broders gods o. s. v.; landstingsdommen og borg
mester og råds dom burde ikke komme ham eller hornene til 
forhindring. Hidstævnet var N. Krabbe og borgemester og 
råd i Kanders. P. Chr. i rette lagde Viborg landstingsdom af 
7. septbr. 1607, lydende: Da borgemester og råds forste dom 
henviste til, at der kivedes om restances erstattelse og regn
skabs forklaring efter Glob Christensen, og der ikke på dennes 
borns vegne frembæres regnskab eller kvittans, så der kunde 
forefindes nogen vis summa på restancen, kunde deres ulæmpe 
ikke findes heri; da deres dom end videre henviste til Glob 
Chr.s eget brev og forpligt og udtalte, at dette burde efter
kommes af hans born og disses værge, var heller ikke her imod 
noget at sige; da det nu med tingsvidne bevistes, at P. Chr. 
ved sin fuldmægtig til Liusgaard herredsting havde ladet 
gældnerne i boet indbyde til Lefring1) og med 7 mænds vidne 
bevistes, at P. Chr. havde været i Lefring2) og udlagt godset 
til sig selv og andre uden til N. Krabbe, og siden holdt folk 
og fæmon i gården, og da P. Chr. tidligere var tildomt, at 
svare til regnskabet, og dette var stadfæstet af landsting og for 
kgl. majt.,3) og indstævnte her efter havde fundet ham på brod- 
erbornenes vegne til at lægge godset stykkevis eller lige så 
godt fra sig med ed selv tolfte efter loven, kunde der ikke 

9
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siges mod den dom. Siden borgemester og råds dom udgik, 
hvor i de tilfandt ham at ædle sin lov til en bestemt tid, havde 
P. Chr. Indstævnet dommen, og da J. Pedersen, som havde for
hvervet den, „findes at hafve ladet giøre sin skutsmaal, oc 
sagen derfor i 14 dage, som er indtil idag, findes at vere op
tagen, saa den dag er forløbben midlertid sagen haver værit 
opsat, der P. Chr. skulle hafve gifvet sin loug,“ så kunne vi ikke 
tilfinde P. Chr. „at vere falden N. Krabbe af lougen, som 
hånd hannom nu for stefnit hafver,“ eftersom dommen var 
stævnet og skudsmål der imod gjort, men da borgemester og 
råds dom er til landsting ved magt fundet, da finde vi P. Chr. 
sin lov at ædle til Randers byting på mandag forst kommende. 
— Landsdommerne, N. Krabbes fuldmægtig, J. Pedersen og 
borgemester og råd i Randers^ mødte, de forste med indlæg, 
hvorefter dommen, som havde tilfundet P. Chr. at svare til 
broderens regnskab, var stadfæstet af landsting og kongen og 
rigens råd; P. Chr. var dog fremdeles bleven „harstarrig“ og 
vilde hverken rette for sig eller forliges; han havde erlanget 
kgl. majts. strænge missive til borgemester og råd i Randers 
om at bringe sagen mellem ham og N. Krabbe til endelighed, 
hvad de også havde gjort, men så indkaldte han deres dom til 
landstinget, som ikke havde videre mod hin dom at sige; 
landstingets dom burde blive ved magt. Derhos i rette lagdes 
vor egen dom,3) Glob Chr.s brev til N. Joensen4) og en seddel 
om, at P. Chr. den 29. avg. 1607 på Viborg landsting havde 
tilståt i rettergang, at N. Krabbes tvende fuldmægtige havde 
æsket regnskab af ham den dag, da gældnerne mødte tilstæde 
i Glob Chr.s bo i Lefring.2) Dom: Da P. Christensen til 
byting og landsting er tildomt at svare regnskab på sine 
broderborns vegne og med lov at indføre, hvad han på deres 
vegne havde annammet af broderens bo, hvilke domme ere 
domte ved magt af os, og han siden af borgemester og råd og 
landsdommere er forelagt at ædle sin lov, uden at han har 
fulddrevet den, og da landsdommerne derfor have gjort ham
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nederfældig, så bor deres dom blive ved magt og P. Chr. give 
dem kost og tæring. Hdb, 20, 17—22,

*) Hdb,*, Leffningerne. 2) Hdb,*, Leffning, 3) Se dom ovfr, 
s. 68—71. 4) Se ovfr. s. 69.

30. maj. (Fr. C, Holk) Fredrik Bøgvad, barnefødt 
i Kolding, tiltalte Ifver Jul til Villestrup og En vold 
Kruse til Vingegaard, landsdommere i Nørre Julland og 
Grunde Christensen, landstingshører, fordi de ved dom af 
12. mårs 1608 (fr.) i henhold til aflagte vidnesbyrd og F. B.s 
egne missiver havde stadfæstet herredsfogdens dom, hvor efter 
han, medens han var ridefoged i Halds læn, havde handlet 
svigagtigen og utroligen mod Christian Holk i henseende til 
det gods, han annammede i Løngaa præstegård og derfor burde 
stande kgl. majst. og C. Holk til rette.1) Dom: Landsdom
mernes dom bor ved magt at blive, og F. Bøgvad give dem 
billig kost og tæring. Hdb. 20, 22—31.

9 Landstingsdommen gengives vidtløftig, men frembyder 
lige så lidt som kongens og rigens råds dom noget af interesse.

30. maj. Bertel Struck, borger i Ribe, tiltalte (ind
læg) Envold Kruse til Vingegaard, landsdommer i Nørre 
Julland, fordi han ved dom af 30. avg. 1607 (fr.) havde und- 
erdomt en dom af Skads herredsting 14. jan. 1607, der i hen
hold til håndskrift, regnskabsbog og skifteregister havde domt, 
at 16 daler, som han krævede hos Lambert Bentsen i Kals- 
gaard, ved lov var tilfaldet ham i skifte efter Peder Baggesen, 
og ligeledes underdomt et delsbrev af sam. ting 18. avg., hvor 
efter L. B. blev fordelt for de 16 daler efter doms lydelse. 
L. Bentsen havde hertil svaret, at B. Struck tidligere havde 
haft nam i hans bo, og 5 øksen blev da udlagt for gælden, 
han da var ham skyldig, men han havde ikke samtykket de 
ord, som B. S. selv havde skrevet udenpå hans håndskrift på 
de 52 daler til P. Baggesen: „1601 den 12. avg. da blef jeg 

9*
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oc L. Ben tsen forligt om ald vor gieid .... ocsaa af dette 
brefs gieid, saa L. B. blifver mig nu intet yddermere skyldig 
undtagen, som rester udi dette bref 16 gamle daler, som skal 
staa aar oc dag uden rente, til vindisbiurd ofververendis Chrest
en Vind oc Hans Lange,“ og han var ham ikke mere noget 
skyldig. L. B. i rette lagde også det delsbrev, hvorefter han 
var fordelt for den gieid, som blev gjort udlæg for, da fandtes 
det at være reven, og han berettede, at hvis han havde været 
B. Struck mere pligtig, da havde han ikke bekommet delsbrevet, 
som B. S. selv lod rive. Herefter domte landsdommerne: 
„Efterdi B. Struck hafver ladet L. Bentsen for forne gieid 
fordelle som forne refne delsbref paaliuder, oc B. Struck hafver 
bekom mit [i] udleg forne 5 øxen for samme gieid oc icke L. 
Bentsen vil samtøcke dend skrifvelse B. Struck self uden paa 
hans bref skrefvit hafver, at hånd skulle vere hannom 16 dir. 
pligtich, oc saeme herridstingsdomb icke er endelig, da finde 
vi efter saadan leilighed saeme domb oc forne dele, som der
efter for 16 dir. drefvit er, icke at komme forne L. Bentsen 
til nogen forhindring.“ Mod denne dom indvendte B. Struck, 
at landsdommerne havde burdet lade L. B. bevise, at slig nam 
var sket; han havde selv bekendt, at Hans Lange og Chresten 
Vind havde forligt dem om gælden, og derfor kunde han ikke 
sige, at nam var ham fratagen; han burde have nydt Ribe bys 
privilegier og ikke være stævnet af byen; landsdommeren havde 
kendt herredsfogdens dom uendelig at være og dog domt den så 
vel som delen, der blev drevet derefter, ulovlig uden at vise 
sagen igen til herredstinget, så han der over havde mistet sin 
gæld; landsdommeren burde betale gælden og stå til rette for 
skade, kost og tæring. Derhos i rette lagde B. Struck L. 
Bendsens håndskrift på 52 daler af Ribe st. Hansdag 1583 
med den ovfr. meddelte påtegning. Hidstævnet var Hans 
Lange til Nørholm for sin sandhed at bekende, om ikke han 
og Chresten Vind til Enderupholm forligte L. B. og B. S. om 
5 øksen, og om ikke disse øksen blev udvurderet af hans bo
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ved nogen nam og det efter forgangen dele. Ligeledes var 
hidstævnet L. B. og herredsfogden. — E. Kruse mødte med 
indlæg, hvorefter B. Struck af Lambert havde fåt 5 øksen i 
betaling for sin gæld, og gælden var ikke så meget værd som 
de øksen, så han havde givet ham 2 daler tilbage, men dog 
havde han imod slig betaling optegnet, at Lambert endda var 
ham 16 daler pligtig; da Lambert ikke vilde være den skrift 
bestændig, syntes samme opskrift ikke atvære rigtig; „lougen1) 
formelder udi 2. bogs 102. cap., at hvilken mand, der søger 
anden til nam oc tager en sinde af hannom for den sag, da 
maa hånd aldrig mere tage, dog at hånd hafver tagit mindre 
end hannom bør, oc for ingen sag, der hånd før vor felt for, 
fordi at dend yderste oc sidste handel oc contract fortager alle 
de sager, tilforne hafver verit handelit med namb eller i andre 
maader, saa haver jeg fundet dend herridsfogdens domb, som 
vor uendelig, oc delen, der efter drefven er, icke at skulle komme 
L. Bendsen til nogen forhindring, oc ingen dend tid hafver 
verit af mig begierendis eller sat udi rette, om sagen igien 
burde til herridsting at komme, derfor vor det enhver frie oc 
oben forre at søge vidre rettergang til herridsting derom, om 
dennom .løstid, oc kiende sig rettighed der til at hafve, da 
formener jeg, at min dom dennom det icke fraaholder eller 
kunde forhindredommen burde blive ved magt og B. Struck 
give kost og tæring. E. Kruse i rette lagde derhos bl. a. et brev 
fra Hans Lange til Nørholm om, at B. Struck kom til ham 
på Nørholm en morgen tidlig og bad ham drage med til Kals- 
gaard og forhjælpe ham til hans gæld hos L. Bendsen; han 
drog med og hans sal. morbroder Christian Vind mødte også, 
og da bleve de så forligte, at L. B. udlagde 5 øksen i betal
ing og ikke skete der nogen nam2) eller tag, og gav B. S. 
ham 2 daler tilbage. Dom: „Efterdi for vor landsdommer 
er bevist, at B. Struck hafver indgangit nye handel oc con
tract med L. Bentsen om hvis gieid, hånd hannom skyldich 
vor, der for bekommit 5 øxen oc egien gifvet hannom 2 dir.,
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fordi øxene vore bedre end gielden kunde beløpe sig, oc efter 
L. Bentsen icke hafver verit hannom vidre gieid stendig eller 
ville vedgaae dend paaskrift forskrefne B. Struck paa hans 
haandskrift skrefvit hafver, oc vor landsdommer fordi hafver 
magtløs dømbt hvis domme oc dele hannom for den sag vor 
til Skads herridsting ofver gangit, da sagde vi der paa saa- 
ledis af for rette, at vor landsdommers domb bør ved magt at 
blifve oc B. Struck pligtich at igiengifve forne vor landsdom
mer billig kost oc tering.Håb. 20, 31—37,

9 J. lov, 2) Dette er i strid med bcegge parternes over
ensstemmende påstand.

31. maj. (Fr. P. Munk) Peder Munk til Estvadgaard, 
råd, tiltalte Christoffer Lunov til Nyestrup, fordi han 
havde udgivet et brev til Chresten Prip til Øland om en gæld, 
han var Mads bartsker i Ølbye skyldig, for at befri sig fra 
samme gæld og C. Prip fra P. M.s rette tiltale; det brev burde 
ikke komme ham til skade. Hidstævnet var C. Prip med 
samme brev. — C. Lunov lod ved fuldmægtig i rette lægge 
skriftligt svar, hvor efter C. Prip ikke havde noget brev af 
ham, som med rette kunde hedentyes, at han dermed vilde befri 
sig for nogen gæld; således som han formærkede, sigtedes der 
til et sendebrev af 27. juni 1599, men heri havde han dog 
ikke udtalt andet end, at han kun havde givet Mads bartsker 
et brev på penge, og det var betalt; havde nogen hans brev og 
segl, vilde han gærne betale dem. I det brev, som Chr. Prip 
havde givet Mads bartsker, og hvoraf trætten rejste sig, hed 
det, at han af ham til troer hende havde annammet et brev, 
som C. Lunov havde givet hans hustru Marrine Lunov på 420 
dir., og det skulde han holde ham til et pant; der var i sende
brevet ikke tale om brev til hans søster,x) men kun om brev 
til M. bartsker; han var følgelig stævnet med urette. — C. Prip 
mødte med C. Lunovs brev af Rudgaard 27. juni 1599 (fr.) 
og berettede, at Mads b. var blevet ham pendinge skyldig for
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korn og havde derfor pantsat ham C. Lunovs håndskrift, men 
det havde han igen antvoret M. bartsker i C. Lunovs og fleres 
overværelse; M. bartsker havde ikke genbrevet tilstæde, men lovede 
at tilskikke ham det, og han (M. b.) gav så C. Lunov til tinge 
afkald og kvittering; derefter drog han (C. Prip) ud af riget 
og var borte nogle år, og han blev aldrig krævet for håndskriftet; 
C. Lunovs brev burde derfor blive ved magt. — P. Munk 
svarede, at da C. Prip ikke med M. bartskers kvittans beviste, 
at hans udgivne revers skulde tilstilles ham, burde han efter
komme sit brev og overantvorde C. Lunovs håndskrift fra sig; 
det afkald, som M. bartsker havde givet C. Lunov for det 
brev, denne havde givet ham for de penge, han blev ham 
skyldig for hans hustrus gods, kunde ikke befri C. Lunov 
for at betale, hvad han var M. bartsker skyldig efter sit brev. 
C. Lunovs brev kunde lige så lidt befri C. Prip for at overant
vorde det håndskrift, hans revers lød på, og denne burde der
for holde sin forskrivning. Dom: „Efterdi vi befinde, at C. 
Prip hafver udgifvet sin revers, udi hvilken hånd bekiender sig 
at hafve udi pant annammit af Mads bartsker et C. Lunovs 
bref paa 420 dir. oc lofver det til hannom igien at levere, 
naar hånd bekommer sin betalning, oc C. Prip intet frember 
enten nøigactig kvitans eller andet, hvor med hånd kand 
bevise, saeme haandskrift at vere leverit der gielden, Mads 
bartsker hannom skyldich vor, er blefven betallit uden allen- 
niste med C. Lunos missive, som dog er viJdig, efter gielden 
hannom self vedkommer at betaile, och epterdi C. Lunov nu 
er for os hidstefnit sin sandhed derom at bekiende, hafver 
hånd icke fuldkommeligen ville vedgaa saeme sin kundskab 
efter hans missives indholt, da sagde vi derpaa saaledis af for 
rette, at C. Lunovs missive, som hverken til herridsting eller 
landsting er anset ei heller med nogen nøigactich kvitanse be- 
kreftis, bør [icke] at komme P. Munk til hinder eller skade 
udi nogen iaaade.“ Hdb. 20, 37—40.

Mads bartskær var gift med Kristoffer Lunovs søster.
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31. maj. (Fr. P. Munk) Chresten Prip til Øland 
tiltalte (indlæg) Ifver Jul til Villestrup, landsdommer i 
Nørre Julland, for en dom af Viburg landsting 1. mårs 1606, 
lydende: „Efterdi Jens Nielsen fremblegger C. Prippes bref oc
haandskrift, udi hvilken C. Prip bekiender at have annammit 
oc til troer hende et bref af Mads bartsker, som Christoffer 
Lunov hafde gifvet hans høstrue, som formelder om 420 dir., 
och tilbepligter sig eller sine arfvinger at holde hannom til et 
pant, til hånd fanger sine pendinge til den tid, hans bref for
melder, som det i sig indeholder, oc da at forantvorde hannom 
hans bref paa forne pendinge, som C. Lunov hannom oc hans høstrue 
gifvet hafver, och efterdi at C. Prip er bestendig, at M. bartsker 
hafver betallit hannom de pendinge, hånd hannom pligtich vor; 
disligeste efterdi Mads Ifversen *) her i dag med høgiste helgens 
ed oc opragte fingre hafver bekient sig icke forne bref paa forne 
420 dir. liudendis enten af C. Prip eller andre paa hans vegne 
at hafve annammit eller igien bekommit; sammeledis efterdi 
icke giøris bevisligt med Mads bartskers kvitants, bref eller 
seigel, det hånd saeme bref skal have igien bekommit eller 
hannom det at hafve casserit, død oc magtløs giort, disligiste 
oc efterdi udi sentensen i herridstingsdom er inddragit, at 
C. Lunovs bref icke skulde nafngifve paa dend enkende visse 
summa, som er forne 420 dir., men allene skulle liude paa 
nogen pendinge och Peder Thomesen derfore icke hafver vidst 
at kvitdømme C. Prip, men hannom pligtich at vere at lide 
Peder Munkis tiltalle for saeme bref; da kunde vi efter saadan 
leiglighed icke kiende herridsfogdens ulempe derudinden at vere 
ei heller emoed hans domb at sige eller magteløs dømme, 
meden unde Jens Nielsen saeme eskning paa P. Munks vegne, 
saa eskit forne Jens Nielsen her i dag til Viburg landsting 
efter som i lige maade til herridsting eskit er.u Denne dom 
var udgivet mod en riddermandsmands brev og bekendelse, i 
det den gik imod Christoffer Luno til Nyestrup hans brev om, 
at han kun havde givet Mads Ifversen, fordum borger og
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bartskær i Tisted, et brev og dette var indløst. Han kunde 
med Mads bartskers og hans hustrus afkald til C. Luno bevise, 
at de havde kvitteret ham for al tingest, hvad de ikke havde 
gjort, om Mads bartsker ikke havde fåt sit brev igen fra C. 
Prip. Mads bartsker havde heller aldrig æsket på C. Lunos 
brev for nu, P. Munk gjorde det efter Mads bartskers bevis, 
og om denne og hans hustru ikke havde uddraget af riget til 
Norge, straks de havde givet C. Luno afkald, vilde han selv 
indæsket sin bevis fra ham. Dommen kunde ikke komme ham 
til hinder og P. Munk, af hvem han var ulovlig delt, burde 
give kost og tæring. Hidstævnet var P. Munk til Estvadgaard, 
vor råd, Peder Tomsen i Hørdum, herredsfoged i Hassing her
red, og C. Chr., som havde domt i sagen til herredsting, så og 
C. Luno for hans sandhed at vidne, om han ikke 1598 hos 
var i Viburg og der så, at C. Prips dreng annammede penge 
af Mads bartsker og den tid overantvordede denne et brev på 
420 daler, som C. Prip havde i pant af ham, medens M* 
bartsker ikke havde hans bevis på brevet der tilstæde; deslig- 
este, om han ikke selv havde indløst sit brev fra M. bartsker. 
— C. Luno lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvor 
efter han tilforn havde erklæret sig på C. Prips missive; han 
havde kun givet Mads bartsker ét brev på penge og det var 
indløst; han havde heller ikke givet ham noget særdeles brev 
på 420 daler. — I. Jul mødte med indlæg, hvorefter han, da 
C. Prip ikke i det mindste havde noget bevis på, at M. bartsker 
havde fåt C. Lunos brev igen, ikke kunne domme anderledes; 
C. Prip burde betale kost og tæring.' Dom: „Efterdi C. Prip 
hafver udgifvet sit bref, udi hvilken hånd bekiender sig at 
have annammit af Mads bartsker et C. Lunos bref, hånd han- 
nom gifvet hafde paa 420 dir., oc sig forpligtede at holde 
hannom dem til pant, til hånd fanger sine pendinge, oc saeme 
hans bref endnu findes tilstede, oc icke hånd frember nogen 
nøigactige kvitanse eller anden bevise, hvormed hånd kunde 
bevise saeme haandskrift at vere M. bartskier igien ofverantvorit
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eller casserit uden allenniste C. Lunos missive, som nu er 
underdømbt, oc vore landsdommere af slig och anden orsager 
haver ved magt fundit herridsfogdens domb i Hassing herrid, 
som hafde tildømbt hannom pligtig at lide tiltalle af P. Munk 
eller den fraa sig levere, da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at vor landsdommers domb bør ved macht at blifve och 
C. Prip pligtich at igiengifve hannom kost oc tering.“ Hdb. 
20, 40—45.

9 Han hed Mads Iversen bart skær.

31. maj. Peder Rasmussen Kane i Aarhus hans hustru 
Else Pedersdotter med fuldmagt tiltalte IfverJul til Ville- 
strup og Envold Kruse til Vingegaard, landsdommere i 
Nørre Julland, for en dom, de havde afsagt den 27. septbr. 
1607 (fr.), og som lød: „Epterdi nu bevises med byefogdens 
domb, [at han] P. Kane oc hans hustrue haver tildømbt at 
holde forne gaard ved hefd oc magt den stund, de dend besidde 
oc iboe, oc efterdi Hans Grønbeck hafver haft siun til saeme gaard, 
hvorledis den skal vere forfalden, oc Hans Grønbeck der efter 
hafver ladet P. Kane oc Else Pedersdotter med høringsdele 
tiltalle oc fogden da til tredie ting icke haver vidst at fraa- 
dømme Hans Grønbeck sin lougmaal, oc Peder Kane oc Else 
Pedersdotter der efter er delt blefven, da vide vi efter saadan 
leiglighed icke emoed forne domme oc dele at sige, emedens 
saeme siunsvinde staar ved magt.“ Det synsvidne, som råd
mand H. Grønbek havde forhvervet, var ulovligt, da det ikke 
formældte, hvor hojt defi fald på gården var takseret, mens 
hans vederpart alene selv havde takseret samme bræk og 
mangel for 200 daler; hans svigerfaders brev talte ikke om 
vedligeholdelse af gården; byfogden havde desuden udstædt dom 
og dele mod sin egen forrige dom. End videre tiltalte, han dem 
for efter et løst missive at have stadfæstet et skøde, som by
fogden havde udstædt imod forbud; de burde stande til rette. 
Derhos i rette lagdes: 1. dom af Viborg landsting 15. mårs
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1606, hvorved det omtalte skøde kendtes ved magt på grund 
af den af P. Kane førte procedure. 2. P. Kanes hustrus 
faders brev af 27. septbr. 1595, som han havde givet sin 
datter på 10 årsmål på en gård ligger på Torvegade at have 
fri uden husleje. — Indstævnte mødte med indlæg, hvorefter 
Peder Jensen vat ret ejer til den gård, han havde solgt Hans 
Grønbeck til Aarhus byting; om skødet var gåt 2 uendelige 
landstingsdomme, og da H. G. stævnede til endelig dom, be
gærede P. Kane stævning over de forste domme, så sagen op
toges til månedsdagen, men da mødte han ikke, så dommen 
kendtes ved magt. Da P. Kane tog stævning over synsvidnet, 
fremlagde H. Grønbeck 15 dages rigens brev, som han havde 
ladet bryde, og vi kunde da ikke domme anderledes. P. Kane 
burde give kost og tæring. Desuden var han og hustru fred
løsgjorte udi vor og rigens ret, idet romningsbrev var læst 
over dem for over 6 uger siden. Dom: „Efterdi afg. Peder 
Jensen hafver solt oc afhent til H. Grønbeck dend sin gaard 
udi Aarhus, P. Kane nu iboer, som vor hans egen oc ingen 
anden aatte lod udi, oc saeme skøde lougligen er giort til 
Aarhus byeting, som saeme gaard udi ligger, oc vor lands
dommer fordi haver ved magt fundet saeme skøde; disligeste 
efterdi P. Kane efter hans høstruis forleningsbref uden husleie 
oc afgift dog haver ladet saeme gaard forfalde efter siunsvindes 
liudelse oc derfor er tildømbt at stande til rette, och efter 
det icke er sket, ere de derfor blefven fordelte, och vor lands
dommer efter slig leiglighed hafver dømbt byefogdens domb i 
de maader, med hvis dele der efter drefne ere, ved magt, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at saeme deris domme 
bør ved deris fulde magt at blifve, oc Peder Rasmussen pligtich 
at igiengifve dennom billig kost och tering.“ Hdb. 20, 45—48.

31. maj. Peder Verk mester på egen og broders 
Jacob Verkmesters vegne tiltalte Ifver Jul til Villestrup, 
landsdommer i Nørre Julland, fordi han havde ved magt fundet
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borgemester og råds dom i Aalborg om en arv, som P. V. 
havde haft at fordre af Peder Holdst, ridefoged på Aalborg- 
hus efter hans afg. søster Else Verkmester, P. Holdstes hustru; 
P. Holdst var frifunden medens den dom, han havde forhvervet 
af borgemester og råd i Tønder, stod ved magt. Da sagen 
igen blev indstævnet til snapsting 1606 med en beseglet relation 
af samme borgemester og råd af 8. oktbr. 1604, som de havde 
tilskikket sin øvrighed, og hvori de bekendte, at med den 
belæring, de havde givet P. Holdst, var der ikke frataget P. 
Verkmester eller hans broder noget af det, som burde dem 
efter loven, vilde indstævnte ikke indføre af - hans mundlige 
og skriftlige beretning andet, end at han havde sagt, at den 
tønderske dom ikke var en endelig dom, men en belæring. 
Ligeledes tiltalte han I. Jul og Envold Kruse til Vinge- 
gaard, fordi de, da han forleden indstævnte sagen for dem, 
efter at han på hin belæring havde forhvervet dom af hertug 
Hans Adolf til Slesvig Holsten og fåt den kasseret, ikke havde 
villet domme i hovedsagen men havde fornægtet ham retten, 
fordi borgemester og råd i Olborg havde forhvervet by
tings- og landstingsdele over ham; indstævnte burde stå ham 
til rette. Hidstævnet var borgemester og råd i Olborg, Kort 
Andersen, byfoged, Peder Holdst, Niels Tomesen og Morten 
Nielsen. Han i rette lagde: 1. sin broders magtsbrev i
sagen. 2. dom af Viburg landsting 23. novbr. 1605, lydende: 
„Epterdi samme tvende landstingsdomme icke er endelig, bør 
de icke lenger magt at hafve, oc efterdi borgemester og raads 
domb i Tønder formelder, Peder Holst skyldich at vere at 
skifte efter hans salig høstrue efter lubsk ret, och epterdi 
borgemester oc raad udi Olborch haver kvit dømbt Peder Holdst, 
at hånd icke der burde paa nye at skifte med Peder Verk
mester oc Jacob Verkmester, men for deris tiltalle kvit at 
vere, emeden borgemester och raads domb i Tønder staar ved 
sin fulde magt, oc vi icke ere dommere ofver forne Tønder 
domb, da vide vi efter saadan leiglighed icke emoed borge-
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mester oc raads domb i Olborg, som paa borgemester oc raads 
domb udi Tønder funderit er, at sige eller magtløs dømme.“ 
3. indlæg, hvorefter hovedsagen rejste sig af, at P. Holdstis 
hustru Elsebe Verkmesters var med ham af en fader, Mattis 
Verkmeister, hans ægte båren halvsøster, som døde i Olborg og 
ligger der begravet, så arven er falden der og borgemester og 
råd i Tønder er derfor ikke „legitime judices, men P. Holdstis 
tiltagne dommere, som hafver gifvet hannom en belering, den 
sig icke vidre strecker end emellom hannom oc de 2 fuld
søstre, som den saeme med hannom formiddelst et spørsmaal 
begierit, oc saa langt som deris jurisdiction formaa, som de 
bekiender udi deris relation, at hannom oc hans broder dermed 
intet er fraatagen, af hvis de efter lougen kand verc tilberet
tiget, derom heller intet vor disputerit, men hvis de hannom 
kunde afvinde efter lougen, hafde hånd, som hånd sig selfver i 
deris nerverelse hafde erbøden, med dennom at ofverhandele, lubsk 
ret at udvise i begyndelsen, at deris jurisdiction icke vidre 
varer ind til deris lantwehr eller markeskiel, førstlige domb at 
udvise, at den forne belering icke heller kand vidre blifve 
extenderit end paa det goeds, som under lubsk ret forskattis 
oc er belegen, oc at de brødre dermed intet ere betagene af 
deris rettighed, som de kunde hafve til P. Holdst, for hvis 
goeds under retten findes eller henhører, epterdi arfven vor 
falden til Olborch, hvilken førstlige domb at vere formerit 
epter en kgl. maits. sampt de slesvigske oc holsteinske raads domb, 
anno 1594 udi Flensborrig udgifvet, hvorudi de fire steders 
domb blef i lige "maade reformerit, efterdi forne domme paa 
hofvidsagen er, som hånd mener, dømbt emoed lougen oc dom
meren skiuder paa, at de skulle vere funderit paa dend tund- 
erske domb, hvilket icke er noksom bevisligt mener sig der
med uret at vere sket, oc saeme forrige domme oc hvis paa 
delen er giort, bør magtløs at vere, men P. Holdst at udlegge 
dennom saeme arfve med tilbørlig kost oc tering." 4. borge 
mester og råds afsked af Tønderen 1. septbr. 1604, hvorefter
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P. Holdst efter lybsk ret skulde udlægge til sin hustrus næste 
arvinger halvdelen af det gods, han havde bekommet med hende. 
5. landstingsdom af 1. mårs 1606, hvorefter der ikke kunde 
siges noget mod borgemester og råds dom i Olborg, da den 
er funderet på dommen fra Tønder, som endnu stander ved 
magt. — De indstævnte mødte med indlæg, hvor efter borge
mester og råd i Tønder tilholdt P. Holdst at skifte hans afg. 
hustrus arv med hendes fuldsøskende efter lybsk ret, som ude
lukker halvsøskende, hvor samsøskende til er; da han nu havde 
gjort skifte herefter og fåt afkald, og vi ikke er dommer over 
borgemester og råd i Tønder eller over samme afkald, så og 
ikke er bevist, at vere overgangen nogen dom af deres over
dommer på samme deres dom, vidste vi ikke at domme mod 
borgemester og råds dom i Aalborg, som er funderet på den, 
ikke heller at imodsige den dele, som er forhvervet efter re
cessen og kgl. majsts. brev; deres domme burde blive ved 
magt og P. Verkmester give kost og tæring. — P. Holdst 
mødte med indlæg, hvorefter borgemester og råd i Tønder, 
hvor han var en bosiddende borger og havde hus og hjem, 
havde dömt, at arven skulde skiftes efter lybsk ret med hans 
afg. hustrus fuldsøskende; belangende den sentens, som P. V. 
havde forhvervet af hertug Hans Adolf over dommen -fra 
Tønder, så var han hverken kaldet eller stævnet dertil. Dom: 
„Efterdi vi befinde, at borgemester oc råd udi Tønder hafver 
kient, at P. Holdstis høstruis efterladendis arf burde at skiftes 
efter lubsk ret, som udelucker halfsødskinde fraa arf och 
allenne tilholler fuldsødskinde hver andre at arfve, oc vor 
landsdommer fordi hafver ved magt funden borgemester oc 
raads domb udi vor kiøpsted Olborg, som hafde friedømbt P. 
Holdst for P. Verkmesters tiltalle, emedens borgemester os raads 
domb udi Tønder stoed ved magt, da sagde vi derpaa saaledis 
af for rette, at vor landsdommers domme bør ved magt at 
blifve oc P. Verkmester pligtich at igiengifve hannom billig 
kost oc tering.“ Hdb. 20, 48—52.
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31. maj. (Fr. kongen) Søfren Hansen i Holmbye til
talte Morten Mogensen til Østrid, landsdommer i Sønder 
og Nørre Halland, fordi han havde forholdt ham en dom, han 
nylig havde afsagt mellem ham og Truid Pedersen i Omerup, 
uanset, at den blev meddelt hans vederpart tingdagen efter, at 
den var afsagt, hvorefter S. Hansen blev tiltalt og forfulgt, 
medens han selv forst bekom genpart af dommen 24 uger fra 
stævningernes udgivelse. Dernæst havde han tilfundet ham at 
indføre1) T. Persen i afg. Jens Hansens gods, hvor det findes, 
uanset, at godset ikke aleneste er kommet i Halmsted herred, 
men en del også at være bleven befundet i Høgs herred. Frem
deles havde han tilfundet ham inden 6 uger at rette for sig 
mod T. P. uanset, at han til sit værneting og andet steds 
havde erbødet at fuldgore T. P.s forrige dom, så han ikke 
havde burdet udstæde lovmål på hans fælding og fred. Lige
ledes havde han draget ham fra sit værneting til landsting 
anlangende et ord, han havde indført i et forsæt, og siden 
domt i sagen. Endelig havde han tildomt ham at udstå kost 
og tæring for et lovbud og nogle breve, han skulde have for
holdt T. P. på her Jenses vegne i Snidstrup, hvilket han 
aldeles benægter sig aldrig at have gjort. M. Mogensen havde 
heri gjort ham uret og burde stande ham til rette. Hidstævnet 
var T. Pedersen i Omerup. S. Pedersen i rette lagde: 1. 
dom af Hallindsfar landsting 11. juli 1607, lydende: „Efterdi 
recessen2) formelder, at hvem, som lader sig fordele for gieidssag 
oc icke vil betalle, da skal herridsfogden inddrage i hans gaard 
oc udvurdere til betalling de beste vare, oc om nogit findes 
at vere forfløt udi et andet herrid, skal dog vurdering oc ind
førsel ske under saeme forfylling, oc efterdi tingfogden Søfren 
Hansen icke i saa maade hafver fult recessen, da bør hannom 
at stande Truid Pedersen til rette for hvis omkostning, hånd 
for saeme hans forseelse lit hafver, och forpligt endnu inden 
sex ugger at indføre T. Pedersen i afgangen Jens Hansens 
goeds, e hvor det findes, saa vit T. Pedersen hannom louglig
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forfult hafver.“ — Indstævnte mødte med indlæg, hvorefter S. 
Hansen ikke kunde bevise, at han havde anholdt hos ham om 
samme dom, for han vilde stævne ham for den, og da fik S. 
Hansen dommen beskrevet, skont han ikke var pligtig dertil, 
fordi S. H. ikke havde begæret at få den beskrevet den tid, 
den blev afsagt; når han havde tildomt S. H. at indføre T. 
Pedersen i Jens Hansens gods, hvor det måtte findes, var 
grunden den, at S. H. var blevet besøgt med delsbrev, dom 
■og forfølgning både af herredsting og landsting, og det var 
blevet begæret af ham,3) at han efter recessen vilde følge ham4) 
i boen og udvurdere fyldest, men dog vilde han (S. H.) ikke, 
hvor over godset blev forflyttet af herredet. Der næst havde 
han ikke draget S. H. fra sit værneting. Denne var selv 
herredsfoged, og da han opbød uden at lægge fra sig det, hvor 
med han vilde gjøre udlæg, så var der ingen anden end ham 
{M. M.), som kunde stæde ret over ham; det var ganske rigt
igt, at S. H. var blevet idomt kost og tæring, fordi han havde 
forholdt her Jens i Snidstrup nogle lovbudsbreve, men dog 
burde hans (M. M.) dom blive ved magt og S. H. give kost 
og tæring. Dom: „Efterdi S. Hansen icke beviser, at hånd 
haver giort anfordring om saeme domb, oc den er blefven han- 
nom benegtit, men blefven hannom meddelt strags, hånd lien 
haver begierit, disligeste efterdi sagvolderen ingen stefning 
vor begierendis ofver S. Jensen, epter hånd allenniste hafde 
tiltalle til S. Hansen oc icke til hannom, sammeledis efterdi 
J. Hansen vor med lougen forfult for gieid, hånd vor T. Ped
ersen skyldich, oc der hånd besøgte S. Hansen med herrids- 
tingfs] oc landstings forfylling, hafver hånd icke ville fult hannom 
udi boen oc udvurdere hannom fylliste for sin gieid, men for- 
holt hannom retten saa lenge goedsit vor forflyt af it herrid 
i et andet, oc vor landsdommer fordi haver tildømbt hannom 
at stande hannom til rette, da sagde vi derpaa saaledis af for 
rette, at vor landsdommer bør for dend S. Hansens beskyldning 
kvit at vere oc dend hans domb bør ved magt at blifve ocli
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hannom pligtich at igiengifve landsdommer billig kost oc tering.“ 
Hdb. 20, 52—55.

r) Nemlig ved eksekution. 2) Reces 1558 § 54. 3) Søvren
Hansen var herredsfoged. *) Der må menes Truid Pedersen.

I. juni. (Fr. kongen) Svend Oelsen i Kirkebak til
talte Morten Mogensen til Østrid, landsdommer i Nørre og 
Sønder Halland, fordi denne havde ratihaberet herredsfogdens 
dom af Favreds herredsting, hvorved han blev domt til en 
logner for sin egen oxe, han havde mistet; han burde stå ham 
til rette., Dommen (fr.) afFalkenberg på Hallandsfar landsting 
24. jan. 1607 lød: „Efterdi S. Oelsen i Kirkebacke er for
lagt til landsting at føre sine vindisbiurd, at saeme stud hørde 
hannom til med rette oc hafver det icke kunde giort, da bør 
forne Børge Ollufsen at hafve saeme stud efter tingfogdens 
dombs oc vindisbiurds indhold, oc forne domb ved magt at 
blifve, oc hånd igiengifve J. Pedersen en billig kost oc tering, 
dog bør S. Oelsen at hafve en billig betalling efter danne- 
mends sigelse, for hånd haver opfød saeme stud fraa dend tid 
at regne, der skiftet gik, oc indtil B. Ollufsen hånd begierde 
saeme stud af S. Ollufsen.“ Herhos berettede han, at han 
havde fundet sin okse, som han havde opfødt, hos sin stefader 
Børge Oelsen og havde tiltalt denne for den og villet bevise, 
at det var hans rette hjemmefødte kvæg, men herredsfogden 
havde domt ham til en logner, og dommen var ved magt domt 
af landsdommeren, denne burde give kost og tæring og dom
men vær« jnagtløs. —; Landsdommeren mødte og svarede, at 
S. O. havde frataget sin stefader en okse, som var tilfaldet 
dennes hustru, S. O.s moder, på skifte, og givet sin stefader 
tyvssag, og for denne uærlige sigtelse domtes han til en logner; 
hans dom burde blive ved magt. Dom: „Efterdi S. Oelsen 
til tinge oc for domb hafver gifvet sin stiffader B. Oelsen tyvs
sag for en oxe, oc B. Oelsen haver bevist med trende vindis
biurd, saeme oxe at have verit hans høstrue paa skifte efter
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hindes hosbond, der dend vor en kalf, tilfalden, oc epter vor 
landsdommer hafde ved magt funden herridsfogdens domb, som 
hafde dømbt S. Olsen for slig ærrørig tilsagn til en løgnere 
oc fraa sine 3 mark, efter hånd ingen hiemmel hafde for 
samme stud, da sagde vi derpaa saaledis af for rette, at vor 
landsdommers domb bør ved sin fulde magt at blifve, och S« 
Oelsen pligtich at igiengifve hannom billig kost og tering.tt 
Hdb. 20, 55—57.

I« juni. (Fr. kongen) Gunder Tordsen i Ludstrup, 
Kynge sogn, Faraas herred, på egne og søskendes vegne til
talte Morten Mogensen til Østrid, landsdommer i Sønder 
og Nørre Halland, for en dom „formellendis faderbroder, brød
rebørn oc systerbørn at vere alle lige ner at arfve oc inde- 
holdendis, arfve at falde half mere paa mandside end paa 
kvindeside udi alle arf, oc yddermere skal saeme hans domb 
formelde, at efterdi farbroder oc brødresønner ere mandsper
soner paa svertsiden, da bør dennom at hafve 2 parter, oc G. 
Tordsen oc hans medsødskinde, som ere søsterbørn, at tage half 
minde efter lougen1), oc i saa maade skillier tvende sødskind- 
børn fraa hverandre, at en brodersøn skal tage 2 parter oc 
fire søsterbørn, toe mend oc 2 kvinders personer, at tage 'en 
part eller half minde, hvorudinden han formente sig oc sine 
sødskinde at vere sket for kort, oc saeme domb at vere afsagt 
emoed den skonske loug, hvilken formelder,2) at kvinde fanger 
lige saa megit til lod udi gangarfve, som manden tager, formente 
hannom derfor pligtig vere at stande hannom til rette for hvis 
skade, de derofver lit hafde.u Hidstævnet var Niels Giøder- 
sen, hans morbrodersøn, der havde erhvervet hin dom af 27. 
oktbr. 1604 (fr.), som lød: „Efterdi der befindes forne afgangen 
Haagen Gundersen ingen nermer arfvinger at hafve efter lougen 
end hans brøderbørn, søsterbørn och farbroder, hvilke ere alle 
lige efter lougen, dog tager manden half mere end kvinden1) 
i ald arfve, oc efterdi faderbroder oc brodersøn ere mandsper-
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soner paa svertsiden, da bør dennom tage 2 parter i ald arfve, 
och Gunder Tortsen oc hans søster half minde efter lougen.“ 
G. Tordsen berettede, „at hannom oc hans sydskind skal vere 
en arf tilfalden efter hans moderbroder Hogen Gundersen, udi 
hvilken arf H. Gundersens farbroder oc broderbørn saa vel som 
hånd, som er H. Gundersens søstersøn, er berettiget, oc lands
dommer hafver dømbt, at farbroder oc broderbørn bør at tage 
toe parter oc mig som systersøn en tredie part, endog lougen3) 
formeller: er ei sødskind til, da er farbroder oc moderbroder, 
fadersøster oc modersyster, broderbørn och systerbørn alle lige 
ner at arfve, emellom dennom skiftes arf, som de vore alle 
sødskind; mente fordi, hånd burde at arfve lige ved H. Gund
ersens faderbroder eller brodersøn oc landsdommer fordi hafde 
dømbt emoed lougen.“ Dommen burde blive magtløs. — 
Landsdommeren mødte og formente, at samme 1. bogs 5. kap. 
formældte: dog at manden tager 2 lodder og kvinden tredje 
lod;1) hans dom var ret og burde blive ved magt og G. T. 
give kost og tæring. Dom: „Forskrefne arf bør at skiftes 
efter dend 5. cap. udi lougens første bog,1) saa systersøn tager 
lige lod ved faderbroder oc brodersøn oc systerne halfve minde, 
oc landsdommers domb ingen af parterne der emoed at for
hindre.“ Hdb. 20, 57—58.

x) J. 1. 1, 5 påkaldt i en hollandsk sag. 2) Sk. 1. § 33. 
3) Sk. 1. § 35.

I. JUIli. (Fr. kongen) Den samme tiltalte den samme 
for en dom af Hallandsfar landsting 18. jan. 1606, som lød: 
„Efterdi det befindes oc bevises, Niels Giødersens dørre oc 
laasse vore opbrut oc sønderslagen, oc hans goeds henforrøkt 
oc fraastollen, derhoes befindes, at laasen, som sad for saeme 
dør, udbarris af Gunder Tordsens hus til de mend, som grand
skit saeme hus oc dørre, dernest bevises, at G. Tortsen hafver 
indlagt sit høe i forne hus, som vor opbrut, da hafver her- 
ridsfogden Jens Pedersen ingen uret giort, men hans domb 
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ved magt at blifve oc Gunder pligtich at igiengifve hannom 
billig kost oc tering, oc det at G. Tordsen haver samblit sine 
lougmend af 3 herrider, som intet vidste af sagen at sige, som 
er emoed lougen, oc hånd med dem der ofver er forvist, da er 
ham ingen uret sket i de maade; sammeledis at hånd haver 
for mig oc ret, baade i sin stefning saa vel som muntlich och 
i sit forset inden tinge lest oc paaskrefvit, gifvet oc tillagt 
dommeren J. Pedersen utilbørlig sag, at hånd med under
fundighed oc icke med rette hafver dømbt paa hannom, hvilket 
hånd icke hafver kunt hannom ofverbevise, endog hannom vor 
14 dags rum forlagt saadant at skulle giøre, icke heller ville 
sig undskylde, at hånd hafde giort det af uforstand eller ube- 
tenkt, heller dommeren undskylde, da bør hånd at bøde 3 
mark for løign efter lougen,1) oc hvad sig det kald er anlang- 
endis, da efterdi det befindes, at G. Tordsen haver persoenlig 
verit til vedermaalsting oc svarit til sagen, tilmed begiert 
opsettelse, at hånd kunde komme til soning, oc til med fangit 
varsel, der dommen er beseglit, derudi haver dommeren ingen 
uret giort.“ Hidstævnet var ridefogden over Vardberg læn og 
Niels Giødersen, som havde forhvervet dommen, og G. Tordsen 
berettede nu, at han var blevet forfulgt for en klagemål, som 
N. Giødersen havde ført over ham. for han „for 7 år siden 
skulle opslagit hans dør, hånd skulle opbrut laasen oc marnen(!) 
borttagit, lagt sine koste i husit oc fraatagit hannom nogen 
sine koste, oc endog sligt vor uerlige gierninger, som billigen 
burde hannom ofverbevises oc paa fersk foed forfølgis, oc hånd 
dog derfor vor dømbt til loug af herridsfogden, hvilken domb. 
landsdommer hafde ved magt dømbt, oc endog hånd slig ulouglig 
loug skal hafve tilbødit at ville edle, er han dog forvist, til
med dømbt til sine 3 mark for løign for et ord, hånd i retter
gang hafde ladet falde, hvilket herridsfogden sig hafde tiltågit, 
dog hånd intet dermed vor ment; beklagit och, at de mend, 
som saeme N. Giødersens domme hafde grandskit, icke vore 
tagne til tinge, ei heller hannom derfor vor varsel gifven,
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formente landsdommer derudi hafde giort hannom uret, at hånd 
slig herridsfogdens ulouglig do mb hafde ved magt dømbt oc 
dømbt hannom til sine 3 mark.“ Dommen burde blive magt
løs og landsdommer give kost og tæring. — Denne mødte og 
gav til kende, at G. Tordsen straks blev tiltalt for gærningen, 
og der toges straks granskning derpå og „hans egen pige da 
bar laasen, som vor slagen fraa dørren, ud af hans hus til dem, 
oc hånd aldtid hafde lofvit at aftalle sagen, saa sagen aldtid 
hafver hengt udi trette, men, der hånd icke ville aftinge, er 
blefven forfult, oc efter hånd er funden for slig tviffelsag til 
loug, hafver hånd søgt lougmend udi 3 herritter, som er emoed den 
skonske loug,2) oc fordi dermed er afvist, oc efter hånd hafde 
talt herridsfogden for ner, oc det icke kunde bevise, vor hånd 
dømbt til sine 3 mark efter recessen;1) formente hannom der
udi ingen uret vere sket.“ Hertil svarede G. Tordsen og sor 
med sin hojeste ed, „at hånd icke hafde saeme dørre opslagen, 
ei vor det heller hans pige saeme laas udbar, icke heller hånd 
nogit hans goeds haver forkommit, formente, at slige giern- 
inger burde hannom at ofverbevises oc paa fersk foed for- 
følgis, om hånd derfor nogit burde at lide.“ Dom: „Efterdi 
vi befinde, at hvis lougmaal, domme oc forføllinger i de sager 
ofver G. Tortsen drefne, dømbte oc forfuldte ere, icke ere paa 
fersk foed, der gierningen nyes giort vor, tagen oc forhverfvede, 
men langsommelig tid efter slig gierning skal vere giort oc 
begangit, da sagde vi derpaa saaledis af for rette, at alle forlie 
lougmaal, dele, domme och forfyllinger, som i den sag drefne 
tagne, dømbde oc forfulde ere, skulle vere oc blifve saa som 
de med alle icke tagne, dømbde oc forfulde vore, och ingen af 
parterne komme enten til gaufn, hinder eller skade udi nogen 
maade, oc ingen af parterne at gifve hverandre kost oc tering, 
men hvem vidre paaskader, da at forfølge sagen igien paa nye,, 
oc gaais der om hvis ret er.“ Hdb. 20, 58—61.

*) Jfr. birkeret 1623 § 20. 2) Sk. kirkelov § 15.
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i. juni. (Fr. kongen) Bent Lavridsen i Stenbøge, 
tingholder i Tøminersøe herredsting, tiltalte Morten Mogen
sen til Østrid, landsdommer i Sønder og Nørre Halland, fordi 
han ved dom af 12. septbr. 1607 (fr.) havde domt ham til at 
opsøge J. P.s gods og skaffe Truid Pedersen, som havde lovlig 
forfølgning over J. P., lovlig indførsel der i, fordi godset for
medelst hans langdrægtighed med at gore indførsel var blevet 
forrykket og bortflyttet. B. L. mente, at han ikke havde opsat 
eagen længere, end han måtte efter recessen,1) og når sagen 
var forhalet, var det T. P.s egen langdrægtigheds skyld; dom
men burde være magtløs. — M. Mogensen mødte og berettede, 
at B. L. havde opholdt sagen fra 29. jan. til 19. avg., og da 
godset så var blevet „forrukt“ og bortført på adskillige steder, 
tilbød han forst at ville følge T. P. i boet; hans dom burde 
blive ved magt og B. L. give kost og tæring. Dom: „Efterdi 
vi befinde, at J. Povilsen hafver verit lougforvunden til her- 
ridsting oc landsting, oc epter band icke ville rette for sig, 
oc T. Pedersen besøgte herridsfogden B. Lavridsen med samme 
forfylling [oc] vor2) begierendis vurdering i hans boe, for hvis hånd 
skyldig vor. oc herridsfogden hafver sig derfraa entholdet, indtil 
saa lenge hans goeds paa andre steder vort bortført, og vor 
landsdommer fordi hafver tildømbt hannom derfor at stande til 
rette, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne vor 
landsdommers domb bør ved magt at blifve, oc efterdi herrids
fogden vor forlagt saeme goeds at opsøge, da bør herridsfogden 
kvit at vere, oc ingen af parterne gifve kost oc tering.“ Hdb. 
20, 61—63.

x) Reces 1576 § «5, som dog ikke taler om udsættelse 
af eksekution. 2) Hdb.: er,

I. juni. (Fr. kongen) Lisebet Kockis, indvånerske i 
Slavelse, tiltalte salig afg. Lave Beck for en dom, han havde 
afsagt mellem hende og Jacob Jørgensen om et svin, de om- 
trettede, og „undersagd hindes vinder, som hun hafde ført udi
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rette, som vant, at forne svin børde hinde til, oc at det vor 
hindes rette hiembfødde kveg, som et tingsvinde, daterit dend 
5. novembris, skal formelde, efter nogle vinder, som vinder, at 
forne svin vor merkit lige med saadan et merke, som J. Jørgen
sens hiembfødde kveg, endog at Lissebet Kockis afgangen mand 
skal have haft oc brugt det saeme merke til sit kveg, som J. 
Jørgensen, oc det uanset icke hafde verit dømbt hiemme til 
byeting tilforne, førrind forne vinde blef indstefnit til lands
ting at forvende hendes ret, saa vel som uachtet, at Lissebet 
Kockis vor opsettelse udi sagen begierendis, fordi hun saa 
hasteligen blef ofverilet, at hun icke kunde opsøge sin loug- 
verge hinde kunde forsvare, førrind domb gik;44 L. Beck burde 
stå hende til rette og dommen ikke komme hende til skade. 
Hidstævnet var J. Jørgensen, og nu i rette lagde hun dom af 
Sællandsfar landsting 27. novbr. 1604, lydende: „Efterdi L. 
Kockis hafver ført tvende sine forrige tiennistetiunde, ved nafn 
Helle Søfrensen oc Karrine Søfrensdotter, til vinde oc med 
dennom vil bevise, det svin, som hun med J. Jørgensen i 
Slagelse omtretter, at skulle vere hindes rette hiemfødde kveg, 
och siellandsk loug1) saa vel som judsk loug2) formelder, at 
naar nogen skal sig nogit sit affarefe tilhælle, da det at skulle 
ske ved 12 mends ed oc tvende granders vinder, at det er 
hans hiembfødde; J. Jørgensen oc derofver ved dannemend 
hafver ladet andet sit kveg besichtige, hvilket oc befindes at 
hafve ligervis merke med samme svin, som omtrettis, och efter 
forberørt leiglighed, kand vi icke kiende Helle Søfrensens oc 
Karrine Søfrendotters vinde oc helling saa lougligen och nøig- 
actigen at vere, at de maa komme J. Jørgensen til hinder oc 
skade i nogen maade, men finder det deris vinde oc hæling 
magtløs at blifve.44 Vor rentemester Sivard Beck til Førsløf 
mødte på moders, søskendes og medarvingers vegne med ind
læg, hvor efter hans salige fader ikke havde kundet kende den 
hælning, som hun med sit tjænestetyende, pige og dreng, havde 
ført om det sortbæltede svin, så lovlig, at den kunde være
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hendes vederpart til forhindring på sit hjemfødte kvæg, så som 
sællandske1) så vel som jyske lov2) klarlig formælder, at hvem 
sligt affarefæ har ombåret og bliver genfundet, skal sig. det 
med ed og grandevidne tilhæle; her i havde hans fader ikke 
gjort uret, hans dom burde blive ved magt og Lisebet Kockis 
stå til rette. Dom: Efterdi samme hælning ikke var sket 
efter loven, så bor L. Becks dom blive ved magt og Lisebet 
Kockis give kost og tæring. Hdb. 20, 63—65,

x) E. sæl. 1. 3, 22 og 54. 2) J. lov 2, 105.

I. juni. (Ft. kongen) Lisebet Kockis, indvånerske i 
Slagelse, tiltalte Vilhelm Dresselberg til Vindinge, lands
dommer i Sælland, fordi han havde ved magt domt byfogdens 
dom i Slagelse og tilfundet hende at give kost og tæring; 
dommen var domt mod hendes vidnesbyrd og burde være 
magtløs og V. D. give hende kost og tæring. Hidstævnet var 
Morten Rasmussen, byfoged i Slagelse, Mads guldsmed, borge
mester, som havde siddet i byfogeds sted og udstædt et tings
vidne, borgemester Christoffer Lavridsen og byskriver Søfren 
Jensen, som havde skrevet tingsvidnet, og Jacob Jørgensen. 
Hun i rette lagde dommen af 11. decbr. 1606, lydende: Ef
terdi byfogden er tilfundet at forklare sin dom og dflmme, 
hvem det svin, J. J. og L. Kockis omtrette, og mærket burde 
beholde, og han nu efter granskningsvidne om bægges kvæg
mærke m. m. har tildomt J. J. svin og mærke, så efterdi 
det bevises, at J. J. et år for til Slagelse byting havde til 
kende givet, at han havde mistet en orne med sit rette kvæg
mærke, som han nu mente at have genfundet, end og den var 
ham framærket, i det den var „giellet oc rompen afskorren“, 
og han har ladet tingsmænd syne og se, og det er befundet, 
at den har hans rette vanlige hjemfødte kvægmærke uden 
alleneste, at den var gildet og rompen afskåret „hvilket af- 
merke och forvandeling vel kunde ske [udi] den langvarendis 
tid saeme svin vor borte, begge parterne ubevist;u desligeste
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da hvis hæling og vidnesbyrd, som L. Kockis har ført derom 
sig til behjælpning, er domt magtløs her til landsting, hvilket 
endnu står ved magt, og det efter tingsvidne befindes, atL.K. 
har adskillige og ustadige mærker på sit hjemfødte kvæg, hvilk
et megen urigtighed, ubillig og unødig trætte kunde forårsage, 
„efter mand sligt kveg ei vel kand uden paa lyd oc stadige 
vonlige merker kiende;44 sammeledes da hun hverken på Ant- 
vorskouf slot eller på Slavilse byeting, der hun var did fordret 
til vedermålstale og ting, har villet ydermere vedkende sig 
samme svin uanset, at det med 14 lovagtige borgere ved ed 
og besværgelse er stadfæstet, at det sortbæltede galtsvin, som 
da var tilstæde, var det samme svin, som de havde sét på 
rådhuset, hvor J. Jørgensen havde ladet det fremføre to eller 
tre gange, da bor byfogdens dom blive ved magt og L. Kockis 
give ham bevislig kost og tæring. — Landsdommeren mødte 
og vedstod sin dom, som burde blive ved magt; L. K. burde 
give ham kost og tæring. Dom: „Efterdi vi befinde, at L. 
Kockis først haver sig vedkient oc ville med nogen folk, hinde 
tient hafde, sig det svin .tilhælle, saa vel som med nogle vindis- 
biurd, som hafde set hinde drefvit det med andre sine svin af 
Niels Surs ladegaard, hvilken hæling oc vinder er til lands
ting unøigactig oc magtløs kient, oc epter hun dend sin første 
vedkiendelse paa byetinget haver igienfraatrinit oc J. Jørgen
sen haver med siun oc vindisbiurd bevist, saeme svin sit rette 
kvegsmerke at hafve haft, oc det den saeme svin at vere, hun 
sig hafde første gang vedkient, oc fordi er hannom af bye- 
fogden tildømbt, oc efterdi vor landsdommer epter slige oc 
andre omstendigheder haver ved magt dømbt forne byefogdes 
don^p, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne hans 
domb bør ved magt at blifve oc hinde pligtich vere at igien- 
gifve hannom billig kost oc tering.“ Hdb. 20, 65—67.

2. juni. Eske Bilde til Ellinge, befalingsmand på Hels
ingborg, tiltalte Lave Urne til Beltebierg, landsdommer i
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Skåne, fordi han havde nægtet ut udstæde to stævninger over 
herredsfogden og tingskriveren i Rønneberg herred for ubillige 
brevpenge, de havde afkrævet hans fuldmægtig, til hvilke stævn
inger han i rette lagde udkast. — L. Urne mødte og beret
tede, at E. B.s ridefoged forst var kommet med en stævning, 
hvor i beskyldningen til indstævnte ikke var indført, og der
næst med en anden, hvor i vel nogle beskyldninger vare ind
førte, men iøvrigt havde han forbeholdt sig flere punkter; der
for vidste han ikke at bevilge ham stævning „efterdi det er 
lougligt och sedvanligt ofver alt riget, at hvor stefning tages 
ofver nogen, da indføris udi stefningen, for hvad sager hånd 
stefnis skal, paa det hånd kand vide at tage med sig, hvormed 
hånd sig skal forsvare;“ han burde være kvit for E. B.s til
tale. Dom: „Efterdi E. Bildes fogid udi den første forteg
nelse, epter hvilken band vor stefning begierendis ofver forne 
herridsfogid och skrifver, icke haver naufngifvet. hvis beskyld- 
inger hånd hafde emoed dennom, oc endog hånd udi den anden 
hans fortegnelse gaf dennom nogle beskyldinger, dog hafde 
hånd sig forbeholdet flere oc yddermere puncter, hånd ville for- 
gifve, hvormed hånd dennom beskylde ville, saa de icke kunde 
vide sig derefter at rette oc tage med sig, hvad de kunde 
hafve, sig deremod at erklere, och vor landsdommer fordi hafver 
vegrit hannom saeme stefninger, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at hånd derudi ingen uret hafver giort, men bør 
for den beskylding kvit at vere.“ Håb. 20, 67—69.

3. juni. (Fr. kongen, S. Brahe) Mads Lavridsen i 
Tornebye tiltalte Lavrids Grubbe til Gammelgaard, lands
dommer i Låland og Falster, fordi han havde underkendt et 
vidnesbyrd, som M. L. havde ført i en trætte med Karrine 
Jacob skrifvers, borgerske i Nakskouf, om en gæld, som M. 
L. mente at have betalt. Han i rette lagde Lålandsfar landss 
tings dom 12. mårs 1606, hvor efter vidnernes vidnesbyrd 
kendtes magtløs, da de gik imod Jacob Andersen [skrifvers]
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regnskabsbog og M. L.s egne breve, og denne desuden ikke 
havde nogen kvittans for samme gæld. — L. Grubbe mødte 
med indlæg, hvor i tilfojedes. at M. L. end ikke var i besid
delse af sine egne breve, og at han desuden havde medværet 
at kvitvidne sine vidner for gæld efter samme døde mand, så 
at den ene vidner den anden kvit og til vilje; hans dom burde 
blive ved magt og M. L. give kostog tæring. Dom: „ Efterdi 
M. Lavridsen haver udgifvet sit oben bref paa forne gieid och 
derfor til pant sat afgangen Jacob skrifver et pund land af 
sin gaards jord, oc icke hånd igien saeme sit pantebref hafde 
indfriet eller med nøigactig kvitans bevist, saeme gieid at vere 
betallit oc brefvit casserit, men allenniste med slige løse vindis- 
biurd vil sig fraa saeme gieid befrie, oc vor landsdommer fordi 
haver magtløs dømbt saeme vindisbiurd, da sagde vi derpaa 
saaledis af for rette, at den hans domb bør ved magt at blifve, 
oc Mads Lavridsen pligtich at igiengifve hannom billig kost 
oc tering/* Hdb. 20, 69—71.

3. juni. (Fr. de samme) Rasmus Degen i Torkilstrup 
tiltalte Lavrids Grubbe til Gammelgaard, landsdommer i 
Låland og Falster, fordi han havde domt en herredstings dom 
ved magt, hvorved R. D. var domt efter recessen1) til at bøde 
sin 3 mrk. og mindre mand at være for nogen hamp, han skulde 
have beskyldt Hans Knudsen i Lillebrende og hans folk for 
at have frataget ham, uanset at beskyldningen ikke lød om 
H. K.s person, men på hans tjænere; landsdommeren burde 
stande til rette. Hidstævnet var herredsfogden i Nørre herred 
og H. K. og nu i rette lagdes Falsters landstings dom 22. 
oktbr. 1606, lydende: „Efterdi Rasmus Degen for tingsdomb 
haver offentlig sigtet H. Knudsen oc hans bud for tyfverie oc 
icke dennom det paa haand ført efter lougen, som det sig bør, 
men H. Knudsen haver bevist med trende vindisbiurd, at det 
vor hans egen hamp, hans folk optoeg oc R. Degen hafver han
nom sigtet for, och efter det gemene ord, regel oc mundsprog:
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hvem ære vil vinde, skal ære vofve, da efter saadan leiglighed, 
vide vi icke nogen orsag eller tilfald saeme trende vinder 
magtløs at dømme, men ved magt at blifve, oc R. Degen pligt- 
ich vere at igiengifve herridsfogden en skellig kost oc tering." 
— L. Grubbe mødte med indlæg, hvor efter R. Degen for ting 
og dom efter tingsvidnes lydelse havde sigtet H. Knudsen for 
uærlig sag, „for den gierning, som hans bud oc folk skal hafve 
giort for nogit hamp, de skal have optagit af hans hampestenke, 
oc da hånd til herridstinget saa vel som der til landstinget er 
frembkommen, haver hånd en da saadan sin skellen icke villet 
afstaait men ført en pige til landstinget, som skulle H. Knud- 
sens folk sligt paasige, tvert emoed 3 andre vindisbiurd, uan
set at den, som ran giør, bør ocsaa for ran at tiltallis; samme- 
ledis efterdi R. Degen hverken ville svare ja eller nei, da jeg 
hannom tilspurde paa kgl. maist. vegne, om hånd icke self loed 
hiemage den hamp, som hånd tiltaller H. Knudsen forre, saa 
oc efterdi mand icke maa tiltalle en anden for ran for det, 
hånd hafver self i hende, hafver fogden dømbt hannom til 3 
marks mand at vere, oc for forne leiglighed haver jeg icke 
vidst hans domb at kunde emoed sige eller magtløs dømme, 
efterdi hvo ære vil vinde, skal ære vofve;“ dommen burde 
blive ved magt og R. Degen give kost og tæring. Dom: 
„Efterdi R. Degen haver gifvet H. Knudsen udi Lillebrende 
tiufssag inden tinge oc det icke haver kunt hannom ofver- 
bevise, oc fordi af herridsfoden er tildømbt at blifve en løgn
ere oc at bøde sine 3 mark, , oc vor landsdommer samme 
herridstings domb haver ved magt fundet, efterdi den ære vil 
vinde skal ære vofve, da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at forne vor landsdommers domb bør ved magt at blifve 
oc R. Degen pligtich at igiengifve hannom billig kost oc 
tering.“ Hdb. 20, 71—73.

*) JReces 1558 § 20.

3. juni. (Fr. de samme) Peder Lavridsen, boende i
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Hvesmark i Låland, tiltalte Lavrids Grubbe til Gammel- 
gaard, landsdommer i Låland og Falster, fordi han havde til- 
domt ham at betale en gæld til Jacob skrifvers arvinger i 
Nakskouf, skont det med tingsvidner bevises, at gælden var 
betalt, i det J. skr. ikke havde gjort regnskab med ham i to 
år for sin død, og han imidlertid havde modtaget 8 pund 5 
sk. byg på regnskab; han havde tit begæret, at J. skr.s regn
skabsbog måtte komme for godt folk til undersøgelse; L. Grubbe 
burde stande ham til rette. Hidstævnet var J. skr.s arvinger 
med deres lovværger og Jørgen bager, borger i Nakskouf. 
Dommen af Lålandsfar landsting 11. mårs 1607 (fr.) lød: Da 
en part af hine vidnesbyrd forst til herredsting have vundet, 
at de 20 dir. var betalt på brevet, og siden til landsting have 
bekendt, at de ikke véd, om pengene blev betalt på brevet eller 
på bogen, så deres vidnesbyrd ikke komme overens og er tvert 
imod P. L.s eget brev, som han den dag var bestændig, 
„sammeledis hafve vundet epter en død mands ord oc mand
held oc icke i hans lefvende lifve,“ finde vi hint tingsvidne 
magtløs at være. —. L. Grubbe mødte og mente, at hans dom 
burde blive ved magt, at samme vidnesbyrd burde tilborligen 
straffes og P. L. give kost og tæring. Dom: „Efterdi P. 
Lavridsen ingen nøigactig kvitantse hafver fremborrit saeme 
hans udgifne haandskrift at vere betallit, men allenniste nogle 
vindisbiurd, hvilke dog til landsting have bekient, at de icke 
vidste, om de penge, de til herridsting om vundit hafver, blefve 
betallit paa hans bref eller paa bogen, oc vor landsdommer 
fordi hafver dend magtløs dømbt, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at forne landsdommers domb bør ved magt at 
blifve, oc P. Lavridsen pligtich at igiengifve hannom billig 
kost oc tering.“ Hdb. 20, 73—74.

3. juni. (Fr. de samme) Mickel Andersen Rafft, 
boende i Rølicke, tiltalte Lavrids Grubbe til Gammelgaard, 
landsdommer i Låland og Falster, fordi han i en dom af 1606
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havde magtløs domt nogle vinder, hvorved han mente at bevise, 
at en gæld til afg. Jacob skrifver i Nakskouf var betalt. 
Dommen er af lignende indhold som den ovfr. s. 154—55 
meddelte. Hdb. 20, 74—76.

3. juni. (Fr. de samme) Fru Dor rite Munk, Christ
offer Pasbergs enke, til Søedal tiltalte ved Ifver Jul til 
Villestrup, landsdommer i Nørre Julland, som fuldmægtig 
Tyge Krabbe, afg. her Eriks søn, fordi han ikke havde 
villet udløse hende af tvende sine gårde, hvor i hun med 
rigens ret var blevet indført, fordi hun selv havde måttet 
indfri sin husbonds hånd og segl fra et brev, hvor i han 
havde sagt god for T. Krabbe til Jørgen Abildgaard i Slesvig 
for 3000 dr. hovedstol med 9 dr. af hundred årlig rente. I. 
Jul i rette lagde ridebrevet af 3. febr. 1606 og beviste med 
tilbud af 29. mårs 1607, underskrevet af Peder Knudsen, Mogens 
Kaas, Jørgen Lunge og Tyge Krabbe selv, at hans hustrumoder 
havde tilbudt T. Krabbe at indløse gårdene til st. Hansdag 
eller et halvt år derefter; hvis pengene . ikke betaltes, vilde 
hun afhænde godset til andre; da godset nu ikke var indløst, 
burde det følge hende for ejendom. Hidstævnet var Niels 
Krabbe til Tostedlund og Chresten Krabbe til Biørnholm. — 
T. Krabbe mødte ikke. Dom: Da hine gårde have fulgt hende 
efter ridebrevets lydelse, bor de efterfølge hende for ejendom, 
hvis hun ikke bliver lovlig udført igen inden x/2 år efter dette 
brevs datum. Hdb. 20, 76—77.

3. juni. (Fr. de samme)1) Christian Holk til Søboe, 
råd, tiltalte Tyge Krabbe, Eriksen, fordi han ikke vilde ud
løse ham af halv Bustrup hovedgård og gods, hvor i han var 
blevet indført med rigens ret, fordi han selv havde måttet ind
løse det hovedbrev på 4000 dr. og 8 dr. årlig af hvert hundred, 
hvor i han havde sagt god for T. Krabbe til Bartram Paavisk 
til Dobbertorf i lånte Holsten. Bustrup var tilfaldet T. Krabbe
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efter hans hustrus broder afg. Mogens Jul, „som M. Juls 
moder frue Inger Tidemands ofver hans graf skal hafve ladet 
forsverge arf oc gieid, oc hånd (T. K.) da paa hans høstruis 
vegne strags in continenti igien efter hannom skal have ved- 
kient oc vedtagit arf och gieid, som med Hans Dyres til Boller 
hans bref skal vere at bevise.44 C. Holk i rette lagde ride
brevet af 1. febr. 1606 og beviste med tilbud, at T. Krabbe 
var blevet opfordret til at indløse godset; da han ikke havde 
gjort dette, burde det følge ham for ejendom. Hidstævnet var 
Christian Krabbe til Biørnholm og Lavrids Fris til Kiersgaard. 
— T. Krabbe mødte ikke. Dom: Da halve Bustrupgård 
med gods har fulgt C. Holk efter ridebrevet, bor det følge 
ham for ejendom, hvis han ikke kan blive lovlig udført inden 
% år efter brevets datum. Hdb. 20, 78—79.

l) Kvist. Holk kan som part heller ikke have deltaget i 
dommens afsigelse.

3. juni.1) Fru Anne Løcke, Morids Styges enke, til 
Holbekgaard tiltalte ved Jens Moensen til Sindinggaard som 
fuldmægtig Tygge Krabbe, her Erik Krabbes søn, fordi han 
ikke havde indløst det gods, hvori hun ved ridebrev af 2. febr. 
1606 (fr.) var blevet indført efter rigens ret, fordi hun havde 
måttet indfri et hovedbrev på 3000 dr., for hvilke hendes afg. 
husbond havde sagt god for ham i lånte Holsten. Hidstævnet 
var Christian Krabbe til Biørnholm og Lavrids Fris til Kiers
gaard. J. Moensen berettede, at der var gjort T. Krabbe 
tilbud af 1. avg. 1607 (fr.) om at udløse godset uden,, at han havde 
gjort det, det burde følge fru A. L. for ejendom. T. K. mødte 
ikke. Dom: Da godset har fulgt fru A. Løcke efter ridebrevet, 
bor det følge hende for ejendom, hvis hun ikke kan blive lovlig 
udført inden */2 år efter brevets datum. Hdb. 20, 80—81.

r) Dommen er uden dag, men den foregående og følgende 
dom er af 3. juni.
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3. juni. (Fr. kongen, S. Brake, P. G-yllenstiern, C. Holk). 
Christian Holk til Søboe, råd, embedsmand på Hald, fru 
Anne Løcke, Movrids Stygges, til Holbekgaard og fru 
Doritte Munk, Christoffer Pasbergs, til Søedal tiltalte Axel 
Rosenkrandz til Haldkier, Chresten Krabbe til Biørn
holm, Johan Brockenhus til Tostrup, Chresten Høg til 
Todbølle og Lavrids Friis til Kiersgaard for de pante
breve og skadesløsbreve, hvormed de vilde tilholde sig halv
parten af Bustrup hovedgård med gods imod deres indførsels
brev og ridemænds dom. Hidstævnet var Tyge Krabbe, fru 
Inger Tidemands til Tidemandsholm, Mogens Juls enke, og fru 
Ingeborg Jul med hendes lovværge. — Sammeledes havde 
Axel Rosenkrandz til Halkier, Christian Krabbe til 
Biørnholm, Johan Brockenhus til Tostrup, Chresten 
Høg til Todbøl og Lavrids Fris til Kiersgaard tiltale til' 
Christoffer Lycke til Hessel, Tomas Maltisen til 
Tanderup, Envold Kruse til Vingegaard, landsdommer i 
Nørre Julland, Lavrids Lunov til Ho1 raga ard, Erik Høg 
til Klarupgaard, Ifver Dyre til Hvidstedgaard, Herman 
Kaas til Skoufgaard, Hans Lycke til Krabbesholm, Jens 
Mogensen til Sindinggaard og Erik Lunge til Skoufgaard, 
fordi disse havde indført C. Holk, fru A. Løcke og fru Dor- 
ritte Munk i halv Bustrupgaard og gods, som afg. Mogens 
Jul ejede, uanset, at denne var en stor sum penge skyldig i 
lånte Holsten, som de var forlovere for, hvorfor han havde 
givet dem dels et pantebrev dels skadesløsbreve, og at hint 
pantebrev var tilstæde for indførselen skete; T. Krabbe kunde 
ikke med rette tilholde sig samme arv, fordi han var i rigens 
dele og ikke vederhæftig at stå til rette for M. Juls gældener; 
og selv om han var berettiget til arven, burde dog M. J.s 
gældener tilfredsstilles af hans gods, for T. Krabbes egne gæld
ener skulde lade sig indføre i godset, hvorpå en del af hine 
havde pantebrev; indførselen burde ikke komme disse til skade 
og ridemændene stå dem til rette. Hidstævnet var C. Holk,
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Ifver Jul til Villestrup, landsdommer i Nørre Julland, T. 
Krabbe, fru A. Løche og fru D. Munk. — Christian Holk 
i rette lagde nu sit indførselsbrev af 1. febr. 1606 i halvparten 
af Bustrupgaard og Bustrup mølle med 5J/2 bondegårde for 
2400 dr. hovedstol, som med rente, kost, tæring, skade og 
forsømmelse, kongens og bondens faldsmål beløb sig til 
5226 dr. 3 mrk. 4 sk.; i følge ridebrevet henvistes trætten 
om de breve, som Chr. Krabbe og L. Fris i rette lagde, til 
lov og ret. — Dernæst i rette lagde J. Mogensen fru A. 
Løckes ridebrev af 2. febr. 1606 og I. Jul fru D. Munks 
ridebrev, der i sin beslutning lød som C. Holks. — Axel 
Rosenkrandz og Christian Krabbe mødte med fuldmagt på 
Joh. Brockenhusis og L. Frises vegne og i rette lagde: 1. fire 
af Mogens Juls skadesløsbreve på 8000 dr., i hvilke han til
forpligtede sig ikke at afhænde til pant eller køb eller på 
anden måde noget af sit gods, for forloverne vare tilfredsstil
lede for deres løfter. 2. indlæg, hvor efter ridemændene med 
urette ikke havde villet agte Mogens Juls pante- og andre breve; 
T. Krabbe kunde, da hans hustrumoder. havde forsvoret arven 
over graven og til landsting, ikke med rette tilholde sig den, 
for end M. Juls gæld var betalt efter recessen1); ridemændene 
havde indført fru D. allene efter et skadesløsbrev, hvor i T. 
Krabbe forpligtede sig til til en benævnt tid at skaffe hendes 
husbonds hånd og segl fra hovedbrevet, som og var tilstæde, 
men da var hendes husbonds hånd og segl frataget; indførselen 
burde ikke komme dem til skade. — Chr. Holk, I. Jul og 
Jens Moensen i rette lagde indlæg, hvorefter en del af det 
gods, som C. Krabbes pantebrev af 26. jan. 1605 lød på, var 
pantsat til L. Fris ved brev af 17. septbr. 1606 og bægge 
breve formældte, at M. Jul ikke måtte pantsætte godset til 
nogen anden, for panthaver fik sin hånd og segl igen; desuden 
havde godset ikke fulgt dem rolig eller lovlig for eller efter 
M. Juls død, så lidt som de havde antaget sig godset ved dom 
og ret, ti en del af bønderne havde sagt N. Krabbe, en del

11
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Tyge Krabbes dotre tjæneste imod C. Krabbes og L. Frises 
breve, uden at disse havde påstandet sine breve; disse burde 
ikke komme til forhindring mod lovlig forfølgning; spørgs
målet om, hvilke gældnere der forst skulde have betaling, havde 
ikke været for ridemændene. hvor de alene have standet på 
deres breve; man kunde ikke forbryde arv med gæld, og da 
T. Krabbe havde vedtaget M. Juls løsøre og det bortført både 
fra Bustrup og Handbek imod alle M. J.s gældeners modsig
else, så burde han og være berettiget til jordegodset. Gæld
nerne havde hverken til M. Juls begravelse eller siden til rette 
tid efter loven og recessen fordret om nogen gæld hos T. Krabbe 
eller tiltalt ham med retten; indførselerne burde blive ved magt. 
— En del af ridemændene mødte, vedstod deres indførseler og 
i rette lagde indlæg, hvorefter M. Juls jordegods og løsøre 
efter hans død ikke kunde agtes for hans, men for hans arv
ingers, som vedtog arv og gæld; hans moder og søster vare 
lige nær til at arve, og da moderen frasagde sig arv og gæld, 
havde svogeren T. Krabbe antaget den i nogle af gældnernes 
nærværelse, uden at disse protesterede; siden indførselen skete, 
havde T. Krabbe og hustru arvet tvende arve, hvorimod der 
ikke var protesteret; da det ikke var bevist for dem, at M. Juls 
gældener havde nogen forfølgningx), burde deres indførsel 
være lovlig. Dom: „Efterdi vi befinde, at den tid afg. fru 
Ingierd Tidemandsdotter haver ofver grafven saa vel som til 
landsting ladet sig afsige med arf oc gieid epter afg. M. Jul, 
oc Tygge Krabbe strags ofver grafven i nogle af gieldenerens 
nerverelse hafver ladet vedkiende sig arf oc gieid och efter 
samme vedkiendelse M. Juls løsøre antagit, haver forne gieldener 
hverken ofver grafven eller til landsting, som arfven er fraasagt 
oc vedgangit, icke nogit om saeme gieid fordrit eller tilkiende- 
gifvet ei heller protesterit emoed T. Krabbe, der hånd epter 
sin vedkiendelse løsøren til sig annammit; det icke heller be
vises forne gods, som forne pantebrefve paaliuder, louglig at 
hafve fult Axel Rosenkrands, Christian Krabbe eller Lavrids
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Fris enten i M. Juls lefvende lif eller epter hans dødelig af
gang; Christian Krabbes oc Lavrids Frises pantebrefve oc ere 
emoed hver andre, saa det ene døder det andet; forne gieldener 
icke heller haver bevist dennom at hafve haft nogen forfylging 
ofver M. Jul for forne gieid; disligiste epterdi vi deremoed 
befinde, at forne half Bustrup hofvidgaard oc goeds er T. Krabbe 
falden til arf epter hans høstruebroder, M. Jul, oc Christian 
Holk, frue Anne Løcke oc frue Dorritte Munk haver haft 
louglig forfylging ofver T. Krabbe, for hvis besveringer de 
oc deris hosbonder vore for hannom udi kommen, och der 
epter forhverfvit vore oc rigens ridebrefve ofver hannom, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at Christian Krabbe, 
Axel Rosenkrands oc Lavrids Fris med de pantebrefve, som 
goedsit icke lougligen fult hafde oc vore emoed hverandre, 
icke kunde forhindre ridemend, at de efter lovlig forfølling jo 
burde deris indførsel at fyllistgiøre, oc epterdi ridemend efter 
slig leiglighed oc louglig forfylling haver indført Christian 
Holk, frue Anne Løcke oc frue Dorritte Munk udi half Bustrup 
hofvidgaard oc goeds, som T. Krabbe efter sin hostruis broder 
arfvit hafde, efter deris udgifne indførselsbrefvis liudelse, da 
bør saeme deris indførseller ved sin fulde magt at blifve, men 
hvad kost oc tering anlanger hafver forn? ridemend for voris 
oc voris raads skyld goedvilligen afstaait.“ Hdb. 20, 81—90.

x) Nemlig over T. Krabbe, så at han blev inhabil til at 
afhænde sit gods.

4. juni. (Fr. S. Brahe.) Sone Jepsen i Kieldstrup 
tiltalte Lauge Urne til Beltebierrig, landsdommer i Skåne, 
for en dom af 13. oktbr. 1604, hvor ved han havde ved magt 
fundet en 9 samfrænders dom, indeholdende, at de storste ejere 
i Kieldstrupgaard, ved navn Hofvid og Anders, bor indløse 
og bruge den ringeste part, som Elline, hans hustru, tilkommer, 
og „derhoes undertagen“ andre tre samfrænders dom med 
herredsfogdens besegling, som formældte, at Elline Sønnes som 

11*
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en ret født arving til Kielstrupgaard skulde annamme den part 
af ejendommen, som hendes broder Clemind åtte, og som hende 
lovlig skødet er; L. U. havde ikke ikke ansét, at de 9 sam- 
frænders dom kun var forseglet af herredsfogden, som havde 
domt i bægge afsigter, den ene imod den anden; han havde 
desuden ikke tildomt Elline mere end 1/s i hin ejendom, skont 
sådant ikke var bevist1); hans hustru og ikke hine to mænd, 
som for og efter sagen hang i trætte med listighed havde ind
købt dem i hin halve gård, var ret arving til gården; L. U. 
burde stå til rette. Hidstævnet var Hofvid og Anders i Kield- 
strup, herredsfogden og de 9 samfrænder. Den indstævnte
dom (fr.) lød: „Efterdi befindes, at Elline Sønnes part udi 
jord oc eigendomb i Kielstrupgaard icke er saa stoer, at den 
kand taale af hinde at besiddes, hvilket de 3 samfrender 
aldelis intet ville achte, endog de nogle gange ere tilfunden 
deris domb at forklare med de 9 samfrender, da kand vi icke 
andet finde for rette, end de nie sambfrender deris domb bør 
at stande ved sin fulde magt, oc Mogens Pedersen i Gielde- 
bierre, Jens i Aagaard oc Svend Pedersen i Deningerumb 
deris domb at vere død oc magtløs oc dennom vere forpligt 
at gifve de nie sambfrender hver dennom 2 dir. for kost oc 
tering.“ — L. Urne mødte med indlæg, hvorefter de, som bo 
på Kielstrupgaard, havde købt og arvet de 7 parter af gården, 
medens S. Jepsens hustru kun med 6 medarvinger havde arvet 

heraf kunde kun tilkomme hende 4 skpr. land, hvor på 
hun vil sig indtrænge, og da der var opkrævet 12 samfrænder, 
af hvilke de 9 frasagde hende besiddelsen på de 4 skpr. land, 
havde han efter recessen 2) domt de 9 samfrænders afsigt ved 
inagt; hans dom burde blive ved magt og S. Jepsen give kost 
og tæring. Dom: „Efterdi vi befinde, at Sone Jepsens høstru 
allenniste haver 4 skpr. land udi den ottende part i forne self- 
«eigerbondegaard, oc vor landsdommer fordi haver ved magt 
dømbt de 9 sambfrenders domb, som efter recessen hafde fraa- 
kient hinde paa den ringe part, hun hafde i forne gaard, oc
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magtløs kient de 3 samfrenders domb, der emoed epter det 
40. capittel i recessen2) dømbt hafde; da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at vor landsdommers domb bør ved magt 
at blifve oc S. Jepsen pligtich at igiengifve hannom billig kost 
oc tering.“ Hdb. 20, 90—92.

2) Nemlig at hendes part var af den storrelse. 2) Reces 
1558 § 40.

4. juni. (Fr. S. Brahe.) Her Rasmus Pedersen, 
sognepræst i Kippinge og Brorup, tiltalte (indlæg) Lavrids 
Grubbe til Gammelgaard, landsdommer i Låland og Falster, 
fordi ban havde ved magt fundet en dom af Nørreherreds ting, 
som havde domt imod hans regnskabsbog og at denne var for
falsket af ham, idet han skulde have „maculerit sin bog oc 
forviklet sipher 18 til 19“, hvad der skulde komme ham til 
hans embeds forspildelse ,* ingen af hans købmænd havde klaget 
på ham for nogen urigtighed, og slige domme vare derfor 
domte af had og avind; L. G. burde stå til rette. Hidstævnet 
var herredsfogden, og nu i rette lagdes dommen af Falsters 
landsting 9. apr. 1606, lydende: „Efterdi forskrefne landstings
vinde formelder, adskillige vare oc pendinge inden for beseigl- 
ingen i her Rasmuses regenskabsbog at vere funden, som hånd 
si. Povil Abraham skyldich vor, tvert emoed hans benegtelse 
til herridsting giort, hvilket si. P. Abrahams bog oc stadfester, 
som ocsaa flittig her igiennom set er, hvorfore herridsfogden 
haver dømbt hannom svigactigen oc urigtigen med sin regenskabs
bog at have omgaait. hvilken hans domb ocsaa her til lands
ting stadfest oc ved magt dømbt er; disligeste efterdi her Rasmus 
her i dag er tilbødit en loug for den siphers makulering i 
hans bog befantis, oc hånd dog den icke ville feste, da efter 
saadan leiglighed finde vi her Rasmuses regenskabsbog, som 
hånd i rette borrit hafver, falsk oc uret at vere, saa vit samme 
siphers makulering er anlangendis, oc hannom der for saa vel 
som for hans benegtelse emoed sin egen haand at stande
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dronugl. mait. til rette efter lougen oc recessen, uden hvis 
hindes mait. derudinden hannom benaade vil.M — L. Grubbe 
mødte med indlæg, hvorefter her Rasmus, da han blev tiltalt 
for gæld, havde udi rette båret sin regnskabsbog, hvoraf han 
næsten havde gennemstunget halvparten og forseglet bladene 
til sammen, og bekendt, at der intet fandtes i de forseglede 
blade, som vedkom Povel Abrahams gæld, men da bogen blev 
opbrudt på landsting, havde det „sig anderledis befundits“, og 
han havde på tvende steder forandret tallet deri; han havde 
derfor ingen uret gjort ham, og hans dom burde blive ved 
magt. Dom: „Efterdi her Rasmus sin gieid med at afverge 
haver fremlagt sin regenskabsbog, oc der den til landsting er 
blefven optagit oc beset, oc den er befunden at vere forandrit, 
haver herridsfogden dømbt hannom derfor at skulle staae til 
rette som en falskener, oc landsdommer saeme domb haver ved 
magt dømbt, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at vor 
landsdommers domb bør ved magt at blifve oc hannom pligtich 
at igiengifve landsdommer billig kost oc tering.“ Hdb. 20r 
92—94.

4. juni. (Fr. S. Brake.) Envold Kruse til Vingegaard, 
landsdommer i Nørre Julland, tiltalte (indlæg) på sine mor- 
broderdøtre jomfru Dorritte og Anna Vestenie deres 
vegne fru Birgitte Rosenkrandz, Mogens Juls enke, med 
sin lovværge, fordi hun havde givet sin broder Børge Rosen- 
krands til Ørup skøde på Ryumgaard og gods, som han siden 
havde solgt til Axel Galt, og det skont jomfruerne havde for
strakt M. Jul 7250 dr. og derpå fåt hans strænge brev af 
Mauritii dag 1600 (fr.) på, at de straks måtte tiltræde Ryum- 
gård til frit, brugeligt pant, hvis der ikke årlig blev betalt 
1000 3rdl. med renterne, og beholde godset til pengene bleve 
betalt og erstadiget, og skont hun selv havde givet jomfruerne 
sit brev af Asmild kloster 28. septbr. 1605 x) (fr.) på hin sum 
og pantsat dem Ryumgaard; hun havde ikke været ved den
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myndighed eller så mægtig, at hun kunde afhænde gården 
mod hine breve, hvor ved jomfruerne havde gården i pant; 
B. Rosenkrandzis og A. Galtis breve burde ikke komme jom
fruerne til skade på deres lovlige pant. Hidstævnet var B. 
Rosenkrandz og A. Galt. — Børge Trolle mødte med fuldmagt 
fra Børge Rosenkrands og i rette lagde fru B. R.s skøde af 
Asmild Kloster 23. jan. 1606, som han og Axel Rosenkrands 
til Halkier havde beseglet, og som lød, at hun havde solgt sin 
broder B. Rosenkrands til Ørup sin gård Ryomhofvidgaard 
med al sin rente og ejendom. A. Galt mødte med B. Rosen- 
krands’s opladelsebrev på Ryomgaard af Sønderskouf apr. 1606 
og med hans indlæg, hvorefter godset altid havde fulgt fru 
B. R. og hun måtte være mægtig at afhænde sit gods, efter
som der ikke var overgåt hende nogen forfølgning til herreds
ting, landsting eller rigens kansler; hvad belangende det brev, 
som de Vestenier sig påberåbte, så havde godset aldrig fulgt 
dem efter pantebrevets lydelse; de og deres lovværge havde 
tid og respit nok fra s. Valborg aften 1605 til snapsting 1606, 
han købte med hende, til „at lade fordre af hende deris gieid 
eller pant, midler tid hun hafde i besiddelse Sæbyegaard, 
Pallisberg oc Brunberg“; han burde ikke stå til rette for deres 
forsömmelse mere end andre gode mænd, som siden havde købt 
med hende; hans skøde burde blive ved magt. Dom: „Efterdi 
Ryomgaard och goeds haver først fult B. Rosenkrands oc siden 
A. Galt efter frue B. Rosenkrandzis skiøde oc B. Rosenkrandsis 
opladelsebrefvis liudelse oc icke de Vestenier efter deris pante- 
brefvis liudelse; det icke heller bevises, frue B. Rosenkrandz 
at hafve verit udi nogen dele eller nogen forfylging ofver- 
gangen den tid, hun Ryumgaard oc goeds, som vor hendis 
egit arfvegoeds oc ingen aatte lod udi, til sin broder soide oc 
af hende, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne 
pantebrefve, som goedsit icke haver fult, icke ere saa kraftige, 
at de bør at komme B. Rosenkrandz eller A. Galt paa forne 
skøde til forhindring, oc derfor bør forne skøde ved sin fulde
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magt at blifve, oc forne gaard oc goeds efter B. Rosenkrandzis 
skøde oc opladelse A. Galt angerløs at efterfølge.“ Håb. 20. 
94—98.

x) Der i rette lagdes flere breve dels på 4250 dr., dels 
på 3000 dr., og forholdet mellem dem er uklart, men den 
ovennævnte hovedsum 7250 dr. fremhæves gentagne gange.

6. jlini. (Fr. S. Brahe.) Jochim van Qvallen, Mar- 
grette Randzov, Magdalene Pendze, Lucia van 
Hagen og Agatte van Qvallen, Detlof van Qvallens 
arvinger, tiltalte Niels Bild til Raufnholt, Niels Skinkel 
til Gierskouf, Lauge Urne til Sielleberg, Jacob Rosen- 
krandz til Kierstrup, Jørgen Aschersleben til Jerstrup 
og Jørgen Kaas til Gielskouf for en dom, de den 25. novbr. 
1607 havde afsagt i Odense mellem dem og Ofve Lunge til 
Tirsbek og Eiler Bryske til Dallund om skiftet efter Detlof 
van Qvallen og fru Sofie Lunge, og hvorved de havde tildomt 
at udlevere de 500 lod sølv, som de havde annammet til sig 
„paa en retu, eller 250 rdl. i stedet, som er halvparten af det 
1000 lod gjort sølv, som D. v. Q. gav fru S. Lunge i fæstens
gave, hvilke 500 lod sølv burde tilfalde dem mod den guld
kæde på 500 ungerske fl.: Endvidere havde de, fordi der intet 
hovedbrev var, ikke tilkendt fru Margrette Randzov 1000 dr. 
hovedstol, skont det kunde bevises, at D. v. Q. årlig havde 
erlagt renten til oihslag, og de havde frifundet fru S. Lunges 
arvinger for ved konsed at bevise, at der intet var fordult af, 
hvad der fandtes efter D. v. Q.s død, skont det aldrig var 
kommet til rigtig deling; indstævnte burde stå til rette for 
disse 3 punkter. Hidstævnet var O. Lunge og E. Bryske, 
hvorhos nu i rette lagdes samme ridemænds x) dom. — I rette 
mødte N. Bild, Anders Dreselberg på sin svogers N. Skinkels 
vegne, L. Urne, J. Rosenkrands og J. Kaas og berettede, „at 
for dennom vor bevist med D. v. Qvalens oben bref, at D. v. Q. 
hafde forskrefvit sin kierre festemøe jomfrue Sophie Lunge til
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festensgafve forloddis ud at skulle have en guldkiede paa 500 
ungerske fl. oc ald hans giort sølf, som vor 1000 lod sølf; 
vor oc for dennom bevist, at hånd hafde gifvet hinde til 
morgengafve 2000 daler, hvilke 2000 daller saa vel som forne 
guldkiede D. v. Q. hafde ladet hindes arfvinger goedvilligen 
følge, men hafde emoed saeme guldkiede ville sig forbeholde 
halfparten af det 1000 lod sølf, oc efterdi festensgafve saa vel 
som morgengafve her udi riget blant adelen altid haver fult 
dem oc deris arfvinger, det gifven vor, vidste de icke med 
nogen ret emoed D. van Q.s egen bref at kunde fraadømme
S. Lunges arfvinger forne 500 lod sølf, sønderlig efterdi arfving- 
erne saeme festensgafvebref udi det ene hafde vedgaait oc got- 
kient. Til det andet, det de udi stefningen for beskyldes, 
svarede de, at de van Qvalen krefde paa Margrete Randzovs 
vegne 1000 daler, som D. van Q. skulle verit hinde skyldig, 
oc epter de der paa ingen D. van Q.s gieldbref med hans 
haand oc segel forseglit oc underskrefvit fremlagde, vidste de 
icke efter slige løse ord, som icke med bref oc segel vor be- 
kreftiget, at kunde dennom nogen slig ubevist gieid tildømme, 
formente sig der udi ingen uret at hafve giort; och til det 
sidste, at [de] beskyldes, [at] de hafde fridømbt frue S. Lunges 
arfvinger kvit for en kiønsed, svarede de, at for dem vor be
vist med en contract, som vor giort emellom de van Q. oc 
Ofve Lunge paa frue S. Lunges vegne i hendis lefvendis lif, udi 
hvilken de bekiende dennom at hafve skift och delt kleder, 
klenodier, boe oc boeskaf, fe, kveg, korn, penge, pendingsbrefve, 
alt hvis der forkomb, som burde at skiftes, oc udi saeme con
tract forbeholdet dem deris ret, om ald hvis tvistige irringer, 
de hafde om forne arf oc skifte, at skulle komme ti] goede 
mends kiendelse efter vor befalning, oc de icke nogit hafver 
paaklagit, nogit at skulle vere udi boen fordult, som hun 
burde med ed at indføre, ei heller for dem beviste, nogit at 
vere fordult af D. v. Q.s boe, oc de fordi emoed slig contract 
icke haver vidst at ånde hindes arfvinger til kiønsed, efterdi
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hinde self, som hest hafde vist sig emoed sligt at erklere, icke 
udi hindes lefvendis lif vor amodit.“ Deres dom burde blive 
ved magt og de van Qvalen give kost og tæring. Dom: 
„Efterdi vi befinde, at D. van Qvalen haver med goede mends 
forseigling forskrefvit sin festemøe, jomfrue S. Lunge, til feste- 
gafve en guldkiede, saa goed som 500 ungerske fl., oc ald 
hans giort sølf, som vor 1000 lod, hvilken hans forskrifning 
oc hans arfvinger en del haver vedgaait oc saeme guldkiede 
ladet hinde efter hans dødelig afgang følge, oc allene ville sig 
der emoed tilholde halfparten af forne 1000 lod sølf, som saavel 
som keden i saeme forskrifning vor benefnd; udi lige maade 
efterdi med skiftebref bevises, de van Qvallen at hafve skift 
med frue S. Lunge alle løsøre udi hindes lefvendes lifve, oc 
der af oppeborrit deris anpart, oc icke da besvergid dem ofver 
hinde, om de formente nogit af boen at hafve verit forrugt, 
som med loug burde at indføris, men da angifvet alle hvis 
besveringer, de emoed hinde hafde, oc dem skriftlich gifvet 
fraan sig til goede mends kendelse, oc vore goede mend, som 
epter vor befalning vor tilbetroit dennom om deris tvistige 
irringer at adskillie, hafve tildømbt de v. Q. at igien tilstede 
frue S. Lunges arfvinger de 500 lod sølf, de af forne festens
gafve annammit hafver, saa vel som for den kønsed, de begiercle, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at deris domb bør 
ved sin fulde magt at blifve, oc de v. Q. pligtich at igiengifve 
forne goede mend, saa mange som her tilstede vor, oc de andris 
fuldmegtich paa deris vegne billig kost oc tering, undertagendis 
Jørgen v. Askersleben, som hverken self vor tilstede eller sin 
fuldmegtich hafde frembskicket.“ Hdb. 20, 98—103.

x) Da der ikke er tale om en forfølgning med rigens ret 
og dele, skal der vist stå: riddermændsmænds.

6. juni. Niels Hansen Lunde tiltalte Karrine Bagis- 
dotter, indvånerske i Odense, dr. Mattias Jacobsen, 
m. Peder Christensen, her Jens Jacobsen, her Bagge
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Jacobsen, Oeluf Jacobsen og Elline Jacobsdotter, 
dr. Hans Lavridsens enke, m. Jacob Madsen, forrige super
intendent over Fyens stift hans hustru og born og arvinger, 
fordi deres afg. fader, svoger og husbond ikke havde villet 
stæde ham efter de fleste Lunde sognemænd deres vilje og 
begæring at prædike i Lunde kirke „efter hans stefaders død 
oc afgang“, skont hine sognemænd havde begæret ham til 
præst og derom besøgt vor lænsmand på vor gård i Odense 
så vel som m. Jacob og herredsprovsten, men m. J. M. havde 
tilstædt en anden ved navn her Olluf Andersen, som havde 
kaldsbrev af 7 Lunde sognemænd, men disse vare ikke kejset 
eller udnævnt af de ældste eller agteste til efter ordinansen 
at give noget kald, men havde „selfvilligen prestekvinden til 
villie kallit hannom“; dernæst fordi han ikke havde villet 
stæde de fleste Lunde sognemænd stævning over hint kaldsbrev 
eller givet ham «elv en kopi af en stævning, som han stræng- 
eligen havde udgivet over ham. Hidstævnet var m. Jacob 
Jacobsen i Odense herred, m. Hans Søfrensen i Vinding 
herred, her Søfren Hansen i Gudme herred, her Jens 
Hansen i Bog herred, her Sone Lavridsen i Vends herred, 
her Niels Knudsen i Skoufbye herred, her Niels Bang 
Skamme herred, her Lavrids Stampe i Bjerge herred, her 
Sigud Jørgensen i Osum herred, samtligen provster, fordi 
de med afg. Jacob Madsen imod ordinansen og kgl. mandater 
og forordninger havde domt i verdslige sager og efter vrang 
og usandfærdig sigtning og vidnesbyrd, som til Fønboe lands
ting var indstævnt, domt ham at have sit præstelige kald og 
embede forbrudt og det så hastig uden videre betænkning 
straks samme dag, han var stævnt i rette for dem uden nogen 
bevislig last, som sådan streng dom burde være funderet på, 
og uden at han til forne havde været anklaget for provsten, 
bispen eller lænsmanden eller nogen sinde havde været på
mindet af sin øvrighed om nogen forseelse; end videre beråbte 
han sig på, at have ærligt og lovligt bevis af skolen og kgl.
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akademi om lærdom og levned, og nu berettede han, at 
m. J. M. og herredsprovsterne havde „indført udi fortallen i 
deris domb, hannom at skulle sig paaberobe, at hafve fangit svar 
af voris candzeler at skulle forfølge sagen til tinge, hvilket 
hånd aldeles benegtir oc saadant med urette at vere hannom 
paaskrefvit, oc at vere deris egen dicht oc paafund, saa som i 
forne domb at vere indført, femb bønder efter et tingsvindes 
liudelse at have samtøkt her Oluf och 3 at have samtøkt 
hannom, dersom dette motte ske med øfrigheds minde, endog 
hånd formente dennom at hafve verit flere, som hannom efter 
tingsvindes liudelse skulle have samtøkt oc icke ere indførte i 
farne domb, som det sig hafde burt. Dernest skal formeldes i 
forne domb, sig at skulle ville indtrenge til pastor oc sogne- 
prest i Lunde sogen ^c ved ulouglig middel, saa oc at skulle 
hafve ladet giøre saeme deris signeter, saa oc at hafve begynt 
en ublue oc unødig handel emoed sin øfrighed, der med sin 
uretferdige sag at udføre, hvilket hånd i lige maade høiligen 
benegter, oc saadant icke at vere sket, ei heller at skulle 
kunde hannom med toe sandferdige oc uvildige vindisbiurd, 
som stemme ofver ens, ofverbevises, men som hånd formener, 
skal beflndes de fleste Lunde sogneniend frivilligen uden ald 
simoni, gunst eller gafv.e hannom at hafve, dog med øfrighedenB 
villie oc samptøcke, vocerit, oc hånd deremod intet skal be- 
fattit sig med forne kald udi nogen maade“; dommen burde 
derfor ingen magt have og indstævnte stå ham til rette for 
skade, kost og tæring. Hidstævnet var Knud Rud til Rudbierg- 
gaard, befalingsmand på vor gård i Odense, og hans fuld
mægtig, P. J. Gied, som havde forhvervet dommen, Erik Urne 
til Søegaard, som havde ganget i rette på Niels Hansens 
vegne, her Lavrids Lavridsen i Kiøng, herredsprovst i Lunde 
herred, og de 6 mænd, som havde kaldet her Olluf Andersen, 
de 7 mænd, som havde kaldet Niels Hansen1) og endelig her 
O. Andersen med sit kaldsbrev. Nu i rette lagdes dommen åf 
Odense 29. novbr. 1605, lydende: „Efterdi 8 af Lunde sogne-
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mend hafver gifvet Niels Hansen kald epter hvis fuldmagt, 
sognemendene dem gifvet hafde, oc her Niels fremlagde paa 
tinge oc i kirken oc igien annammit, som for os bevistes, 
hvilken fuldmagt blef af her Niels ofte udeskit, at hånd dend 
for rette skulle fremlegge, efterdi hånd der med saa vel som 
med sit kaldsbref vor stefnit, oc hånd dog icke ville, sagde vi 
der paa saa for rette, at samme kaldsbref er ulouglig, efterdi 
det icke er sket efter ordinanzen2) af siuv fuldmegtige kalds- 
mend epter herridsprovistens raad oc samtøcke, oc bør derfor 
ingen magt at hafve; disligeste efterdi der bevises for os, at 
her Niels hafver søgt ulouglig middel til Lunde kald, idet at 
hånd haver, i den sted der skulle ske bøn oc formaning til 
gud om en goed sielsørger, ladet sammen sanke en part sogne- 
mend, oplagt oc betalt øl for dem, tilbudet nogle af dem skenk 
oc gafve, ladet giøre somme deris zigneter, och ville med 
rettergang tilføie sig Lunde kald, da sagde vi der paa saa for 
rette, at saadant er sket emoed ordinantzen, kongelige mandat 
oc forordning, som i saadan sager udgangen er, oc her Niels 
der med at hafve forbrut sit prestekald oc embede, oc her 
epter icke at mue forrestaae predike-embede oc sacramenternis 
uddelelse. Sammeledis eftersom det oc bevises for os, at her 
Niels hafver opsat sig til trette oc rettergang emoed sin øfrig- 
hed, udi det hånd hafver ladet kalde lensmanden Knud Rud, 
bispen och andre til verdslig ting emoed vindisbiurd, hånd 
ville lade føre, saa oc at hånd hafver vilt stefnit herrids- 
provisten, som hafde beseiglet her Ollufs kald, oc i saa maade 
fororsagit bønder oc andre got folk til trette oc ulempe, och 
hånd dog er paamint saadant at skulle afstaae, men ville icke, 
oc ei heller endnu for domb begierde naade, enten ved sig 
eller andre, da kunde vi icke kiende saadant at vere den for
seelse , hvor om hånd burde at paamindes, som ordinanzen 
siger, men at vere en unødig handel emoed sin øfrighed sin 
uretferdige sag at udføre, da sagde vi der saa paa [af for rette], 
at hånd bør derfor at stande øfrigheden til rette, uden det
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ham for guds skyld blifver benaadit.“ — I rette mødte m. Jacob 
Jacobsen, læsemester i Odense og provst i Odense herred, og 
m. Hans Søfrensen, præst i Nyeborrig og provst i Vinding 
herred, med fuldmagt af m. J. M.s arvinger og indlæg, hvor
efter der ikke var domt i verdslig sag og det ikke vedkom 
provsten at domme nogen præst fra sit embede; af dommen 
fremgik, at han noksommelig var blevet påmindet, og hvad de 
vrange beretninger angik, så vare en del af dem bekræftet 
med tingsvidner, og en del vidnesbyrd stode hos og var nok
som det stændig, som var indført i tingsvidnet, og desuden 
var der nok årsag at domme efter, „udi det Niels Lund haver 
letferdeligen emoed ordinanzen oc ald christelig skik omgaait 
samme kald, selv ladet forsamle sig kaldsmend, for hvilke hånd 
haver oplagt øl, for dennom giort signeter, selv haver digtet 
oc ladet skrifve sig kaldsbref oc vrangeligen indsat herrids- 
provistens nafn, hvilket bref hånd loed lese i kirken paa den 
saeme tid, som her Olluf lod lese sit kaldsbref. For det andet, 
at hånd hafver vilt drefvit her Ollufs louglige kald tilbage 
formiddelst trette oc rettergang emoed kongl. maits. lensmand 
oc superintendent, som vi icke vide, at nogen tilforne for 
hannom hafver begynt. For det tredie, for hånd icke haver 
vilt lade den fuldmagt fremkomme, med hvilken hånd dog vor 
stefnit, oc blef af hannom ofte fremesket for retten“; dommen 
burde blive ved magt. — Knud Rud mødte og gav i indlæg 
til kende, „at hånd skulle lade sin fuldmegtich møde udi 
Lunde kirke med en persoen ved nafn her Olluf Andersen, oc 
skal hafve forhvervit hannom kald paa Lunde sogen emoed de 
fleste sognemends villie, af den orsag, hånd skulle vere ved 
større formue end N. Lunde, hvilket hånd mente sig at anmodis, 
ligesom hånd skulle tage gunst oc gafve for saeme kald, hvilket 
ingen erlig skulle ofverbevise hannom sket at vere, enten for 
det eller for nogen anden geistlig kald, men at hånd hafde ladet 
hans tiener der møde udi kirken, vor sket af den orsag, at 
det blef hannom tilkiendegifvet, at N. Lunde ved gilder, drik,



1608, 175

gestebud oc stoer lyst hafde ofvertallit en part af sogne- 
mendene, at de skulle gifve hannom kald, hafde hånd ladet 
hans tienere der lese copi af voris naadigste mandat, formellendis 
om dend, sig til prestekald indkiøber, oc deris straf, som 
annamme der gunst oc gafve for, p^i det den fattige almue 
kunde vide sig epter at rette; men som hånd oc hafde stefnt 
hannom, om hånd hafde noget der i at sige, erklerid hånd 
sig, at efterdi vi naadigst hafde betroit hannom til at hafve 
indseende ofver dend geistlige jurisdicts udi Odensegaards len, 
oc band hafver epter bispens præsentatz oc her Ollufs louglige 
kald stadfest her Olluf, oc hannom blef tilkende gifvet, at 
N. Lunde icke allenniste truede her Oluf oc ville underkiøbe 
nogen af dem, oc ved gilder, drik, gestebud oc stoere løfter, 
deris tiende at ville dennom efterlade, giort sig bønderne der 
i sagen anhengig, oc ved slige ulouglige middel emoed ordi- 
nanzen ville sig udi sognen indtrenge, skrefvit sig self kalds- 
bref, ladet udgrafve en part af bøndernis indseigel oc trucht(!) for 
saeme kald emoed ordinanzen, oc fordi vor fororsagit ham for 
bispen oc provsten at indstefne, oc forhverfvit ofver hannom 
dom, at saeme kaldsbref 'vor ulouglig oc emoed ordinanzen, 
oc efterdi hånd ved slige ulouglige middel mod ordinantzen 
ville sig indtrenge, burde at have forbrut sit embede oc der
efter icke at mue forrestaae predikeembede oc sacramenternis 
uddelelse“, så burde dommen blive ved magt og N. Hansen 
give ham kost og tæring og det straks for retten med borgen 
forsikre eller selv være borgen. Dom: „Efterdi her Oluf 
Andersen hafver bekommit kald af 7 de vildeste sognemend 
udi Lunde sogen med herridsprofvistens raad oc sambtøcke 
epter ordinantzen, oc N. Lunde der emoed haver indflicket sig 
med nogle af sognemendene, hvilke hånd med gilde, gestebud, 
stoere løfter oc andre utilbørlige middel hafver tilbracht at 
gifve sig et uloulig kaldsbref uden profvistens samtøcke oc der
med opvacht stoer uenighed oc uvillie oc ville sig i saa maade 
indtrenge i forne kald emoed her O. Andersens louglig kald
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oc emoed ordinantzen, oc vor superintendent oc herridsprovisten 
i vort land Fyen af slige orsager hafver dømbt hans kaldsbref 
ulouglig oc hannom for slig utilbørlig simoni fraa sit embede 
oc at stande vor lensmand paa vore vegne til rette, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at forne dom bør ved magt at 
blifve och hannom pligtich for kost oc tering at stande dem 
til rette.“ Hdb. 20, 103—8.

*) Sagsøgeren. 2) Kirkeord. 1539, Kbh. 1542. bl. 33.

7. juni. (Fr. kongen, H. Løcke.) Rasmus Stensen i 
Østerby e tiltalte Lavrids Grubbe til Gammelgaard, lands
dommer i Låland oc Falster, fordi han havde tildomt ham at 
have beganget gårdfred i Rasmus Harboes gård og derfor 
domt ham fra sin fred, skont det ikke var ham overbevist, at 
han havde været i flok og følge med nogen det selskab, som 
var ophav til hvis tumult blev yppet i samme gård, eller haft 
noget gemenskab med dem; dommen burde ikke komme ham 
til hinder eller skade. Hidstævnet var Mogens Gøye til 
Bremmersvold og Jens Jensen, og nu i rette lagdes dommen 
af Lålandsfar landsting 7. oktbr. 1607, lydende: E. J. i Ette- 
hafve havde på M. Gøyes vegne i rette stævnet A. skredder, 
H. bonde, Rasmus Stensen og J. hjulmand, fordi der for nogen 
tid siden til Musse herredsting var oversvoret dem husfred og 
gårdfred, som findes 40 mrks. sag at være, fordi de „hafve 
stukket, hugget oc slagit R. Harboe blaa oc blodig i hans 
egen gaard, oc sex uggers dagx) oc mere siden forgangen er, 
oc icke de hafve bøt eller borgen sat, ei heller nefningeed 
igiendrefvit; mente, de nu burde at fare som andre fredløse 
folk, och fremblagde saeme 12 mends afsigt af Musse herrids- 
ting, 12. junii sidst forleden udgifvet, 12 mend vundit hafver, 
at C. Pedersen udi Dollefeld selv 12te afsagde den dag inden 
tinge, at hafve verit til R. Harboes, siunet oc set, at hånd vor 
stucken oc slagen oc 16 stene at vere indslagen til hannom i 
gaarden, som hånd berette for dennom, hvilket de sagde hus-
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fred oc gaardfred at vere; saa møtte nogle af forne personer 
och høiligen benegte, dennom icke at hafve med verit, der 
samme gaardfred skede; da efter saadan leiglighed oc recessens 
liudelse2), finde vi alle saa mange af forne personer, som be
vises kand at have medverit, der saeme gaardfred skede, at 
fare som andre fredløse folk, indtil hvem der hafver udi at 
sige stefner paa nye, louglig kommer her oc vil vere udi rette, 
saa oc meden de 12 mends afsigt ved magt er.“ — L. Grubbe 
mødte med indlæg, lydende, at R. Harboe i Slemminge blev 
for nogen tid siden slagit blå og blodig i hans egen gård, og 
efterdi „de 12 mend, Bom opkrefvit vor om saeme gaardfred 
at sverge, ikke hafver anderledis afsagt til herridstinget, end de 
sagde saeme gierning, som benegtit vor udi dommen, husfred 
oc gaardfred at vere, oc ingen de udi deris afsigt ved naufn 
omformelt hafver, da haver M. Gøye indstefnt nogle personer 
til landstinget oc for samme gierning ville hafve dennom fred
løsse; da efterdi icke endda bevist vor, at saeme personer, 
som indstefnit vor, at de vore dennom, som samme gierning 
hafde giort, hafver jeg tildømbt alle saa mange af forne personer, 
som bevises kunde, at have medverit i saeme gierning, at fare 
som andre fredløse folk, indtil hvem, der hafde udi at sige, 
saeme domb først indstefnit til landsting oc ville vere udi 
rette, oc emeden de 12 mends afsigt stoed ved magt“; hermed 
havde han ingen uret gjort; samme uendelige dom burde først 
have været indstævnet efter dens indhold, og da R. S. ingen 
skade har lidt for samme dom og det heller ikke er ham over
bevist, bor han give kost og tæring. Dom: „Efterdi R. Stensen 
icke er benefnt udi landsdommers dombs beslutning, men 
alleniste formeldis, at saa mange af saeme personer, som kunde 
ofverbevises at hafve med verit at giøre samme gierning, oc 
fordi haver stefnt vor landsdommer for den domb, icke dømbt 
er, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at den lands
dommers domb, som icke ofver hannom dømbt er, icke skal
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komme hannom til skade paa hans fred, dog skal hånd for kost 
oc tering vore forskonnit.“ Hdb. 20, 108—10.

*) Reces 1558 § 26. 2) Reces 1558 § 24.

7. juni. (Fr. de samme.) Hans Lindenov til Gaufnøe 
tiltalte vore og kronens indvåner i Nestvid, fordi de 
havde draget deres våder op på Gafnøe grund, i hvilken sag 
byfogden og landsdommeren i Sælland ikke havde villet domme, 
men henvist den for os og Danmarkes riges råd, da H. Lindenov 
beråbte sig på Fredrik II.s skøde på Gafnøe og de på deres 
privilegier og friheder. Hidstævnet var Vilhelm Dreselberch, 
landsdommer i Sælland. H. Lindenov i rette lagde indlæg, 
hvorefter de åsteder. Nestved borgere havde på fisket, altid 
havde fulgt Gaufnøe, både for gården bortskiftedes og siden 
uden når Nestvid fiskere hemmeligen havde fisket der; for slige 
deres gærninger blev deres våder frataget dem både i læns
mandens tid og i hans faders tid; håndfæstningen formældte 
desuden i 10. kap.1), at Danmarkes riges adel måtte være 
deres grund og ejendom mægtig med fiskeri og anden brug og 
gore sig den så nyttig, som de bedst kunde; Nestved borgere 
burde ikke bruge deres vådedret for Gaufnøe grund uden hans 
minde; den burde følge ham efter kglt. skøde, håndfæstningen, 
recessen2) og sædvanlige domme i slige sager. — Anders 
skrifver og Engel Postfeld, borgemestere i Nestvid, mødte med 
indlæg, hvori de henholdt sig til sine privilegier på fri fiskeri 
i fjorden, hvor ingen åsteder var dem forment; fiskeriet havde 
fulgt dem uillet, siden kong Christoffer af Beyeren privilegerede 
deres by; H. L.s skøde burde ikke komme dem til skade på 
sådanne benådninger, der ikke kunde være mageskiftet til nogen, 
efterdi byen ingen anden ejendom er benådiget, som et fæs 
hoved kunde fødes på, og borgerskabet ikke havde andet at 
skatte og skylde af uden den foje sejlads og samme fiskeri. 
De i rette lagde kong Christians privilegier af die invention is 
sanctæ crucis 1451, lydende, at de må have og bruge fri fiskeri
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fjorden og der omkring, som de af arilds tid haft og nydt 
haver, og vort eget konfirmatsbrev af 15. juni 1598. Dom: 
„Epterdi recessen1) udi det 31. saa vel som haandfestningen 
i dend 10. artickul formeller, at Danmarkis riges raad oc adel 
mue oc skulle niude deris frie fiskerie for deris egen grund, 
som de her til af arrild haft hafver, oc de privilegier, frem- 
farne konger Nestvid bye naadigst unt oc gifvet haver oc vi 
dennom confirmerit, alleniste formelder, at de skal hafve, niude 
och bruge fri fiskerie udi fiorden oc der omkring, som de af 
arrild haft og niudet hafver, oc icke lyder paa nogen visse 
steder, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at Nestvid 
byemend icke kand med de privilegier bruge H. Lindenovs 
grunder til Gafvnøe med nogen fiskerie, uden de kunde hafve 
det med lians villie oc minde.“ Hdb. 20, 110—13.

J) Tlåndf. 1539 § 10, 1596 § 10. 2) Reces 1558 § 31.

7. juni. (Fr. kongen.) Albret Skiel til Jungetgaard 
tiltalte Bendix Randzov til Brantholm for løfte og hægtelse, 
han af faderlig kærlighed og medynk var kommet i for ham 
for 13,400 dr. til Hans Lange til Nørholm; B. R. havde af
købt H. L. Brantholm for 14.000 dr., men kun betalt 600 dr., 
da A. S. kom i løfte for ham; han havde måttet optage 2000 
dr. på rente til på hans vegne at erlægge H. Lange, men han 
vilde dog ikke gore ham forvaring enten med gode mænd til 
forlovere eller i jordegods, idet han påstod, at A. Skiel havde 
lovet ham at betale halvparten af det jordegods, han købte, 
enten Brantholm eller en anden gård, og han burde forst fuld
komme samme løfte; A. Skiel påstod, at han aldrig vilde 
kunne overbevise ham om dette løfte; han burde forsikre ham 
for de stævninger, H. Lange havde taget over ham, og den 
skade, H. Lange og Peder Munk til Estvadgaard kunde påføre 
ham for de løfter. Hidstævnet var H. Lange, og nu i rette 
lagde A. Skiel B. R.s missive af 28. febr. 1607, hvori han 
erindrede ham om det ovennævnte løfte om hjælp til køb af 
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en gård; endvidere adskillige beskikkelser og H. Langes kvittans 
på 2000 dr. på regnskab af de penge, han i snapsting skulde 
have haft af B. R. — B. Randzov lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg, hvorefter han havde tilbudt sin hustrufader 
Brantholm gård og gods til forsikring, men denne havde „forre- 
stillet“ ham et brev, at han skulde forskrive sig fra gården 
og fra al arv, hans hustru nogen tid derefter i nogen måde 
kunde tilfalde, hvilket ikke var kristeligt, billigt eller ret; han 
vilde gærne holde sin hustrufader sine løfter, kun ønskede han 
tid og respit til at samle de vidnesbyrd, han vilde føre i sagen, 
der forst burde forfølges til herredsting og landsting efter 
recessen1). Dom: B. Randzov er pligtig at gore A. Skiel 
nojagtig forsikring, så han kan blive skadesløs holden for 
samme løfte. Hdb. 20, 113—15.

x) Reces 1558 §§ 5, 8; 1576 § 1.

8. juni. (Fr. S. Rrake.) Johan Rud til Møgelkier, 
befalingsmand på Ørum, tiltalte Chresten Prip til Øland, 
fordi han havde tilhævdet sig en læst jord i Siøgaardsmark og 
den „med plouge oc giødning ladet gøe, strenge oc plouge, 
uanset forne lest jord med fiskerie oc anden brug fast ofver 
100 aar skal have fult presterne i Nors prestegaard den ene 
efter den anden oc skal findes indvort at vere med loug oc 
laughefd oc med voris forfedre fremfarne konger udi Danmark 
oc Norge deris stadfestelse skal vere confirmerit, saa oc ved 
en endelig landstingsdomb hans formend, som da skal hafve 
besiddet Siøgaard, saeme lest jord med fiskerie, tagsmark oc 
andet, hvad der tilhør, och til de prester, som besidder Nors 
prestegaard, angerløs at skulle niude, bruge oc beholde, fraa- 
dømbt hannom, oc for slig ulouglig gierning til herridsting oc 
landsting skal vere domb ofvergangit at hafve giort uret oc 
bør derfor at stande til rette, hvilke landstingsdomme, herrids- 
tingsdomme, laughefd oc konglig stadfestelse hånd aldelis intet 
skal have aøhtet eller anset, medens endda som tilforne tilholt
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sig saeme eigendomb, fiskerie oc tagmark oc aflagde forne prest 
udi Nors, ved naufn her Jens Nielsen, hans rette vei til forne 
grund och brug, hannom til merkelig stoer skade oc forringelse, 
hvorfore J. Rud skal have verit fororsagit paa voris oc forno 
prestes vegne at lade opkalde eiermend, som efter lougen skulle 
have udsoerit forne prest sin vei igien til forne eigendomb, oc 
der forne eigermend vore louglig opkalt, oc fylling paa tinge 
der om vor paasat, skal de med J. Ruds fogid vere dragen til 
Siøgaards mark med sten oc pel, hvor med de samme vei ville 
afstene, hvor hånd da self fierde, med folk, våben oc verge vel 
udstaferede, sig1) skal hafve ladet finde oc udi vred hue oc 
vergende haand, med truen, høden oc undsigelse saa oc med 
laas oc lucke2), dige oc gierder dennom dermed begegnit, med 
mere hofmod oc fortred, hånd dennom [skal hafve betet], udi det 
hånd skal have tagit en fork oc slagit en af vore oc cronens 
bønders heste udi hofvedit, som vor spent for dend fremmeste 
vogen, der førde forIie sten oc pel, modvilligervis oc veldeligen 
emoed ald billighed oc ret skal have bevist oc anmodit oc 
omsier med slig ofvervold endeligen forment saeme fogder, 
eiermend oc folk ind udi Siøgaards mark til voris oc cronens 
rette eigendomb, som kaliis Presteholm, at komme, men i saa 
maade dennom fraa deris ed oc toug, saa de aldelis intet hafver 
kundet udrette, haver feidet oc truit, for hvilken sag band oc 
skal vere domb ofvergangen at have giort uloug emoed voris 
høihed, loug oc ret, oc bør derfore at stande til rette.“ Da 
C. Prip altså havde foragtet lov og ret, brugt vold og vælde 
og vedkendt sig kronens ejendom, burde han stå ham til rette 
for skade, kost og tæring og oprette her Jens Nielsen al skade. 
J. Rud i rette lagde: 1. Viburg landstingsdom 15. febr. 1606, 
lydende: Da de fleste nævnte vidnesbyrd er mødt og med 
helgens ed og oprakte’ fingre været deres vinde bestændig og 
de ikke mødte i sine fuldmagtsbreve ere hine vinder bestændige 
om hin gærning, som skete i forsamling, der ejermændene med 
fogden og andre danemænd vare forsamlede at udlægge samme
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vej, og C. Prip ingen vidnesbyrd der imod fremlægger, da 
kunne vi ikke magtløs domme hine vinder; desligeste da der 
er givet varsel for klagevinderne og klagerne bestyrkes med 
vinder, da vide vi ikke fogdens ulæmpe derudinden at være, 
og da det for fogden er bevist med lovhævd og landstingsdom, 
at hin ejendom tilhører præsten i Nors og hine tingsvidner 
medfører, at C. Prip har „med laas oc lucke forment her Jens 
saeme vei forre, saa hånd icke kunde fange sin høe oc grøde 
hiemb med forne vei, oc J. R. derfore paa prestens vegne 
hafver verit fororsagit at kalde paa eigermend en vei til forne 
eigendomb at skulle udsverge, oc eiermend haver verit louglig 
opkreft och fylning paa dennom at vere sat, oc der de ere 
kommen til de aasteder, som de skulle begynde deris ed oc 
toug saeme vei at sverge, skal C. Prip da have dennom oc 
J. Ruds fogder med laas oc lycke saa oc self fierde med folk 
med vred hue oc vergende haand, høden, truen oc undsigelse 
forment dennom at komme i marken at giøre deris ed paa 
saeme vei eller, at komme i hans mark med nogen sten; 
sammeledis forne vinder medfører, at C. P. skulle have tagit 
en fork oc slagit P. Søfrensens øg for i bofdet med den, saa 
dend feid op til stierten, der øgen vor for vognen med sten at 
føre“, og da herredsfogden derfor har tildomt C. Prip der med 
at have gjort ulov og bor stande til rette, så kunne vi ikke 
finde hans ulæmpe deri. 2. indlæg, hvorefter C. Prip havde 
ladet ploje og opbryde en jord, kaldet Prestholm i Søgaards 
mark, som blev fradomt hans formand, Lavrids Offesen, og til
domt kgl. majts. præstegård i Nors, og tilmed aflagt præsten 
vej, som han og formand har haft i langsommelig tid til den 
grund; derfor havde J. Rud ladet opkalde 12 ejermænd til at 
udsværge vejen; de bleve på tinge lovlig tilfulgt og begave 
sig straks til Søgaards mark med J. Ruds fogder for at begynde 
deres ed og tov, men C. Prip begegnede dem selv fjærde med 
vred hu og værgende hånd, med høden, truen og undsigelse og 
formente dem med lås og lukke, dige og gærde at komme ind
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til Søgårds mark; han slog en hoppe i hovedet med en fork 
og forspildte således forfølgningen; desuden havde han platset 
og stævnet de 12 ejermænd, og da han nu både til herredsting 
og til landsting var tildomt at stande til rette og med over
vold havde forstyrret lov og landefred, så burde dommen blive 
ved magt. — C. Prip mødte med stævning mod Johan Rud, 
fordi han og hans fuldmægtige ikke til herredsting eller til 
landsting havde villet i rette lægge adkomstbreve på jorden, 
som kunde være lovlig forhvervede for her Jens Nielsens lov
hævd og kunde bevise, at nogen ejendom var afmærket til en- 
del med sten, stabel, grøft eller særmærke, eller formælde, 
hvor lang eller bred den ejendom kunde være, som her Jens 
tilholdt sig i Siøgaards endeismark. To læster jord i Bond- 
bierredal og i Præstekær vare og indvort i her Jenses hævd, 
men dog havde de ikke i langsommelig tid fulgt hans hævd, 
men bleve brugte til andre sogne. C. Prip mente at kunne 
bevise, at den ejendom var kommet fra Siøgaard og til præste
gården for en messe at holde i Nors kirke en dag hver uge 
til evig tid, men messen havde været nedlagt i langsommelig 
tid; ligeledes, at den ejendom ikke var afmærket til endel 
med sten, stabel, grøft eller særmærke. Hidstævnet var ,J. J., 
M. B. og C. Falkvorsen med deres i sagen forhvervede breve, 
Ifver Jul til Villestrup, landsdommer i Nørre Julland, og 
Gunde landstingsskriver. — J. Rud svarede, at han havde i 
rette lagt en landstingsdom, som C. Prips egen fader havde 
været med at domme, hvorefter Prestholm skulde følge Nors 
præstegård; ligeledes en lovhævd og den stod endnu ved magt. 
Han i rette lagde en Viburg landstings dom af løverdag næst 
efter st. Gregers dag 1563, lydende: „Efterdi nu er bevist 
med gamle tingsvinde, som findes 86 aar gamel, saeme eigen- 
domb, Tudbierre oc Prestebolm med den tagmark oc den aae, 
paa saeme grund skyder, at vere ret enemerke oc endel til Nors 
prestegaard, oc nu er bevist det med loughefd indvort at vere, 
saa saeme laughefd siden af kgl. mait. stadfest, oc forne eigen-
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domb stedse oc altid hafver fult Norse prestegaard, oc forne 
herridsfogid dog hafver saeme prestegaard forne eigendomb 
fraadømpt, da vide vi epter saadan leiglighed icke hans domb 
at følge, oc derfor icke at komme her Hans paa saeme eigen
domb, fiskerie oc tagmark, som haver verit brugt til Nors 
prestegaard lenger end lougens eller recessens hefd8) bemelder, 
til hinder eller skade i nogen maade, meden her Hans oc hans 
efterkommere sogneprester til Norse kierke saeme eigendomb, 
fiskerie oc tagmark efter forne tingsvinde, laughefd oc kongelig 
stadfestelsis liudelse angerløs at niude, bruge oc beholde/4 
Dom: „Efterdi med laughefd bevises, forne Prestholm, fiskerie 
oc tagmark at vere indvort til Nors prestegaard oc ald tid haver 
fult frembfarne prester saa vel som her Jens til denne dag; 
det oc med endelig landstingsdomb er prestegaarden tildømbt, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne Presteholm, 
fiskerie oc tagmark, liggendis i Søgaards mark, bør her efter at 
følge her Jens oc efterkommendis prester til Nors præstegaard 
oc C. Prip pligtich at stande her Jens til rette for hvis skade, 
kost oc tering, hånd der ofver lit hafver, at band hannom 
saeme eigendomb, fiskerie oc tagmark emoed endelig domb haver 
fraatagit. Disligeste efterdi C. Prip emoed lougen havde med 
grøft oc gierde aflagt presten sin vei til saeme eigendomb, oc 
der vor lensmand haver efter lougen ladet opkrefve eiermend, 
som saeme vei skulle udsverge, haver hånd emoed loug oc ret 
giort samling udi fredeland med vred hue oc vergende haand, 
truit forne eigermend fraa deris louglig toug oc med laas oc 
lucke dennom fraa saeme eigendomb udelugt, oc i saa maade 
trodseligen foractit loug oc landsret, da hafver hånd der med 
giort uret emoed lougen oc vor høihed, oc bør der for at 
staae os til rette, hvilket vi dog for voris raads underdannigste 
forbøn skyld naadigst efterladt hafver.“ Hdb. 20, 115—20,

x) Hdb.-. hånd. 2) Hdb.-. lie. 3) J. lov 1, 44, reces 
1558 § 50.
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8. juni. (Fr. S. Brake.) Frue Margrette Gøye til 
Trudsholm, Erik Løckis enke, tiltalte (indlæg) ved Holger 
Rosenkrands til Rosenholm som fuldmægtig Christoffer 
Lunov, fordi han ikke, som han havde belovet, havde villet 
give hende skøde på halvparten af Rudgaard, som hun havde 
afkøbt ham. da hun for hans store uskikkeligheds skyld, som 
han havde bedrevet imod hende, og for fred og ros skyld 
havde været nødtrængt til at købe ham ud af fællesskabet og 
give ham 8000 enkende daler for hans halvpart, skont gården 
og dens tilliggende ikke kan være halvparten de penge værd 
i det dyreste. Han havde nu på 4. år villet tilholde sig en 
af gårdens hovedagre, kaldet Marsens ager, som kan sås med 
30 tdr. sæd, og påført hende en langsommelig trætte aleneste 
formedelst en tvivlagtig glose, han havde indført i sit købe- 
brev om fire markemoder, i det han dermed vilde forvilde 
hende gårdens ejendom fra, da hine agre med den ene ende 
ligger i Liugstrup mark, skont der aldrig er gåt markeskel 
eller sandemændsgang om, hvor vidt de agre vare adskilt fra 
Rugaards markemode og til Lystrup bys mark; de 2 agre vare 
derimod for nogle og 70 år siden ved navn med lovhævd ind- 
svoren at ligge indenfor Rugaards markemode, og C. Lunov 
havde selv brugt de agre, da han havde brugt denne sin an
part af gården, og ladet indhøste afgrøden i gårdens lade; 
han burde bevise, at de agre vare adskildte fra Rugaard eller 
give hende skøde, så Rugaards ejendom, som fra arrilds tid 
havde ligget dertil, uden videre forfang og krakel kunde sikres 
hende og hendes born. Der i rette lagdes et brev af Viburg 
landsting 26. septbr. 1607, lydende, at C. Lunov havde æsket 
en lovhævd af Hald herredsting 1530 mandag næst efter st. 
Mortens dag, lydende, Malti Nielsen i Holbekgaard at have 
„indvort til frue Anne Jensdotter oc hindes rette arfvinger for 
hindes rette arfvegoeds, først Rugaard i Hald herrid, liggendis 
i Nøragger sogen med ald sin rette tilliggelse oc enemerke, 
som der til hafde ligget af arrild, inden alle 4 markmode;



186 Kongens og rigens råds domme

item at have ind vort Strandkier øster ud saa langt, som det 
markeskiel tager ved emellom Rugaards mark oc Hennegaards 
mark, som Hans Løcke hafde, intet undertagit uden den del, som 
Mogenstrup kand have i Strandkier med rette, oc et lidet 
støcke eng, ligger til en gaard i Estrup C. iboede; item vorde 
hånd Fausun sønder ud oc ald den jord, som øster er i Ru
gaards mark undtagen i Struden; item vorde hånd oc saa ald 
den jord, som vester er i Rugaards mark och sønder til Lyfvels- 
truppe mark vidtager, undtagen 2 agger, som bunden tilhør 
oc rebs ud, oc 2 agger, som Mogenstrup tilhør i Vesterrode; 
item vorde hånd oc Marsens agger for et frie kiøf, oc disligeste 
vorde hånd det saltekielsted, som her Jens Madsen i vere 
hafde.4k — C. Lunov lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, 
hvor efter han havde solgt fru Margrette sin anpart i Rugaard 
inden alle fire markmoder, men hun havde kun én gang be
gæret skøde, og da havde han tilbudt det efter sit købebrevs 
lydelse, i hvilket han ikke havde indført tvivlagtige ord sig 
til behjælpning og hende til skade; han havde ikke påført 
hende trætte, men hun havde ladet føre sæd i Marsens agre, 
der lå i en anden sognemark og tilhørte ham; sagen var ikke 
ordelt til herredsting og landsting, og han var derfor stævnet 
mod recessenx); fru Margrette burde give ham kost og tæring. 
Dom: „Efterdi C. Lunov udi det kiøbebref, hånd frue M. Gøie 
gifvet haver, bekiender sig at have solt hinde halfparten Rud- 
gaard med ald sin eigendomb oc icke i forne kiøbebref haver 
sig forbeholdet enten Marsens agger eller noget andet af Ru
gaards eigendomb; det oc bevises med landstingsvinde, at C. L. 
self hafver i rette lagt laughefd, formellendis, M. Nielsen paa 
frue Anne Jensdotters vegne hafde indvort Marsens agger for 
et frit kiøb, oc forne agger efter saeme hefd hafver fult til Ru
gaard for eigendomb den tid, hånd soide hende half Rugaard 
oc deris tilliggendis eigendomb, saa vel som tilforne, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at Marsens agger bør at følge 
frue M. Gøie saa vel som anden Rugaards egendomb oc
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C. Luno pligtich at giøre hinde nøigactig oc utvivelaftich 
skøde saa vel paa Marsens agger som paa halfve Rugaard, oc 
det andet Rugaards eigendomb udi skouf oc mark, som der til 
af arrilds tid ligget haver oc bør at tilligge med rette, saa 
hun der med kand vere forvarit, som det sig bør.4< Hdb. 20, 
120—24.

*) Rec. 1558 § 5, 8; 1576 § 1.

8. juni. (Fr. S. Brake.') Fru Helrad Sparre til 
Krengerup, Gabriel Knudsens enke, tiltalte (indlæg) ved fuld
mægtig Peder Grubbe til Aalstrup for nogle ord i sit 
skriftlige forset, som han havde ladet Lavrids Grubbe, lands
dommer i Låland og Falster, indføre i en dom, og som angik et 
brev af 1475, som G. Knudsen havde i rette lagt om Magle- 
skouf, som han omtrættede med ham, nemlig, at han trode for 
vist, at ingen dommer eller danemand, som forstand havde, 
kunde jo begrunde, tage og finde på, „at samme bref er 
ulouglig kommen til byes“, og at det, så vidt hans forældres 
navn fandtes indklikket deri, var et ulovligt bænkebrev og ikke 
udgivet af dem, som havde forstand eller myndighed, eller 
dateret på en dag, da det her i landet var sædvanligt at holde 
ting; da brevet benævnte fru Karrine på Aalstrup og hendes 
ejendom, og dog ikke navngav nogen person på hendes vegne, 
var det forhvervet til at komme godt folk til svig på deres 
ejendom; i brevet var indklikket, at 13 mænd havde gjort 
skovskel, og dog fandtes kun 12 navne der i; derfor skulde 
det være ulovlig sammenklikket, særlig da ejendommen både 
for og siden havde haft sit navn Slummerskouf, men nu kaldtes 
Magleskouf i brevet „for deris mag, uddrift oc gresgang skyld“. 
Denne P. Grubbes beretning var hendes afg. forældre til for- 
kleinering og for nær sagt, og da hun og medarvinger havde 
arvet brevet og Magleskouf skulde have fulgt dem og han nu 
i sit forsæt berettede, at hvad brug med svinestier og græs
gang havde fulgt hans vedderparter, havde hans forældre undt
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dem i venlighed formedelst slægt og byrds skyld, og at der
med var fulgt en forpligtning til ægt og arbejd, så mente hun, 
at hint brev skulde frelse hende og hendes medarvinger deres 
anpart i Magleskouf, og at det kunde bevises, at hendes fader Jep 
Torbensen 1552 havde ladet lyse sin part af Magleskouf „udi 
heel“; herved bekræftedes hint brev og hans beretning veder
lagdes, idet skoven ikke af leje men af eje havde fulgt hendes 
forældre, og det ikke for deres mag, uddrift og græsgang skyld, 
som han mente; hun begærde dom, om hine breve ikke burde 
blive ved magt. Derhos i rette lagdes: 1. et pergainentsbrev, 
lydende, at Anders Grouu i Sylvested af våben, Anders Hofvid, 
tingfoged i Fulse herred, Peder Vib, landstingshører, Hans 
Oren i Tofte, Jes Polsen i Skørringe, Jens Hansen i Vedelbye 
og Mads Lavridsen ibd. kundgjorde, at mcdlxxqvinto den 
mandag næst for st. Johannes baptistæ dag var skikket for dem 
og danemænd flere. 13 danemænd1), hvilke 13 skellige dane
mænd, som af Lålandsfar landsting var udmælt af Fulse herred 
at gore ret skel mellem Mariebo klosters enemærke, „som 
kallis et hegnid“, og Henning Venstermand og fru Karrine i 
Olstrup deres fang, som kaldes Magleskouf, og da ginge de ret 
skovskel og bade sig så gud vorde god og helgen, at de ej 
kunde rettere granske eller udspørge af gamle oldinger, end 
at det var ret skovskel fra Hedemuoldsknold, som den første 
skelsten står, og sønder ned som stablet er med sten og dige 
til den sønderste skelsten, så Vedelbye fang tager det østen 
for skellet, det er Mariebo klosters, og det vesten for skellet 
er H. V.s og fru K.s enemærke, og vort det herredsnævn mælt 
ved sin fulde magt stadig fast at blive. 2. tingsvidne af 
Sønder herreds ting 1552, at Jep Torbernsens part i Magle
skouf i 4 ting var lyst i heel i 4 år for hver mands økse.
3. tingsvidne af 7. avg. 1607, at adskillige vidnesbyrd havde 
vundet, at Opager mænd havde haft deres uddrift frem for 
Mortensgaard ud gennem Aalskouf hen ad Tornbyeskouf og til 
Magleskouf. — P. Grubbe mødte med: 1. indlæg, hvorefter
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fru H. Sparre burde stå ham til rette for siue urigtige beskyld
ninger. 2. vidne af Lålandsfar landsting onsdag næst for st. 
Hans baptistæ dag 1475, som Henning Venstermand i Opagger- 
gaard og I fver Herlufsen på Olstrupgaard havde forhvervet 
om en alminding. 3. tingsvidne af Sønderherreds ting torsdag 
næst for st. Hans dag 1475, som de samme havde forhvervet 
om samme alminding. Med disse tingvidner vilde han bevise, 
at fru Karrine på Aalstrup ikke levede på den tid, hint gamle 
brev skulde være forhvervet2). Endvidere i rette lagde han: 
1. en kontrakt mellem ham og vor fru moder om en marke- 
trætte, hvorefter der i Hedemuoldsknold samledes 3 markeskel, 
nemlig mellem Alstrup, Tornbye og Vedelby. 2. tingsvidne 
af Fulse herredsting 1606 om vidnesbyrd om, at Aage bye- 
mænd og Opagger mænd have h^ft deres fædrift fra og til 
byen gennem Aalskouf og i Magleskouf, som og kaldes Slummer- 
skouf. 3. tingsvidne af sam. ting 1480, at 12 mænd vandt, at 
Løfvindmoese og Slumerskouf indtil Hedemuoldsknold af gammel 
tid har ligget til Aalstrupgaard. Dom: „Efterdi forskrefne 
bref med et gammel tingsvinde (formellendis Jep Torbensen 
anno 1552 at have ladet liuse sin part udi Magleskouf udi 
hæl, saa vel som med andre nye tingsvinder) bekreftis, at Op
agger mend udi lang tid haver haft deris uddrift udi Magle
skouf, saa det af forne brefve befindes, at saeme uddrift hafver 
fult lodseigerne til Opagger 133 aar ulast oc ukiert, oc Peder 
Grubbe intet der emoed fremlegger, hvormed hånd saeme bref 
oc vinder kand ukraftich giøre uden allenniste, at hånd siger, 
at de skulle haft saeme ordrift udi hans foreldris minde, oc 
Magleskouf, som ellers hete Slummerskouf, skulle fordi haft sit 
naufn for dend mag, Opagger mend derfor skulle giøre hans 
foreldre med egt oc arbede, hvilket hånd dog icke anderledis 
beviste, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at for ne bref 
bør ved sin fulde magt at blifve oc hvis brug Opagger mend 
efter saeme brefs liudelse haver efterfult, dennom her epter at 
følge oc hverken landsdommers domb ei heller forne oldinge-
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bref der emoed at komme lodseigerne i Opagger til nogen 
forhindring.“ Håb. 20, 124—28.

J) Der nævnes dog kun 12 navne. 2) Dødsåret for Karen 
Iversdatter Foss, gift med Lavrids Jensen Vasspyd, er ubekendt.

5. juni. (Fr. S. Brake.) Melkior Ulfstand til Axel- 
vold på egne og Holger Ulfstand til Vosborch, Niels 
Krabbe til Tostedlund og fru Margrette Ulfstand, Peder 
Juls enke, til Alsted deres vegne tiltalte Christian Bernekov 
til Birkholm, embedsmand på Landskrone, fordi han skulde have 
tilforhandlet sig af deres fadersøster og hustrufadersøster, fru 
Talle Ulfstand, 6 gårde og en mølle i Liøngbye i Flackebierrig 
herred, 1 gård i Solbierg, 1 gård i Ryer, % gård i Ørsløf og 
1 gård, kaldet Kulle, i Vestersted sogn i Fers herred og det 
uden vederlag og fåt skøder derpå uden forsegling og uden, 
at de vidste deraf, for end han annammede godset straks efter 
hendes død; dette var imod loven, recessen og kongelige 
domme, og sådan hemmelig forhandling og skøde burde ikke 
være ved magt. —- C. Bernekov mødte med indlæg, hvorefter 
sagsøgeren burde i rette lægge sine adkomstbreve på hint gods, 
som han havde og endnu haver i rolig, brugelig hævd og be
siddelse; for de gjorde dette, behøvede han ikke at svare til 
deres stævning, „efterdi udi ald loug oc rettergang den, som 
søger, tiltaller oc sig en andens goeds vil anmode, bør med 
alle rette sin sag, tiltalle oc rettighed først at bevise“; desuden 
havde andre af fru T. U.s arvinger, som Gert Randzov, Mogens 
Gyllenstern, Stygge Høg, Holger Ulfstand til Heckeberg og 
fru Karrine Thott, ikke samtykt denne stævning, hvad de 
næppe havde undladt, hvis de vidste dem nogen rettighed der 
til at have; hint gods burde efterfølge ham. Dom: „Efterdi 
Melkior Ulfstand icke frember nogen adkombsbrefve, skøder, 
loder, skiftebrefve eller andre brefve eller jordbøgger, hvormed 
hånd kand bevise sig nogen ret at hafve til forne gaarde oc 
mølle, eller oc vere hannom paa lod ,oc skifte falden efter frue
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Talle, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at C. Bernekov 
bør for den Melkior Ulfstands tiltalle kvit at vere, oc forne 
gaarde oc mølle hannom efter hans skøde at følge“. Hdb. 20, 
128—30.

9. juni. Fru Margrette Randzov til Arensburg, Peder 
Randzovs enke1), tiltalte (indlæg) ved Peder Frandsen, vor 
herold, som fuldmægtig Tomas Randzov til Enkendrop, 
Godske Randzov til Trøiborch, Henrik van Buck- 
vold til Seierhagen, alle Peder Randzovs arvinger, efter
som sagen ved dom af Viburg landsting 7. novbr. 1607 
(fr.) var indvist for os og rigens råd, fordi de efter hendes 
husbonds død 1602 havde annammet Trøiborch med alt 
derpå værende løsøre og forvist hendes fuldmægtig, som 
havde opsyn på gården; hun havde fåt vor befaling til gode 
mænd om at domme dem imellem, og de havde tildomt hende 
halvdelen af det løsøre, men da hun kunde tænke, at det ikke 
var blevet meget forbedret, medens indstævnte havde det i for
valtning, kunde hun ikke indgå skifte med dem; de burde* 
efter loven indføre og gore samme Trøiborgiske løsøre så 
fuldkommen, som der hendes husbond afgik, og stå hende til 
rette for skade, kost og tæring. Der i rette lagdes dom af 
Horsens 23. avg. 1603, afsagt af Mandrup Pasberch, Knud 
Brahe, Valdemar Pasberch og Albret Skel, og lydende: „Efterdi 
recessen2) formelder, at høstruen skal niude halft udi alle løsøre 
efter hindes hosbonde, hvad heller hun haver børn ved hannom 
eller icke, saa have vi der paa saa afsagt for rette, at frue 
Margrette Randzov bør at have halfparten udi alle Peder 
Randzovs løsøre, som vor paa Trøiborch oc udi des tilliggendis 
ladegaarde den tid, gud kallede hannom: saa oc bør hun at 
have halfparten af bygningsværd paa Trøieborch hofvidgaard 
oc des tilliggendis ladegaarde oc mølle efter recessens liudelse.“ 
— G. Randzov mødte med indlæg, hvorefter fru M. R. var 
noksom forvaret med Arensborch og de 16,000 dir. med
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gårdens indhave og bofæ, som hun efter egen vilje og hendes 
husbonds testamente havde annammet i besitning; hun havde 
heller ikke inden trydnings dagen, som loven3) formælder, efter 
at P. R. var død den 27. septbr. 1602, gjort anfordring om 
det løsøre, men forst anlanget derom til omslag 17. jan.; da 
dette altså ikke var sket til tinge, var anfordringen ulovlig; 
hvis hun foruden i sin livgeding vilde indtræde i Trøiborch 
gods og løsøre, burde hun og indføre det andet, hun tilholdt 
sig, og hvis en konsed dog uden tilforsigt skulde anmodes 
dem, burde hun ligeledes med ed indføre, hvad hun havde 
bekommet og stå dem til rette for anvendt bekostning. Dom: 
„Efterdi G. Randzov oc hans medarfvinger saa ere inddragen 
paa Trøiborch udi uskift boe oc icke haft frue Margrete Randzov 
eller hindes fuldmegtige der hoes, oc til sig annammit hvis 
løsøre afgangen P. Randzov sig der hafde epterlat oc hinde 
forholt, hvis anpart hinde af forne uskifte boe vor tilfalden, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at G. Randzov oc 
hans medarfvinger ere pligtige igien med æd efter lougen at
Si

giøre P. Randzous boe oc løsøre saa goede, som de vore den 
tid hånd ved døden afgik, oc forverge self tolfte med goede 
riddermendsmend, at forne løsøre (vere sig guld, sølf, klenodie, 
pendinge, gieldbrefve, pantebrefve, boe, boeskaf, fæ, kveg oc 
alt andet, som for løsøre bør at regn is), ere saa goede, som 
de vore den tid, hånd ved døden afgik, oc de det annammit, 
och saeme deris ed at ædle udi vor kiøpsted Ribe den 5. dag 
octobris førstkommendis, och hafve vi naadigst tilforordnit 
Predbiørn Gyllenstiern oc Christian Holck saeme tid at vere 
der hoes tilstede, vere deris loughøring oc saeme deris æd 
annamme oc siden forne løsøre at skifte saa frue Margrette 
der af bekommer sin anpart efter forne goede mends dombs 
liudelse.“ Hdb. 20, 130—33.

I henhold hertil må anmærkningerne ovfr. s. 53 be- 
rigtiges. 2) Reces 1558 § 52. 3) J. lov 1, 23.
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9. juni. Antoni Bitter, fuldmægtig for Jost Tulecken 
af Amsterdamb, tiltalte borgemester og råd i Aars, fordi 
de ved dom 16. maj 1606 (fr.) i henhold til kgl. mandat 1594 x) 
om fremmede, som oplægge vin i købstæderne indbyggerne til 
forhindring på deres næring, havde domt, at nogen rinskvin, 
spansk vin, rød vin, vineddike og brændevin, som han havde 
oplagt, skulde være forfalden til Carl Bryske på kgl. majts. 
vegne. Han havde formenlig ikke handlet mod mandatet, i det 
han tilborlig havde fortoldet oplaget og intet solgt i kander 
eller pottertal, men kun i hele stykker og ammertal; han var 
heller ikke’ blevet påmindet af dem der om, for end vinen blev 
ham fradomt, men borgemester Niels Pedersen og borger Peder 
Saxe bevilgede at oplægge vinen i deres kælder, da det var 
om vinterdage og han ikke kunde bortføre den; da han var 
en fremmed og udlænding og ikke vidste, hvad mandater i så 
måde var udgangen, havde det været billigt, om mandatet til
forn var blevet læst for ham. Han havde indstævnet dommen 
til landsting, men landsdommerne havde besværget sig ved at 
domme formedelst et privilegium, som indstævnte havde lagt i 
rette for dem; deres dom burde blive magtløs. Hidstævnet 
var C. Bryske samt Jacob Abelen, Villom Vorm, Bernt Junger 
og Peder Ibsen, borgere i Aarhus, som havde forhvervet 
dommen. — N. Pedersen, borgemester i Aars, og rådmand 
Oluf Rasmussen mødte med indlæg, hvorefter de kunde bevise 
med rådstuevinde af 16. maj 1606, at han ved 4 borgere var 
blevet advaret om, at han sligt ikke måtte gore, og det for end 
vinen kom af skuden; han indkom for byen den 5. maj, så han 
vel kunde have udført vinen for vinteren. Dom: „Efterdi 
det bevises, at Antoni Bitter haver verit advarit, førrind hånd 
saeme vin opskibede, at band det icke motte indlegge, och 
hånd dog trodseligen emoed slig advarsel oc voris mandat det 
giort hafver, oc borgemester oc raad fordi haver fraadømbt 
hannom saeme vin, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
deris domb bør ved magt at blifve.“ Hdb. 20, 134—35.

13
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9. juni. (Fr. kongen, S. Brahe, [-4. Brahe].) Axel 
Brahe til Elvid, råd og befalingsmand i Dallum kloster, som 
lovværge for jomfru Mergrette Skofgaard til Sanderumgaard til
talte (indlæg) Ofve Uggerup til Aagisholm, fordi han med 
et pantebrev af si. jomfru Anne Skoufgaard vilde tilholde sig 
noget af Sanderum gods med Sanderum skov, som var hende 
(M. S.) arveligen tilfalden; jomfruer måtte ikke sælge sit 
godsuden værgens vilje, og følgelig heller ikke pantsætte 
det; ti måtte de dette, kunde de pantsætte godset så hojt, at 
ingen skulde begære at løse det igen, så det kunde lige agtes 
enten de solgte eller pantsatte det; godset burde følge jomfru»
M. S. — O. Uggerup mødte med pantebrevet af Aagisholm 
den 12. febr. 1584, udstædt til Ane Skoufgaards søster Marrine, 
Ofve Uggerups for 2500 gml. dr., med adskillige tingsvidner 
om, at den part af Sanderumgaard havde efterfulgt ham mere 
end 20 år, og med indlæg, hvorefter han havde godset udi en 
fri, brugelig pant efter hans morsøster jomfru Anne Skouf
gaards bref, og jomfru M. S. burde som arving betale hendes 
gæld. Dom: „Efterdi forskrefne anpart udi Sanderumgaard 
mølle oc goeds haver fult Aage Uggerup epter forne pante- 
brefvis liudelse upaatallit udi 20 aar2), oc hverken jomfrue 
Mergrette Skoufgaard eller nogen paa hendis vegne midlertid 
der paa haver tallit, da sagde vi der paa saaledis af for rette, 
at forne goeds bør hannom fremdelis at efterfølge, indtil saa 
lenge det blifver hannom lovligen fraaløst, oc hånd sine ud
lagde pendinge igien bekommer.“ Hdb. 20, 135—37.

x) J. lov 1, 36. 2) Beces 1558 § 50.

10. juni. (Fr. S. Brahe.) Tomas Jensen i Brade og Niels 
Jensen i Lorup på egne og menige fæstebønders vegne 
til Trøiborch tiltalte (indlæg) Godske Randzov til Trøi- 
borch, fordi hans farbroder havde frataget dem nogle af deres 
bedste enge, forhojet deres skyld og landgilde og pålagt dem 
usædvanligt og upligtigt arbejde videre end af arilds tid; han
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burde tilstille dem deres fratagne enge og afskaffe alle usæd
vanlige pålæg. Hidst.ævnet var Henrik Buckvold, befalings
mand på Gottrup, Tomes Randzov til Vesterseie og fru Mer- 
grette, Peder Randzovs enke. — G. Randzov mødte med indlæg, 
hvorefter de påklagede forandringer vare foretagne for mange 
år siden, för hans farbroder døde, uden at bønderne havde 
klaget, da han kunde have vidst at svare dertil; en del af 
bønderne havde fæstet gårdene af ham selv efter P. R.s død 
og altså med forandringerne; de kunde ikke bevise, at der 
senere var foretaget nogen forandring af ham; hvad den 
usædvanlige ægt og arbejde angik, henviste han til Fredrik II.s 
skøde på Trøiborg og til håndfæstningens bestemmelse1), at 
adelen skulde nyde, bruge og beholde deres jordegods og 
tjænere fri til evig tid; ligeledes indeholdt recessen2), at hver 
riddermandsmand skulde frit kunde göre sig sit eget gods så 
nyttigt, som han kunde; ved herredstings-og landstingsdom (fr.) 
vare bønderne tildömte at göre ham slig pligt, ægt og arbejde 
som andre adelstjænere i Julland göre deres husbond, hvilke 
domme endnu vare ustævnte; når fæstebønderne nu besværgedes 
mere end tilforn, var grunden den, at selvejerbønderne plejede 
tilforn at göre ægt og arbejde til Trøiborg, midlertid Trøi- 
borch lå under kronen, men da de havde gjort sig selv fri og 
ingen ægt eller arbejde vilde göre videre, end deres gamle 
breve tilholdt3), så var fæstebøndernes arbejde blevet forøget; 
han burde være kvit for deres tiltale. Dom: „Efterdi P. 
Randzov haver bekommit Trøiborch med des tilliggendis bønder 
af vor herre fader med lige slig rettighed, som det hans 
kierlighed oc kronen fult hafde, oc under den friehed, som 
adelen her udi riget deris goeds haver, och haandfestningen x) 
i dend 6. artikel formelder, at adelen skulle niude deris jorde- 
goeds oc tienere frie til evig tid med hals, haand oc al anden 
herlighed oc rettighed, som vi oc vore forfedre ofver vor oc 
kronens goeds hafver oc frit haft hafver, oc recessen udi dend 
34. artikel tillader hver riddermandsmand at giøre sig sit egit 

13*
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goeds saa nøttigt som hånd kand, oc befindes, at P. Randzov 
haver i sin lefvendis lif giort slig forandring paa forne sin 
bøndereigendomb epter som hannom siuntes det kunde vere 
hannom mest nyttigt; da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at P. Randzov bør for saeme deris beskyldinger oc til
talle kvit at vere.“ Hdb. 20, 137—139.

x) Håndf. 1559 § 6, 1596 § 6. 2) Reces 1558 § 34.
3) Se dom ovfr. s. 50—53.

10. juni. (Fr. kongen, S. Brake.) Morten Ibsen, borger 
i Ribe, tiltalte ved fuldmægtig borgemester og råd sstds. 
for en dom, de havde afsagt om et afkald, som han og hustru 
skulde indgå med Kierstine, Anders Søfrensen rådmands enke, 
formedelst en kontrakt, han havde givet Kierstine, for han 
havde festenøl med sin hustru, for hvem A. Søfrensen havde 
været værge, hvilken kontrakt lød, at han, når Kierstine Anderses 
havde gjort ham forvaring for, hvad de stykvis vare forligte 
om, skulde give hende afkald; dette havde han og tilbudt, når 
hun vilde levere ham regnskab og inventarium på, hvad der 
fandtes efter hans hustrus faders død, og som hendes husbond 
havde annammet, og endelig forvaring for al opbørsel og ud
gift, og det fordi hun havde tilregnet sig nogle hundred daler 
for det værgemål; dette tilbud havde byfogden ikke villet 
anse, men fundet ham i dele, og da han stævnede byfogden 
for indstævnte, domte disse den 5. febr. 1608 (fr.): „Efterdi 
M. Ibsen hafver giort contract oc bref med Kierstine, si. Anders 
Søfrensens, udi toe dannemends ofververelse, och de det sampt- 
ligen haver underskrefvit, oc saeme contract formelder, at al 
den del Marrine Lavridsdotter tilfalder epter hindes lod
regninger lige ved Niels Søfrensen oc dend kiste, som stoed 
til Kierstine, Anders Søfrensens, med deris bøgger, brefve oc 
andet der udi findes, som N. Søfrensen oc M. Ibsen self hafver 
at skifte, oc Kierstine, A. Søfrensens, der intet vidre at svare 
dénnom siden til det, hverken hun eller hindes arfvinger, oc
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hånd i dag for os haver bekient, at hånd haver annammit 
saeme hans lodregninger lige ved N. Søfrensen, oc det fult oc 
alt haver bekommit efter forne registers indhold med kisten, 
oc for112 contract formelder, at naar hånd det haver annammit, 
skulle hånd gifve oc giøre Kierstine, A. Søfrensens, en fuld, trøg 
oc fast alkald, da epter slig forbemelt leiglighed vide vi icke 
emoed byefogdens delle at sige, medens M. Ibsen at giøre 
Kierstine A. Søfrensens en fuld, trøg oc fast afkald, som deris 
contract och bref om formelder.“ Heri havde de indstævnte 
gjort uret, idet de ikke havde tildomt Kierstine at gore ham 
regnskab, men sagt ham i dele uanset hans tilbud; dommen 
burde ikke komme ham til hinder. Hidstævnet var Kierstine, 
A. S.s, med sin lovværge og Niels Søfrensen, borger i Ribe, 
med det lodregnskab, som blev gjort mellem ham og Kierstine 
om hans hustrus arv, samt til at bekende sin sandhed om, 
hvorledes han har loddet med hende, og endelig byfogden 
Lavrids Søfrensen. — For indstævnte mødte borgemester Kield 
Jørgensen og rådmændene Niels Grisbeck, Bertel Struck og 
Hans Hegelund og berettede, at den kontrakt var gjort i dane- 
mænds overværelse og indeholdt, hvor meget Kierstine, A. S.s, 
skulde give ham for det, der var tilfaldet hans hustru efter sin 
fader; når han havde modtaget dette, skulde han give afkald; 
da han nu vægrede sig herved, havde hun tiltalt ham for by
fogden til at give sig afkald, men så vilde han kun give af
kald for godset in specie, medens kontrakten formælder om en 
visse summa gods og pendinge; byfogden stædte da dele over 
ham for samme afkald, og de havde ikke vidst at domme ham 
af samme dele; deres dom burde blive ved magt og han give 
kost og tæring. Dom: „Efterdi M. Ibsen udi den contract, 
hannom oc Kierstine Anders Søfrensens emellom gangen er, 
hafver sig tilforpligtet at gifve hinde afkald, naar hånd den 
summa goeds oc pendinge bekomb, som de vore omforligte, oc 
hånd alle forne persiller, contracten om formelder, til sig hafver 
annammit, oc efterdi hånd til byeting er blefven fordelt, fordi
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hånd icke saeme contract ville efterkomme oc gifve hinde 
kald, oc borgemester oc raad efter slig leiglighed icke hafver 
vidst hannom af saeme dele at finde, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at borgemester oc raads domb bør ved 
magt at blifve, oc M. Ibsen pligtich at gifve hinde nøgactig 
afkald for forne arf, som det sig bør, oc pligtich at igiengifve 
borgemester oc raad billig kost oc tering.w Hdb. 20,140—42,

10. juni. (Fr. de samme,) I fver Fris til Ørebek til
talte Anders Skramb til Deiberglund, fordi han ikke havde 
efterkommet en kontrakt af Olborrig den 16. juni 1606 (fr.), 
lydende, at han efter Børge Trolle og I. Frises begæring 
lovede, at han, når der igen antvordedes ham den underskrevne 
lod, som han nu leverede fra sig, i Holstedbroe i dag 3 uger 
i gode mænds nærværelse, skulde skaffe B. Trolle på Ifver 
Munks vegne og I. Fris på hans hustrus vegne nøjagtigt bevis 
på det jordegods, som var afhændet af si. Jørgen Munks gods.
— A. Skramb mødte og berettede, at han 1607 i Viburg 
havde fra sig lagt en klar underskreven jordebog over det 
gods, som var solgt af J. Munkes gods og gjort anvisning, 
hvor der kunde findes videre besked, og da blev han og 
I. Fris forligte om hin handel, så de ikke skulde påføre hin
anden nogen „tøy eller trette“, og I. Fris skulde være fornojet 
efter de regnskabers lydelse, som på Deibierglund af gode 
mænd er underskrevet og til Peder Skramb overantvordede, hvad 
han og med samme kontrakt beviste, og da den sidste kontrakt 
fortager alle de andre handler, som tilforn gjort erx), burde 
han være kvit for den tiltale og I. Fris give kost og tæring.
— Olluf Munk lod i rette lægge indlæg, hvor efter de to bol 
i Giemsing sogn, som I. Fris begærede besked på, i følge tings
vidne af Hielm herredsting 4. maj 1608 (fr.) havde fulgt 
hans fader og ham ulast og ukært i 30 år med landgilde, ægt 
og arbejde, og de 3 gårde i Isen og Isen skov havde J. Munk 
i følge skøde (fr.) mageskiftet til hans fader, og denne havde
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atter udlagt 2 gårde i Nafver sogn, nemlig Nafverkiergaard 
og 1 gård i Olstrup by, som nu følge J. Munkes born; godset 
burde følge ham. Dom: „Epterdi det befindes, at Anders 
Skramb hafver erbødit sig at ville fraa sig legge en clar 
jordebog paa Jørgen Munkes goeds, oc Olluf Munk hafver 
giort hannom undervisning epter Anders Skrams forpligt paa 
de gaarde i Issen, hvor de ere blefven, oc hvad der for vor 
gifven, som vor nogit goeds i Nafver bye oc Nafverkiergaard; 
disligiste med tingsvinde bevises, at de toe boelle i Giemsing 
sogen hafver fult afgangen Jørgen Munk oc hans arfvinger 
udi 30 aar ulast och ukiert, da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at Anders Skram bør for den hans tiltalle kvit at 
vere.M Hdb. 20, 142—45.

*) J. lov 2,102.

10. juni. (JV. de samme.) Mads Nielsen til Øster- 
gaard tiltalte (indlæg) Mads Tomesen til N. vor mand og 
tjæner, fordi han havde afhændet til Knud Gyllenstiern til 
Tim en gård i Vester herred i Kvong sogn i Aasted by, som 
han ved skøde af Sødervong hellig 3 konger dag 1603 (fr.) 
havde Bolgt ham selv og givet ham følgebrev på; gården havde 
med mere gods været pantsat til fru Elline Jul, og han kunde 
ikke bekomme den, uden han vilde indfri det andet gods med, 
som hun havde i ét pantebrev, hvorfor M. T. begærede, at det 
måtte blive ståendes hos fru Elline, indtil han kunde bringe 
penge til veje, men imidlertid solgte han gården til K. G.; 
hans (M. N.s) købebrev burde dog blive ved magt. — K. Gyllen
stiern mødte og berettede, at han af M. Tomsen havde købt 
Søndervonggaard og gods og deriblandt hin gård i Aasted by, 
hvad han straks med pergamentsskøde af 5. maj 1607 under 
M. T.s og flere gode mænds hænder og segl beviste, hvilken 
gård havde fulgt ham med landgilde, ægt og arbejde; M. N.s 
købebrev, som godset ikke havde fulgt, burde blive magtløs. 
Dom: „Epterdi forskrefne gaard udi Aasted bye icke hafver
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fult Mads Nielsen efter det kiøbe- oc følgebrefs liudelse, hånd 
der paa bekommit haver, men haver fult Knud Gyllenstiern, 
oc hånd dend hafver udi haand oc hafvendis verge efter hans 
skødebrefs liudelse, da sagde vi der paa saaledis af for rette, 
at forne skøde bør ved magt at blifve, oc forlie gaard epter 
saeme skøde Knud Gyllenstiern at følge, och det kiøbe- oc 
følgebref, M. Nielsen der paa forhverfvit hafver, icke der emoed 
at komme hannom til forhindring.“ Hdb. 20, 145—47.

II. juni. (Fr. de samme og H. Løcke.) I fver Friis til 
Ørebek tiltalte (indlæg) Peder Skramb til Strandbyegaard, 
som formenlig uden medhold i loven og recessen havde an
taget sig hans hustrus, fru Karrine Munkes, værgemål og der 
udi gjort ham uforsvarlig uret, til at göre regnskab for oppe- 
børsel efter jordebogen fra den dag, Ifver Munk annammede 
værgemålet, og til denne dag; P. S. havde imod vor dom, der 
tilholdt I. Munk at udlægge til hornene og deres værge, hvad 
dem burde med rette, ved et forligelsemål med I. Munk taget 
ham sin rette hovedmand fra; P. S. burde stå til rette og bøde 
imod ham efter loven. — Jacob Skramb til Fruergaard be
rettede på P. Skrambs vegne, at denne ved vort brev var 
befalet at antage sig sin søsters börns værgemål, da deres far
broder I. Munk havde solgt sit gods og ikke var vederhæftig 
at forestå samme værgemål; her i var intet ulovligt, da I. Fris 
ikke havde fanget hans søsterdatter til ægte den tid, vi be
falede ham at antage samme værgemål; han havde ikke så 
kort kunnet komme til ende med I. Munk om værgemålet, för 
I. Fris fik hans søsterdatter, men I. Fris vilde dog ikke have 
med I. Munk at göre og indgik 16. juni 1606 en kontrakt med 
Anders Skramb om at levere til I. Munk en rigtig jordebog 
på Jørgen Munks fædrene arvegods, hvorpå han fik vor befaling 
til gode mænd om at domme mellem ham og mig; da P. Skramb 
ikke kunde göre regnskab, för han fik det af I. Munk, forfulgte 
han denne med rigens delex) og fik til sidst regnskabet af
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haro; han tilbød så I. Fris det ved gode mænd, men denne 
vilde kun annamme det ved lov og dom; han tilbød det endnu 
og burde være kvit for den tiltale. — Børge Trolle mødte 
for I. Munk med en kvittans af Holdstedbroe 1. decbr. 1606 
på, hvad han havde overleveret P. Skramb. Dom: „Epterdi 
P. Skramb efter vor befalling haver antagit sig sine søster
børns vergemaal oc med retten indfordrit af Ifver Munk, hvis 
hånd af deris goeds hafde oppeborrit, midlertid hånd hafde 
verit deris verge, oc endog hånd dermed icke er kommen til 
nogen ende, førrind Ifver Fris haver fangit hans søsterdotter 
til høstrue oc blefvit hindes verge, hafver hånd dog icke vilt 
hindes anpart der af søge hoes I. Munk, men hoes P. Skram 
som hindes tilforordnede verge; sammeledis epterdi bevises 
med skriftlich tilboed med I. Frises egen haand underskrefven, 
at P. Skram haver hannoin regenskab tilbødit, oc hånd det 
icke uden loug oc domb ville annamme, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at P. Skramb icke haver ulouglig hindes 
anpart sig tiltagit, saa hånd der for bør nogen lougbøder at 
udlegge, mens er pligtich at fraa sig levere med clare regen
skaber, hvad hånd af I. Frises høstrues anpart hafver af 
I. Munk annammit dog uden loug, oc 1. Fris pligtich saeme 
regenskab oc oppebørsel at annamme oc hannom derfor tilbør- 
ligen kvittere.“ Hdb. 20, 147—49.

x) Se ovfr. s. 109—10.

II. jlini. (Fr. de samme.') Mogens Gøye til Bremmers- 
vold tiltalte (indlæg) Christian Barnekov til Birkholm, 
embedsmand på Landskrone, og fru Anne Bilde til Nielstrup, 
Johan Barnekovs enke, med hendes og hendes borns lovværge, 
fordi de foreholdt ham 109 svins olden i Vogensted skov, som 
var tilfaldet hans afg. hustru på søskendeskifte for 14 år siden, 
hvilken lod Joh. Barnekov selv havde underskrevet; de burde 
stå ham til rette for skade, kost og tæring. — C. Barnekov 
mødte for indstævnte og gav til kende, at end og Vogensted
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skov var indlagt i søskendeskifte for 800 svins olden, så vide 
deres og medarvingers lod var, så kunde den ikke tåle at fede 
uden 350 svin, således som tingsvidne af Nielstrup birketing 
20. novbr. 1601 (fr.) viste; desuden bavde 4 jordegne gårde i 
byen, præstegården og „deiens bolig“ lod i skoven, og disse 
burde derfor også tiltales, siden samfrenders dom (fr.) tilholdt 
indstævnte og medarvinger at göre hver andre fyllest, om de 
fandtes brøstholdne; da der var flere lodsejere, kunde de ikke 
göre M. Gøye udlæg, för alle bleve stævnede; da han stævnede 
dem for os, för der var gåt endelig dom til herredsting og 
landsting, var det ham, som burde give kost og tæring. 
Dom: „Mogens Gøye bør at beholde de 109 svins olden, saa 
vide som skofven kan taalle, oc paa det at alle lodseigre 
kunde vide deris anpart i Vogensted skouf, da bør skofven at 
rebis, oc enhver siden at niude sin andel efter som skofven 
kand taalle, oc efterdi M Gøye ingen naufngifver, som skulle 
forholt hannom hans anpart af hvis felder, forgangen aaringer 
falden ere, da naar hånd nogen ved naufn der for vil beskylde 
oc kand dennom det skielligen ofverbevise, da gaae der om til 
deris verneting hvis ret er, och Christian Bernekov oc frue 
Anne Bilde saa lenge for den hans tiltalle kvit at vere.u 
Hdb. 20, 150—51.

II. juni. {Fr. de samme.) Axel Galt til Ryomgaard 
tiltalte fru Birgitte Rosenkrands, Mogens Juls enke, 
med sin lovværge, fordi hun i følge sin forpligt af Viburg 
28. mårs 1606 (fr.) havde solgt ham Ryomgaard, på hvilket 
køb han havde betalt hende 170 dir. og givet hende sit brev 
på resten, og alligevel solgt den til sin broder Børge Rosen
krands til Ørup og nu forholdt ham sit udgivne brev og de 
penge, han havde tilstillet hende; han havde siden måttet købe 
Ryomgård af B. Rosenkrands og fornöje ham derfor; hun 
burde skaffe ham hans brev og penge igen. — Fru Birgitte 
mødte ikke. Dom: „Efterdi frue B. Rosenkrands først hafde
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solt Ry omgå ard oc goeds til Axel Galt och siden til Børge 
Roseokrands *), saa hånd icke kunde formeddelst det skøde, hun 
hannom gifvet hafde, niude saeme gaard oc goeds, da bør det 
gieldbrief, hånd hinde gifvet haver, paa hvis pendinge, hånd 
hinde for saeme gaard oc goeds skulle gifve, hannom igien at 
tilstilles eller magteløs at blifve, e hvor det kand findes, oc icke 
komme Axel Galt til skade i nogen maade.u Hdb. 20,152—53,

x) Hdb. giver urigtig navnene i omvendt orden.

II. juni. {Fr. de samme.) Trud Bryske til Estrup til
talte ved fuldmægtig Clavs Nielsen til Langdal, fordi han 
ikke ifølge sit brev af 11. mårs 1607 (fr.) havde skaffet ham 
en nojagtig hægter for de 100 dir., for hvilke han havde sagt 
god for ham til Albret Skiel til Jungergaard, så T. B. nu 
havde måttet indløse hovedbrevet; han burde stå til rette for 
kost, tæring og interesse. C. N. mødte ikke. Dom: C. Nielsen 
bor betale T. Bryske hovedstol og rente og holde ham skades
løs. Hdb. 20, 153—54.

II. juni. (Fr. kongen, [A. Brake1)].) Axel Brabe til 
Elvid, råd og befalingsmand på Dallum kloster, tiltalte Hans 
van Mhellen til Lundsgaard til at udlevere en kontrakt, 
gjort mellem ham og fru Margrete Randzov til Gierstrup om 
4000 dir., som hendes husbond havde Rygaard i pant for; 
H. v. M. vilde tilholde sig den for et gældsbrev, skont de 
4000 dir. ifølge fru M. R.s kvittering af Gierstrup fredag 
næst efter Mickelsdag 1579 var betalt på 1300 dr. nær, som 
skulde fornojes Erik Hardenberg, og disse igen i følge Anna 
Rønnov til Hvidkildo hendes brev af Skoufsboe 15. maj 1608 
vare betalte for lang tid siden til hendes si. husbond på Otte 
Emiksens vegne, som havde Rugaard i pant. — H. v. Mhellen 
mødte og fra sig lagde hin kontrakt, hvorpå A. Brahe afstod 
kost og tæring. Hdb. 20, 154—55.

x) Kan ikke liave deltaget i domsafsigelsen.
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13. juni. (Fr. kongen, H. Hamel, H. Løcke, S, Brake.) 
Børge Rosenkrands til Ørup tiltalte ved Børge Trolle til 
Troldholm som fuldmægtig Jacob Skramb til Fruergaard og 
Anders Skramb til Deibierglund til at stille ham tilfreds 
for deres anpart i afg. Mogens Jul til Pallisberg hans hoved
brev til Tomas Blome af Kil 8. dagen efter hellig 3 konger 
1605 (fr.) på 6000 rdl., for hvilke indstævnte, Axel Rosen
krands, Jacob Lycke og Jens Moensen vare forlovere sammen 
med ham, hvilket hovedbrev han havde alene indløst; de 
burde hver betale 1000 dr. med rente og interesse. — Ind
stævnte mødte med indlæg, hvorefter B. Rosenkrands den 23. 
jan. 1606 havde tilhandlet sig Ryomgaard af sin søsterfor 
igen i april at afhænde den til Axel Galt og der tage penge 
til at afbetale hendes husbonds gæld med; da det ikke var 
vitterligt, at hun nogen steds havde udgivet slig stor sum og 
aflagt gæld dermed, så mente de, at hverken B. R. eller nogen 
på hans vegne med ed turde bekræfte, at han havde givet sin 
søster fuld værd for Ryomgaard, men samme omslag, han fik 
de penge af A. Galt, indløste han dermed det 6000 dalers 
brev; de burde følgelig ikke betale M. Juls gæld og andre 
tage hans gods. De havde hidstævnet Børge Rosenkrands og 
mente nu under henvisning til lovens2) 1. bog 26. kap. og 
recessens3) 53. art., at da han med de penge, for hvilke han 
havde solgt sin søsters gods, havde indfriet deres fælles løfte, 
burde de være fri for skade og bekomme deres hænder og 
segl igen. — B. Trolle svarede, at hvad B. Rosenkrands havde 
købt af sin søster, havde han betalt, og han burde ikke betale 
M. Juls gæld; han havde ikke heller taget M. J.s gods til 
vissen, som loven2) formælder; men da indstævnte mente, at 
M. J.s gods var solgt til at betale hans gæld med, havde han 
hidstævnet Axel Galt og Christoffer Gierstrup til at bekende 
deres sandhed om, hvor mange penge de havde udlovet for 
Sæbygaard, Torslund og Ryomgaard, og til hvem de penge 
skulde udgives, og han bad nu om, at dem måtte forelægges
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deres sandhed der om at bekende. Dom: „Efterdi Børge 
Rosenkrands4) icke vil vedgaae, at M. Juls bref er indløst fraa 
T. Blomme med de pendinge, som for Ryomgaard och goeds 
blef udgifvet, A. og J. Skramb icke heller beviser, saeme bref 
med de pendinge at vere indløst, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at A. og J. Skram ere pligtich deris udgifven 
bref at holde oc efterkomme, oc hver for deris anpart at for- 
nøige oc betaile B. Rosenkrands hvis hofvidstoel oc rente, 
hånd paa deris vegne haver udlagt, oc holde hannom det 
skadesløs efter hofvidbrefvens liudelse/ Hdb. 20, 155—57.

*) Mogens Juls enke. 2) J. lov. 3) Reces 1558. 4) Hdb.: 
frue Margrette, Børge Rosenkrandzis.

13. juni. (Fr. de samme.) Johan Norbye til Tage- 
moesegaard tiltalte ved Olluf Mandrup som fuldmægtig fru 
Margrette Randzov til Endrupholm, Christen Vinds enke, 
jomfru Anne og Elline Vind, søstre, med deres lovværge, 
fordi de med et skøde, som afg. Moens Munk og hans hustru 
Magdalene Norbye havde givet deres afg. husbond og fader, 
vilde tilholde sig Eig og Eigs gods, som var tilfaldet afg. 
Gissel Norbye, hvis værge ban havde været, efter Magdalene 
Norbye; nu skulde han gore Peder Norbyes born og deres 
værge regnskab for værgemålet; hint skøde var gjort imod 
lovens1) 1. bog 35. kap. og 3. bogs 44. kap. og burde derfor 
ikke komme Gissel Norbyes arvinger til skade; indstævnte 
burde stå til rette for oppebørsel, kost og tæring. Hidstævnet 
var Albret Vind til Ullerup med de mageskiftebreve, som vare 
gåt mellem ham og hans broder C. Vind, Christoffer Rosen
krands, P. Norbyes borns værge, til at comparere på deres 
vegne, samt Peder Munk og Mickel Munk, brødre. — End
videre tiltalte han indstævnte, fordi de ikke vilde i rette 
lægge to pantebreve af 1594 og 1595, som C. Vind selv havde 
båret i rette på Slaugs herredsting 12. apr. 1604; de pante
breve vare derfor næppe rigtige, og da jomfruer ikke må pante
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eller forsegle noget bort mod deres værges vilje2), burde de 
breve ikke komme P. Norbyes börn til skade. — Fremdeles 
tiltalte J. Norbye Tyge Kruse til Svenstrup på bans söns 
Christoffer Kruses vegne, Hertvig Stafverskouf til Han- 
gaard, Mads Nielsen til Østergaard og Chresten Jul 
til Dunslund til at bekende deres sandhed, da C. Vind kort 
för sin død havde ladet sig formærke, at han havde P. Norbyes 
stadfæstelsebrev, som T. Kruses sön og de andre havde for
seglet, på det gods, som Mogens Munk og Magdalene Norbye 
havde skødet ham (C. Vind). — Endelig tiltalte J. Norbye 
Chresten Munk til Ørnhoe, Christoffer Rosenkrands 
til Hundsbek, Carsten Rosenkrands til Koxbøl, fru Jo
hanne Gallskytt til Høgsbroe og fru Dorrette Rosen
krands til Rerup til at bekende deres sandhed, om M. Munk 
havde noget eget gods, da han kom til Eg og fik fru Magda
lene Norbye til ægte. — Chresten Munk mødte nu og vant 
ved ed og Christoffer Rosenkrands sendte skriftlig bekendelse, at 
M. Munk ikke den tid havde noget eget jordegods. O. Mandrup 
i rette lagde: 1. dom af Slaugs herredsting 12. apr. 1604, 
hvori hine pantebreve af 1594 og 1595 vare indførte, hvor 
efter jomfru Magdalene Norbye havde pantsat C. Vind Eg gods 
först for 3000 dr. og senere for 3600 dr. 2. C. Vinds kvittans 
af Endrupholm 1607, hvorefter Mogens Munk, hendes husbond, 
havde betalt ham sin part med 1500 dr. 3. Magdalene Nor
byes bekendelse af Tordlund 23. novbr. 1600 for Chresten Munk 
til Ørnhofvid og Mickel Vogensen til Stenumgaard, at hun 
eller hendes husbond ved hendes sjæls salighed og himmeriges 
lod ikke for alt hendes gods i Jylland havde fåt flere penge 
af C. Vind end 1000 dr. med den gård Torlund, som hun var 
forlænt med sin livstid, endog han havde hendes pantebrev på 
alt hendes gods for 3000 dr. 4. indlæg, hvor efter C. Vind 
havde tabt sit værd efter lovensx) 3. bog 44. kap., „efterdi 
hånd sig samme goeds af frue M. Norbyes oc hindes hosbond 
hafde tilforhandelit, som hannom det icke hiemble kunde, ti
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dersom høstrue, der self haver bunde, skøder nogit bort, maa 
hendis arfvinge dele det tilbage igien, oc dend sit vert at 
hafve tabt, som med bundens høstrue kiøfte, ti høstrue, som er 
under vergemaal, maa icke noget bortskøde, oc det befindes, at 
M. Munk, som saeme skøde haver udgifvet paa Eg oc Egs gods 
oc eigendomb, icke haver haft om gaat goeds at ved hette, som 
lougen3) formelder, eller nogit ført udi boen til hende eller 
kiøft oc sig nogit tilforhandlit dennom til fremtarf, midlertid 
de vore tilsammen, ei heller nogen lifsarfvinger, mente fordi 
saeme skøde ulouglig at vere efter 1. bogs 30. cap. oc icke at 
kunde forhindre hannom jo at motte komme til Eg oc Egs 
goeds igien uafløst. Item findes saeme skøde at vere daterit 
paa Torlund dend 8. septembris 1597 oc Chresten Vinds 
kvitands paa 1500 dir. findes saeme dag at vere daterit paa 
Enderupholm, som er 6 mile vegs emellom saeme deris gaarde 
oc med en haand findes skrefven, mente med saeme kiøb oc 
forhandeling icke saa rigtigen at vere omgaait som det sig 
burde, oc saatte underdannigst i rette, om saeme skøde, som 
emoed lougen er udgifvet, icke burde magtløs at blifve; 
sammeledis det mageskifte, Chresten Vind med Albret Vind 
giort haver, paa Eg oc Egs gods; item hvis skødebrefve, følge- 
brefve, andre brefve, som saa emoed lougen oc kongelige 
domme udgifven oc forhverfvede ere, om de burde at komme 
J. Norbye paa hans vergemaal eller Gissel Norbyes arfvinger 
til hinder eller skade.“ — N. Vind til Ullerup, embedsmand 
på Bergenshus, mødte for fru M. Randzov med skøde af Eg 
8. septbr. 1597, hvor ved M. Munk og M. Norbye formedelst 
stor pendingsgæld og rigens forfølgning, som dem overhængde, 
havde solgt C. Vind Egs gods og ejendom. Hertil svarede 
O. Mandrup, at da de ikke havde born sammen, og M. Munk 
ikke havde øm godt gods ved at hætte3), burde dette skøde 
blive magtløs. N. Vind i rette lagde så indlæg, hvorefter 
loven1) formældte i 1. bog 36. kap.: „end selger bonden sin 
jord oc sin konis jord for uselhed, hafve hiembgield, fordi de
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ere skyldige at fødis af beggis deris goeds, saate fordi under- 
dannigst udi rette, om saeme skøde icke burde at stande ved 
sin fulde magt, epterdi M. Munk hafver solt sit goeds først oc 
siden verit nød til at selge hendis for deris uselhed oc lifs 
ophold skyld oc sønderlig for hindes gieid skyld, hun hafde, 
førrind de komme tilsammen, saa vel som och for en rigens 
forfylging dennom skulle ofvergaae vere nød til det at selge, 
efterdi de icke hafde mere goeds, oc at de kunde holde deris 
adelig ære, troe oc lofve for gieid, som skøden vitløftigen derom 
skulle for melde. Item efter dend 41. cap. i saeme bog, hvo, 
som selger uhiemmelt jord, oc delis det tilbage, da legge hånd 
verd ud, der soide oc bøde 3 mk. bunden oc 3 mk. konningen 
fordi hånd soide uhiemmelt, end hvo, som selger anden jord, 
hånd bør at hiemle oc verge hannom den med sine neste 
frender til des, at den, som kiøfte, haver 3 vinters hefd der 
paa“; da altså M. Munk havde givet C. Vind skøde på godset 
med sin hustrus samtykke og købesummen blev anvendt til 
deres livs ophold og deres gælds betaling og „fordres adelig 
ære, troe oc lofve hoes got folk at holde“, så burde skødet 
blive ved magt og C. Vinds arvinger beholde godset til det 
blev dem lovlig fraløst. Dom: „Efterdi lougen udi 1. bogs 
35. cap. formelder, at bonde maa ei afhende kone jord, uden 
hånd hafver om gaait goeds ved at hefte, oc i 3. bogs 44. cap. 
formelder lougen, at hustrue, der self haver bunde, hun maa 
icke skøde bort och icke anderledis afhende nogit goeds uden 
hendis bondes raad oc rette arfvingers vilge, en taal hosbonde.n, 
at4) høstruen skøder nogit bort oc fanger den laughefd paa det, 
som kiøbtes, uden bundens kiere, da mue hendis arfvinger dele 
det igien; da sagde vi der paa saaledes af for rette, at forlie 
skøde er giort emoed loug oc bør fordi magtløs at blifve.“ 
Hdb. 20, 158—63.

x) J. lov. 2) J. lov 1,36. 3) J. lov 1,35. 4) Hdb.*. oc.



1608. 209

13. juni. (Fr. de samme.) Morten Skinkel til Østrup 
tiltalte (indlæg) borgemester og råd i Odense1) samt 
byfogden, fordi de havde gjort arrest og beslag på 10 læster 
byg af hans kornlandgilde og kornavl, som han havde ladet 
udskibe ved en pas midt mellem Midsundsgaf og Ellemoseaae 
fra et åsted, som kaldes Klinteberch eller Klintøre, hvormed 
Odense borgere skulde være privilegerede til en lovlig havn, 
men det havde været hans forældre uforment at bruge samme 
havn til deres nødtørft Odense borgere uden forprang; herreds
fogden havde fundet den for en ulovlig havn, og landsdommeren 
havde hjemstillet sagen til os og rigens råd; indstævnte burde 
stå til rette for skade, kost og tæring. — Borgemester Jørgen 
skrifver mødte med indlæg, hvor efter det med tingsvidne be
vistes, at byfogden for 50 år siden havde taget segl og ror 
fra dem, som ladede og lossede ved Klintør, og taget mel fra 
dem halv til kongen og halv til byen; hvis M. Skinkel kunde 
tilholde sig Klintebergs ulovlige havn vilde det være Odense 
by til storste skade. Dom: „Epterdi der tvistes om Klinte- 
bierg eller Klintøre legger inde udi forne Ottense byes frie 
hafn emellom Mitsundsgaf oc Ellemoese aae eller icke, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at der bør at tagis en 
vor naadigste befalling til goede mend, som des leiglighed 
kunde forfare oc dennom siden enten til mindelighed emellom 
forhandele eller med dom oc ret adskillie.“ Hdb. 20,163—65.

x) Se videre KRRI). 25. jan. 1609.

13. juni. (Fr. de samme.) Gert Meyer, borger i Hold- 
stedbroe, tiltalte jomfru Anne Kaas med sin lovværge til 
efter sit bref (fr.) at betale 695 rdlr. med rente. Hidstævnet 
var Jørgen Kaas til Stierngaard, som havde sagt god for sin 
søster. Hun mødte ikke. Dom: Jomfru A. K. bor efter
komme sit brev og holde G. M. det uden skade. Hdb. 20,166.

13. juni. (Fr. de samme.) Tomas Eriksen, borger i 
Ribe, tiltalte (indlæg) OllufRoed, Ebbe Mogensen, Hans 

14
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Lavsen, Niels Grisbeck, Bertel Struck, Peder Lam- 
bertsen og Peder Knudsen, rådmænd i Ribe, og afg. 
Niels Povilsen, borgemester, Tomas Jørgensen og 
Tomas Borum, fordum rådmænd, deres arvinger, fordi 
de ved dom 21. febr. 1605 (fr.) havde ved magt fundet den 
delemål, som borgemester Kield Jørgensen havde forhvervet 
over ham til bytinget, fordi han ikke havde indrommet sit nye 
hus, og fordi han havde ladet, nedtage den bygning, som 
borgemester og råd, medens hans hustru var „en hyHestløs 
pige“ og havde ingen forsvar, havde ladet opsætte på den 
kilde udenfor hans gård i Adelsgaden, hvilken kilde hans 
hustrufader havde bekostet på sin egen grund1); dommen 
burde lige som byfogdens dom og de forhvervede tingsvidner 
være magtløs. Hidstævnet var K. Jørgensen. — Denne mødte 
med nogle af rådet og mente, at dommen burde blive ved 
magt, og da de havde T. Eriksen i rigens forfølgning og 
romningsbreve over ham , burde forfølgningen blive ved magt. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at T. Eriksen af byefougden saa 
vel som af borgemester oc raad er tildømbt at flytte sit hus 
paa det gamle byggested igien, som den før stoed, oc efterdi 
hånd moetvilligen saeme domme hafver siddet ofverhørig oc 
icke ville epterkomme, er hånd til byetinget med dele loug- 
forvunden, hvilken dele vor borgemester oc raad hafver ved 
magt fundit, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne 
borgemester oc raads domb bør ved magt at blifve oc hannom 
pligtich at igiengifve dennom billig kost oc tering.“ Håb. 20, 
167—69.

*) Om sagens sammenhæng se ovfr. s. 115—19.

13. juni. (Fr. de samme.) Jens Pedersen Strudvad 
tiltalte (indlæg) borgemester og råd i Ribe for deres dom 
af 12. febr. 1608 (fr.), som lød: „Epterdi det hafver begifven 
sig trette oc uenighed emellom Jens Strudvad oc Niels Jensen 
for skiendsord, J. Strudvad hafver tilsagt N. Jensen inden tinge
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for domb oc ret, som er hans ære angiellendis, efter tvende 
tingsvinders liudelse paa adskillige tider der om udgangen ere, 
oc hånd saeme ærerørige ord icke haver kundet hannom ofver- 
bevise, som det sig burde, for hvilke skiendsord N. Jensen 
haver lougligen forfult J. Strudvad til fierde ting, oc fogden 
4er udofver haver sted dele paa hannom, oc blef hånd saa for
delt for forne ærerørige ord efter recessen x) efter saeme tings
vindes indholt, da efter forberørt leiglighed vidste vi icke 
fogdens ulempe der udi at kunde kiende.“ Han gav dernæst 
til kende, at han havde været i madskabi med N. Jensen Ul- 
borg og flere, og de havde deres fælles penge i et skrin; da 
han nu havde solgt af fællesgodset for 21 dir» 3 mrk., havde 
han i N. J.s hustrus overværelse åbnet skrinet og lagt pengene 
der i, og de vare siden af konsorterne blevet delt, og der blev 
ikke anket derpå; men siden havde N. J. inden tinge spurgt, 
hvorledes han var kommet i det skrin, og han svarede da, at 
hvis han sagde, at han ulovlig var kommet deri, havde han 
sagt ham det på som en tyv, til han beviste det; by fogden, 
som var hans uven, havde stædt dele over ham herfor, og ind
stævnte dömt delen ved magt uden at anse hans beretning, at 
N. J. forst forulæmpede ham for tingsdom, og at han kun 
havde tilsagt N. J. samme ord, indtil så længe han kunde 
overbevise ham dem; den dele burde blive magtløs. Hid
stævnet var byfogden, byskriveren og N. J. TJldborrig. — 
Borgemester Kield Jørgensen og rådmand Niels Grisbeck mødte 
og var dommen stændig; den burde blive ved magt og J. Strud
vad give dem kost og tæring. Dom: „Efterdi J. Strudvad 
hafver tilsagt N. Jensen slige ererørige ord oc derfor er blefven 
delt efter hånd sligt icke kunde bevise, oc borgemester oc raad 
fordi hafver dømbt saeme dele ved magt, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at borgemester oc raads domb bør ved 
magt at blifve oc hannom pligtich at igiengifve dennom billig 
kost oc tering.“ Hdb. 20, 169—71,

x) Reces 1558 § 20,
14*
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13. juni. (Fr. kongen, H. Hammel, H. Løcke, S. Maltisen.} 
Clemmid Søfrensen, borgemester i Veille og provst i Jel
ling syssel, tiltalte Casper Markdanner til Siøgaard,. 
embedsmand på Koldinghus, fordi han til Tyrrild herredsting 
havde forfulgt og fåt dom over ham, for han havde bortfæstet 
kirkekorntienden af Bresten sogn til Knud Brahe til Engelst- 
holm uanset, at han som et membrum capituli i Riber dom
kirke var noksom berettiget til samme gærning, og det udaf 
årsag, at hans formand her Peder Oelsen, provst, havde fæstet 
samme tiende af her Jørgen Lycke og Erik Lycke, som havde 
vor faders befaling at taksere alle kirketiender over alt Nørre 
Julland for afgift og siden bortfæste dem; ligeledes skal hans 
hustru have fæstet tienden af Hendrik Belov, den tid befalings
mand på Koldinghus; da hendes husbond m. Niels Villomsen 
blev forlænt med provstiet, lod han det der ved bero, men 
disse personers forseelse burde dog ikke komme ham til for
hindring på kapitlets og provstiets vegne; provsterne i Jelling 
søssel havde altid haft deres kapellan siddende ved kirken og 
der havde ikke været nogen residerende præst, for end Oluf 
Pedersen, fordum borgemester i Ribe, indsatte sin son til præst 
der, som siden blev forlænt med provstiet, så præsterne i 
Bresten sogn altid have taget deres kollats af provsterne i 
Jelling syssel og ikke af lænsmændene. J. Løcke og E. Løcke 
havde vor herrefaders generalmandat på alle kirktiender for 
vis afgift at taksere og bortfæste, men der med vilde kongen 
ikke fratage kapitlet og provsten deres rettighed, og med 
mandat af 1580 forbeholdt han kapitlet den; da den gejstlige 
jurisdiktion blev forandret 1582 fra stiftslænsmændene og til 
lænsmændene i hvert læn, blev kapitlerne forbeholdt, hvis jura 
patronatus de havde til nogen kirker; da altså jus patronatua 
til Bresten kirke altid havde fulgt provsten i Jelling syssel,, 
burde den fremdeles følge ham og hans fæstebrev til Knud 
Brahe på den kirketiende blive ved magt. Han i rette lagdel 
1. Fredrik II.s brev af Vamdruppe 14. juli 1580, hvor ved det
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forbydes alle at forgribe sig på Riber kapittels frihed. 2. sammes 
brev af 23. jan. 1566, hvor ved han undte Peder Ollufsen Jel
ling syssels provsti efter hans faders død. 3. sammes brev af 
Skanderborg 7. septbr. 1578, hvor ved han udlagde her P. 
Ollufsen, forlænt med Jelling provsti, vederlag for en kirke
gård i Nørvangs herred i Venge, som blev bortskiftet til Peder 
Jul til Alsted. — C. Markdanner lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg, hvor efter her Peder Ollufsen, som vel vidste 
Riber kapittels statuter, havde Bresten korntiende i forlæning 
af stiftslænsmanden på Riberhus, og hans hustru og m. Niels, 
som var provst for C. Søfrensen, havde ikke klaget derpå; 
denne beråbte sig på kapitlets frihed, men frembar intet til 
der med at bevise, at Riber kapittel eller hans formænd havde 
ret til at bortfæste samme tiende; kronens anpart af hin tiende 
befattede ingen sig med, men kirkens, som vedkom provstiet, 
havde provsten selv i fæste af kongens lænsmand; han burde 
forskånes for C. S.s unødige stævning og denne stå til rette 
for kost og tæring. Derhos i rette lagdes: 1. vor herrefaders 
fæstebrev af 10. avg. 1572, givet her Peder, præst i Bresten, 
på sognets tiende. 2. Henrik Belovs fæstebrev af 10. febr. 
1585, givet Kierstine Nielsdotter, her P. Ollufsens enke. 3. 
m. Niels Villumsens missive, hvori han bekendte, at han al 
den stund, han var forlænt med provstiet, ikke søgte Riber 
kapittel eller kendte anden øvrighed end lænsmanden og bispen. 
— Her imod i rette lagde C. Søfrensen Riber kapittels brev, 
at Olluf Pedersen, borgemester i Ribe, som var forlænt med 
provstiet, holdt sig til kapitlet, var medregnet for et kapittels 
inkorporeret lem og sammen med prælater og kanniker havde 
givet skat af provstiet i fejden. Dom: „Efterdi Jelling syssel 
profvistie haver af arrilds tid ligget under Riber capittel, som 
med tvende vor kierre herre faders brefve, det ene anno 1566, 
oc det andet anno 1578 udgifvet, er at bevise, oc profvisterne, 
som der med hafver verit forient, hafver verit holdet for 
capittels incorporerit lemmer oc hafver udi capitlet udgifvet
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hvis tynge dennom af saeme profvistie haver verit paalagt udr 
den svenske krig, oc for ne profvister hafver plenum jus patronatus 
til Bresten kirke, paa hvilket beneficium profvistiet oc er 
funderit, oc profvisterne udi capittelit hafver ald tid haft 
rettighed til kirkens tiender at bortfeste, hvilke deris privilegier 
saa vel som alle andre af voris forfedre, saa vel som af os 
self naadigst ere confirmerede, da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at Jelling syssel profvistie bør at følge Riber capittel^ 
oc den rettighed til kirkens part af Bresten sognetiende at 
bortfeste bør at følge C. Søfrensen oc efterkommendis profvister 
ubehindert.“ Hdb. 20, 171—74,

13. juni. (Fr. de samme.) Christoffer Rosenkrandz. 
til Koxbølle tiltalte ved fuldmægtig Børge Rosenkrandz 
til Sønderskouf, fordi han ikke havde holdt det skadesløsbrev 
af Hundebek 8. febr. 1606 (fr.), han havde givet ham, fordi 
han havde sagt god for hans søster Birgitte Rosenkrandz, Moens 
Juls enke, for 6000 dir. til Clavs v. Buckvold, wonhaftig til 
Kil, af hvilke penge fru B. R. ikke havde givet rente for 
1607, da B. R. havde fomojet den, eller 1608, da denne ikke 
vilde betale den; han (C. R.) havde så ved brev af 28. febr. 
1608 (fr. i kopi) indmanet ham og hustru fru Margrete, og 
vel havde fru M. indholdt maningen, men han havde dog 
hverken fåt skadegæld eller sin hånd og segl; B. R. burde 
skaffe ham dette med kost og tæring. — Børge Trolle til 
Troldholm mødte for B. Rosenkrandz med indlæg, hvor efter 
han ikke vidste x sig at erindre, at han havde givet C. R. noget 
skadesløsbrev; havde han noget, burde det i rette lægges; 
C. R. havde ikke sendt ham nogen indmaning, men skrevet 
hans hustru et skeldsbrev til, da hun var på Sønderskouf og 
han i Skåne. Da B. Trolle fik det skadesløsbrev at se, be
skyldte han det for ikke at være forseglet med B. R.s segl, ti 
der fandtes ikke deri det rette, danske Rosenkrandzers våben» 
som B. R. og hans forældre og blodsforvandte førte. Han
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beviste med byfogdens og 4 borgeres brev, at fru Margrete 
var inddraget i Kolding, havde indlagt pengene der og begæret 
at se sin husbonds skadesløsbrev, men der var ingen tilstædé, 
som vilde annamme pengene, skont hun fortøvede i to dage; 
deeuden var hun 2. gang kommet til Kolding den 2. mårs, 
men der var ingen kommen med skadesløsbrevet; B. Rosen
krandz burde være kvit for den tiltale. Dom: „End og B. 
Rosenkrandz formener, det ikke sit segel at vere, som skal 
findes for forne skadesløsbref, dog epterdi hånd icke ville fuld
kommelig sicte oc vide det for falsk, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at B. Rosenkrands bør saeme bref at 
holde oc efterkomme oc holde C. Rosenkrands saeme løfte 
skadesløs epter saeme brefs liudelse; men hvad belanger dend 
indmaning, da efterdi det bevises, at frue Margrette Juel efter 
saeme manelse er inddragit udi Kolding, oc der begierid at 
se sin hosbonds bref oc erbødit sig at ville betaile efter saeme 
manelse, oc der nedsat saa mange pendinge, hans manelse 
omformelder, oc ingen er kommen, som saeme pendinge ville 
annamme, oc hinde derfor kvittere, da bør B. Rosenkrandz 
for denne hans tilltale kvit at vere.u Hdb. 21, 175—77.

13. juni. (Fr. de samme.) Christoffer Rosenkrandz 
til Høgsbroe som værge for PederNorbyes born tiltalte 
(indlæg) Chresten Munk til Ørnhofvid, fordi han som 
hornenes stefader brugte deres gods formedelst 2 undersketlige 
tyske breve af 1588 og 1590, som Peder Norby havde givet 
hans hustru fru Dorrette Rosenkrandz på brudskat og morgen
gave, og hvorefter hun, hvis han døde uden livsarvinger, skulde 
beholde Urup med gods, indtil pengene ble ve betalt; dette 
brev var efterkommet, i det P. Norbye havde 3 livsarvinger 
med hende, og fru D. R. efter gode mænds bevisning havde 
fåt vederlag for brudeskat og morgengave, i det hun tog til 
sig breve og håndskrifter på mere end 2000 dir., som fandtes 
i P. Norbyes skrin i København, der han døde. Herom i rette
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lagde han Johan Norbyes brev og et makuleret register og 
mente nu, at hine breve ikke burde komme P. N.s born til 
forhindring. Hidstævnet var Carsten Rosenkrandz til Skouf- 
gaard. — C. Munk mødte med indlæg, hvorefter P. Norbye 
havde til sig annammet hans hustrus brudeskat 2000 rdl. og 
dertil givet hende 500 rdl. til morgengave og givet hende 
Urup til fri brug, om hun overlevede ham og pengene ikke 
bleve hende erlagt, hvilket han og med P. N.s 2 breve beviste. 
Den registrering, der blev gjort i Kbh., var ikke rigtig, og 
J. Norbyes og Otte Rosenkrandzes breve vare udgivne ved 12 
år efter sligt skulde være sket; han kunde med Carsten R.s 
brev (fr.) bevise, at tvende håndskrifter af Albret Gallskøtt 
og Hendrik Norbye på 900 dr., der findes i det register, som 
O. R. og J. N. om vinde, vare givne Christoffer R.; Urup- 
gaard var tildomt ham med Slaug herredstings dom 8. oktbr. 
1607 (fr.) og burde følge ham, til hine penge blev betalt. 
Dom: „Efterdi P. Nordbyes brefve, hånd frue D. Rosen- 
krands gifvet hafver, udtryckeligen formelder, at hun skal 
beholde Urupgaard oc goeds, indtil saa lenge hindes brudskati
oc morgengafve blifver hinde betalt oc fornøiget, oc C. Rosen- 
krands icke beviser, det sket at vere, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at Urupgaard og goeds bør hinde at 
følge, indtil saa lenge forne brudskat oc morgengafve blifver 
hinde erlagt oc betalt efter P. Norbyes forskrifnings liudelse.“ 
Hdb. 20, 178—80.

J) Hdb.-. Johan.

14. juni. (Fr. kongen, II. Hammel, S. Maltisen.) Niels 
Krabbe til Tostedlund som lovværge for sin søster jomfru 
Helvig Krabbe til Kiøbyegaard tiltalte ved fuldmægtig Jacob 
Lycke til Tandrup, befalingsmand på Lund i Mors, fordi han 
med en af vor her faderfader og rigens råd afsagt dom, som 
hans farfader Eiller Lycke til Torp havde forhvervet, vilde til
holde sig for endel en ejendom i Tye i Hiermold, som kaldes
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Kringe og Esdal, hvilken dom besluttes på Peder Ebbesens og 
flere gode mænds dom, men hin kongedom var forhvervet med 
vrang undervisning, siden han og hans søskende, som den gang 
vare umyndige (han selv var 7 år gammel) ikke med deres 
lovværge vare stævnede dertil, skont hans fader nogle år, for 
dommen gik, havde ladet forbyde, at ingen måtte bruge Kringe 
og Eisdal uden hans minde; nogle år efter dommen havde 
Chresten Hvas af E. Lycke æsket sin part af ejendommen og 
de bleve forligte; hans farbroder Lucas Krabbe, som arvede 
den efter C. Hvas, havde hjemlet sine tjænere i Kiølpegårde 
og Kløf, hvad de brugte i den; desuden havde han ikke hørt 
noget om hin dom, for J. L. for 2 år siden lod den bære i 
rette; E. Lycke havde som deres morbroder burdet vidst at 
ramme deres så vel som hans søsters borns gavn og bedste; 
jomfru H. Krabbe havde nu ejendommen i hævd, hvortil den 
havde ligget i 100 og nogen år; den var desuden indvort med 
lovhævd, den havde ikke fulgt E. Lycke i 20 år efter reces
sen1), men fulgt de andre efter hans død, og hin kongedom 
burde derfor ikke komme hans søster til hinder. Hidstævnet 
var landsdommerne i Nørre Julland, herredsfogeden i Hellers
løv herred og P. C. i Hindsel. — J. Lycke lod ved fuld
mægtig i rette lægge: 1. dom af løverdag næst efter søndagen 
vocem jucundidatis 1552, lydende: „E. Lycke bør forskrefne 
hede, Krenge oc Eisdal, at hafve, niude, bruge oc beholde 
efter Peder Ebbesens egen doms liudelse“. 2. indlæg, hvor
efter der havde været en langvarig trætte mellem hans fader
fader og Niels Clemidsens arvinger om den ejendom ligesom 
også mellem ham og Peder Ebbesens arvinger, indtil den blev 
hans faderfader tildomt; hvis Niels Krabbe eller hans forældre 
havde kendt sig rettighed til den, havde de vel taget genbrev 
mod P. Ebbesens arvingers lås lige som hans faderfader gjorde; 
denne havde ikke været N. Krabbes eller hans søskendes 
værge, da dommen gik, og ham havde ejendommen også fulgt, 
dernæst J. Lyckes fader og hans moder, derimod ikke N. Krabbe
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og hans søster, hvad han og med tingsvidne af Hellersløf 
horredsting 24. maj 1608 beviste; den var ham tildomt med 
herredstings og landstings dom (fr.); ejendommen burde følge 
ham og N. Krabbe give ham kost og tæring. Dom: „Efterdi 
vi befinde, en vor herre faderfaders endelig domb at vere ud
gangen anno 15S2, udi hvilken forne eigendom Kringe oc Eis
dal er tildømbt Eiller Lycke, oc med tingsvinde bevises, at 
saeme eigendom hafver fult hans arfvinger oc er Jacob Lycke 
til herridsting oc landsting tildømbt efter saeme dombs liud- 
else, da sagde vi der paa saaledes af for rette, at forne eigen- 
domb Kringe oc Eisdal bør her efter at følge J. Lycke epter 
forne dombs liudelse.*4 Hdb. 20, 181—83.

*) Reces 1558 § 50.

14. juni. (Fr. de samme og J. Fris.) Hans Jacobsen 
lademager, borger i København, tiltalte Jørgen Fris til 
Krastrup, råd, og Hans Lindenov til Ødsløf, embedsmand 
på Hammershus, fordi de ved dom af Viburg landsting 28. avg. 
1591 (fr.) efter en unojagtig og ikke til tinge given kvittans 
havde domt, at han ikke måtte stævne eller tale på den arv, 
der var tilfaldet hans hustru efter sin broder Rasmus Knudsen 
i Randers; dommen burde være magtløs og de give ham kost 
og tæring. Hidstævnet var alle de, der havde vundet i sagen, 
eller deres arvinger. J. Fris mødte med H. J.s kvittering af 
Randers rådhus, som han siden havde vedkendt sig til Galten 
herredsting; dommen burde blive ved magt og H. J. give kost 
og tæring. Dom gaves efter J. Frises påstand. Hdb. 20, 
183—85.

14. juni. (Fr. kongen, H. Ramel, S. Malt isen.) Lavrids 
Ubbing, rådmand i Flensborrig, tiltalte Bendigs Randzov, 
nu værendes i Haderslef, til efter sit brev af 1607 i de 8 dage 
trium regum (fr) skadesløst at betale sin gæld med 3000 mrk. 
lybsk, hver mrk. til 16 sk. — B. R. fremsendte indlæg, hvor
efter forhalingen var sket for den langvarig sygdom, han havde
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været medhaftet; han havde tilbudt at betale med gods, hvad 
L. U. ikke vilde indgå. Dom gaves efter L. Ubbings påstand. 
Hdb. 20, 185—87.

15. juni. (Fr. kongen, A. Hvitfeld, H. Farnel.) Peder 
Frandsen, vor herrold, tiltalte Anders Hedboes arv
inger, fordi de ikke havde efterkommet vor egen og vort 
råds dom af Haderslef 23. febr. 1594 (fr.), hvorefter alle arv
inger til det gods AaBtrup inden st. Martini skulde med konsed 
indføre, hvad de havde arvet; han havde også forhvervet vort 
mandat af Haderslef 30. martii 1598 (fr.) til arvingerne om at 
contentere ham og brødreborn deres anpart. — Niels Andersen 
mødte på egne og moders, Marine Anderskones, vegne med 
indlæg, hvorefter de vel bekendte, at deres fader og husbond 
Anders Nilsen var fødte „paa stafne“ i Aastrup og arving til 
godset, men i sin faders velmagt var han uddragen fra denne 
og om siger kommet til Hedboe ved Varde, hvor han og hun 
kom i ægteskab; da hans forældre Nils Pedersen og Ingborg 
Nilskone i Astrup døde, havde han begæret skifte, men fik det 
ikke, hvorimod han med konsed havde indført efter vor dom, 
hvad der bevistes med tingsvidne af Hvidding herredsting 17. 
septbr. 1594; derimod havde P. Frandsen ikke gjort indførsel 
på sine og brødreborns vegne, der også skulde være med
arvinger til Astrup gods; vor befaling til eksekution vedkom 
ikke dem, da de havde efterkommet den 4 år, for den udgik; 
at hendes mands brødre og faderbrødre havde stillet P. Frand
sen tilfreds, fordi de havde brugt af hans gods, var tilbørligt, 
ti de bo på stavnen, men Anders Nilsen havde intet brugt af 
ejendommen eller fåt af den rørlige bo enten af arv eller old- 
arv; de burde være kvit for hans tiltale og han indføre på 
stavnen i Astrup den arv, brudskat og andet, som hans moder 
havde fåt af boet. Dernæst i rette lagdes tingsvidne af Vid- 
ding herredsting 28. avg. 1592 om, at Anders Nielsen i Hedboe 
blev forligt med sine brødre Fedder og Trogels Nielsen om



220 Kongens og rigens råds domme 

deres fæderne og møderne arve og om særgods og egen vunden 
penge, og N. Andersen gav til kende, at P. Frandsen til Vester 
herredsting 20. juni 1607 efter vor dom havde ladet æske 
fyllest af dem for den lod Anders Nilsen har medarvet efter 
P. Frandsens oldefader og oldemoder i Aastrup; hans moder 
havde da tilbudt at ville-rette for sig, så vidt hendes anpart 
i løsøre angik, men der var ingen tilstæde, som vilde hænde 
samme udlæg; derimod vilde hun ikke vedkende sig at være 
arving til nogen liggendes grund, og efter sligt tilbud vilde 
fogeden ikke stæde æskning beskrevet over hende eller over 
Niels Andersen, som skød sig til bytinget i Varde, hvor han 
havde taget borgerskab, hvad også blev bevist for os med 
samme æskning. Dom: „Efterdi det befindes, at vort dom- 
bref, daterit Haderslef hus dend 27. februarii anno 1594 til
holder de Aastruppe arvinger med lougen at indførre, hvis de 
ud af boit bekommit hafver; disligeste bevisis, at Anders Hed- 
boe hafver edelit hans kønsed och loug til Hvidding herrits- 
ting same aar dend 11. novembris och i saa maade vor domb 
efterkommit; sammeledis er en monitorial forhverfvit oc ud
gangen 1598 dend 30. martii, der udi P. Frandsen formener 
samme indførsel icke saa rigtig at vere giort, som det sig 
burde, hvilken munitorial er lest oc forkynt til det ting, som 
A. Hedboe boit hafver, for anno 1607, som er ungefelligx) 
10 aar forleden efter dend er udgangen, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at A. Hedboe hans arfving bør for dend 
P. Frandsens tiltalle kvit at vere; men dersom hånd hafver 
[hans] kønsed noget at beskylde icke at vere saa rigtig, som 
det sig bør, da gaae der om, hvis ret er, naar der om loug- 
ligen fordris.“ Hdb. 20, 187—89, Kone. 88.

x) Sål. Hdb.; Kone, ungeferlig.

15. juni. (Fr. de samme.) Fru Marren Lange til 
Søbyegaard, Offe Nielsens enke, fik ved fuldmægtig dom over 
Hans Brun til Tymmersø, vor skibshøvedsmand, der ikke
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mødte, til skadesløst efter sit brev af 1604 (fr.) at betale 80 
dl. for 3 grå heste. Hdb. 20, 189—90, Kone. 83.

15. juni. (Fr. de samme.) Christoffer G i er s trup til 
Sæbygaard og fru Karine Strangisdaatter til Donslund, 
Christen Juels enke, fik ved fuldmægtig dom over C lav s 
Nielsen til Langdal, der ikke mødte, til skadesløst at betale 
sine breve (fr.), som de ved opladelsebrev 1606 (fr.) havde 
modtaget af fru Birgitte Rosenkrandz, Mogens Juls enke, fordi 
de selv havde måttet betale Anders Rytter en sum penge, for 
hvilken de havde sagt god for hende. De havde ladet ham 
indmane ved Vogen Vogensen og Olluf Munk, men han havde 
svaret, at gælden var betalt, og at fru Birgitte ikke var så 
lovfast, at hun var mægtig nogen gæld at mane, og derfor 
vidste han ikke at holde nogen indmanelse. Hdb. 20, 190— 
91, Kone. 84.

15. juni. (Fr. de samme.) Peder Munk i Stabykier- 
gaard fik ved fuldmægtig dom over Niels Munk, som ikke 
mødte, til efter sin hustru Kirstine Lavertsdaatters brev (fr.) 
og sit eget sendebrev (fr.), hvorved han konfirmerede hint, 
skadesløst at betale 50 dir. Hdb. 20, 191—92.

15. juni. (Fr. de samme.) Johan Thripper, borger i 
Malmøe, fik dom over Holger Ulfstand til Heckebierig til 
at efterkomme sine to breve (fr.) skadesløst, så vide de ikke 
allerede ere betalt; have de videre regnskab mellem hverandre, 
som H. U. påstod i sit indlæg, da gås derom til deres værne
ting. Hdb. 20, 192—93, Kone. 86.

15. juni. (Fr. de samme.) Axel Galt til Ryomgaard 
tiltalte Børge Rosenkrandz til Ørup til at give ham nøj
agtig skøde på Ryomgaard og gods, på hvilket køb han havde 
betalt 21,500 dir. i guld og enkende daler, og til at stå til 
rette for skade, kost og tæring. — Børge Trolle til Troldholm 
mødte for B. R. med A. Galtis bevis for, at han af B. R.
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havde fåt fru Birgitte Rosenkrandzis skøde til denne på ejen* 
dommen og derhos £. R.s opladelsebrev; han kunde ikke være 
A. Galt videre skøde pligtig. Dom: Da B. Rosenkrandz 
har annammet fuld betaling for Ryomgård og gods, bor han 
give A. Galt en nojagtig skøde, så han kan være forsikret, om 
noget deraf blev ham afvunden, og derimod fru Birgittes skøde 
og hans opladelsebrev at følge ham. Hdb. 20, 193—94, 
Kone. 89.

15. juni. (Fr. de samme.) Anders Skramb til Ded- 
bieriglund tiltalte Peder Skram til Strand by gaard, fordi 
han på sin afg. søsterdatter, jomfru Ide Munkis, vegne havde 
bevilget og medforhvervet vores befaling til gode mænd om at 
skifte løsøre og gæld mellem ham, hans egne born og hans 
afg. hustrus born, men dog forst ikke mødt, siden vel mødt 
og skiftet løsøret, men ikke gælden, så A. Skramb var blevet 
manet for den og havde måttet udlægge en del; han havde 
forhvervet de gode mænds stævning over P. Skramb og Ifver 
Fris til 17. juni 1607, og da blev han forligt med I. Fris om 
gæld og andet, men P. Skramb havde undslaget sig; han 
burde skifte gælden og stå til rette for skade. — Jakob Skram 
til Fruergaard mødte for P. Skram og gjorde rede for, at 
gælden ikke var blevet skiftet, fordi snart den ene, snart den 
anden havde haft forfald, men hvad gælden angik, så tilkom 
A. Skramb og hans born de 9 parter, ungeferlig 300 dir.; 
derimod skyldte A. Skramb jomfru Idde Munk 2000 dir. med 
to års rente, og havde han udlagt noget for hende, vilde han 
kvittere det i samme summa; han vilde skifte gælden, når 
gode mænd vilde være derover tilstæde, og burde være kvit 
for den tiltale. Dom: „Efterdi vor befalling er udgangit til 
nogle vore gode mend, som skulle ofververe deris skifte och 
dennom om hvis tvistige irringer, dennom kunde der udi ind
falde, adskillie, och vi befinde, at P. Skramb hafver skift løs
øre med A. Skramb och icke vilde til gielden at skifte, da
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sagde vi der paa saaledis af for rette, at P. Skram er pligtig 
at stille hannom tilfreds for hans søsterdaatters anpart af 
samme gieid; hafver de siden vidre irringer udi hofvidsagen, 
da at tage vor befalling til gode mend, som dennom der om 
kunde at skillie.“ Håb. 20, 194—96, Kone. 85.

15. juni. {Fr. de samme.) Jens Mogensen til Sinding- 
gaard tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig fru Birgitte Rosen
kran dz, Mogens Juls enke, med sin lovværge, fordi hun ikke 
efter hans skriftlige tilbud (fr.) vilde indløse nogle gårde ved 
Pallisbierig, hvori han havde ladet sig indføre med rigens ret 
for 2100 dir., fordi han selv havde måttet indløse nogle løfter, 
i hvilke han havde været for M. Juel; godset burde følge ham 
for ejendom. Fru B. R. mødte ikke. Dom: Forskrevne 
gårde i Staby sogn bor følge J. Mogensen, hvis han ikke 
bliver udført inden 1/2 år efter ridebrevets lydelse. Hdb. 20, 
196, Kone. 88.

15. juni. {Fr. de samme.) Mads Hansen, foged på 
Nørholm, fik dom over Benedix Randzov til Brandholm, 
som ikke mødte, til efter sit brev af 1607 (fr.) skadesløst at 
betale 50 dir. Hdb. 20, 197, Kone. 78.

15. juni. {Fr. de samme.) Jomfru Margrette Bilde 
Eriksdaatter fik ved fuldmægtig dom over fru Birgitte 
Rosenkrandz, Mogens Juls enke, som ikke mødte, til efter 
sine 5 breve af 1605—6 at betale 620 dir. skadesløst. Hdb. 
20, 197—98, Kone. 77.

“15. juni. {Fr. de samme.) Melkor Tilstand til Axel- 
vold tiltalte (indlæg) Lauge Urne til Belteberg, landsdommer 
i Skåne, fordi han ved dom af 9. juni 1604 (fr.) havde tildomt 
ham at stå Børge Rosenkrands til rette anlangende et løfte for 
afg. Hans Speigel, skont kgl. majts. dom af 1602 l) formældte, 
at forloverne skulde stå last og brast med hverandre og ud
lægge hver sin anpart og B. Rosenkrands udi samme skade og
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udlæg at fornoje sin broder så vidt, som ham tilkom; efter 
denne dom havde Axel Rosenkrands fåt fuld udlæg så vel af 
ham (M. U.) som af B. R., som dog nu havde fåt rigens for
følgning over ham (M. U.) for sin anpart; B. R. burde stå til 
rette for, hvad han således imod eders majts. dom havde af
trængt ham med urette. — B. Rosenkrandz lod ved fuldmægtig 
i rette lægge indlæg, hvorefter han for sit løfte for H. Speigel 
for 2000 dir. havde måttet udlægge-2750 dir., og da Melkor 
Uistand var hans hægter for samme løfte, søgte han ham og 
blev indført i hans gods; da han altså havde søgt ham som 
en hægter og ikke som en medforlover, der efter vor dom 
alleneste burde betale sin anpart, burde dom og forfølgning 
blive ved magt. — Lave Urne lod i rette lægge indlæg, hvori 
han var sin dom stændig. Dom: „Efterdi Melkior Ulfstand 
icke er tiltalt for en medforlofver, men som en hegter, som 
hafde hegted til B. Rosenkrands for hvis løfte, hånd til frue 
Anne v. Buckvold for Hans Spegel lofvit hafde; hånd oc self 
hafver bekient sig en hegtere derfor at vere och vedgaaet samme 
løfte, och fordi efter hans egen bekiendelse er til herritsting 
och landsting tildømpt at holde hannom for samme løfte 
skadisløs, och vor och rigens forfølling der efter er hannom 
ofvergaaet, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at vor 
landsdommers domb bør ved magt #t blifve och B. Rosen
krands bør for denne hans tiltalle kvit at vere.;< Hdb. 20, 
198—200, Kone. 87.

!) Samling 1595—1604 s. 334—37.

15. juni. (Fr. de samme.) Christoffer Lycke* til 
Hessel og Johan Brockenhus til Tostrup tiltalte fru 
Birgitte Rosenkrandz, Mogens Juels enke, fordi hun ikke 
efter deres skriftlige tilbud havde indløst noget gods ved 
Pallisbierg, hvor i de vare bievne indførte, fordi de selv havde 
måttet indløse løfter, som de havde gjort for Mogens Juel tij 
Jørgen Abildgaard for 1000 dir. og til Kield Brockenhus for
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130 dir.; hine gårde, som vare tildomte dem til herredsting 
og landsting, burde følge dem for ejendom. — Fru B. R. mødte 
ikke. Dom: Hine gårde bor følge C. Lycke og J. Brocken- 
hus for ejendom. Hdb. 20, 200—1, Kone. 90.

15. juni. (Fr. de samme.) Anders Skramb til Ded- 
berglund tiltalte Ifver Mjunk til Krogsdal, fordi denne havde 
påført ham „en dreflig stoer trette oc skade“ ved ikke at have 
villet indfinde sig efter kgl. befaling og skifte løsøre, breve og 
gæld efter hans afg. hustru; da I. Munk ikke vilde skifte afg. 
Jørgen Munkis bo, for han og hans hustru kom til sammen, 
måtte hans hustru, der deres bryllup var berammet, låne 
klæder, kister og skrin, da hun intet vilde forrykke af boet;
l. Munk havde derimod indgåt i boet og annammet 11 lod 
1/2 kvintin løs guld, 2 guldkæder, 2 indserperler, nogle harnisker
m. m., og dette løsøre havde han ikke senere villet levere fra 
sig; dette burde han gore. — Børge Trolle til Troldholm 
mødte for I. Munk og berettede, at denne havde mødt i Holste- 
broe og tilbudt en reversal på hine guldkæder og perler, som 
A. Skrambs egen hustru havde givet på at have annammet 
dem til sine døtre, men A. S. vilde ikke anse den, og den 
blev derfor indsat i borgemester og råds værge, hvad han 
beviste med disses brev af 1607. Dom: I. Munk bor for 
den A. Skrambs tiltale kvit at være. Hdb. 20, 201—2, Kone. 
76—77.

15. juni. (Fr. de samme.) Hans Lange til Nørholm fik 
ved fuldmægtig dom over Benedicts Randzov til Brand
holm, som ikke mødte, til skadesløst at betale 30 goldgylden, 
som han efter sit brev af 1607 (fr.) var skyldig til H. L.s 
afg. hustru, frue Karine Clavsdaatter2). Hdb. 20, 202—3, 
Kone. 79.

*) Et andet sted i dommen kaldes hun: frue Karren 
Strangisdaatter, fordi hun hørte til slægten Strangessbn.

15
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15. juni. (Fr. de samme.) Magdalene Pedersdaattei 
indvånerske i København, fik ved fuldmægtig dom over Axel 
Aage s en, vor mand'Og tjæner, som ikke mødte, til skades
løst efter sit brev af 1604 (fr.) at betale hende 130 dir., for 
hvilke han havde sat hende til underpant 3 sølvdaggerter, 1 
lidet guldarmbånd og et konterfej af guld; hun skulde så 
levere ham sit pant igen. Hdb. 20, 203—J, Kone. 80.

15. juni. (Fr. de samme.) Niels Pedersen Riber, 
borger i Aalborig, fik dom over Clavs Nielsen til Langdal, 
som ikke mødte, til efter sit brev af 1605 (fr.) skadesløst at 
betale 100 dir. Hdb. 20, 204, Kone. 71.

15. juni. (Fr. de samme.) Bernt Jungen, borger og 
apoteker i Århus, fik dom over fru Birgitte Rosenkrandz, 
Mogens Juels enke, som ikke mødte, til efter sit brev af 1606 
(fr.) skadesløst at betale 333 dir., samt 132 dir., for hvilke 
hun havde sat ham en guldkæde i pant, og endnu 45 dir. 
Hdb. 20, 204—5, Kone. 82.

16. juni. (Fr. kongen, H. Hammel.) Katterine, Efvert 
V e 11 i s, indvånerske i Flensborig, fik ved fuldmægtig dom 
over fru Birgitte Rosenkrandz, Mogens Juels enke, som 
ikke mødte, til efter M. Juels brev af 1604 (fr.) til Jesper 
Braue, borger i Flensborig, skadesløst at betale 3400 dir. 
Hdb. 20, 205—6, Kone. 95.

16. juni. (Fr. de samme.) Kartrine, Efvert Vettis 
enke, indvånerske i Flensborig, tiltalte/indlæg) ved fuldmægtig 
01 luf Munk til Kvistrup til efter sin søster, Kirstine Munks, 
brev af 1602 (fr.) skadesløst at betale 4§31/2 dir., siden han 
var blevet søsterens gods og arvelod mægtig og havde taget 
hende i hægte, efterdi hun havde forsét sig, siden hun udgav 
samme håndskrift. — O. Munk lod ved fuldmægtig berette, at 
det var ubevist, at hans søster havde udgivet slige breve, ikke 
heller, at han som hendes rette lovværge havde samtykt og
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forseglet dem; „efterdi hustru, som er gifven i mands vold, ei 
maa af hende nogit af sit gods, oc hvem det kiøber skal tabe 
sit verd1), da formente hånd megit mindre, at hans søsters 
bref, som vor under hans vergemoel, burde at anses“; dette 
vilde og være mod kgl. domme. Dom: Da O. Munk ikke 
har forseglet eller underskrevet sin søsters brev, og gælden 
ikke er gjort med hans vilje, bor han for den tiltale kvit at 
være. Håb. 20, 206—7.

x) J. lov 3, 44.

16. juni. (Fr. de samme.) Morten Vilche, borger i 
Viborg, tiltalte Niels Kaas til Birkeids til på hans broders, 
Giord Kaasis vegne, efter dennes brev af 1600 (fr.) at betale 
74 dir., siden han havde ^nnammet broderens gods. — N. Kaas 
lod ved fuldmægtig berette, at han ved G. K.s skødebrev l.juli 
1601 (fr.) havde købt Tuorup hovedgård med gods og derfor 
erlagt betaling; han burde være kvit for tiltalen. Dom: Da 
M. Villiche ikke beviser, at N. Kaas har til sig annammet G. 
Kaasis gods til dermed at betale dennes gæld, og da N. Kaas 
har af købt ham det for guld og penning, så bor N. Kaas for 
hans tiltale kvit at være. Hdb. 20, 207, Kone. 97.

16. juni. (Fr. de samme.) Peder Ibsen, borger i Aar
hus, fik dom over fru Birgitte Rosenkrandz, Moegens 
Juels enke, der ikke mødte, til skadesløst efter sit brev af 
1606 (fr.) at betale 296 dir. Hdb. 20, 207—8, Kone. 94.

16. juni. (Fr. de samme.) Biørn Markvor sen, borger 
i Viborg, fik dom over fru Lene Gøie til Trunderup, Jacob 
Hvidis enke, med sin lovværge til i henhold til Erik Bilde til 
Kiersgaard hans følgebrev (fr.) på det denne givne gældsbrev 
af 1605 skadesløst at betale 260 rdl. Fru L. Gøie lod ved 
fuldmægtig i rette lægge indlæg. Hdb. 20, 208—9, Kone. 99.

16. juni. (Fr. de samme.) Didrik Povisk til Petters- 
dorf tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig fru Karine Maltis- 

15*
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daatter, Tim Rosenkrandzis enke, til efter sit brev af 1601 
8 dage trium regum (fr.), som Ifver Munk til Tvis og Giord 
Kaas til Torupgaard havde medbeseglet og underskrevet som 
forlovere, at betale 2000 rdl., som hun var hans hustrus fader, 
afg. Otte van Qvallen, skyldig. Endvidere tiltalte han Ifver 
Munk til N., fordi han intet havde villet betale samme løfte 
som selvskyldner eller villet agte hans indmanelse; fru K. M. 
og hendes forlovere burde en for alle erlægge hovedgæld og 
rente og stå til rette for kost og tæring. — Fru K. M. og 
I. M. mødte ikke. Dom: „Frue K. Maltisdaatter er pligtig 
hindes udgifne bref och segel at holde oc efterkomme och be- 
talle och fornøige D. Paavisk hofvidstoel och efterstaaendis 
rente oc holde hannem det skadesløes efter hindes udgifne brefs 
liudelse. Hvis det icke sker, da I. Munk pligtig vere som 
selfskyldiger och forlofver hannem for hofvidstoel, koest och 
tæring och skadegield at tilfridsstille efter samme brefs ind
hold.« Hdb. 20, 209—10, Kone. 93.

16. juni. (Fr. de samme.) Herluf Daa til Snedinge, 
befalingsmand på Island, tiltalte ved Olavs Daa til Rafnstrup 
som fuldmægtig Vulf Straale, vor mand og tjæner, fordi 
han havde ægtet sin hustru Margrette Daa, H. D.s søster, imod 
hans og andre hendes slægt og venner, som burde råde for 
hendes giftermål, deres vidskab og vilje; hans søster havde 
derved forbrudt sit jordegods, og han burde som hendes næste 
værge volde og forvalte det i hendes livstid efter loven x). — 
V. Stralle mødte med indlæg, som lød: „Eftersom Herlof Daa 
formener mig icke at hafve hannem som en ret verge tiltallit 
om hans søster, som jeg efter guds forsiun til min egtehustrue 
bekommit hafver, oc at det skulle vere sked imod flere hinders 
venners vilge och sambtøcke, saa er det icke sked i dend 
mening, at jeg Herluf Daa eller andre min hustruis venner 
nogen foragt eller spot tilføre eller anmode vilde, men mere 
at jeg som en fremmid mand oc dette lands oc riges vis, brug 
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och loug udi alle maade ubevist icke hafver vist mig saaledis 
at erholde; disligiste vor jeg med faa paa dend tid bekient, 
och tolde min vilkor ocli leiglighed icke stoer bekoestning, dog 
hafver jeg besøegt hindes svoger oc syster, som nerverrendis 
vor, at komme til ords, oc dennem muntlig tiltallit, oc somme 
hafver jeg ladit derom besøege skriftlig, hvilkit oc skulle sked 
til Herluf Daae, dersom hånd icke paa dend tid hafde verrit 
paa Island, end og min hustrue icke viste, hvor hun sig til 
hannem skulle forlade, efter hånd hinde self med delle och 
forfølling for kongl. mait. och rigens raad hafver forfult2) och 
ladit sig finde icke som hindes broder, der hindes beste vilde 
vide, men som dend, der vilde herie och icke verie3); samme- 
ledis formerkte jeg, at jeg vor af nogle hindes venner megit 
foragtit, efterdi mit arfvegoeds vor mig udi Sverig fratagit, 
dog tacker jeg gud, at det er icke sket for nogen uerlig saeg, 
men for min si. faders troskaf skyld, som hånd sin herre och 
konge med sin æd och døed bevist hafde, end og jeg, gud ske 
lof, er kommen af saa goed herkomst, at jeg er hindes lige. 
For det andit saa hafver jeg som en fremmid mand icke 
anderled is kundet forstaae, end at Herluf Daae hafver afstand i t 
sit vergemoel, eftersom hans bref, hånd sin søster gifvit hafver, 
formelder, at hun skulle self annamme, regere och forrestaa sit 
arfvegods, hvilket ocsaa sket er udi nogle aar, siden gud 
kallede hindes si. fader och moder, indtil hånd hafver for- 
hverfvit en kongl. arest paa samme gods; saa hafver H. Daae 
ochsaa tilføigit mig for min persoen stoer ulempe baade om 
min adelige herkomst och om jeg vor egte føed, for hvilkit 
jeg hafver mig erklerit hos kongl. mait. och yddermere, gud 
ske lof, erklere kand, om behof giøris, och hafde H. Daae til- 
forne burt lade forhørre, om jeg vor af adelige herkomst och 
egte føed, før end hånd anderledis for min naadigste herre och 
konge førde om mig sin vrange beretning. For det tredie 
befindes dog voris egteskaf at vere sked och samtøkt af nogle 
hindes venner, och er icke hemmelig men offentlig och erlig
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udi got, erligt folkis af adel och andres nerverelse i Ysted 
holdit oc icke nogen forbud eller advarsel af nogen sket, som 
bedre end jeg viste, om nogit emod lougen (som jeg dog icke 
forhaaber) sket er. For det fjerde forser jeg mig nest guds 
hielp, at min hustrue skal ingen uerlig saeg ofverbevises, hvor 
med hun sit arfvegods forbryde kunde oc icke i lougen at 
forstaaes om dennem, som sig erlig udi egteskaf med deris 
jefnlige begifver, men om dennem, som sig udi letferdighed och 
ulige egteskaf lader befinde, och inted, det jeg ved, findes enten 
udi recessen eller haandfestningen, som min høstrue hindes 
arfvegods fradømmer; saa er her och flere exempel udi slig 
maade før sked udi Danmark, dog de icke hafver mist deris 
arfvegods derfor, naar det er sket erligen och ved deris jefn
lige. For det fembte min store attraa och begiering til at 
gifte och sette mig her neder at boe udi dette høigloflige 
kongerige Danmark, er dend gode loug och røgte udi mange 
omliggende lande, dend gode politi, skik, loug och ret, som 
eders kong. mait. elsker och ved magt holder, hvor ved jeg 
fremmede icke allene kand hielpis och forfremmis, men mange 
af adskillige nationer til det beste befordris, hvilkit jeg oc 
beder och forhaaber af eders kong. mait. naadigste at veder- 
faris. Efter slig forberøert leiglighed beder och forhaaber jeg, 
at min hustru icke skal vere dend enniste och første, som udi 
Danmark skal miste sit arfvegods, for det hun er blefven erlig 
gift ved sin jefnlige, och at jeg, som nu er blefven eders maits. 
undersaatte och tienere, motte ochsaa vederfarris eders maits. 
gunst och naade och befries oc entlediges fra H. Daas tiltalle, 
oc min hustrue hindes arfvegoeds med aid vis och uvis rettig
hed uforment at følge och mig som en anden eders maits. under- 
dannigste och tro tienner at hanthefvis och beskermis, hvilkit 
jeg vil paa det alder høigiste berømme och som en under- 
dannig tro och hørsom tienner imod eders kongl. mait. oc Dan
markis rige mig underdannigste finde lade." Derhos i rette 
lagde han H. Daas brev af Snedinge 30. apr. 1587, hvor ved
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han bevilgede sin søster, „at hun maa oppeberre ald hvis rettig
hed och opbørsel udi hindes arf och gods, hinde efter fader 
och moder kunde tilkomme, dog at hun icke skulle vere megtig 
nogit goeds at bortgifve, pantsette eller selge eller af hende i 
nogen maade uden hans bevilling och sambtøcke, dog vilde 
han sig forbeholdit hafve paa hindes omkostning at forsvare 
hindes gods, om der trette paakomb och icke krefve hinde 
nogen penge for vergemoel.“ Hertil svarede C. Daa, at H. 
Daa ikke dermed havde bevilliget hende at gifte sig uden 
hans og hendes venners råd. Dom: „Efterdi frue Margrete 
Daae uden hindes broders som hindes louglig borne vergis, som 
hindes giftermoel efter lougen burde at volde, saa vel som uden 
hindes neste slegtis och blodsforvanters raad, vilge och samb
tøcke hafver gift sig, och lougen x) udi første bogs 33. cappittel 
formelder: end hafver hun saa ner frender, at de ere saa ner 
verie saa som er fader eller broder, eller sønnesøn eller aalde- 
fader, faderbroder, moderbroder och gifter sig self uden deris 
raad, da volde de hindes gods, men hun lefver, da sagde vi 
der paa saaledis af for rett^J at frue M. Daae hafver giort 
emod lougen, i det hun hafver gift sig self uden hindes vergis 
och neste frenders raad och vilge och bør derfor sit arfvegods 
at hafve forbrut, och hindes broder bør at volde hindes goeds, 
uden hånd vil det efterlade.“ Ildb. 20, 210—12.

’) J. lov 1, 33 og 8. 2) Se Samling 1595—1604 s. 583.
3) J. lov 1,28.

16. juni. (JFr. de samme.) Børge Trolle til Troldholm, 
som i anledning af, at han havde måttet betale 3365 dir. for 
løfter, han havde indgåt for Mogens Juel og fru Birgitte 
Rosenkrandz i lånte Holdsten, af denne havde fåt pante
brev 1606 (fr.) på noget gods i Uldborrig herred i Staby sogn 
på vilkår, at om hun ikke flyede ham en ndjagtig hægter og 
forlover inden bestemt tid, skulde godset være købt og solgt 
til B. Trolle til evig ejendom, — fik nu, da fru B. R. ikke
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havde holdt sit løfte og ikke heller mødte i rette, stadfæstelses
dom på Uldborig herredstings dom af 1. avg. 1607 og Viborg 
landstings dom af 7. novbr. s. å., som domte, at godset burde 
følge ham. Hdb. 20, 212-—14, Kone. 98.

16. juni. (Fr. de samme.) Frands Brockenhus, von- 
haftig i Roskilde, tiltalte Hans v. Mel den til Lundsgaard, 
som med ham og flere havde været forlover for Gabriel Skinkel 
for 2000 dr. og selv havde indløst hovedbrevet og derefter 
krævet hver af medforloverne for sin kvota, hvad han også 
havde fåt af F. B. mod at udgive sin forpligt af Voldersløf- 
gaard 19. jan. 1601 (fr.) på at skaffe ham sin bånd og segl 
fra brevet, — fordi han (H. v. M.) uden hans (F. B.s) minde 
havde skåret nogle af med forlovernes hånd og segl fra brevet, 
så han ikke med det kasserede brev kunde fordre udlæg hos 
G. Skinkels arvinger; H. v. M. burde skaffe ham sådan for
sikring, at han ikke skulde lide skade for sit løfte. — H. v. 
Mellen mødte med gældsbrevet og tilbød at skaffe F. B. sin 
hånd og segl derfra; mere var han ham ikke pligtig efter sit 
brev. Dom: „H. v. Mhelen er pligtig at forskaffe hannem 
sin haand och segel igien fra samme hofvidbref oc hannem der 
emod hans udgifne bref af F. Brockenhus igen at tilstillis; 
dersom och F. Brockenhus vil hofvidbrefvit til sig annamme, 
om han ved nogen sin skadis opretning der med at førdre, 
maa det vere hannem frit fore, det til sig annamme.“ Hdb. 
20, 214—15, Kone. 96.

16. juni. (Fr.de samme.) Chresten Albridsen, borge
mester i København, fik ved fuldmægtig dom over fru Anne 
Skinkel til Fos, Hans Pedersens enke, som ikke mødte, til 
efter sin husbonds brev af 1592 (fr.) skadesløst at betale 77 
dir. 1 mrk. Hdb. 20, 215, Kone. 92.

16. juni. (Fr. de samme.) Villum Speckermand, 
borger i Odense, fik ved fuldmægtig dom over Hans 01 de
land til Veiruppe, som udeblev, til efter to breve af 1592 og
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1588 (fr.) skadesløst at betale for modtagne varer 65 dir. 3*/2 
mrk. og 32 dir. 1 mrk. Hdb. 20, 215—16, Kone. 91.

16. juni. (Fr. de samme.) Bernt von Øsede, borger 
i Flensborig, tiltalte Søfren Axelsen til Tinnersøe til efter 
sin hustru, fru Kirstine Kiørninges, brev af 1606 (fr.) til ham 
og Cort von Øsede at betale 640 dir. med skade, kost og 
tæring. S. A.s fuldmægtig bekendte gælden og begærede tid 
og respit. Dom: Da S. Axelsen vedgår gælden, bor han 
efterkomme det og holde B. v. 0. det uden skade. Hdb. 
20, 216.

16. juni. (Fr. de samme.) Bernt von Øsede, borger 
i Flensborg, fik dom over Axel Aagesen til Flinterup, som 
ikke mødte, til efter sit brev af 1606 (fr.) til ham og Cort von 
Øsede skadesløst at betale 329 dir. Hdb. 216—17.

16. juni. (Fr. de samme.) Kattarine, Øvert Vettis 
enke, indvånerske i Flensborig, fik ved fuldmægtig dom over 
Tyge Krabbe til N., som ikke mødte, til efter sit brev af 
1602 (fr.) skadesløst at betale 66 dir. Hdb. 20, 217—IS.

16. juni. (Fr. de samme.) Morten Holdst, borger i 
Flensborg, fik dom over fru D orette Clavsdaatter, Baldser 
Maltisens enke, som ikke mødte, til som borgen, forlover og 
selvskyldner efter afg. fru Maren Nielsdaatter, Søfren Mullis 
enke, hendes brev af Olborig 1603 (fr.) skadesløst at betale 
77 dir. Hdb. 20, 218.

16. juni. (Fr. de samme.) Den samme fik dom over 
Otte Hvitfeld, som ikke mødte, til efter sit brev af 1604 
(fr.) skadesløst at betale 28 dir. Hdb. 20, 218—19.

17. juni. (Fr. de samme.) Bernt Oesede, borger i 
Flensborg, fik dom over Otte Urne til Siøgaard, som ikke 
mødte, til efter sin hustru fru Barbra Breydes brev af 1599 
(fr.) til Gierdt Skyrmands arvinger skadesløst at betale 147 dir. 
8 sk. Ibs. Hdb. 20, 219.
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17. juni. (Fr. de samme og Arrild Hvitfeld.') Mogens 
G ø y e til Gundersløefholm, vor jægermester, på Ifver Gøyes og 
Falk Gøes, fru Anne og fru Doritte Krabbe deres vegne og 
Eske Bilde til Ellinge på sin hustrus vegne tiltalte (indlæg) 
Hans Axelsen til Ruegaard, fordi denne, skont han i fælles
skab med dem havde forhvervet vor befaling til Manderup Pas- 
berig til Hagisholm, Olluf Rosenspar til Skarrolt, Eske Brock 
til Estrup, Ifver Juel til Villestrup og Erik Lunge til Stouf- 
gaard om at domme dem i mellem anlangende skiftet efter fru 
Ingebore Skiel, — den gang de sist den 27. oktbr. vare for
samlede i Viborg, havde gjort påstand på, at Rougtved i Albek 
sogn, i hvilken der tilkom E. Bilde en storre lod end den 
ringe part, H. Axelsen vilde tilholde sig der i, skulde være 
en hovedgård, og at den derfor med næste omliggende gods 
burde følge ham; hvis de ikke vilde indrømme dette, agtede 
han ikke at indgå noget skifte med dem. Efter de forste 12 
samfrænders dom kunde han på sværdsiden efter recessenx) 
kun tilholde sig Vorgaard, Knifholt og Vollerupgaard med 
ugedagstjænere og gods, og hvis slig en gård skulde regnes for 
hovedgård, burde Refsbieriggaard 2) og Gaardsboegoeds3) meget 
mere regnes for hovedgårde; til disse brugte fru Ingeborig selv 
avlen, og bygningen derpå var bedre end på Rugtved, men dog 
vilde H. Axelsen ikke antage dem for hovedgårde. Rougtved 
havde hun selv kun i få års tid brugt avl til, men ellers for- 
pagtet den til ufri folk; den burde ikke agtes for en hoved
gård og H. A. være pligtig at skifte arven lovlig med dem 
og antage lige mange læster korn ved hver hovedgård. — 
Tomis Jensen i »Skoufsgaard mødte med indlæg fra fru Anne 
Marsvin, Hans Axelsens til Rudgaard, hvorefter han burde nyde 
Rudtved sædegård efter recessen1); da hun havde fåt de andre 
3 gårde ved samfrændernes dom (fr.), burde hun og bekomme 
Rougtved, som i mange år havde været et herresæde, men da 
hun formærkede, at Otte Banners arvinger havde en stor lod 
i gården, vilde hun ikke sætte sig i fællig med dem, men af-
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stå sin rettighed og tage vederlag; samfrændernes dom talte 
ikke om, at der skulde være lige mange læster korn til hver 
gård og recessen heller ikke; E. Bildes beretning var derfor 
mod recessen; medarvingerne kunde ikke efter deres vilje ud
lægge til hver sædegård så mange læster korn, som dem syntes; 
hendes husbond burde have de tre gårde med ugedagsmænd 
og gods, saa vidt arven kunde tåle. Dom: „H. Axelsen bør 
at beholde de tre hofvidgaarde, Vulderup, Knifholt och Vor- 
gaard med ugedagsmend oc neste omliggendis gods efter hver 
gaards jordbog, saa vide hans lod kand taalle, oc de andre 
hans medarfvinger fylliste udi det andit gods efter recessens 
och sambfrenders dombs liudelse.“ Ildb. 20, 219—22.

x) Reces 1558 § 39. 2) Et andet sted står: Refkiers-
gaard. 3) Et andet sted står: Garbogaard.

17. juni. (Fr. de samme.') Fru Anne Bilde til Niel- 
strup, Johan Bernekovs enke, tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig 
Mogens Gøye til Bremmersvold, til at betale skade, kost og 
tæring, fordi han efter hendes husbonds død havde rippet op i 
en forligt sag og forfulgt hendes tjæner Laverds Hum meløl i 
Røghafve for kost og tæring, skont sagen var eftergivet ved 
hans eget brev af Nielstrup 3. jan. 1593 (fr.) ; sagen var af lands
dommeren sat fra sig og ind for os og rigens råd. — M. Gøye mødte 
og nægtede, at den sag var forligt; S.Hommeløels navn skulde ikke 
findes i nogen af ham forseglet kontrakt. Dom: Efterdi Laverds 
Hommeløl ikke er bemærket i M. Gøes seddel, ej heller bevises, 
at den kost og tæring, han var tildomt at give, var betalt, bor M. 
Gøye være kvit for den beskyldning. Ildb. 20, 222—23.

^Brevet lød på: hvis tiltalle, jeg kunde hafve til hans tienner.

17. juni. (Fr de samme.) Johan Styge Nielsen til
talte (indlæg) på egne og medarvingers, Christen Juel til Dons
lund hans arvingers, vegne ClavsDaa til Rafnstrup, fordi 
han sidste 7. apr. i Skiødstrup kirke, der hans (sagsøgerens*) 
salig broder C. Juel blev begravet, på dennes enke, fru Karin
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Strangisdaatters, vegne havde afsagt arv og gæld, skont C. Juel 
havde forskrevet hende Donslund med gods, løsøre m. m mod 
at hun skulde forrente gælden; fru Karen havde fremdeles be
fattet sig med boet, antaget Donslund hovedgård, afhændet 
guld, perler og andet og forsikret Christoffer Rosenkrandz og 
flere for nogle tusinde daler, som hendes husbond var dem 
skyldig, og indfriet andre af dennes gældsbreve; desuden havde 
hun ved Hans Rostrup vedkendt sig gælden over graven ; han 
påstod, at fru Karen Strangis burde blive ved arv og gæld og 
Clavs Daaes afsigelse ingen komme til forhindring. Han i 
rette lagde derhos C. Juels brev til Hertvig Kaas af 1607, 
der efter påtegning var betalt af fru Karen d. 13. apr. 1608, 
og dennes brev af sidste påskedag, hvorved hun lovede at be
tale C. Rosenkrands 5000 dir. af hendes husbonds gæld2), samt 
et beskikkelsesvinde om at jomfru Kirsten Stygge havde ved 
gode mænd ladet spørge, om hun vilde lade hende beholde den 
guldkæde og et perleforreye (!), som hun havde givet hende, 
hvortil hun svarede, at hun vilde holde alle breve, som hun 
og hendes husbond havde udgivet. Hidstævnet var fru Karen 
Strangesdaatter til Voesnesgaard. — Clavs Daa havde stævnet 
fru Karin Strangisdaatter, fordi hun mod den fuldmagt, 
som hun havde givet ham, havde befalet Hans Rostrup at ved
tage arv og gæld, hvilket var ham på sit gode navn for nær. 
I indlæg berettede han, at hans farsterdatter, da C. Juels lig 
stod over jorden, havde skrevet 2 missiver (fr.) til ham om 
at komme til hende og rådføre hende som hendes lovlige lov
værge; da han nu formærkede, at gælden beløb sig til mere 
end godset, rådede han hende, at hun intet skulde bevare sig 
med arv og gæld, og hun gav ham en skriftlig fuldmagt af 
5. apr. 16083) (fr.), hvorefter han frasagde hende fra arv og 
gæld; hvad Johan Stygges indvending herimod, at hun var for
lænt med godset, angik, saa tilholdt loven dem, som ere værger, 
at ramme deres bedste, som de ere værger for, og da hans 
fad er søster datters forlæningsbrev på godset af 14. apr. 1599
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(fr.), undeskrevet af Niels Stygge, Niels Juel og Hans Stygge, 
syntes at være gjort hende mere til skade end til gavn og 
hendes husbonds arvinger til bedste, siden det tilholdt hende 
at forrente en stor gæld af det ringe gods, medens hendes for- 
læningsbrev, hvor af genpart fremlagdes, ikke formældte, at C. 
Jul skulde beholde gælden, og da brevet ikke var udgivet i 
brylluppet, som slige breve pleje at udgives, men nogle år efter, 
da han formærkede, at gælden fast opstigede, samt da brevet 
ikke var forseglet af Knud Venstermand eller Johan Stygge 
som medarvinger, skont C. Juel ved brev (fr.) havde forpligtet 
sig at skaffe deres underskrift, så disse kunde gå det forbi eller 
holde det, eftersom det kom dem til skade eller til fordel, så 
var brevet ret gjort „med arflist“ og var ikke noget rigtigt 
livsforlæningsbrev, og han havde anset hendes gavn og bedste 
ved at råde hende; det skadelige forlæningsbrev burde ikke 
komme hende til skade mod hans lovlige frasigelse, særlig da 
det ikke var rigtig forseglet. Når fru Karen havde befattet 
sig med C. Juels gods og løsøre, så var det mod det tilsagn, 
hun havde givet ham i sin faster, fru Hyllebore Daaes, nær
værelse, og har hun der i gjort imod loven, da står det til 
kgl. majt., hvorledes der med skal forholdes, men dette kunde 
ikke til intet gore hans frasigelse efter lovlig fuldmagt; Hans 
Kostrup var en fremmed mand, men han selv (C. Daa) var ikke 
aleneste hendes rette båren værge efter loven, men havde også 
ældre fuldmagt og fremkom forst med afsigelsen, der var hende 
mere gavnlig efter loven end hendes ubetænkte vedkendelse. 
Når J. Stygge formente, at der var tilfojet hans broder og 
medarvinger nogen spot, så „maa hånd det anmode dennom, 
som med hannem saa hafver holdit hus, at der skulde gifvis 
aarsage til sligt at giøre och icke mig, som icke dend ringiste 
penge af hans hafver tilforhiølpit at fordeminere“; afsigelsen 
burde blive ved magt og hun ved den og han kvit for J. 
Stygges Stævning. Hidstævnet var Hans Kostrup. — H. Ko
strups indlæg i rette lagdes, hvor efter fru Karen havde for-
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skrevet ham til sig, og han kom da sammen med Hertvig Kaas 
til Muldrup og Kield Brockenhus til Lerbek og havde der 
truffet flere af C. Juels slægt og venner, hvorpå hun begærede 
af ham, at han efter gammel sædvane og brug vilde have den 
umage at holde ordet over hendes si. husbonds begravelse; han 
undskyldte sig, men hun gav ham straks sin skriftlige fuld
magt af 7. apr. (fr.) uden at lade ham vide, at hun også havde 
givet C. Daa fuldmagt; siden spurgte han hende offenlig i 
kirken, om hun ikke havde antvordet ham det brev, han skulde 
tale efter, og hun svarede offenlig: ja, for hver mand, som der 
tilstæde var; han burde være kvit for C. Daaes tiltale og denne 
ikke komme ham til skade på sit gode navn og rygte. Han i 
rette lagde der hos en beskikkelse, som fru Karen Strangis- 
daatter havde tilskikket C. Daae ved gode mænd den 7. apr. 
og ladet ham ombede, at han ingen arv eller gæld på hendes 
vegne vilde afsige, ti hun havde sig anderledes betænkt og vilde 
ingen spot göre sin husbond i hans grav, hvortil han havde 
svaret, at han måtte sig dermed forholde, som han i sin tid 
kunde forsvare. — Fru Karen lød ved fuldmægtig i rette lægge 
indlæg, hvorefter hun „paa hindes sørgelig seng“ havde under
skrevet et magtsbrev til C. Daa, som var kommet til hende og 
havde foreholdt heiide, at han var hendes lovlige værge; da 
han senere kom til gårde og lod sig forlyde med, at han vilde 
afsige arv og gæld på hendes vegne, var hun, da hendes hus
bond havde forskrevet hende sit arvegods og løsøre, blevet, 
anderledes til sinds og havde ladet ombede ham, at han sligt 
ikke göre vilde, og H. Rostrup, at han vilde holde ord over 
graven og vedkende arv og gæld på hendes vegne. Da nu C. 
Daa havde afsagt arv og gæld, svarede hun först ham, at sådant 
ikke var sket med hendes vilje, og lod så ved H. Rostrup ved
kende arv og gæld; hun drog siden til gården og forholdt sig 
med gård, gods og løsøre efter sit forlænings og livsbrev, be
friede mange godtfolk for løfter og betalte en del af hendes 
husbonds gæld. Herefter og da hun vilde betale enhver af
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sin husbonds kreditorer, formodede hun sig at nyde den frihed, 
andre enker til des haft havde, og sit forlæningsbrev; H. Ros
trups vedkendelse burde blive ved magt. Dom: „Efterdi 
frue Karen Strangisdaatter hafver en gang ved sin verge Claus 
Daae sagt sig fra arf oc gieid efter hindes afg. hosbund C. 
Juel, oc dog siden tvert emod ved H. Rostrup samme dag 
vedtagit arf och gieid och retracterit det, hun tilforne ved 
hindes verge giort hafde, da bør dend hindes vedtagelse, som 
ved H. Rostrup sket er, døed oc magtløs blifve oc icke at 
komme hinde, H. Rostrup eller nogen til hinder oc skade, men 
at hun siden er indragen i boet och hafver befatted sigv med 
Chr. Juels løsøre, och en part der afhent, der gaa om, hvis 
ret er, naar til deris verneting der om blifver paatalt.“ Ildb. 
20, 223—29.

r) Joh. Stygge var gift med Kristen Jaets søster. 2) Om 
dette falske brev henvises tilKB3RD.27.jan.1609 og 17. mårs 
1610. 3) Den lød udtrykkelig på, at Klavs Daa var „om-
bedit samme arf oc gieid at forsverre“.

Kongens og rigens domme 1608.

8. jan. Hans Grønbek, rådmand i Aars, forfulgte 
(fordeling) Peder Kane og hans hustru Else Peders- 
dotter sstds., fordi de havde ladet hans gård på torvegaden 
forfalde fra 15. novbr. 1604 til 10. juli 1606, hvilken skade 
han ikke vilde have for 200 dr. Han i rette lagde bytings
dom af 6. avg. 1607, hvorved byfogden havde tildomt H. G. 
sin lovmål over P. K. og hustru, og stadfæstelse til landsting 
af 26. septbr., hvorhos han berettede, at ban nogen forleden 
år havde købt en gård af P. Kanis hustrus fader, og endog 
P. K. og hustru skulde besidde den nogle visse års mål, så
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havde de dog ikke efter byfogdens dom holdt den ved hævd 
og bygning, men gjort „en treflig skade derpaa“, hvad han 
med synsvidne af Aarhus byting 10. juli 1606 (fr.) beviste. — 
Else Pedersdotter mødte med sin husbonds indlæg, hvor efter 
hans hustrus forlæningsbrev på gården på 15 år, givet hende 
af hendes fader Peder Jensen af Stadsgaard 27. septbr. 1595 
(fr.), ikke omtalte, at hun skulde vedligeholde gården; det lød, 
at hun skulde have den kvit og frit, og desuden var det ikke 
med vurdering bevist at skaden, siden han købte gården, var 
over 200 dir., men kun med H. Grønbeks egne ord; efter 
Peder Jensens død på tredingsdagen lod han kræve i Stads
gaard, hvis gården var bygfældig for, men skont han således 
der krævede alle arvinger, lod han alene dele ham og hustru 
derfor; desuden havde han og Niels skrifver den dag, skødet 
på gården gik, forbudt fogden at stæde skøde på den, hvad 
han med forbudsseddel beviste; H. G. havde tilforhandlet sig 
en gæld og lod ham fordele for den, skont han vilde rette for 
sig, og holdt ham i forfølgningen, indtil han havde fåt dom 
på sit skøde, så han blev fra retten forvist og hans hustrus 
breve ikke måtte i rette lægges; de burde være kvit for H. G.s 
dele. E. Pedersdotter i rette lagde forskellige breve, domme 
m. m. — Sidse Pedersdotter, Niels Skrifvers, af Aarhus mødte 
og gav til kende, at hendes fader, Peder Jensen, ved seddel 
af 1. febr. 1604 (fr.) havde tilforpligtet sig overfor hendes 
husbond og hende til ikke at sælge sin gård til anden end 
dem, hvortil H. Grønbek indvendte, at hendes fader siden 
lovlig havde givet ham pergamentsskøde af 28. juni 1604 (fr.), 
der var ved magt domt ved landstingsdom 15. mårs 1606. 
Sidsel svarede, at dommen var besluttet på en tanke og var 
stævnet; hun mente, at man ikke kunde vinde gods med 
tanke eller sendebrev, og i rette lagde landstingsstævning af 
17. maj 1607 om, at Niels Christensen, rådmand i Aarhus, 
havde stævnet Hans Hansen Grønbek, rådmand, fordi han i 
en landstingsdom havde fåt indført et sendingsbrev fra hans
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hustru havde skrevet til sin fader om, at hun havde tænkt, han 
selv skulde have købt gården i Aarhus; da hendes fader havde 
gjort hint skøde mod forbud og egen forpligt, burde det blive 
magtløs. H. Grønbek svarede, at de domme og forfølgninger, 
han havde forhvervet over Peder Kane og hustru, stode ved 
magt og vare ufældte; han burde komme videre til vor og 
rigens forfølgning over dem. Dom: „Efterdi vi befinde, at 
H. Grønbek hafver kiøft forne gaard af P. Jensen, som vor ret 
eier til same gaard, oc der paa forhverfvit lovlig skøde til 
Aarhus byeting; forne skøde oc at vere til landsting indstefnit 
oc af vore landsdommere ved magt dømbt; vi oc befinde, at 
P. Kane oc hans høstrue ere tildømbte at holde samme gaard 
ved hefd oc magt dend stund, de dend besidder, ocb, efter de 
det icke giort hafve, ere med lougen forfulde oc dømbt til at 
lide derfor lougmaal oc efter saeme domb er lougmaal ofver- 
gangen til Aarhus byeting oc Viburg landsting; vi oc befinde, 
at saeme domme oc delle ere til Viburg landsting indstefnde, 
och da af vore landsdommere ere dømbde i samme delle, da 
sagde vi der paa saa af for rette, at H. Grønbek bør igien at 
tage vor och rigens forfylling, som hånd den nu sluppit hafver, 
emedens oc ald den stund vore landsdommeres domme stander 
ved sin fulde magt, oc P. Kane oc hans høstrue, Else Peders- 
dotter, pligtich at igiengifve hannom skiellig oc bevislig kost 
och tering.“ (Dragsholm.) Rdb. 1597—1609, 260—67.

20. jan. Hans Casparsen Mule i Odense forfulgte 
(fordeling) sin stefader Mads Knudsen sstds. til efter det 
skriftlige tilbud (fr.), han havde gjort M. K., at gore skifte 
efter hans sal. moder. Han i rette lagde fordelsbrev af Odense 
byting 31.avg. 1607, lydende, „at H. Casparsen med toe ting- 
stefvener oc sex høringer lougligen hafver fordelt M. K. i Ofver- 
gade saeme steds, for hånd icke ville vere til lod oc laugskifte 
at skifte oc delle med hannom alt hvis rørendis oc urørendis 
goeds, indgield oc udgield oc alt andet, saa hånd kunde faae 

16
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at vide, om hånd hafde nogit behollendis goeds epter sin sallige 
moder; da er M. K. af dommeren Hans Ibsen blefven tiispurt 
en, anden och tredie gang, om hånd ville vilkore sig eller 
nafngifve en forsagt dag, naar hånd ville skifte och delle med 
sin stifsøn, H. C. Mule, da hafver M. K. soerit paa guds død 
profos, hånd icke ville, ti blef hånd derfor, som forskrefvit 
staar, louglig fordelt.“ I følge H. C.s indlæg (fr.) havde M. K. 
forholdt ham sin rette anbårne møderne arv, som han selv sidder 
inde med og tærer og forkommer; hans (H. C.s) mormoder og 
hendes börn vare overbødig at udlægge ham den del i pendinge 
og gældsbreve, som på hans si. moders vegne kunde tilkomme 
ham efter hans morfader Hans Mule lige som hans moder er 
„udgiert‘k i jordegods efter ham, og når hans stefader til trods 
herfor ikke vilde være til lod og lovskifte med ham, skete der 
ham der i forkort. — M. Knudsen lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg, hvor efter han ikke kunde komme til endelig 
skifte med sin stesön, för hans hustrus fædrene arv og den 
vitterlige gæld, hendes fader var hende skyldig, indkom i 
fællesboet, hvor om han ofte havde ladet Hans Mules arvinger 
beskikke. Mette Mules, som nu på 6. år sidder i uskiftet bo 
efter Hans Mule, burde med könsed göre boet så godt, som 
da H. Mule døde, og dennes arvinger göre ham regnskab for 
sin hustrus værgemål, emeden hun sad enke; det burde afgöres^ 
om den gæld, som sal. Mickel Mule var ham skyldig, burde 
betales af fællesboet. — Hertil svarede H. C., at de persiller, 
M. K. havde specificeret i sit indlæg, kom ikke tiltalen om 
hans møderne arv ved og vare kun optænkt for at opholde 
hans sag; M. K. burde give kost og tæring efter rigens ret. 
Dom: Da M. Knudsen ikke til des har indstævnet sagen til
landsting og det måske, fordi han ikke der kunde vinde noget, 
er ham dog til overflod forundt 6 ugers respit, som er til 29. 
febr., inden des enten at stævne samme dele eller skifte med 
H. Casparsen efter det delsbrev og lovmål, ham er overgangen. 
Sker det ikke, da kommer H. C. videre til vor og rigens for-
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følgning. Hvad tiltale M. K. formener at have til Hans Mules 
arvinger, som ikke direkte vedkommer H. C., står ham frit for 
at udføre. Rdb. 1597—1609, 267- 70.

2. apr. Knud Rud til Rudberggaard og hans hustru, 
fru Elline Marsvin, tiltalte ved fuldmægtig C or fids Rud 
til Fugelsang, embedsmand på Hindsgafvel, fordi han havde 
taget genbrev i hendes forfølgning til lås på Sandoltgaard og 
gods. C. Rud mødte med indlæg, hvor efter han havde sin 
broderpart både i jus patronatus til Lindise kirke og i byg
ningen på Sandolt,- som de havde begyndt at indfrie med lås; 
derfor burde forfølgningen ikke komme ham ti) skade. Han i 
rette lagde sin lod, lydende på Sandolt med mølle, alle 3 lunde 
med Kistrup skove, Nyedamb og al Sandholts fang med sin 
eng, Søemae, og Brobye enge, beregnede for 3x/2 læster korn, 
er 126 tdr. korn. — Her imod i rette lagdes K. Ruds indlæg, 
hvor efter han havde magelagt Sandolt med gods og Lindise 
kirke til sin hustru, fru E. M., og hun havde gjort ham god 
skel og fyllest derfor; Corfids Rud til Enggaard havde ingen 
lod deri, da han ved lod af 7. juni 1604 havde fåt fyldest 
både i sædegårde og gods; jus patronatus til Lindise var vel 
ikke udtrykkelig formældt i hans egen lod, men det var et 
frit enemærke til Sandolt og var under samme takst som 
gården; i sognet var kun 13 gårde, 7 halve gårde, 4 små bol 
og 2 gadehuse; de kunde ikke holde sig selv præst, men denne 
havde Ion og ophold på Sandolt, til Lindise blev anneks til 
Vesterhesing sogn; kirken kan heller ikke holdes ved bygning, 
vin, brød, messeklæder m. m. af sin egen indkomme eller 
tienden; den burde ikke deles eller forandres fra Sandolt hoved
gård, på det den kunde holdes ved hævd og bygning for vore 
forældres, søskendes og forvantes skyld, der have begravelse
sted der. C. Rud kunde ikke beklage sig, da Sanolt er til
skiftet for 3x/2 læster hartkorn og han fik Enggaard for lx/2 
læster korn og 2 læster i jordegods; når C. Rud vilde have 
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anpart i Sandolts bygning efter kontrakt af 31. maj 1604, så 
havde han selv på egen omkostning ladet opbygge hoved
gården, da den var af brændt, og gode mænd, som efter kgl. 
befaling havde beset bygningen, havde ikke vidst at sætte den 
for nogen udlæg at göre, og ladegården, staldgården og møllen 
vare så bygfældige, at de ikke kunde sættes for udlæg i 
søskendeskifte; men selv om C. R. kunde tilfalde nogen lod i 
bygningen, burde han dog derfor ikke tage genbrev mod for
følgningen til lås, da han (K. R.) desuden havde sin og Sophia 
Ruds anpart i Enggaards og Fugelsangs bygning for uden, at 
han havde bekostet på Enggaard et hus på hovedgården, 2 
huse i ladegården og 1 stald, som C. R. burde göre ham ud
læg for. C. Ruds genbrev burde vqere ukraftig, og det skøde, 
han havde givet sin hustru på Sandolt, og jus patronatus til 
Lindise kirke være urygget og hans hustru fremfare med sin 
forfølgning med lås. — C. Rud svarede, at han ikke vilde 
kuldkaste de lodder, som vare gangne mellem ham og søskende; 
han burde kun have udlæg for sin anpart i jure patronatus til 
Løndise, för fru E. M. fik lås derpå; blev låsen sluttet her- 
foruden, kunde hans ret vægres ham. Dom: „Efterdi C. Rud 
kiendes sig at hafve rettighed til jus patronatus udi Lindise 
kirke, efterdi det icke udi K. Ruds lod, som for os i rette 
lagt er, in specie er formelt, saa oc icke at hafve fangit udleg 
for bygningen paa Sandolt, men sig der udi at vere berettiget 
efter loddens oc contractens liudelse; disligeste efterdi frue E. 
Marsvin hafver bekommit Sandolt gaard och goeds til mage
skifte af Knud Rud, som vor der til ret eier den stund, hun 
sad udi sit enkesede, oc hun da self udi sit egit oc ingen 
andens naufn haver begynt at forfølge det til laas, oc dog icke 
saeme sin forfylling til laas, som er lougsens ende, hafver fuld- 
drefvit, førrind hun med K. Rud udi fuldkommen egteskaf 
hafver sig indlat, men nu, siden hun er kommen udi mands 
vold oc under vergemaal, vil udi sit egit oc icke i sin hos- 
bonds nafn, som dog er boens verge, saeme sin forfylling fuld-
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drifve, och icke til des her udi riget hafver verit lougligt eller 
brugeligt, at høstruen, som bunde hafver, maa slige stoere 
lougmaal drifve, da er det os for slige oc andre orsager beten- 
keligt frue E. vidre forfylling udi den sag at stedde, oc saeme 
forfylling fordi bør magtløs at blifve, men hvem vidre paa
skader, enten om hvem forne jus patronatus bør at følge, eller 
oc om bygningen paa Sandolt hofvidgaard, der gaaes først om 
for sin tilbørlig dommer, saa vide loug oc ret er.u (Kiøpen- 
haufn) Rdb. 1597—1609, 271—6.

25. apr. Hans Star, brygger i Kiøpenhaufn, forfulgte 
(æskning, indlæg) sin hustrus stefader Søfren Mickelsen, 
borger sstd., til efter borgemester og råds afsked af 16. septbr. 
1607 (fr.) at skaffe ham brev og forvaring på hans boders 
grund på Vestergade, at de skulle være fri for jordskyld efter 
skiftebrev af 23. juni 1596, som er indført i bornebogen på 
rådstuen. S. Mickelsen lod i rette lægge indlæg, hvori han 
henholdt sig til et afkald (fr.), som hans steborn havde givet 
ham 28. juni 1596. Dom: „Efterdi vi af skifteregisterit 
befinde, at vere Søfren Mickelsen oc hans stifbørn mellem for- 
handelit, at hånd oc hans høstrue’ skulle beholde gaarden, de 
iboede, med dend boed nest ved porten oc den stoere hafve 
bag ved gaarden, oc hans stifbørn der emoed 2 boeder nest 
op til forne gaard med den hafverum saa vit, som det hus 
vesten gaarden nedløbber i nord oc sønder, dog at hånd oc hans 
høstrue skulle aarligen udgifve den sedvanlige jordskyld, som 
pieger at gifves af forne gaard oc hafve, saa vel som af de to 
boder, hans stifbørn paa lod vor tilfalden; det oc befindes, at 
hånd til des hans stifbørn uden besvering hafver udgifvet 
saeme jordskyld; det oc befindes hannom af vor borgemester 
oc raad at vere tilkient at gifve H. Star bref oc forvaring paa, 
forne boders grunde at skulle vere frie for jordskyld epter forne 
skiftebrefs liudelse, oc fordi hånd icke det haver efterkommit, 
da haver byefogden sted eskning ofver hannom, emeden oc
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ald den stund borgemester oc raads afsked stoed ved sin fulde 
macht, oc Søfren Mickelsen hverken hafver stefnit borgemester 
oc raads domb ei heller byefogdens eskning, men de begge 
endnu staae ved deris fulde magt, da have vi den sag opsat 
udi sex ugger oc tilfundet S. M. her forinden at efterkomme 
borgemester oc raads domb oc at igiengifve H. Star skiellig 
oc bevislig kost oc tering; hvis hånd icke her forinden retter 
for sig epter borgemester oc raads dombs liudelse, da H. Star 
igien at tage vor oc rigens forfylling ofver hannom, som hånd 
dend nu sluppit hafver.“ (Dragsholm slot) Rdb. 1597—1609, 
277—80.

13. juni. Hans van Mhellen til Lundsgaard forfulgte 
(fordeling, indlæg) Marrine, Niels Bagers, i Odense til 
efter hendes håndskrift af 1603 (fr.) og Fønboe landstings 
dom af 28. novbr. 1607 (fr.) at udlægge 300 dir. — Marrine, 
N. B.s, lod i rette lægge indlæg, hvori bl. a. gjordes gældende, 
at sagen endnu hang i trætte til landsting, i det hun havde 
forhvervet landsdommerens stævning over byfogden, som havde 
givet søgsmaalet over hende beskrevet; men da H. v. M. frem
kom med lovdagsbrevene, vilde landsdommeren ikke kende 
noget derom; sagen burde forst endelig påkendes. Dom: 
„Efterdi ingen dele bør at udstedis uden domb oc vi befinde, 
ingen endelig domb at vere udgangen, men sagen at henge 
udi rette til Fønboe landsting, eftersom bevises med vor lands
dommers stefning dend did at vere indstefnit, da bør den sag 
igien at indkomme til landsting oc der først at gaae endelig 
dom, om saeme dele bør ved magt at blifve; kand M., Niels 
Bagers, icke da rygge saeme delle, da begge parter igien at 
indkomme for os 14 dage, efter der paa til landsting dømbt 
er, och da at gaae om vor oc rigens forfylling, hvis ret er.“ 
(Kiøpenhaufn) Rdb. 1597—1609, 280—82.

27. juli. (Nærv. Anders Dreselberg til Vogenserup.) Fru 
Elsebe Svabe til Giorsløuf forfulgte (æskning) ved fuldmægtig
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Morten Pedersen i store Heddinge til at udlægge og ret- 
gore hende rigtig rede og regnskab for hvis uvisse stedsmål 
og sagefald, som ikke kan findes at være leveret på Giorsløuf 
al den stund, han var hendes foged over hendes tjænere. •— 
M. Pedersen mødte og gav til kende, at der ikke var med
faret lovlig efter rigens ret med lovdagsbrevene, som vare 
brudte over ham, så han „derudinden er blefven forsnellit“ og 
ikke kunde komme til med hos bønderne at udfordre, hvis de 
endnu med resterede, om han skulde gore hende regnskab. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at vore oc rigens laugdagsbrefve, 
frue E. Svabe hafver ladet forhverfve, icke ere leste til lands
ting, eftersom rigens ret medfører, men det første at vere lest 
paa Stefns herridsting, oc de andre 2 udi hans hus, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at M. Pedersen bør for den 
vor oc rigens forfylling kvit at vere, men dersom frue E. S. 
vidre vil hannom udi rigens ret forfølge for denne sag, da 
igien paa nye at tage vor oc rigens laugdagsbrefve ofver 
hannom oc lougligen medfare, som det sig bør.“ (Kiøbenhaufn 
slot) Rdb. 1597—1609, 283—84.

3. oktbr. Hans Eskildsen, borger i Kolding, forfulgte 
(æskning) for Didrich Bernt af Hamborch Marrine, Niels 
Bagers, borgerske i Odense, til efter sit brev at betale 6751/2 
dir., hver dir. til 32 sk. Ib., med interesse; byfogden havde 
disse penge i retten hos sig, men han havde dog ikke kunnet 
bekomme dem, således som det fremgik af tingsvidne af Odense 
byting (fr.). — Marine, N. B.s, mødte med indlæg, hvorefter 
byfogden havde stædt æskning over hende, sko nt hendes fuld
mægtig mødte med forsæt, bød sig i rette, vilde fuldgore og 
ingen forfølgning lide, og det desuden for den fulde sum, 
skont han havde oppebåret på D. Bernts vegne 47 mrk. Ib. 
og et håndskrift på 80 dir. 28 sk. Ib., som H. Eskildsen selv 
havde annammet i betaling for fulde; byfogden havde gåt 
forbi landsdommers dom (fr.), som havde hjemvist sagen og
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tildömt ham at dömme endelig i den; han burde stå hende 
til rette1). — H. E. svarede, at han ikke kunde antvorde 
hende håndskriften, for han fik sin betaling, men han bekendte,, 
at hun havde lagt de penge fra sig på tinget. Dom: „Efterdi 
vi befinder byefogden, for eskning er sted ofver M. Niels 
Bagers beskrefven, at have dømpt dem emellom oc icke ende
ligen sin domb hafver forklarit, hvor vit hofvidstoel oc inter
esse tilbage stoed, hun burde at udlegge, efter den vor tvist, 
eller om skadegield, at hun der efter kunde vide sig at rette 
efter vor landsdomers doms liudelse, oc hånd saeme vor lands
dommers domb slet haver gaait forbi, och den icke actit, men 
emoed saeme domb sted eskning ofver hinde for den fulde 
summa, uanset den ene haandskrift vor betallit, oc hun hafde 
verit ofverbødig hiemme til byetinget at ville rette for sig, for 
hvis som restit paa den anden hindes haandskrift, oc dend, 
som hiemme vil rette, bør ingen forfylging at ofvergaae2), da 
bør forne byefogdes domb efter vor landsdommers dom hiemb 
igien at komme til byefogden, naar stefnt blifver, oc saa lenge 
at opstaae med vor oc rigens forfylling, oc hannom pligtich 
med det første endeligen at dømme, hvor vit baade hofvidstoel, 
rente och interesse hun endnu er pligtich at fraa sig legge, 
oc hinde siden pligtich efter samme domb at fornøige oc le
talle D. Bernts eller hans fuldmegtich; hvis hun der ud inden 
findes forsømmelig, da D. Bernts fuldmegtich at komme tiL 
vor oc rigens forfølling, som hånd den nu sluppit haver/4 
(Dragsholm). Rdb. 1597—1609, 284—87.

x) By fogden var dog ikke stævnet. 2) Fr. 19. mårs 1282 
§ 3 jfr. Samling 1595—1604 s. 40.

19. novbr. Jens Bilde til Vreløuf bød sig på fru Elsebe 
Svabe til Giorsløuf hendes vegne i rette mod genbrev, taget 
afMortenPedersen i store Hedinge, som skulde göre hende 
regnskabx). Indstævnte mødte ikke og m Æltes nederfældig.
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efter formularen i Samling 1595—1604 s. 319 (Dragsholm). 
Rdb. 1597—1609, 287—88.

*) Se ovfr. s. 247.

21. novbr. (Harv. Hendrik Hvitfeld til Lilløe.) Eiller 
Qvidzov til Lyckesholm, landsdommer i Fyen, forfulgte (6 ugers 
påmindelse) som fuldmægtig for fru Margrete Gøye til 
Trudsholm Christoffer Lunov til Nyestrup til efter vor 
og rigens råds dom1) og hans købebrev af Skoufgaard 21. febr. 
1603 (fr.), som Lavrids Nafvel og Mickel Nielsen havde for
seglet med ham, at göre hende et nöjagtigt skøde på Marsens 
ager og halve Rugaards ejendom. — C. Lunov lod ved fuld
mægtig i rette lægge indlæg, hvori han klagede over, at fru 
M. G. ikke vilde orvis eller nöjes med det pergamentsskøde af 
25. juni 1608 (fr.), som Lavrids Lunov havde forseglet med 
ham og var læst på Hundborg herredsting, samt end videre 
skriftligt tilbud om, at han vilde göre hende skøde, når han 
måtte få sit købebrev at se. — E. Q. svarede, at det tilbudte 
skøde ikke fandtes under det dato, som købebrevet, eller under 
samme gode mænds forsegling/ så hun kunde ikke dermed være 
tryggeligen forvaret; hun havde forestillet ham et skøde (fr.) 
og på Hundborg herreds ting 8. avg. og 12. septbr. 1608 ladet 
begære, at han det vilde forsegle og underskrive; hun vilde 
endnu modtage et nöjagtigt skøde. Dom: „Efterdi vi befinde, 
at C. Lunov udi det kiøbebref, hånd haver gifvet frue M. Gøye 
paa half Rugaard oc des tilliggendis eigendomb, hafver til
forpligtet sig at gifve hinde eller hindes arfvinger en tryg oc 
fast skøde paa pergement paa hans anpart udi Rudgaard, oc efter 
hun saeme skøde icke haver kunt bekommit, oc hånd emoed 
sit kiøbebref hafde paaført hinde trette paa nogit af gaardsens 
eigendomb, haver hun verit fororsagit hannom for os oc vor 
riges raad at indstefne oc forhverfvit domb, at hånd vor pligtich 
at giøre hinde en nøigactig oc utvifielagtich skøde saa vel 
paa Marsens agger som paa half Rugaard, och det andet Ru-
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gaards eigendomb udi skouf oc mark, som der til af arrilds tid 
ligget haver, oc bør at tilligge med rette, saa hun der med 
kand vere forvarit, som det sig bør; efter hvilken vor domb 
hun oc haver ladet forstille hannom en skøde under det aars 
oc dags dato, hans kiøbebref paa formeller, begierendis hånd 
den ville forseigle oc underskrifve oc forskaffe hinde den under 
de goede mends hender oc forsegling, som hindes kiøbebref 
med hannom forseiglit oc underskrefvit haver, hvilket icke 
endnu sket er, men C. L. hafver til Hundborg herridsting først 
opbødit en skøde, daterit Viburg dend 25. junii nerverende aar, 
dernest opbødit en anden skøde, daterit Skoufgaard den 21. 
februarii 1603, hvilke tvende skøder her for os ere lesde och 
paaskrefne, hvilken ting hverken er hendis verneting, hun icke 
heller emoed slig opbud hafver fangit louglig varsel, som det 
sig hafde burt, oc icke for os er bevist, at C. L. haver efter 
voris forrige domb hinde nogen nøigactig skøde til hindes 
verneting eller ved goede mend ladet tilbiude, da sagde vi 
der paa saaledis af for rette, at frue M. G. bør igien at tage 
vor oc rigens forfølging ofver C. Lunov for forne skøde efter 
vor dombs liudelse, som hun deh nu sluppit hafver, indtil hånd 
vor domb fyllistgiør, oc efter hånd med vor oc rigens gienbref 
haver hindret hindes louglig forfylging, da bør hånd at igien- 
gifve hinde billig kost oc tering.“ (Dragsholm.) Rdb. 1597— 
1609, 288 — 92.

*) Af 8. juni 1608, se ovfr. s. 185—87.

28. novbr. Siverd Beck til Førslev, vor rentemester, 
forfulgte (æskning) ved fuldmægtig Lisebet Kockis i Slagelse 
til efter vor dom af 1. juni (fr.) at betale ham kost og tæring. 
L. Kockis mødte med indlæg, hvor efter hun vilde efterkomme 
vor dom, men hun var ikke sit gods mægtig, ti det var be
skrevet og hendes regnskabsbog forseglet, så hun intet af hendes 
havde at råde; hun havde og tilfredsstillet Vilhelm Dresel- 
berch for sin anpart. Dom: „Lisebet Kockis er pligtich vor
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oc vor riges raads domb at efterkomme oc fornøige S. Beck 
paa sin egen oc hans medarfvingers vegne saeme kost oc tering, 
dennom er tildømpt, uden hvis hånd goedvilligen for guds skyld 
oc got folkis forbøn vil hinde efterlade, och efterdi det endnu 
icke sket er, men hun med gienbref haver hindret hans for- 
fylling oc bragt hannom paa større expens oc omkostning, da 
bør hånd vidre at komme til vor och rigens forfølging ofver 
hinde, som hånd den nu sluppit hafver.“ (Dragsholm.) Rdb. 
1597—1609, 293—94.

x) Se ovfr. s. 150-52.

13. decbr. Knud Gyllenstiern til Aagaard forfulgte 
(æskning) jomfru Kirstine Munk til Nørlund med sin lovværge 
til at betale 2000 dir., som hendes fader, Lodvig Munk, var 
blevet ham skyldig 1597, da han købte hans gods i Glerup, 
Torup, Bistrup og Kastrupgaard i Binds herred for 12000 dir. 
og gav ham sit brev på at ville betale 2000 dir. til, hvis 
Predbiørn Gyllenstiern til Vosborrig og Oluf Kosenspar til 
Skarrolt, vore råd, efter synlig forfaring kunde kende, at det 
var så meget værd. — Otte Marsvin lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg og fra begge sider fremlagdes en stor del breve. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at forne 2000 daller er K. Gylden
stien! af goede mend, som afg. L. Munk saa vel som hånd 
der til hafde betroit, tildømbt, vi oc befinde, at herridsfogden 
i Aars herrid epter saeme domb, och efterdi goedsit hafde fult 
L. M. oc hans arfvinger, haver endeligen tildømbt jomfrue K. 
Munk oc hindes laugeverge at betaile K. Gyldenstiern hindes 
anpart af samme 2000 daler oc stande hannom til rette, at 
pengene epter hindes faders brefs indholt icke i rette tide ud- 
kommit er eller oc bør derfor at lide rigens eskning oc til
talle, som det sig bør, hvilken endelig herridsfogids domb til 
landsting er ved magt dømbt, indtil hvem paaskadder, stefnde 
paa nye, kommer oc ville vere i rette, efter hvilke domme vi 
befinde at vere forhverfvit endelig eskning baade til herrids-
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ting oc landsting, hvilke domme oc eskninge endnu stande ved 
sin fulde magt, och epterdi O. Marsvin nu paa sin søsterdotters 
vegne lader opbiude pendinge oc vil hindes faders udgifne 
haandskrift fyllistgiøre, och deD, som vil rette for sig, bør icke 
vidre forfylling at ofvergaae x), da opsettfe] vi den sag udi 6 
ugger, oc K. G. midlertid at stande udi vor oc rigens for
fylling, som band den nu sluppit hafver, oc sagen midlertid 
at hiemkomme til Aars herridsting, der efter saeme domme oc 
eskning at giøris udleg med kost och tering; hvis det icke sker, 
da K. Gyllenstiern igien at tage vor oc rigens forfylling, som 
hånd den nu sluppit hafver, med mindre O. Marsvin her for
inden kand saeme dom och eskning ukraftich oc magtløs giøre.u 
(Dragsholm.) Rdb. 1597—1609, 295—304.

x) Fr. 19. mårs 1282 § 3, jfr. Samling 1595—1604 s. 
40. 2) Se om denne sag KBRD 27. mårs 1610 ndfr.

Kongens og rigens råds domme 1609.

Disse efterskrefne domme ere udgangen under koning 

Christian dend fierde i dend herredag, som holtis i Horsens 
dend 25. januarii anno 1609, nerverendis disse efterskrefne 
Danmarkis riges raad, som ere:

Christian Fris til Borrebye, candzeler. Sten Brahe til 
Knudstrup. Mandrup Pasberg til Hagisholm. Brede Randzov 
til Rantzovholm, statholder. Jørgen Fris til Knustrup. Pred- 
biørn Gyllenstiern til Vosborg. Axel Brahe til Elvid. 
Hendrik Løcke til Ofvergaard. Oluf Bosenspar til Skarrolt. 
Eske Brok til Estrup. Christian Holk til Søboe. Sten Mal
tissen til Holmgaard. Jacob Ulfeld til Ulfeldsholm. (Hdb. 
21, 1. blad.)
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25. jan. Morten Skinkel til Østrup tiltalte (indlæg) 
borgemester og rådmænd samt byfogden i Odense, fordi 
de med deres bys privilegier vilde forsvare en arrest og beslag, 
som nogen år forleden var sket på noget bans landgildekorn, 
fordi det blev udskibet mellem Mitskoufsgaf og Ellemoseaae, 
som var priviligeret til deres by for en lovlig havn; ved vor 
og rigens råds domvar det åsted Klintør eller Klintebierg, 
hvor kornet blev udskibet, indfunden til gode mænds besigtelse, 
hvilket og var efterkommet; deres (Axel Brahe til Elvid, Eiller 
Bryske til Dallund, tiltagen i Jacob Ulfelds sted, Corfids Ul- 
feld til Bafvelse og Jacob Rosenkrandz til Kierstrup) afsigt af 
6. septb. 1608 (fr.) indeholdt, at Klintør eller Klinteberg lå 
„ungefer en stoer ugesøes emellom Mitskoufsgaf oc Ellemoeseaae,“ 
men indfandt sagen, om Klintør havn burde være en lovlig 
havn, for os og rigens råd; borgemester og råd vilde med sine 
privilegier forsvare, at udskibningen var sket i en ulovlig havn, 
i det de skulde indeholde, at ingen måtte købe for Klintør 
uden tømmer og møllestene, men da kongerne havde priviligeret, 
at mellem Mitskoufsgaf og Ellemoseaae skulde være Odense 
bys fri og lovlig havn, var det ham uvitterligt, at den mere 
kunde være ulovlig for ham end for Odense bys borgere, og 
desuden var byfogden tilforordnet at annamme vor told og rettig
hed af dem, som besøge samme havn; desuden var Klinteberg 
ikke mere navngivet i deres privilegier end andre åsteder 
mellem Mitskoufsgaf og Ellemoeseaae. Indstævnte vilde op- 
trænge ham i en å mod Odense, som hverken de eller nogen 
anden kunde bruge til korns ind- eller udskibning, hvor der heller 
ikke fandtes bro, brygge eller tillægge; Odense borgere kunde 
ikke sige, at de nogen tid havde losset eller ladet et skib fuldt 
af korn på det sted, hvor de ham vilde indtrænge, ti så vilde 
de ikke bruge ind- og udskibning for Kierteminde og anden 
steds. Afg. Olluf Bager havde været forlænet med Vickelsø 
for, at han skulde holde pramme, der kunde føre mod Odense 
og fra, hvis gods der kom ind for Klintør der i havnen mellem
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Mitskoufsgaf og Ellemoeseaae, som vilde til Odense, hvilken 
lejlighed med pramme ikke nu befindes. Da Odense borgere 
til Lunde herredsting havde forhvervet dom, at Klintør var 
en lovlig havn for dem, burde han og nyde den til sit huses 
nødtørft efter recessens 2) 64. kap. — Jørgen skrifver og Jacob 
Lett, borgemestre, mødte med indlæg, hvorefter de ikke havde 
ladet hans gods arrestere, men byfogden, afg. Niels Jacobsen, 
havde uden tvivl gjort det i den mening, at M. Skinkel skulde 
stå os til rette for, at sådan told er undløbet og udskibet i 
en ulovlig ladested, hvor hverken findes tolder eller akcise- 
mester. Deres privilegier 3) formældte, ,.at dersom nogen borger 
eller andre fordriste sig til at kiøbe nogit emellom Mitskoufs
gaf oc Ellemoese aae andet end møllestene oc tømmer til byg
ning, oc vorder det hannom ofverbevist, hånd skal bøde 3 
mark kongen oc 3 mark byen eller lougverge, sig self 12., om 
hånd det døllier; item deris privilegier oc at formelde, at hvo 
som skiber eller kiøbslaar i ulouglige hafne eller kiøbslaar paa 
landet, borgerne i Odense til forfang eller forkiøb, da skulle 
de hafve magt at hindre dennom til rette oc indføre dennom i 
Odense, oc skal deris brøde vere forbrut til kongen.“ Imod 
sådanne privilegier havde Dronning Kierstine hendes befalings
mand over Nesbyehofvids birk, hvis grund skyder sig på Elle
moese å, tiltalt borgerne i Odense, fordi de havde arresteret 
skibe i Ellemoese å, som formenlig lå i hendes fri birk, og 
frataget dem segl og redskab og indført dette i kongens fogeds 
hus, men de bleve kvit fundne af gode mænd. Det var fore
lagt byfogden i Odense alleniste at oppebære told og akcise i 
de havne, som ere sædvanlige og lovlige, og med tingsvidne 
af 6. mårs 1598 bevistes, at byfogden for 50 år siden havde 
taget segl og ror fra dem, som ladede og lossede ved Klintør, 
så vel som mel, hvoraf byfogden på vore vegne bekom halv
parten og byen halvparten, og de havde end optinget med by
fogden på vore vegne. M. Skinkel havde selv sagt god til 
byfogden for en fremmed mand, som ladde uden for Klinte-
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berg, og hvis han skulde losse og lade der, vilde mange frem
mede indkomme der med vare og gore forprang byen til stor 
afbræk; M. Skinkel havde forgangen sommer udpranget en 
stor hob saltet sild til bønder, dog havde de efterladt det for 
god naboskabs skyld. Når Jørgen skrifver havde berettet, at 
ingen efter privilegierne måtte købe for Klintøer uden tømmer 
og møllestene, havde han „tagit det ord for alle de andre 
smaa ulovlige aasteder, som kunde findes emellom deris lade
sted Ellemoese aae oc ud til Midsundsgaf 4)M. M. Skinkel 
burde udskibe sit korn i deres lovlige ladested Ellemoeseaae 
eller på de steder, hvor vor og kronens told kunde blive ufor- 
krænket. Dom: „Epterdi M. Skinkel icke beviser, at borge
mester oc raad hafver saeme hans korn ladet arrestere, oc de, 
som dend tid borgemester oc raads bestilling udi vor kiøpsted 
Odense betiente, nu alle ere ved døden afgangen, undtagen en 
mand; det icke heller bevises, at borgemester oc raad i Odense 
ei heller Odense bye nogit hafver bekom mit af M. S.s korn 
eller dets verd, det er solt forre, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at borgemester oc raad bør for den M. S. tiltalle 
kvit at vere. Men hvad hafnen i sig self belanger, der om 
ville vi lade forordne, hvorledis enhver sig derudi med ind
skibning oc udskibning skal forholde.“ Hdb. 21, 1—6.

x) Af 13. juni 1608, ovfr. s. 209, hvor der dog skrives: 
Midsundsgaf. 2) Reces 1558. 3) 1477 § 10,17. 4) Sål. Hdb.

25. jan. Olavs Daae til Raufnstrup, embedsmand på 
Skifvehus, tiltalte (indlæg) efter vor nådigste befaling Albret 
Skiel Hermansen til Jungetgaard, fordi han sidste 8. oktbr. 
havde dræbt Niels Jensen, født i Varde og foged på Brand
holm, som nyligen tilforne på sin husbonds vegne havde gåt i 
rette med ham på landstinget, lige som han fra landsting og 
retten nedergik; • alle vidnesbyrd, som havde været stævnet til 
landsting og der bleve ved magt domt, stemte der i overens, 
at A. Skiel så hastig og uadvaret hug og stak N. Jensen, så
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han ikke kunde få sit værge ud af balgen, for han fik bane
sår; i det den døde fornam sit banesår, skældede han A. Skiel 
det at have gjort som en skælm, og han døde straks om 
natten; A. Skiel havde ikke slaget N. Jensen som en ærlig 
mand burde, i det han ikke sagde ham til og lod ham komme 
til sit værge, for end han angreb ham så fjendlig og med be
hændighed; da han ikke af våde eller nødværge havde dræbt 
ham, burde han som en manddraber straffes på sin hals. C. Daae 
i rette lagde flere tingsvidner om overensstemmende vidnesbyrd, 
blandt hvilke: 1. af Viburg byeting 31. oktbr. 1608, lydende: 
„Mette Madsdaatter, som ligger paa baaren her samme steds, 
at have vundit, at hun saae, da paa løfverdag vor 3 ugger, da 
komb Albret Skiel neder af domhuset med hans verge paa 
hans axel, oc hans dreng gik bag epter hannom med hans 
kappe under hans arm, saa gik A. Skiel ud paa kirkegaarden, 
oc lidet der efter kom Niels Jensen, som blef død, bag efter, 
oc ret som hånd komb ud af den uderste dør, saa stak A. S. 
til hannom med hans verrie; da sagde N. J. til hannom: „det 
giorde du som en skielmer, at du stak mig, førrend jeg fik 
min verge ud“, oc icke N. Jensen hafde uden lidet af sit verge 
ude.“ 2. af Asmild birketing den 18. novbr., at Niels Christen
sen, foged på Asmild kloster, havde vundet, at sidste 8. oktbr. 
„emellom 2 oc 3 eftermiddag, da kom A. Skiel til Jungetgaard 
ind ad dombhusdørren, da sagde Envold Kruse til hannom: 
„kom Albret, din gienpart lider epter dig“, da svarit A. S.: 
„jeg skal komme dend esel vogen nok“; saa saatte A. S. sig 
for skifven, oc N. J. stoed ved dend sønder ende paa skifven 
oc saatte sin høire nefve paa skifven; da sagde A. S. til 
hannom: „din skabhals, du hafver gangit i mit lossemente oc 
gifven mig spidzig ord oc unde ord, som herrens død det 
første jeg møder1) dig paa gaden, da skalt du hafve hug, saa 
sant jeg er en erlig Skiel, och du skalt binde det i en hved- 
stenende det, du skalt tage fraa mig“, da svarid N. J.: „jeg 
begierer intet at tage fraa eder“ ; da sagde E. Kruse: „lader
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saadant fare, her er domb oc ret“; saa ginge de i rette med 
hinanden, oc sagen blef opsat udi 6 ugger; saa gik A. Skiel 
neder af domhusen, oc N. Jensen stoed paa domhusgulfven oc 
droeg sin handske paa oc sagde til Niels Christensen: „kand 
ske Albret stander her neder oc lider epter mig“, da sagde 
hånd til hannom: „da vil ieg gange med dig oc tage fred 
emellom eder“, da svarit N. Jensen: „forbandet vorde den, der 
tager fred emellom os“ ; saa gik Niels neder af domhusit oc 
Niels Christensen efter hannom. Da de komb uden domhus- 
dørren paa kiergaarden, da stod A. Skiel paa stien emellom 
nørkirkedørren oc domhusit, oc der hånd saae N. Jensen, da 
løb hånd emoed hannom oc sagde: „kommer du her, din skielm“; 
saa droeg A. S. sit verge oc N. J. rygget sig tilbage, saa stak 
A. Skiel til hannom; saa rygget hånd sig igien tilbage til dom- 
husdørren, oc saa stak A. S. til hannom igien; da sagde N. J. 
til hannom: „det giorde du, som en skielmer“; saa hug A. S. 
til hannom oc rampte hannom i hans hofvit oc paa hans verge, 
saa biodit rant af hans hofvit oc paa hans verge, oc da vor 
N. J.s verge bar ved en half allen fraa festen; saa gik A. S. 
fraa hannom, oc N. Christensen gik medN. Jensen til bartsker.“ 
— A. Skiel var her for retten tilstæde og kunde sin begangnø 
gærning ikke benægte, men forvendte, at N. Jensen havde in
jurieret ham og ganget af sin rette vej imod ham og slaget 
ham på sin arm med sit værge, dog han det ikke anderledes 
bevise kunde. Dom: „Efterdi icke bevises, at A. Skiel hafver 
saa verit injurierit af N. Jensen, at hånd udaf fornødenhed 
haver verit fororsagit sig at verge, men bevises, at A. S. haver 
offentlig paa domhusit, der som domb oc ret ministreris, hvor 
«enhver er pligtich retten til ære at holde fred, truit oc und
sagt N. J. oc strax nedergangit oc udenfor dombhusit paa 
beleiglig sted fortøfvit oc der N. J. paa sin rette vei fraa dom
husit oc til hans lossemente ofverfaldit oc uden nødvendig 
aarsag drebt oc ihielslagit, saa saeme drab icke kand regnis 
af vade, hendelse eller nødverge, men af forset at vere sket,

17
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da sagde vi der paa saaledis af for rette, at A. Skiel bør for 
slige sine begangne gierninger at miste sit lif.Hdb. 21, 6—10.. 
Det originale dombrev findes bl. domme og tingsvidner som no. 128.

x) Dombr.: finder.

25. jan. Ulrik Sandberg til Kvelstrup, embedsmand 
på Lundenes, tiltalte1) (indlæg) efter kgl. befaling S i ver d 
Rindskat2) til Hørnungholm, fordi ban havde forholdt sig 
tyrannisk vis mod underskedelige vore undersåtter. Anklagen 
lød på: l.3) at her Siverd som kirkeværge til Herning kirke 
havde forholdt her Anders Madsen og sognefolkene kirkenøglen, 
så præsten måtte prædike på kirkegården, i våbenhuset og i 
byen „for guds strenge verlig skyld“ og kristne born på kirke
gården og i våbenhuset og ikke kunde komme til kalk og disk, 
så folk ikke kunde gå til guds bord; en påskedag havde her 
Sigfrid affærdiget sit folk med våben og værge, som efter hans 
befaling uførmede, rumorede og truede her Anders i hans 
prædiken på kirkegården, så han måtte ophøre med den. 
2.4) at her Sigfrid havde ført sig i unødig trætte med her 
Anders om en ulovlig forpligt, han vilde have af ham om 
hans giftermål og andet, så han ikke kunde blive ordineret, 
skont han var lovlig kaldet til Rind sogn; her over bortdøde 
ved 60 mennesker i sidste pestilens, som ikke kunde bekomme 
Christi legeme og blod; sognemændene supplicerede til bispen, 
denne til kgl. majt., som befalede ham at indsætte samme person 
i kaldet; alligevel stævnede han præsten for bispen og læns
manden, for at få ham fra sognene; også i andre måder havde 
han tribuleret præsten, som intet bekom af ham for sin umage 
og heller ikke af godset, som for hans ukristelige levned, 
strænghed og tyranni var plat øde og forvøstet, så kronen 
også havde mist og ombæret sin tiende og andet. 3.5) at 
her Sivert havde slaget en fattig mand, som tjænte ham, så 
han døde 3. dag og det uden præst, dog han anholdt der om 
hos her Sigfrid, der svarede, at han skulde gange i stegerset
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og slikke fade, hvilket er gruseligt at høre. 4.6) at her Sig- 
fred havde handlet sig utilbørlig mod en tysk dreng, han havde 
taget med sig her i landet fra hans fader og moder, uden al 
årsag sat ham så længe i fængsel, at hans fingre og tæer frøs 
af ham, og imidlertid ladet sætte ham en mulkurve på med 
en lang snabel, så ingen skulde give ham mad eller drikke, 
hvilket „vor strenge nok at handle moed en tørke“. 5.7) at 
her Sigfrid havde handlet sig ilde mod en fattig kvinde, som 
redte fremmerlig til barsel, forbudt nogen at huse eller hæle 
hende, hvilket ingen turde gore, ti de vare rædde for hans 
ondskab, så hun med sin gamle udlevede moder måtte indgrave 
sig i en hoj udi den vilde mark og lukke den med ris, tørv 
og lyng, hvor hun blev forløst; men her Siverd drog tredje 
dagen efter med sine folk der ud og vilde have tråden hytten 
ned på hende, og da hun bad for sig, lod han sætte ild på 
hytten, så hun måtte krybe ud i den vilde mark på hænder og 
fødder, for hun ikke kunde gå for svagheds skyld, som havde 
været stor ynk, om hun end havde været en hedning. 6. at 
her Sigfrid havde stormet mod de dødes legomer og affærdiget 
sine folk med våben og værge at forhindre en død mands 
legome ikke at måtte begraves, så liget blev borte og ingen 
ved, hvort det er henkommen. 7. at her Sigfrid havde tyran
niseret sine fattige tjænestefolk med ubillig beskatning, ulide
lig hug og slag og uhørlig fængsling. 8. at her Sivert, da hans 
hustru var draget fra ham og med sine slægt og venner havde 
til kende givet kgl. majt. hendes elændige vilkår, som hans majt 
selv havde forhørt, og da denne havde tilladt hende at be.-. 
komme sin gård, gods og løsøre ved gode mænd, trodseligen 
havde indtaget gård og gods med løsøre, udbyt, forvendt og 
afhændet det, som han selv lystede. U. Sandberg påstod her 
efter, at her Sigvort derfor burde straffes efter hvis, som kgl. 
majt. og rigens råd kendte for rette. — U. Sandberg i rette 
lagde tings vidner af Hammerum herredsting: 1. af 1. oktbr. 
16088), at her Anders Madsen m. fl. vandt om, hvorledes her 

17::
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Sigfrid havde forhindret kirketjænesten (se ovfr. s. 258), og at 
han, da en sognemand var hos ham på Herningsholm på sogne
folkets vegne og begærede kirkenøglen af ham, svarede, at han 
ikke vilde sende den med slig en løs kompan. 2. af 26. novbr. 
16089), at her Anders i Rind vandt, at han påskedag 1603 
måtte prædike på Herning kirkegård, og da forbød to karle 
fra Herningsholm på her Sigfrids vegne ham at prædike; s. å. 
3. sondag for st. Mickels dag måtte han prædike på kirke
gården og der kristne et barn for en af her Sigfrids tjænere; 
25. sondag efter hellig trefoldighed 1607 måtte han prædike 
i en stue i Herning by; fredag for midfaste 1608 måtte han 
prædike i kirkens våbenhus, midfaste sondag prædike på kirke
gården , og hver dag havde der forgæves været bud efter 
kirkenøglen. 3.10) af 1. oktbr.8) s. å., at Rind sognemænd 
vedstod den supplikats, hvor i de 1603 for bispen i Ribe be
klagede dem over, at her Siverd ikke vilde samtykke her Anders 
Madsen til deres præst, som de havde kaldet, men trættede så 
længe med ham, at der døde ved 60 mennesker i Rind sogn 
af pestilens uden at få Christi legome og blod. 4.n) af 8. oktbr. 
s. å., at Jens Andersen i Voedkier vandt, „at udi midlertid 
der hånd tiente her Sigfred Rindskatt och vor hans møndige 
fogit, daa hende det sig saa en gang, at her Sigfrid blef vred ved12) 
en fattige mand, som boede paa hans gods, som hiede Christen 
Vind, saa her S. slog och torsk 13) hannom svarligen, støtte och 
tredde 14) hannom under sine fødder paa en fredage, och blef 
C. Vind der af svarlige dødsiug och begierede hånd, at presten 
motte komme til hannom och berette hannom, før ind hånd 
døde; daa vilde her S. det icke tilstede, at presten motte med- 
dielle hannom Christi leggem och blod, och imellum mandagen 
och tisdagen om natten der nest epter da døde C. Vind. 
Disligeste 15) vor det J. A. ochsaa fuld16) vitterligt, at en 
tørrestak sloig en af C. Vinds børn ihiel, siden hånd vor død, 
for her S. hafde tagen samme barns moder fraa dend och17) 
til Trølund at røgte hans øxsen, och ingen tilsiøen samme
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barn eller dens smaa sødskin hafde. Udi lige maade vonde 
J. Andersen, at her S. blef vred en gang paa en kvindfolk 
hed Barbra Søfrensdaatter, som hafde grafvit sig ind i en hyf 
staar mellum Herningsholm och Herning bye, och red samme 
kvindfolk til barsel, och giorde hun barsel ind i samme hyf. 
Paa dend tredie dag, epter at hun hafde giort barsel, daa droig 
her S. och J. Andersen med flere af hans folk op til samme 
hyf och vilde hafve trad19) samme hyf neder paa samme kvind
folk, och hun robte, skrig och beklagit sig och baad for guds 
skyld, at hun motte blifve der inde, til hun kunde komme 
nogit til sig epter hindis barnfødsel; so [lo]id her S. sete ild 
paa samme hyf, och forne kvindfolk motte saa nødis til at krybe 
der ud paa hender och hindis kneer och motte saa krybe 
her20) i den vilde mark, och hindis moder baar hindis spee 
barn der fraa, saa at det var ynkeligt at sie derpaa . . . Dis- 
ligeste Vor her S. vred vid Markor Christensen, som bode i 
Søndervois, och her S. lod hannom dieile och lofforvinde for 
nogen ringe sag; saa døde M. Christensen, och der de vilde 
hafve hans lig begrafvit paa Sunds kierkegaard21), møtte J. 
Andersen epter her S.’s befalling med flere af her S.’s folk 
paa Sunds kierkegaard med spyde och forke, som de lagde 
boede tvert och endelangs ofver grafven, och formiente dennom, 
at de ingenlunde kunde fange sanjme lig udi grafven for her 
S.s fogder och folkis forhindrings skyld och blef samme lig 
standen22) ofven jorde nogen dage, och blef dend siden borte, 
och icke hånd vid23), hvor det blef siden. Ydermere vond J. 
Andersen, at udi medlertid hånd vor ud med her S. i Styer- 
marke, daa en gang slog her S. hannom med en koberkande 
udi hans hofvid, saa J. Andersens mund blef splet op til hans 
ørre, och aldrig J. Andersen flk hans melle saa, som hånd 
hafde den24) tilforne; och er J. Andersen indnu denne dag 
lyt baade paa hans mund och paa hans melle och paa hans ene 
øie af samme slag. Och udi midlertid hånd vor hoes her S. 
paa Fridberg25), daa saa hånd, at her S. slog hans frue, fru
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Madelen Munk, med en stoer tre, at hun vor saa blaa som en 
kielsbunde, saa nødis hun til at gaa fra her S. en aften i 
mørkeningen, och gik hun paa hiemveien och lagde sig ind 
udi en kroe26) ved en trei miel veies fra Fridberg25), och laa 
hun i samme kro27) vid en fiorten dage; siden lagde her S.’s 
venner dennom i och forligte dennom. Disligest saa hånd, at 
her S. slog fru Madelin en gang med en liusstage och sloig 
hinder en stoer hoel i hindis hofvit, och beklagit J. Andersen 
sig, at her S. beskattid hannom en gang ti dir. af, for hånd 
icke vilde tage fra kongens tienner C. L. i Bagiskier, som vor 
ulofforvonden i alle maade.“ 5.28) af 26. novbr. s. å., at flere 
vandt, at her Sifrid, da han havde mishandlet C. Vind, stødte 
ham forst ind i hans stegerse og siden neder i ladegården i 
hans nødse, og da C. Vind lod begære præsten, svarede her 
Sivert, at C. Vind „motte gaae i hans stegerse oc slicke fade“, 
og gik der „strengelig røgte oc tiende saeme tid, at her S. 
hafde slagen hannem ihiel“. 6.29) af s. d. om mishandlingen 
for 21. år siden af Barbara Søfrensdotter, som gravede sig ind 
i Fridhøuf mellem Hørnungsholm og Hørning. 7.30) af s. d. 
om mishandlingen af den tyske dreng31) og af 1. oktbr. om 
Markor Christensens lig. 8.32) af 8. oktbr., at Chr. Lassen i 
Linde vandt, at om en 16 år mod da tjænte hans son Knud 
her Sifrid på Hørningsholm og vogtede hans kreatur, da han 
var 14 år gammel, og samme tid tjænte der to støglingspiger, 
hver ved 9 år gammel; en dag fandt her S. drengen og de 2 
piger legende i en sandgrav og blev da vred på drengen; han 
lod ham kalde ind i stalden på Hørningsholm og 2 drenge 
binde ham til en bom og „struge huden af hannom bag paa 
ald sammen, saa at det sad i en blodige kiød“; så blev han 
vred på de to drenge, for de kunde ikke handle ilde nok med 
drengen, som de hudstrøg; han tog et ris og slog dem „om 
deris bare øren“ og slog selv drengen for på om hans lønlige 
ting og andre steder, så han var lige så blodig for som bag; 
så lod han hente de to piger, for at de skulde beskylde
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-drengen, at han vilde tage en af dem med vold; nu blev 
drengen løs og her S. truede ham, at han skulde lade skære 
ham ud for pigen, han vilde havde voldtagen; her S. sendte 
så bud efter drengens fader og vilde, han skulde fly ham 
drengen igen eller han skulde sætte ham i stokken; da kom 
fru Magdalene ham til hjælp og bad, at her S. skulde lade 
ham fare, og denne krævede så en madstud til en 3 dir. der
for; Chr. Lassen lovede de 3 dir. og flk her S. sit segl, men 
så skrev her S. et brev på 10 dir. og forseglede det med C. L.s 
segl; dennes hustru fortrød, at der var sket ham så stor uret 
og vilde en dag beklage sig hos fruen på Herningsholm, men 
da hun, som „redde fremmerlig til barsel“, kom til gården, 
lod her S. hende sætte i stok og så måtte C. L. give ham 24 
dir. for at fange hende af her S.s stok og give fogden 3 dir. 
til fogdepenge. Desuden havde her S. beskattet ham 1 hest. 
1 ko og 3 ,.ronvederw af, fordi han ikke kunde lægge så meget 
træ på sin vogn og age hjem fra Løvsyssel, som her S. vilde. 
9.33) af 1. oktbr. s. å., at Chresten Madsen i Haselholt vandt, 
at han tjænte her S. R. og havde været med ham i Tyskland 
og her i landet, og imidlertid handlede her S. sig meget 
ubillig imod sin frue, fru Madelin Munk, og en gang de sad 
over borde med hver andre og flk dennem mad, da blev han 
vred på hende, som tit og ofte skete, og slog til hende med 
en tintallerken i hovedet, så at blodet gik ud derefter, og 
sprang op, tog en ildfork, som stod ved skorstenen, og vilde 
have stukket hende med den, havde C. M. og hans staldbroder 
ikke taget fat på ham, og ingen årsag hun gav ham dertil, 
end hun sagde, at han gjorde hans folk uret; derover talte han 
hender mange ukvemsord til og kaldte hende „den danske 
skandsek“. En gang her S. var gæst i Tyskland hos en af 
hans venner, blev han vred paa C. Madsen og hans staldbrødre, 
som tit og ofte skete uden årsag, og lod sætte denx i fængsel 
og drage dem alle tre af deres klæder så nær som deres skjorter, 
og sad de „udi dønd til deris kne en gandske vinter lang nat
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oc dag, saa at de neppeligen kunde beholde deris lif for frost 
oc stoer kuld.M Da de kom tilbage og C. M. begærede sin 
afsked, tog her S. 3 klædninger fra ham, så han intet fik uden 
hug og andet meget ondt for 5 års tjæneste. Her S. „satte 
en dreng ved nafn Jørgen udi fengsel, som her S. tog med sig 
her ind af Tyskland, oc satte saa samme dreng udi fengsel 
her paa hans gaard Haringsholm, saa at tarren frøs af begge 
hans føder oc fingrene af hans hender, at det vaar megit ynke
lig at vide, hvor hånd handlit med samme dreng, oc loed her 
S. sette en mulkurfve paa samme dreng med en laas fore, saa 
at ingen kunde gifve hannom anden mad eller dricke, uden 
samme mulkorfve skulle tagis af hannom, oc tog her Sigfrid 
samme dreng uden lands fraa hans fader oc førde den med sig 
her ind aldieles emod faderens minde oc villie“. M. Lavrits- 
datter vandt, at hun, da hun kågede for her S. i hans køkken, 
så, at han slog fru Madelin Munk med en lysestage et stort 
hul i hovedet, og at fru M. M. redte hans sæng, gjorde på 
ilden for ham og bar aske ud for ham. J. Madsen vandt, at 
en gang, han red ene udi jagt med her S., faldt hesten med 
ham og slog hans ene fod i sønder, og da her S. var blevet 
vred, fordi en ræv undløb for hundene, lod han J. M. sætte i 
den spanske kappe; men da denne kun kunde stå på det ene 
ben, faldt han omkuld og blev liggende i kappen en hel vinter
lang nat og var nær omkommen i den; om morgenen lod her 
S. rejse ham op, lod fæste et reb oven i kappen og binde ham 
op til bjælken i laden, så han var ganske nær hængt, om det 
skulde have varet noget længe. Ydermere vonde J. M., at på 
en st. Mortens aften, da „vaar der nogen fremmid hoes her 
S., da drak hånd med dennom oc blef lystig, da samme tid 
tiente hanom en smid, som heder Christoffer, oc her S. bad 
samme smid, hånd skulle kvede, oc icke hånd ville kvede, saa 
bad her S., at samme smid skulle kvede for fruens skyld, oc 
icke hånd ville kvede, saa bestilte her S. alle fruens piger 
omkring samme smid, som skulle slaa oc sticke paa hannonh
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med dieris rocker, oc vaar der en pige eblandt, som hed34) 
Maren Mickelsdaatter, [da] hun ville* icke saa slaa oc sticke paa 
samme smid, som her S. vilde, blef hånd vred paa hinder oc35) 
tog rocken fraa hinder, oc sloeg her S. med samme rok, saa 
hindes ene finger blef sønderslagen oc falt36) inden i hendis 
haand; de andre piger kom her S. til at bere samme smid udi 
en stoer damb oc loed hannom saa ligge; da ville samme smid 
hafde droknit sig af ret harm, saa løb J. Madsen i samme 
damb37) til hannom oc hialp hannom i land. Der her S. fik 
det at vide, blef hånd derfore vred oc loed hånd saa føre J. 
Madsen megit dybere oc lenger udi samme damb end smiden 
vaar.u Herhos berettede U. Sandbierg, at han havde indstævnt 
samme vindesfolk til Viburg landsting, hvor de havde været 
deres vinder bestændige; her S. havde selv en del vedgåt og 
intet fremlagt, hvor med han kunde rygge dem. Han i rette 
lagde derhos landstingsdommen af 3. decbr. 160838) og vor 
bevilling39) til fru Magdalena Munk til Hørningsholm, lydende: 
„Efter hun os hindes stoere nød oc trang klagligen haver an- 
dragit oc til kiende gifvet, hvorledis hindes hosbond Siffrid 
Reinskatt udi saa langsommelig tid sig saa gandske tørannisk 
oc modvillig emoed hinder halver forholdet, at hun verit for- 
orsagit sig hans nerverelse oc omgiengelse at entholde, bønderne 
paa hindes goeds boendis formiddelst hans tiranie oe ofvervold 
er undvigt deris gaarde, saa goedsit staar øde, disligeste emoed 
sit folk oc tiunde sig utilbørligen forholdet, saa de dennom 
er fraafalden, oc hun allene med hannom ere blefven i husit 
igien, hvorudofver er efterfult, at hun med grof oc besverligt 
arbeide, sengereden, kaagen, gulffeien, torfberen oc andet saa* 
dant, hindes adelig stand ingenlunde gernes, haver verit 
paa det høigste besvergit, oc endog hun ofver slig 
uvanlig arbed paa det høigste er blefven fortrellit, for- 
svagit oc udmattit, oc det meste mueligt skicket sig 
epter hans gemut, haver hun dog ingen frucht der med kunde 
skaffit eller nogen tak fortient, medens derforuden med idelig
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trusel, banden, Udeladen, hug oc slag er blefven tracterit, saa 
hun er blefven fororsagit at drage fraa hannom oc slig hindes 
nød oc anliggende os som hindes høie ^øfrighed klagligen an- 
dragit oc til kiende gifvet, oc endog vi adskillige middel have 
foreslagit, med hvilke hånd med sin høstrue udi venlighed 
hafde kunde blefven forligt oc fordragen, hånd dog alt saadant 
udaf sit størriske oc egensinnige hofvit haver udslagit, da 
hafve vi af vor sønderlig gunst oc naade, saa oc af øfrigheds 
magt, oc det udaf nogle vore raad oc gode mends betenkende, 
[som] til nestforleden almindelig herredag haver verit hoes os 
forsamblede, unt, bevilget oc tillat, at frue Magdalena Munk 
motte niude oc besidde hindes gaard oc jordegoeds, aldelis intet 
undertagit i nogen maade, paa det hun af hindes hosbond nu 
i hindes høie alder icke med for stoer ubillighed skulle mole
steris, disligeste at hun motte afhende saa megit af hvis sølf, 
guld oc løsøre, der findes paa gaarden, som de gieldbrefve 
kand indfries med, hindes hosbond oc hun endnu ere bort
skyldige.“ — For retten var indstillet Sivard Rintschatt og i 
rette lagde indlæg, hvor i han dels bestred sandheden af 
vidnernes udsagn, dels påstod, at tingsvidnerne vare ulovlig 
erhvervede40), dels undskyldte sig med, at han ikke den tid, 
han begik nogle af de ham påsagte handlinger, vidste meget 
af den danske lov eller ret; han havde ikke modtaget vort 
missive, at han ikke måtte besidde sin gård; IT. Sandberg 
burde have forbudt ham dette; han havde følgelig ikke for
brudt sig imod vor hdjhed; da han „pludselig oc honnisk vor 
dragen fra hans gaard“, havde han ikke flere breve at frem
lægge, end hans hustru havde sendt ham; hvis han havde for
grebet sig imod vor hojhed, begærede han nåde og vilde af 
sin yderste formue være i vor minde. — U. Sandberg svarede, 
at vinderne vare forhvervede efter hans egen skriftlig fuldmagt 
(fr.) og derfor domte ved magt af landstinget. Dom: „Efterdi 
for os bevist er, at Siffrid Reinskatt paa adskillige tider hafver 
forhindret sognepresten i Rind sogen udi kirken at predike,
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saa hånd nogle gange er fororsagit at holde, kirketienniste paa 
kiergaarden, i vabenhusit oc i byen, saa vel som paa forne 
steder uden kirken at kristne børn; det oc befindes, at nogle 
af sognefolkit, som hafve villet41) comunicere, icke hafver 
kunde kommit der til af den orsag, hånd, som vor kirkeverge, 
haver forholt nøgelen til kirken; derforuden bevises, at mere 
end 50 personer i den sidste pestilendse eret bortdøde uden 
skiel oc skriftemaal formedelst en unødig trette, hånd haver 
iført sig med sognepresten i Rind sogen oc forhindret, at 
forne predicant icke i tide er blefven ordinerit; det oc bevises, 
at hånd saeme predicant ved sin udskickede folk en paaskedag 
saaledis haver importunerit, at hånd med prediken paa kier
gaarden motte ophøre oc efterlade, saa guds ords tienniste icke 
tilbørligen kunde fuldendes efter ordinantzen; disligeste bevises, 
at hånd med hug oc slag haver ofverfaldet en bunde, ved nafn 
Chresten Vind, saa hånd paa tredie dag der efter er blefven 
død, oc emidlertid icke haver mot bekomme presten til sig, 
endog hånd det af hannom hafver ladet begiere; sammeledis 
bevises, at hånd hafver indsat en dreng ved naufn Jørgen baade 
udi fengsel och i en mulkurf oc der med udret oc hannom saa 
vit plagit, at baade fingerne af hans hender oc teerne af hans 
fødder ere blefne affrosne; i lige maade bevises, at hånd hafver 
ladet sette ild paa en høi, hvorudi en fattig kvinde, som hånd 
hafde forbødit nogen at husse, hafde sig indgrafvit oc der 
giort barsel, oc der med uddrefvit hinde, saa hun for svag
heds skyld efter hindes barnefødsel haver mot udkrybe paa 
hender och fødder, med mange flere tiranniske gierninger, som 
hannom er ofverbevist at hafve begangit emoed mange fattige 
mennisker; der foruden befindes, at S. R. er inddragen udi 
Hørningholm oc befattit sig med gaard, løsøre oc andet, der 
fantis, efter hans egen tycke oc motvillighed, uachtet oc uanset 
voris naadigste forordning, med voris egen haand oc segel be- 
kreftiget, som indeholt, at hans høstrue samme gaard oc løsøre 
skulle bruge, besidde oc beholde, indtil vidre i den sag blef
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anordning giort, hvilken voris forordning hånd med saeme sin 
gierning oc bedrift haver forachtet, och endog den paa Hamme
rum herridsting er hannom offentlig forrelest, hafver hånd dog 
de facto sig der emoed sat oc gaarden saa lenge besiddet, ind
til hånd der udi er blefven fangen, da sagde vi der paa saa- 
lediB af for rette, at epterdi S. R. haver her udi voris rige 
øfvit oc bedrefv.it slige mange ugudelige oc tiranniske gierninger 
icke alleniste emoed geistlige, men oc emoed mange andre 
fattige mennisker, saa vel som emoed voris høihed traadseligen 
sig forgrebit, da bør hånd der for at blifve udi et evig fengsel, 
uden vi hannom naadigst benaade vil“.50) Håb. 21, 10—29; 
dombrevet findes bl. domme og tingsvidner som no. 129.

x) Af akterne til denne sag ere to stykker bevarede blandt 
dokumenterne til kongens rettertings dombøger for 1609, nem
lig et hæfte med en del af de på Hammerum herredsting om 
Sigfred Tlinskats forhold optagne tingsvidner, som bag på 
har påtegningen „Acta friherren angående“, og Viborg lands
tingsdom af 3. decbr. 1608, hvor ved de i sagen aflagte vidnes
byrd efter stedfunden vedkendelse til landstinget og til trods 
for Sigfred Rinskats indsigelser kendtes ved magt. Ved 

1 disse dokumenter ligger en fortegnelse af 23. avg. 1608 over 
det på Vig (Herning sholm) fore fundne gods, som er under
skrevet af Ulrik Sandberg, Tomas Maltescn, fru Magdalene 
Munk og fru Dorotea Munk. De til dommens tekst hørende 
in extenso meddelte stykker af tingsvidner ere aftrykte efter 
„Acta«, da de her findes i en mere oprindelig og jysk sprogform. 
Varianter ere meddelte efter afskrifterne i Hdb., landstings
dommen og dombrevet. Skont der i landstingsdommen er indført 
tingsvidner, som Ulrik Sandberg havde taget til Hammerum herreds
ting og som ikke genfindes i „Acta“, må dette hæfte dog sikkert 
være det skudsmål, som Ulrik Sandberg ved kgl. missive af 16. juni 
1608 fik pålæg om at tage beskrevet om Sigfred Rinskat til 
hans herredsting og siden indsende i kongens kancelli, efter 
som S. Rinskat, der han til vedermål blev forhørt for
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kongen, til sin sags behjælpning havde erbødet sig at ville 
tage skudsmål der, som han havde bot. I overensstemmelse her
med forpligtede S. Rinskat sig ved brev af 17. juni 160S 
til at „stande Ulrik Sandberg at vinde ald varsel til uden ald 
skodsmol“. Ved missive 18. oktbr. fik U. Sandberg pålæg om 
at udkundskabe, om beskyldningerne mod friherren vare så 
nojagtig vundne, at de burde stande for fulde, og derfor er
hvervede han den oven anførte landstingsdom.

2) I de fremlagte breve kalder han sig: friherre til Frid- 
b er rig, schielaten auf Leutenberg, arfvesiddendis paa Hernings- 
holm. 3) Jfr. landstingsdom bl. 5—13. 4) Jfr. landstgsdom. 
bl. 13—26. 5) Jfr. landstgsdom. bl. 29. 6) Jfr. landstgsdom.
bl. 27—29.

7) Jfr. landstingsdom. bl. 32. Til denne klage svarede 
Sig fred Rinskat på landstinget, at kvinden „vor en løsagtig 
kvinde och besmittede nogen af hans folk med unde saaer och 
derfor icke vilde hafve hender paa hans stafn; saa drog hun 
bort och byggede sig ind i en hyf, men hånd befallit hans 
folk, at de skulle sige til hende, at hun skulle drage derud 
eller hånd skulle lade smøge hinder derud.“

8) Hdb. bl. 15—16, Acta bl. 7—9, Idstgsdom. bl. 5—6.
9) Hdb. bl. 16—17, Idstgsdom. bl. 7—8.

10) Hdb. bl. 17—18, Idstgsdom. bl. 13-14. A. St. bl. 
14—16 er indført blandt i rette lagte breve den nævnte an
søgning fra Rinds sogne folk til bispen i Ribe af 29. maj 1603, 
hvor i det hed, at de nu i 3 fjærding år havde været uden 
sognepræst, så der hendøde i Rind sogn mere end 60 folk 
uden trøst og de hojærværdige sakramenters annammelse, som 
er af kgl. majts. tjænere til Lundenes 21 folk, af Predbjørn 
G-yllenstjærns 5, af Tomas Maltesens 7, af Klavs Maltesens 
7, af Jakob Lykkes 10, af Peder Marsvins 3, af Kresten 
Vinds 6, af fru Karen Rryskes 5, „disligeste en fattige adels
person ved nafn fru Mette Munk i Siøbye, som och døde bort 
uden sacrament och trøst af guds ord“, og andre flere, endog



270 Kongens og rigens råds domme

herredsprovsten gjorde sin storste flid med os både i kirken 
og på sottesæng; de havde tit mistet prædikenen og guds- 
tjænesten, sakramenternes meddelelse, deres born og barsel
kvinder vare ynkelig forsømte og deres unge folk forhindret 
fra det hellige ægteskab. Samtidig med denne ansøgning i 
rette lagdes biskop Ped. Hegelunds skrivelse til provsten 
Kristen Nielsen, om at formå de folk, som have kaldsret til 
Kind og Herning og særlig her Sigfred Kinskat, til at tage 
Anders Madsen til præst, hvem han med flere lærde mænd 
havde overhørt, og hvis gave, måde og prædiken de havde 
hørt med stort behag (a. st. bl. 16—17). End videre sammes 
brev af 16. jan. 1603, hvor i han udtalte sin forundring over, 
at S. Kinskat, skbnt han selv venligen havde entfangen Anders 
Madsen og denne var samtykt i bægge sogne, havde villet 
knytte denne til sig som til en øvrighedsperson med en farlig 
og vanskelig forpligt*, bispen undrede sig over, at provsten 
ikke havde formanet den gode herre til ikke at indføre nogen 
ny skik (a. st. bl. 17—18). Hernæst fremlagdes bøndernes 
kaldsbrev af 9. jan. 1603 for Anders Madsen, barnefødt i 
stor Nørlund i Ejstrup sogn (a. st. bl. 18—19) og kgl. mis
sive 3. juli 1603 til bispen om at sørge for, at Anders Madsen 
blev indsat i embedet (a. st. bl. 19*, dette brev er blevet på
kaldt under en anden sag, se ovfr. s. 43). På landstinget vilde 
S. Kinskat retfærdiggøre sig for sin modstand mod Anders 
Madsen ved at ' i rette lægge en Viborg landstingsdom af 16. 
apr. 1603 (a. st. bl. 21—24), som han havde erhvervet, men 
som dog kun gik ud på, at landstinget ikke var dommer over 
det kaldsbrev for Anders Madsen, som herredsprovsten med 7 
mænd havde samtykt. Hertil svarede Ulrik Sandberg, at 
selve dommen viste, at ingen anden end her Sigfred selv havde 
gjort modstand mod, at sognene fik deres rette sjælesørger, 
og han i rette lagde en kontrakt, som han og Peder Hegelund 
den 26. avg. 1606 havde sluttet mellem her Sigfred og Anders 
Madsen på et møde i Ølgod kirke i Østerherred om, at hvad
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denne kunde have forsét sig mod her Sig fred skulde være 
tilgivet, dog skulde det være tilladt her Sigfred for sin egen, 
sin frues og sin datters person at annamme sakramentet af 
herredsprovsten eller her Jens Nielsen i Gellerup (a. st. 
25—26}.

n) Hdb. bl. 18—20, Acta bl. 9—12, Idstgsdom. bl. 29—31. 
12) Sål. Hdb., dombr.; Idstgsdom.: paa. 13) Sål. Hdb., dombr.; 
Idstgsdom: tarsk. 14) Ldstgsdom: trad, dombr.: traade, Hdb: 
traad. 15) Hdb., dombr.: end yder mere. 16) Ldstgsdom. forbig.: 
saa fuld. 17) Ldstgsdom. forbig.: fraa dend och. 19) Ldstgsdom., 
Hdb., dombr.: troden. 20) Ldstgsdom: heden; dombr., Hdb.: hen. 
21) Ldstgsdom., dombr., Hdb. tilf.: daa. 22) Dombr.: staaende. 
23) Ldstgsdom: viste. 24) Hdb., dombr. forbig.: den. 25) 
Ldstgsdom.: Fridborrig. 26) Ldstgsdom.: et kroer. 27) Lands
tingsdommen: kroer. 28) Hdb. bl. 20; Idstgsdom. bl. 31—32. 
29) Hdb. bl. 20—21; Idstgsdom. bl. 32. 30) Hdb. bl. 21—22; 
Idstgsdom. 28.

31) I Idstgsdom. bl. 29 tilfojes, at herredsprovsten, her 
Kresten Nielsen, vandt, at han tit og ofte havde set på 
Herningsholm, at den tyske dreng; Jørgen, havde en mulkorv 
på, som var hængt en laas for i nakken; han så, at her Sig
fred slog en af hans frues piger, „for hun med de andre 
piger icke kunde komme Christoffer Slottzer til at kvede,“ og 
han så, „at samme piger bant Christoffer Slottzer med dierris 
kiltebonde buode hender och føder och lagde hannom paa en 
baare och bar hannom ud och sagdes, at de kaste hannom i 
en feskepark, och siden kom hånd ind igien i en anden klening 
och kvad for her Sigfred.“

32) Hdb. bl. 22—23, Acta bl. 2-4. 33) Hdb. bl. 23—
25, Acta bl. 4—6, Idstgsdom. bl. 26—28. 34) Hdb., dombr.: 
ved naufn. 35) Hdb., dombr. forbig.'. paa hinder oc. 36) Lds
tgsdom.: field. 37) Hdb., ldstgsdom., dombr.: udi dommen.

38) Af de på landsting af Sigfrid Rinskat i rette lagte 
i dommen indførte dokumenter må endnu nævnes brev fra hans
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hustru 28. oktbr. 1608 (bl. 37—40), hvor i hun skildrer sine 
daglige bekymringer for bestyrelsen af deres gårde og be
talingen af gælden, for hvilken hun forfølges af kreditorerne', 
„vor fattige barn er endnu meget skrøbelig . . .; gud ved jeg 
kand icke gaa . . . fra hinder enten dag eller nat; jeg frøgter, 
jeg maa snart søge om ander raad til hender, i hvor iegkand; 
... for det sidste beder jeg eder først for dend allermegtigste 
gud och siden for hans kgl. majt., at i beder om naade och 
icke om ret, och beder, hans mait. vil naadeligen ansie eder 
som en fremmid mand och icke troe saa at vere udi sandhed, 
som de bønder af had hafver vundit ofver eder for saa mange 
aar siden och aller ingen klage nogen hafver giort ofver eder 
tilforne . . . allen iste forgriber eder icke self med ord eller 
tradser dristeligen i eders hastighed paa nogen ting, ti et got 
ord finder et got sted, och temis ydmyg for naade; hafde i 
aldrig forlat eder paa de falske, meneids bønder oc skiøt eder 
til deres vendisbiurd, det hafde icke gaait saa ilde til . . . 
Forlader mig, hvis jeg hafver giort eder emod; gud ved min 
miening var icke saa, at det skulle gaa saa hart til . . . Gud 
ved, at min hierte er icke und emod eder . . . Dersom i bad 
dronningen, daa giorde hindes naade vel bøn for eder; jeg ved 
ingen ting, vi hafver, at vi kunde forere hendis naade uden 
dend vandbecken och dend sølfkande, dertil dend strudseg, som 
or beslagen, och kongen den storre forgylte stob med alle eders 
våben paa; i kand skrifve mig til, hvad eder siunis derom 
. . . Dersom i vil, jeg skal self drage til eder, daa vil jeg 
ret gierne giørre det, dog maa jeg tage Regina med mig 
saadan som hun er, ti jeg kan ingen sted komme fra hinder, 
icke neder i gaarden.“ Fremdeles i rette lagde S. Rinskat 
kopi af brev fra sin hustru (a. st. 41—44), hvor i det hedder: 
„Min hierte allerkierriste mandlille! . . . disligeste er enten 
det ene eller det andet løgen, de hafde vondit, . . . men det 
er en gammel sprikord: „wann man den hund henken vill, so 
haat er von der braden gessen“; der torde ingen hafve død
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for prest endog det nu saa sigis . . . Min hierte allerkierriste 
mandlille! i skrifver mig til om flere penning, saa ved gud 
jeg hafver dem icke nu, men det aller første mig mugeligt er, 
skal jeg flye eder nogen ... Vil jeg nu och evindeligen hafve 
eder til lif och siel evindeligen befallit med mange 1000 fold 
guode netter, som jeg och vor fattige barn lader ønske eder 
. . . Skrefven med stuor hast ved lys. Eders fattige sorg
fuld och ellendige husfrue.“ Med disse breve vilde Sig fred 
Rinskat undskylde sig, men Ulrik Sandberg svarede, at hans 
husfrue havde skrevet ham dem til udaf frygt og rædsel for, 
at han skulde komme hjem til hende og forholde sig udi mere 
strænghed imod hende. Ulrik Sandberg i rette lagde til bevis her 
på fru Magdalene Munks klage til kongen (a. st. bl. 44—46), 
som lød: „Epter jeg med stoer mødsommelighed hafver alle- 
honde igiennomdragen med min hosbond her Sigfred indtil anno 
1596, der hånd daa hafde verrit en rom tid hiem paa Hernings- 
holm, och guodsit der tilliggendis af dend aarsag, hånd var 
streng emod tiennerne, største parten var blefven øde, och di 
bortfløtte fraa hannom, och hafde dragen ud af landit och 
verrit buorte nesten udi 6 aar, udi hvilken meddelertid der er 
kommen tienner til godsit, saa det med alle paa nye er blefven 
vel besat och opret igien, och en stoer gieid, som hånd daa 
her hiemme bort skyldig var, er blefven afbetalt. Men der 
hånd anno 1601 er kommen hiemb igien och befunden godsit 
atter paa ny besat och vel ved magt, ochsaa af gaardsens 
aufvel och godsens aarlig indkomst nogen gode forraad och 
fremtarfve paa samme, korn, fitallie och rede pening hen ved 
fire tusinde dir., daa hafver det dog icke varrit ofver et aar, 
før end alt samme guods igien paa ny er plat och aldiellis 
blefven øde, och tiennere, saa mange som gud icke ved døden 
hafver bortkallit, er igien alle samptligen bortfløt fra hannom 
paa andre gode mends stafven, saa det langsommeligen hafver 
verrit och endnu er paa denne dag buode underligt och ønke- 
ligt at se eller hørre om saadant x got godsis jammerlig for-

18
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størring och skadellig ødeleggelse. Udi lige maader hafver 
det sig med aide hans folk och tiennistetiund, verre sig hvad 
slags det verre kand, som skal holdis udi gaarden huos hannom, 
da kand der aldielis ingen vere hannom til maade med denne 
hans stuore ulad och strenghed, [men] nødis och foraarsagis til 
saa vel de gode som de unde, lige som de komme til dierris 
tienniste, at rømme och endvige, saa hafver gaarden ochsaa 
derofver leiet skibrod paa aufvel och bierring och dagligen for- 
argis; saa følger det, at naar tienneren och tiund er buorte 
och hand dog vil hafve sin sag och bestilling epter hans vis 
lige vel udrettit och paa lige rette hender, som dog icke muge- 
ligt er, daa gaar det ud ofver dennom, som til stede er, dog 
jeg derudi intet kand eller maa volde, och nødis daa sielf til 
da udi stufve, kammer, kieller, stegers och hvis anden steds skal 
giøris at forrette, och naar jeg end derudinden med stor nød 
anvende min største flid, som mig aller miest mugeligt er, saa 
er det endog intet til tacke, men maa hørre och lide trussel, 
hug, flucken, banden och mange ubekvems skelden, som jeg 
uden stor blussel, banghed och bedrøfvelse icke kand formeldis. 
Vorris sognekierke hafver vi eller voris folk langsommelig tider 
och paa nogle aar icke motte besøge der guds ord at hørre 
eller de høigverdige alters sacramenter at bruge ofver den be- 
drøflige leilighed, at gaarden och guodsit med aid des indkomst 
ødis och forvendis, tienner och tiund foriagis och jeg forhadis 
och ilde medhandlis, daa truer hand tilmed och lader sig lyde 
min guods och eiendomb at ville selge och giørre udi penning, 
at hand dermed sin pragt kunde fremholde och bringe mig paa 
min alleridomb udi aller yderste armod och ellendighed ; ti hand 
och nu igien ofver hvis hand tilforne af min gaard, guods och 
eigendomb saa och rede penge hafver tilsat, ombragt och af- 
hendt formiddelst adskellige store trette, reigser, ofverflødige 
terring och husholding, som hand ført hafver, hafver atter paa 
ny optagit nogen tusind dir. paa mit gods och tilbragt mig en 
part hvis brefve, hand derpaa hafver udgifvit, med sig at under-
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ekrifve, dog lige vel hverken hafver vi heller [hand] siger sig 
noget [at hafve] enten til min behof eller min datters udfly at 
vil bekoste i nogen maade. Saa epterdi jeg nu paa min aller- 
domb och formeddelst adskellige stor skrøbellighed, som mig 
tilslaais, icke lenger mueligt er saadan stuor dagelig treldomb, 
besverring, urolighed at kand udstaa, epter som jeg det mieste 
jeg kunde trye, och emeden jeg hafver haft nogen helbred och 
leillighed dertil udi 22 aar giort hafver, och mit arfvegods och 
eigendomb daglig forødis och tilsettis som forskrefvit staar, 
saa och ydermerre tiltvingis, meden jeg hafver nogit med han* 
nom at bortselge och forskrifve, som jeg ugierne ville, och ei 
heller hand kand tolle, epterdi hand sielf intet embt got guods 
hafver enten her udi rigit eller uden och alting siunis nu jo 
lenger jo verre at blifve, daa krefver jeg gud til vindisbiurd 
mig høiglig foraarsagit at verre och nødis til udi enlighed, 
hvor jeg formiddelst guds och eders maits. hielp fred och roe 
kunde nyde, mig fra hannom at begifve, hvorfor jeg beder paa 
det allerunderdanigst och ydmygeligste, at eders kong. mait. udi 
desse min bedrøfvelig vilkor ville for guds skyld hafve medønk 
ofver mig och nogen guode middel naadigst beramme, hvorved 
jeg for dend storre gieid hand sig daglig udi setter motte blifve 
ubesverrit, fra hans ofvervold befrit och sielf min guods och 
eigendomb megtig verre och komme til rettighed, eftersom eders 
kong. mait. self for guds skyld ville verdis til udi denne mine 
ellendige vilkor desse beste meddel at beramme och mig naadigst 
til hielp komme. Jeg vil dageligen, saa lenge jeg lefver, bede 
gud allermegtigste, at hand for saadan eders kongelig hand* 
hefving, milde forsvar och naadigst befordring over samme min 
bedrøfvelig vilkor vil eders mait. med timelig och evig fred 
velsigne och belønne. “ End videre i rette lagde Ulrik Sandberg 
fru Magdalene Munks erklæring af 5. juli 1608 om, at hun 
ikke efter den til hende i Christoffer Gestrup til Sebygaard 
hans nærværelse rettede anmodning fra U. Sandberg og Tomas 
Maltesen, fordi hun frygtede, at her Sigfreds strænghed og 

18*
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hårdhed mod hende skulde blive hårdere, turde understå sig 
at følge hine gode mænd til Herningsholm, hvor de vilde g'6re 
kgl. majts. befaling fyllest.

39) Af 15. juni 1608, se Jyske Tleg. 6,389—90. 40) Til
landstinget havde han forgæves søgt at bevise, at vidnerne 
vare fordelte og lov forvundne mænd. 41) Dombr.: som ville.

50) Af de i „Acta“ indførte men ikke til KUJRD.s affattelse 
nyttede tingsvidner skal endnu anføres følgende uddrag: 1. vidne 
af Hammerum herredsting af 1. oktbr. 1608 (bl. 15—17), at 
Maren Lasdatter vandt, at her Sig fred blev vred ved hendes 
mand Chresten Lassen og sendte bud efter ham\ så lod han 
fængsle ham og lægge ham „udi en beng“ fra om torsdag 
morgen til om søndag morgen, og lod her Sigfred lukke lågen 
til på samme bænk og lod sætte lås derfor og havde han selv 
nøglen hos sig, og fik C. L. hverken mad eller drikke fra 
om torsdag morgen til søndag morgen. Deslige lod her Sig
fred lægge Mads Pedersen i Sunds lige så længe i samme 
bænk, og lod han Itegge Christen Boit to dage og nætter i 
samme bænk og gav dem hverken mad heller drikke, mens de 
lå i samme fængsel. 2. vidne af sam. dag og ting, at fire 
mænd vandt, at de nødtes til at flytte om nattide med deres 
hustruer, bom og alt andet deres farkoste formedelst her Sig- 
freds store trældom og anden beskatten, hårheds og strængheds 
skyld, skont de tilforn lovlig havde ladet deres gårde opsige.

25. jan. Sigvord Reinschatt tiltalte (indlæg) Ulrik 
Sandberg til Kvelstrup, embedsmand på Lundenes, for hans 
ulovlige medfart mod ham. Ulrik Sandberg tiltalte (ind
læg) Sigfrid Reinschatt for nogle ukvemsord, han havde 
ladet sig undfalde imod ham på Viburg landsting. Her Sifrid 
i rette lagde Ulrik Sandbergs og Tomas MaltiBens missive af 
Tandrup 16. avg. 1608 om, at hans hustru var kommet til 
dem på Tanderup med hendes venners skrivelse ombedendes, 
de. dem ville indlægge vor befaling at efterkomme; de så nu
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gærne, at deres uenighed ved billige middel kunde blive læmpet 
og nederlagt, og begærede derfor, at han med buddet vilde 
forstændige dem, hvilken tid om morgenen det var hans lej
lighed, at de kunde komme til ham og forhandle samme sag. 
Her Sifrid besvergede sig der næst over, at det kun var hans 
avindsmænd, som kom til forhør på Hammerum herredsting, og 
at han ikke måtte fange beskrevet, hvis som gik og for. U. 
Sandberg havde mod sin egen skrivelse ubilligen og uredeligen 
„ladet hannom overfalde paa hans gaard, hans verge baglends 
hannom fraarykt oc siden med hans hender paa ryggen oc til 
lederstangen at holde hannom hedenført oc i alle maade util- 
børligen medfarit, en adelspersoen ingenlunde gernes at skulle 
saa lougufordelt tracteris“; vor missive tilholdt ham heller 
ikke dette; han havde burdet ladet ham vidst vor befaling, og 
hvis han da ikke havde efterkommet den, måtte han bruge de 
middel, som vedburde, og ikke „slige uhørte her i Danmarks 
rige, velske stratagemata“, efterdi han altid havde ladet sig 
befinde som en hørsom og lydig underdan; der var sket ham 
forkort imod håndfæstningen 1). U. Sandberg havde indstævnet 
ham til Viburg landsting til 24. novbr., men 26. novbr. var 
en del af vinderne udgangen til, Hammerum herredsting; det 
var derfor ulovligt, at han til landsting skulde svare til vind
erne; der var blevet så hastig sententieret over ham, at ikke 
den tiende part af hans breve bleve oversét; U. Sandberg havde 
forhandlet sig imod vor instruction og burde stå til rette. — 
Herimod i rette lagde U. Sandberg vort missive af 4. avg. 
1608, „at han strags uden al forsømmelse med største vind- 
skibelighed oc tildregligste leiglighed sig deden skulde beflitte, 
at hånd paa vort slot Lundenes kand fange frieherren anholden 
oc siden der samme steds flittigen lader bevoge oc forvare, 
indtil vi lader hente hannom derfraa, hvilket skulde ske med 
det første; saa frembt hånd undvigte oc bortko mb, hånd da 
icke derfor ville stande os til rette.“ Til her S.s angiven 
svarede han, at han efter vor befaling havde forhvervet, hvis



278 Kongens og rigens råds domme

vinder og skudsmål friherren kunde overgå i hans læn, og 
det var også efter her S.s egen skriftlige begæring (fr.), hvori 
det hed „at hånd ville stande hannom for varsel uden ald 
skudsmaal, for hvis vinder hånd i den sag forhverfve kunde. “ 
Han havde brugt de „lideligste middel, hånd vidste, hannom 
at antaste, efterdi hånd hafde ladet sig forliude, siden hånd 
sist komb hiem fraa Kiøpenhaufn, at aldrig nogen skulle tage 
hannom ud af Hørningholm, førrind de toge hannom død 
derud; hånd oc hafde om morgenen afspent sine bøser oc helt 
fengkruden fraa dennom“, hvad U. S. beviste med her Jens 
Nielsen, præst i Giellerup, og her Anders Madsen i Kind 
deres vidnesbyrd; desuden gik ord og tidende, at han samme 
nat vilde undvigt og bortrømpt. I det omtalte brev havde 
han og T. Maltisen skrevet, at de efter vor befaling vilde 
antvorde hans hustru gård og gods og „beflittige dem paa 
billige middel al ting emellom dennom at nederdempe“, hvilket 
ikke anderledes kunde ske, end at han kunde vorde friherren 
mægtig; dermed havde han ikke forgrebet sig imod sin skrivelse, 
og desuden pålagde vor skrivelse ham at fange friherren, og 
efterdi de gærninger, han havde begåt, var en uhørlig og 
usædvanlig ny gærning og misdåd af en adelsperson, burde 
der og at efterfølge en sønderlig proces; hvis han for sin egen 
person havde haft noget fjendligt imod ham, vilde han have 
gjort imod ham som en oprigtig adelsperson egnede og burde. 
Han havde haft respit nok at forfærdige og føre tilstæde sine 
breve, og af her Sifrids eget brev (fr.) fremgik, at alle vinder 
vare tagne efter hans egen begiere, og at han „ville stande 
hannom for varsel uden skudsmaal“; han burde være kvit for 
her Sifrids tiltale. Dom: „Efterdi U. Sandberg hafde vor 
skriftlich befalning, at hånd skulle sig der heden beflittige, at 
hånd paa vort slot Lundenes kunde fange S. Keinskatt anholden, 
oc hånd efter vor befalling sig rettit haver oc self rampt de 
middel, ved hvilke hånd formente, at det uden mandslet eller 
anden uleiglighed ske kunde; disligeste efter S. R. icke beviser,
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U. S. anderledis sig at hafve forholdet, end som en erlig 
riddermandsmand vel anstaar, da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at U. S. bør for slig S. R.s iniurie oc forulempelse 
kvit at vere.“ Håb. 21, 29—33.

Hånåf. 1559 § 13: 1596 § 13.

26. jan. Børge Trolle til Troldholm med fuldmagt fra 
Ifver Munk til Krogsdal tiltalte Peder Munk til Estvad- 
gaard for 2 hovedbreve på 5000 rdl., som var indfriet fra 
Frederik Brede, og på 7000 rdl., som var indløst af Henrik 
van Allefeld, hvilke breve P. M. foreholdt ham. I. M. havde 
på det 7000 dlrs. brev betalt sin egen part og Jørgen Fris til 
Krastrup og Hannibal Gyllenstiern til Restrup deres anpart, 
som han hægtede til, i alt halvparten; i det 5000 dlrs. brev 
havde han betalt sin part eller fjærdeparten, og P. Munk burde 
derfor så vel levere ham sin egen hånd og segl som deres 
hånd og segl, som han havde hægtet til. Hidstævnet var fru 
Anne Lycke, Lodvig Munkes, med sin lovværge. — P. Munk 
lod i rette lægge indlæg, hvor efter han og en medforlover 
ikke havde bekommet sine penge, som de havde udlagt for 
hende, og derfor burde brevene ikke kasseres eller hånd og 
segl fra at tages; I. Munk burde ikke have brevene, uden han 
vilde give ham sin seddel, at han vilde holde dem alle for
loverne tilstæde, ukasseret og til beste, når behov gores; vilde 
han det, var han overbødig at overantvorde ham dem. Dom: 
„Efterdi P. Munk er saa vel en forlofver for forne summa 
pendinge, som J. Fris, H. Gyllenstiern oc I. Munk, oc hånd 
ingen betalning for sin anpart i saeme løfter bekommit haver, 
och I. Munk for sin saa vel som for J. Frises oc H. Gyllen- 
stierns anpart haver formiddelst indførsel fangit udleg, da bør 
P. Munk forne tvende hofvidbrefve at beholle1), dog er hånd 
pligtich at gi fve I. Munk nøigactig forvaring, at forne hofvid
brefve icke skal komme J. Fris, I. Munk eller H. Gyllenstierns
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arfvinger til hinder eller skade i nogen maade.“ Hdb. 21, 
33—34.

*) Hdb.\ betaile.

26. jan. Børge Trolle til Troldholm som fuldmægtig for 
Ifver Munk til Krogsdal tiltalte Hans Lange til Breg- 
ninge, Niels Krabbe til Tostedlund, Tomas Maltisen til 
Tanderup, Anders Skramb til Dedberglund, Jakob Skram 
til Fruergaard for et hovedbrev på 1000 dir., som fru Anne 
Lycke, Lodvig Munkes enke, var Pofvel Munk pligtig og afg. 
Movrids Stygge og Albret Skiel til Jungetgaard vare forlovere 
for, medens I. Munk havde hægtet til A. Skiel, hvilket brev 
han havde i rette lagt for dem, da de indførte ham i Hersum- 
gaard, og dermed bevist, at han havde af betalt A. Skiels an
part; B. Trolle havde på hans vegne givet M. Stygge og A. 
Skiel sit brev at skaffe dem det hovedbrev igen; indstævnte 
burde antvorde ham brevet, som de havde beholdt hos sig, på 
det han kunde skaffe A. Skiels arvinger hans hånd og segl 
igen. — Indstævntes fuldmægtig Kield Krabbe, vor sekretær, 
mødte med deres indlæg, hvorefter brevet var blevet beliggende 
hos andre rigens indførselsbreve, til de kunde vide, hvilken af 
parterne den skulde antvordes; brevet var her tilstæde og 
kunde overantvordes til hvem det med rette burde at have. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at afg. M. Stygge hafver verit en 
medforlofver med A. Skiel for forne 1000 daler oc hans høstrue 
frue A. Lycke oc hindes børn for deris anpart af forne hofvid- 
bref icke er tilfrids stillet, da bør forne hofvidbref ucasseret 
hinde at ofverantvordes, oc hinde pligtich B. Trolle oc I. Munk 
igien med nøigactig bref oc segel at forsekre, at de af1) A. 
Skiels arfvinger for deris anpart udi saeme løfte, som I. Munk 
afbetallit hafver, blifver ukrafvit oc skadesløs holden.“ Hdb. 
21, 35—36.

Hdb..- oc.
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26. jan. Marrine, Niels Bagers enke, i Odense til
talte ved fuldmægtig Hans van Mellen til Lundsgaard til 
med skade, kost og tæring at betale afg. Jørgen Kaas Emiksens 
brev af 26. juni 1603 (fr.) til hende på 146 dir., som han var 
forlover for. — H. van M. lod i rette lægge indlæg, hvorefter 
M., N. B.s, havde fåt vor dom 22. maj 1604 x) (fr.) over J. 
Kaas til at betale de 146 dir. og altså holdt sig til ham som 
en principal hovedmand og ladet mig, som var forlover, fare; 
nu blev han med urette stævnet for det, som en anden var 
tildomt at betale; han burde være kvit for den tiltale. Dom: 
H. van Mhelen er pligtig at holde sit udgivne brev og betale 
Marrine, N. B.s, efter sit håndskrifts lydelse. Hdb. 21, 36—38.

x) Samling 1595—1604, s. 571.

26. jan. Axel Rosenkrands til Halkier tiltalte fru 
Birgitte Rosenkrands, Mogens Juls enke, fordi hun ikke 
havde villet udløse ham af Brunbierg hovedgård med gods i 
Uldborg herred, nemlig i Staby sogn Fladgaard, 3 gårde og 2 
gadehuse i Sønderby, Pilegaard, Skaarkierdgaard, 2/3 af en 
gård i Øe i Husbye sogn, 1 gård i Østerlund i Idum sogn, 
1 gård i Madum og 1 gård i Solberg, i hvilket gods han var 
indført med rigens ret. Han i rette lagde ridebrevet af 14. 
juni 1607 og beviste med hendes egen skrivelse af 11. mårs 
1606 (!), at indløsningen var blevet hende tilbudt; godset burde 
følge ham for ejendom. Fru B. R. mødte ikke. Dom afsagdes 
som ovfr. s. 158 og 159. Hdb. 21, 38—40.

26. jan. (Fr. E. Brok.) Eske Brok til Estrup, råd, 
embedsmand på Dronningborg, tiltalte Hendrik Krag til 
Trenderup, fordi han med 6 mænd af Huornum sogn i Dron- 
ningborrig læn uden menige sognemænds samtykke og uden 
fuldmagt fra disse havde kaldet her Mickel Christensen til 
deres sognepræst, uanset at ban ikke havde jus patronatus til 
kirken, og at en af underskriverne på kaldsbrevet ikke havde
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været i kirken den dag, kaldet skete; kaldsbrevet var ikke så 
lovlig efter ordinansen, at han på vore vegne kunde give her 
Mickel kollats på sognet. Han i rette lagde: 1. kundskab af 
2 mænd, at 3. juledag noget på aftenen lod H. Krag fordre 
dem til sig til Trenderup, begærendes, at de vilde forsegle et 
kaldsbrev for her Mickel på Huornum; da de ikke havde sine 
signeter med, gik en af H. K.s tjænere hjem til dem, fik sig
neterne og forseglede dermed brevet i deres stue; Anders 
Borridsen bekendte, at han ikke var i Huornum kirke eller 
by den dag. 2. tingsvidne af Onsild herredsting 21. jan. 1609, 
at 31 sognemænd i Huornum og Snebore havde beklaget sig 
for Oluf Rosenspar og E. Brok, at H. Krag alene vilde råde 
for dem en præst at vocere, begærendes at deres lænsmand 
dem til rette vilde fordagtinge og forsvare, det dem ingen 
sjælesørger skulde indtrænges imod ordinansen. Hidstævnet 
var her Mickel Christensen, her Lavrids Trane i Mariagger, 
herredsprovst i Onsild herred, og de 6 mænd. — H. Krag 
lod i rette lægge indlæg, hvor efter det var bevilget her 
Mickel efter deres forrige sognepræsts afgang at lade sig høre 
i kirken, og da havde mesten delen af sognemændene i provst
ens nærværelse samtykt ham og udnævnt 7 af de ældste og 
bedste sognemænd til at give ham kaldsbrev, og kun nogle få 
gjorde modsigelse; brevet var lovligt og burde blive ved magt. 
— Her Mickel, forrige guds ords tjæner i Viborg, mødte med 
kaldsbrevet af 3. juledag 1608 og beviste med brev fra de 
mænd, som ikke skulde have samtykt kaldsbrevet eller hos 
været den dag, han blev kaldet, at de nu havde bekræftiget 
kaldsbrevet; dette burde blive ved magt. Dom: „Efterdi for- 
skrefne 6 mend, som med H. Krag haver kallit her M. Christen
sen, icke er udnefnt af menige sognemend udi Huornum sogen 
eller af dem haft fuldmagt sligt at giøre; det oc befindes, at 
en af saeme 6 mend, som saeme kaldsbref. hafver forseiglit, 
icke haver den dag, kallit skede, verit udi Huornum kirke til
stede, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne kalds-
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bref icke er saa louglig, at den bør ved magt at blifve, men 
Huornum sognemend frie for efter ordinandzen at udnefne 7 af 
de villeste oc agteste sognemend, som epter ordinantzen skulle 
kalde dennom en sogneprest, enten her Mickel eller en anden 
dulig och bekvemb persoen til deris sogneprest, hvem de ville.“ 
Hdb. 21, 40—42.

26. jan. Niels Bang, rådmand i Bogense, fik dom 
over fru Talle Emiksdatter til Fallemoese, som ikke mødte, 
til efter hendes breve af 1607 (fr.) og 1608 (fr.) skadesløst at 
betale 400 og 161 enkende rdl. Hdb. 21, 42—43.

27. jan. Fru Karrine Strangesdotter til Vosnes- 
gaard, Chresten Juls enke, tiltalte ved fuldmægtig Christoffer 
Rosenkrands til Koxbøl, fordi han fordrede 4000 dir. af 
hende efter hendes afg. husbonds gældsbrev, som dog ikke 
skulde befindes nojagtig, og 5000 dir. efter et brev, som hun 
selv skulde have givet ham for hendes husbonds gæld, og som 
var indført i en vor og rigens råds dom til sidste herredag, 
men dette brev formældte ikke uden på 1000 dir., der hun 
gav ham samme brev og forvaring, og var forandret imod 
hendes vidskab; C. Rosenkrands burde fremlægge de breve. — 
C. Rosenkrands i rette lagde C. Juls papirsbrev af Hundsbek 
st. Antonii dag 1603 x), lydende, at han var skyldig C. R. 4000 
enkende rdl. med 6 dr. årlig af 100 i rentepending; de skulde 
betales næste omslag i Kil under et erligt indlager, og til 
forvisning pantsatte C. J. ham Dunslund med tilliggende og 
løsøre. — Hertil lod fru K. S. svare, at C. R. aldrig havde 
fåt eller krævet rente af de 4000 dir. lige til hendes husbonds 
død 1608; da han i C. Juls begravelse anholdt hos hende om 
at forsikre og betale ham 1000 dir., som C. Jul var ham 
skyldig, gav hun ham sit forvaringsbrev, det som nu var for
andret, men havde det 4000 dlr.s brev været lovligt, havde 
han fast mere gjort anfordring på 4000 dlr.s gæld end på 
1000 dir.; med C^ R.s skadesløsbreve kan gores bevisligt, at
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han selv stikker udi stor gæld og besværing i lånte Holsten, 
og han havde derfor ikke ladet 4000 dir. stå så rum en tid 
uforrentet, hvis gælden havde været rigtig, eller i det ringeste 
taget forlover; C. Jul havde desuden med slægt og venner be- 
brevet hende Dunslund udi forvaring for 2000 dr. hendes 
morgengave, indtil den blev hende betalt, og gården havde 
fulgt hende, til C. R. havde ladet sig den tildomme efter det 
4000 dir.s brev; hun satte i rette, om ikke det 4000 dir.s brev 
af forberørte lejlighed findes urigtigt, og om ikke Dunslund 
burde følge hende. Derhos i rette lagdes C. R.b skadesløsbrev 
til C. J. af Hundsbek 10. decbr. 1605, fordi han med flere 
havde lovet og sagt god for ham. — C. Rosenkrandz i rette 
lagde nu skadesløsbrevet på 5000 dir. af Vosnesgaard 2. påske
dag 1608 2), som Bertil Holk til Høigaard havde forseglet 
med fru Karine Strangesdotter. — Hertil svaredes i fru K. S.s 
indlæg, at C. Jul havde efter sit brev været C. R. 1000 dir. 
skyldig og deraf årlig givet 60 dir., hvad der bevistes med 
C. R.s kvittans (fr.), og da denne kom til hende i sin bedrøv
else, lod han sig ikke mærke, at C. J. var ham ydermere 
skyldig end de 1000 dir., og hun gav ham på hans begæring 
herpå sit skadesløsbrev, som han selv lod skrive. Der C. Juls 
lig blev begravet i Skiødstrup kirke den 7. april lod han 
læse hendes skadesløsbrev på 1000 dir. og megen anden gæld, 
hvilket bevises med skriftlig kundskab (fr.) af Ifver Lycke, 
Frands Jul, Hertvig Kaas, Lavrids Nafvel, Hans Lycke, Gert 
Bryske og flere, som samme tid vare tilstæde i kirken; dog 
var i en dom, udgangen sidst forleden herredag3), indført et 
skadesløsbrev på 5000 dir., men det havde hun aldrig udstædt. 
Efter herredagen kom C. Rosenkrandzis fuldmægtig Peder 
Jensen Riber, som hun havde betrot sine sager at udrette, 
til Vosnesgaard, og blandt andre breve, som ham var betrot af 
hende, og som han skulde levere fra sig, have nogle godtfolk 
den 29. juni på Vosnesgaard sét og læst hendes skadesløsbrev 
til C. R. på 1000 dir., og da var der af en tusind daler gjort
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fem tusind daler, og kort efter skrev C. R. hende også til, at 
han havde hendes forvaringsbrev på 5000 dir.; da nu C. R. 
fremlægger samme brev, som jeg formener er et urigtigt og 
forfalsket brev, bor han derfor stande til rette. — C. Rosen- 
krands mødte med indlæg, hvor efter han tid efter anden, 
siden C. Jul indkom fra Tyskland, havde forstrakt ham penge, 
og han gav ham derfor 1603 sit hovedbrev på 4000 dir. og 
satte ham Dunslund til underpant; brevet var et rigtigt brev 
og der restede renten fra dets dato og til 1607; siden blev 
C. Jul ham 1000 dir. skyldig og gav ham 1607 sit brev på 
gods til underpant, så hovedstolen i bægge brevene var til-? 
sammen 5000 dir.; da han formærkede, at der rådsloges om 
arv og gæld efter ham at forsværge, havde han ombedet fru 
K. S., at hun vilde med sit brev forsikre ham de 5000 dir.; 
hun gav ham forst et brev på 1000 dir. og et på 4000 dir., 
og da han over graven gav sin indgæld til kende, lod han 
forst læse fru Karrines brev på 1000 dir., og imidlertid ind
faldt der „nogen tvistactige ord“ i kirken, så han ingen af 
de andre breve fik læst; siden gav hun ham brev paa bægge 
hendes husbonds breve på 5000 dir., som Bertel Holk med 
hånd og segl bekræftede, og da bleve de andre hendes be- 
kræftingbreve kasserede4); meningen af dette brev var indført 
i en vor og rigens råds dom af sidste herredag; han benægtede, 
at det 5000 dlr.s brev var raderet og forandret; hun burde 
holde sin husbonds og sine egne breve og stå til rette, fordi 
hun havde anmodet ham så utilborligen i stævningen. Han i 
rette lagde C. Juels brev af Vosnesgaard 4. febr. 1607 på 
1000 dir. med pant i 5 bøndergårde, og et brev, som fru 
Karren Strangister5) havde givet jomfru Kirstine Stygge, lyd
ende på boskab, som hun og C. Juel havde givet hende, og 
underskrevet af Lavrids Nafvel og Bertil Holk, ved hvilket 
brev han mente fru Karrines udgivne breve bekræftedes. 
Dom: „Efterdi frue Karren Strangister benegter, det hindes 
haand at verre, som er skrefvit under det skadesløsbref, som
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liuder paa femb tusind daller, oc allene vedgåar at hafve givet 
hannom skadesløsbref paa et tusind daller; disligeste bevises 
med 13 andre brefve, som hun i rette lader legge, at det icke 
er hindes haand, som staar under samme bref, icke heller 
skrifver hindes nafn saaledis, som det er skrefven i det bref; 
datumit i forne bref beviser ocsaa, at det er urigtig, af dend 
aarsag, at C. R.s beretning liuder, at det femb tusind dallers 
bref blef hannom gifvit, efter Christen Juels begrafvelse vor 
sket, som stod dend 7. aprillis, oc brefvit er daterit anden 
paaskedag, som vor dend 28. martii, som er 10 dage for be- 
grafvelsen; for det fierde befindes af C. R.s skriftelige beret
ning, at det første skadesløsbref paa det ene tusinde daller 
blev casserit strax efter begrafvelsen, oc dog bevises med 4 
erlige. mends vindesbyrd, at vere set paa Voxnesgaard dend 
29. julii, som er 15 ugger der efter, oc da at hafve verit 
trende steder forandrit og giort femb af en, ti sagde vi der 
paa saaledis af for rette, at forne skadesløsbref befindes at 
verre falsk oc bør magtløs at vere, oc icke at komme frue 
K. S. til hinder eller skade udi nogen maade. Disligeste 
hvad belanger det bref paa de 4000 daller, da efterdi C. Rosen- 
krandz aldrig hafver krafd enten hofvidstoel eller rente dend 
stund, C. Juel lefvede, oc endog hånd skulle haft hans hofvid- 
gaard oc det tilliggendis gods saa vel som hans løsøre udi 
pant for forne pendinge, oc det at skulle uden domb anname6), 
om renten udi rette tid icke udkomb, efter som af samme bref, 
daterit anno 1603, er at forfare, saa hafver hånd dog hverken 
krafd7) renten eller sig med godsit befattit, men anno 1607 
tagit femb gaarde af det samme gods i pant for et tusind 
daller, hvilkit hånd icke hafde giort, om hånd tilforne hafde 
haft alt godsit i pant for 4000 daller; det oc befindes, at C. R. 
self hafver verit i stoer besverring, saa C. Juel anno 1605, som 
er 2 aar efter hånd skulle blefvit hannem same 4000 daller 
skyllig, hafver lofvit for hannem for tolf tusinde daller, som 
med hans skadesløsbref bevisis; hånd icke heller ofver grafven
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hafver ladet lesse det bref saa vel som det andet, som liude 
paa 1000 daler, oc efterdi det frue K. S.s bref paa de femb 
tusind daler, med hvilket hånd forne bref ville stadfest, er 
falsk oc magteløs dømpt, da finde vi forne bref paa de 4000 
daler i lige maade ulouglig oc magtløs at vere oc icke heller 
at komme frue K. S. til hinder oc skade udi nogen maade.u 
Hdb. 21, 43—50.

x) Brevet findes under mærket l blandt dokumenterne til 
justitssagen mod Kristoffer Rosenkrandø, jfr. KRRD. 17. mårs 
1610; under mærket j findes et brev med Kristen Juls under
skrift, som vist har været forlæg til den falske underskrift 
på brevet l. 2) Findes a. st. under mærket: u, men stærkt 
beskadiget. 3) Se ovfr. s. 236. 4) Her efter fattes der blad
49 i Hdb. og slutningen af dommen er derfor gengivet efter 
afskriften blandt dokumenterne til sagen 1610 (bilag #). 
5) Denne form, som i domsafskriften bruges i flæng med 
Strangisdaatter, findes også i Hdb. i domsslutningen. 6) Hdb.: 
annammis. 7) Hdb.: krefd.

27. jan. Børge Trolle til Troldholm tiltalte Peder 
Munk til Estvadgaard og jomfru Inger Stygge til Viskom 
til at afstå P. Munk 1 gård i Roum by og 1 gård i Kletterup 
sogn i Herup by i Binds herred, samt 1 gård i Vamen sogn 
i Nørliung herred, og jomfru 1. S. 3 gårde i Vamen by, Melsum 
herred, hvilke gårde de havde i pant af Hersumgaards gods, 
som ved vor og rigens råds dom var tildomt ham for ejendom, 
så vidt det var frit og uforpantet; han vilde erlægge dem 
deres udgivne pendinge. Hidstævnet var lfver Munk til Krogs
dal og fru Anne Løcke, Lodvig Munkes, med sin lovværge. 
— P. Munk lod ved fuldmægtig i rette lægge fru A. Lyckes 
brev af 18. juli 1602, at de 3 gårde skulde være solgt og 
købt, om hun ikke betalte ham 1000 dir. til omslag 1603; 
gården burde følge ham for ejendom. — Hans Dyre til Boller 
mødte for sin morster jomfru I. S. og tilbød at afstå gården
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mod at få pengene. Dom: „Efterdi vi befinde, at frue 
A. Lycke 2) haver pantsat P. Munk forne 3 gaarde udi Roum 
bye, Herup bye oc Vammen sogen oc bye for L000 dir. med 
slig condition oc vilkor, at dersom forne summa med sin rente 
oc skadegield icke blef hannom betalt til det omslag, som 
holtis anno 1603, da skulle forne gaarde vere kiøft oc solt for 
forne summa pending, oc forne 1000 dir. med sin rente oc^skade 
til den tid icke heller endnu er hannom fornøiget oc betallit, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forne 3 gaarde 
bør for et fult kiøb P. M. for eigendomb at følge epter hans 
pantebrefs liudelse, men hvis belanger de 3 gaarde udi Melsum 
herrit, jomfrue I. Styggesdaatter udi pant haver, oc B. Trolle 
er af ridemend udi indført, de bør B. T. at følge, naar de 
blifve jomfrue I. S.sdaatter fraaløsde efter hindes pantebrefs 
liudelse.“ Hdb. 21, 50—51.

*) Hdb. har Birgitte Rosenkrandz. Der var på de sidste 
herredage taget så mange domme over hende, at hendes navn 
let kunde løbe rigens skriver i pennen, når der var tale om 
en fældende dom.

28. jan. Jens Bertelsen, rådmand i Vedel, fik dom 
over Anders Rytter, som ikke mødte, til efter hans afg. 
hustru fru Anne, Anders Rytters til Kabbel, hendes brev på 
30 gamle dir. af Holstedbroe st. Hans dag 159G (fr.) til hans 
hustrus afg. fader Mads Tordsen at betale halvdelen og efter 
sit eget brev af 1608 (fr.) at betale 49 dir. Hdb. 21, 51—52.

28. jan. Christian Fris til Kragerup, vor hofsinde, med 
fuldmagt fra Mogens Kaas til Styrmgaard, embedsmand på 
vor gård i Halmsted, og sin broder Anders Fris til Estrup 
tilfølte (indlæg) GodslefBudde til Rødsiet,, befalingsmand 
på Børlum kloster, og Mickel Nielsen til Kye for en jord 
på Møen udenfor Borre, kaldet Skarlaggens jord, der skyldte 
16 tdr. byg, 20 skp. arre og 27 sk. erridspenge, og som frue 
Anne Lycke, her Otte Krumpens, ved brev af Trudsholm son-
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dag næst efter st. Lavrids dag (fr.) havde givet jomfru Else 
Biørnsdotter, hvilken gave her Jørgen Lycke og fru Kierstine 
Lycke havde 4givet stadfæstelse på; denne jord var siden af 
deres morfader Biørn Andersen hedenskiftet til Fredrik II, 
da deres moder var under hans værgemål og ugift; G. Budde 
og M. Nielsen burde udlægge skel og fyllest for deres anpart. 
— G. Budde mødte med indlæg, hvor efter den jord, som var 
bekommet til mageskifte for Skarlagensjord, var gangen i lod 
og lovskifte mellem Biørn Andersens born og Jørgen Fris, og 
der var gjort et evigt afkald sal. Biørn Andersen, sal. fru Sidsel 
Uistand og sal. Anders Biørn imellem, hvad han og med af
kaldet af 28. septbr. 1584 (fr.) beviste; J. Fris havde ikke 
siden æsket så lovligen om samme jord, som arv og gæld efter 
død mand bor at æskes og kræves; sagsøgeren burde give kost 
og tæring. Dom: „Efterdi vi befinde, at det goeds, som afg. 
B. Andersen til magelaug haver bekommit for forne Skarlag
gens jorder, er gangit paa lod emellom hans arfvinger for 24 
aar forleden, oc dennom der om er endelig afkald emellom 
gangit, saa G. Budde paa sin høstruis anpart haver mere end 
20 vinters hefd efter recessen1), da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at hånd bør for den M. Kaasis, C. Frises oc 
A. Frises tiltalle for udleg kvit at vere.u Hdb. 21, 52—55,

J) Reces 1558 § 50,

28. jan. Hans Løcke til Krabbisholm og hans moder 
fru Dorritte Krabbe til Eskier tiltalte ved fuldmægtig fru 
Birgitte Bosenkrands, Mogens Juls enke, fordi hun ikke 
efter opfordring havde udløst dem af Pallisberggaard og gods, 
som han havde antagen efter hendes skadesløsbrev af 1606 på 
1500 dir., givet ham for løfte, han selv fjærde havde været i 
for Mogens Jul, medens fru D. K. var blevet indført ved ride
brev af 1607 (fr.) for løfter, hendes husbond havde været i for 
M. Jul; Pallisberg burde følge dem som ejendomx). Dom: 
„Efterdi Hans Lycke først er inddragit i Pallisberg hofvid- 
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gaard och dend annammit efter et skadesløsbrefs liudelse, frue 
B. Rosenkrandz hannom gifvet hafde, oc frue D. Krabbe siden 
med hans bevilging er i saeme hofvidgaard af ridemend ind* 
ført, oc icke er specificerit, hvor vide enhver af dennom udi 
forne gaards eigendomb for sin kvota skal betalle, da sagde vi 
der paa saaledis af for rette, at frue B. Rosenkrandz bør for 
denne H. L.s >oc frue D. K.s stefning paa denne tid kvit at 
vere, indtil det blifver ordelt, hvor vide enhver i saeme Pallis- 
berggaard oc des eigendomb skal hafve; hvem siden vidre 
paaskader, da stefne sig paa nye igien, och da gaais der om, 
hvis ret er.“ Håb. 21, 55—58.

x) Det angives ikke, om fru Birgitte Bosenkranclz lod 
give møde eller ikke, eller om liun lod nogen påstand fremsætte.

28. jan. Johan Rud til Møgelkier, embedsmand på 
Ørum, tiltalte Knud Gyllenstiern til Aagaard til på egne 
og søsters jomfru Jytte Gyllenstierns vegne, som han er værge 
for, lige så vel, som han skulde udlægge en broderiod, at ud
lægge en søsterlod efter fru Sidzele Oxe, og det efter en 
kontrakt, som hans fader, Henrik Gyllenstiern, havde beseglet, 
og som var indført i en samfrænders dom i sagen, lydende, at 
dersom Johan Rud, Knud Rud, fru Dorritte Rud, fru Mette 
Rud, jomfru Pernille Rud tilfaldt nogen arv, da skulde hornene . 
af den af dem, som måtte være død, stå i deres sted, lige som 
de vare i live; nu var der, siden fru Dorritte Rud x) døde, tilfalden 
dem arv efter fru Sidzele Oxe; den blev skiftet mellem dem og 
hendes born bekom ingen lod, men nu var Johan Rud af sam- 
frænder tildomt at indtale, hvis arvelod var dem tilfalden, midler 
tid han var deres værge, og da nu K. G. og hans søster havde 
annammet deres anpart af arven 2), burde de udlægge en søster
lod. — K. Gyllenstiern svarede, at hans morbroder Joh. Rud 
selv havde fråtrinet kontrakten og skiftet hin arv uden at for
beholde sig nogen tiltale på de Banners vegne; den sidste 
handel og kontrakt, J. Rud havde gjort, fortog alt, hvis tilforn
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var gjort3); han og hans søster burde ikke göre noget udlæg. 
Da have nogle vore råd lagt sig der imellem og forligt dem 
i så måde, at K. Gyllenstiern og hans søster-ingen udlæg skulle 
göre og Joh. Rud tilfredsstille de Banner for deres anpart af 
arven efter samfrænders doms lydelse. Hdb. 21, 58—59.

x) Hun var gift med Anders Banner. 2) Som börn efter 
Henrik Gyldenstjærne og Mette Bud. 3) J. lov 1, 102.

Kongens og rigens domme 1609.

5. mårs. Kield Brockenhus til Lierbek som værge 
for jomfru Kierstine Skiel og Olavs Dyre til Linderumsgaard 
på sin hustrus vegne, Albret Skiels arvinger, bød sig ved fuld
mægtig i rette mod genbrev, taget af Bendix Randzov til*
Brantholm, som skulde efterkomme vor og rigens råds dom af 
7. juni 1608. Indstævnte mødte ikke og mæltes nederfældig 
efter formularen i Samling 1595—1604 s. 319 (Dragsholm). 
Bdb. 1597—1609, 304—5.

14. mårs. Bernt van Øesede, borger i Flensborch, bød 
sig ved fuldmægtig i rette mod genbrev, taget af Axel Aage- 
sen til Flinterup, som skulde efterkomme vor og rigens råds 
dom af 16. juni 1608. Indstævnte mødte ikke og mæltes 
nederfældig efter formularen i Samling 1595—1604 s. 319 
(Dragsholm). Bdb. 1597—1609, 305—6.

8. apr. Børge Rosenkrands til Orup forfulgte (æsk- 
ning, indlæg) ved fuldmægtig fru Lisebet Hvitfeld, Niels 
Pedersens enke, med sin lovværge til efter dom af Ydsted 
rådhus 8. febr. 1608 at betale 1050 dir. og 871/2 dir. rente
penge, som B. R. havde udlagt for ham i København påske- 
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dag 1606, og udlevere 2 gårde, som hun og N. P. havde solgt 
ham ved skøder af Ørup 1603 og Sønderskouf 1604, men som 
ikke havde fulgt skøderne1), alt med kost og tæring. Dom: 
„Efterdi N. Pedersen, efter hånd vor oc rigens gienbref for- 
hverfvit hafver, ved døden er afgangen oc B. Rosenkrands 
siden hafver tagit vor oc rigens stefning ofver hans efter
ladendis høstrue frue L. Hvitfeld, som dog icke hafde tagit 
gienbref, oc de nu begge ved døden er afgangen, førrind sagen 
for os udi rigens ret er indkommen, och deris rette arfving 
ikke er her udi riget tilstede, som der emoed kunde svare
eller gange udi rette, och efterdi ingen forfylging bør dend
døde at ofvergaae, da sagde vi der paa saaledis af for rette,,
at den B. Rosenkrandzis sag oc eskning bør ved sin fulde 
magt at blifve, indtil N. P. oc frue L. H.s rette arfving 
kommer tilstede; hvis da arfvingen nogit paaskader, da at 
gaais der om, hvis ret er, naar der om lougligen fordris, som 
det sig bør.“ (Dragsholm.) JRdb, 1597—1609, 306—8.

:) Der var taget æskning både til Ysted byting og til 
Skåne landsting.

28. septbr. (Nærvær. Axel Brake til Elvid, råd, Knud 
Bud til Lundegaard.) Carl Bryske til Markgaard, embeds
mand på vor gård i Aarhus, forfulgte (æskning)1) på Anne 
lbsdaatter i Stadsgaard hendes vegne, Niels skri fver, 
rådmand i Aars, til at efterkomme vor og rigens råds to 
domme af 30. maj 1608 2) og holde skifte med hende i Stads
gaard over det gods, som endnu findes uskift efter Peder Jensen. 
— Niels skrifver mødte med forskellige tingsvidner af Aarhus 
byting og Ning herredsting om, at han der havde ladet for
kynde, hvorledes han adskillige gange på sin hustrus vegne 
havde tilbudt Anne lbsdaatter lod og lovskifte; han var endnu 
overbødig at holde skifte med hende, lige som han, efter at 
lovdagsbrevene vare brudte, 2 gange havde været over skifte 
med hende og i følge regnskab (fr.) havde modtaget, hvis han
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kunde bekomme. — C. Bryske svarede, at Anne Ibsdotter havde 
ladet ham beskikke ved danemænd om at göre skiftet til ende, 
men han vilde det ikke bevilge. — Hertil svarede N. skrifver, 
at han, det förste han hjemkom, vilde göre al ting klart med 
hende; han begærede, at han ikke med rigens ret måtte over- 
iles. Dom: ,.Epterdi Niels skrifver haver verit overbødig 
saa vel som oc nu her for retten haver sig tilforpligtet det 
første, hånd hiem kommer, uden vidre ophold eller forhalling, 
at skifte oc delle med Anne Ibsdaatter, hvis efterladendis 
goeds, som der endnu findes uskift epter P. Jensen udi Stads- 
gaard; vi oc befinde, at hånd allerede epter, at vor lougdags- 
bref er brut ofver hannom, haver verit ofver skifte med hinde 
oc tvende adskillige gange til sig annammit, hvis hannom til
skiftet blef udaf samme arf, hvilket hånd med skifteregister 
haver giort bevisligt, oc rigens ret formaar3), at hvem, som er 
overbødig at vil rette for sig, hannom ganger icke forfølging 
ofver. da have vi forrelagt Niels skrifver inden udi dag 6 ugger 
at giøre det klart oc til ende med A. Ibsdaatter om samme 
skifte med afkald oc forvaring, som det sig bør udi alle 
maade, och hinde til saeme tid at fremlegge alt, hvis endnu 
ofver er udaf forskrefne arf, som uskift er, och saa vit, som 
bør at komme paa skifte med rette, och hvis N. skrifver her 
udi blifver forsømmelig oc icke retter for sig inden forskrefne 
tid, da A. I. at komme til vor oc rigens forfylging ofver 
hannom, som hun den nu sluppit hafver. Men belangendis de 
32 ørte korn af Mallinge sogen, som omtvistes, om de bør at 
komme paa skifte eller icke, oc N. skrifver formener at have 
sin anpart der udi, efterdi for os ikke er bevist, hvem de til
kommer med rette, eller om de bør at komme til skifte eller 
icke, da der om at gange for sin tilbørlig dommer, hvis loug 
oc ret er.“ (Odense.) Bdb. 1609—18, 1—6.

x) Både bytings og landst ingsæskning. 2) Se ovfr. s. 124—> 
29. 8) Se fr. 19. mårs 1282 jfr. Samling 1595—1604 s. 40.
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7. ROVbr. Clavs Pors til Øllingsøe forfulgte for Villum 
Andersen, degn i Slimminge, (æskning1) ved fuldmægtig Jost 
bartsker, borger i Nakskouf, til at betale en kost og tæring 
i henhold til borgemester og råd i København deres dom af 
28. juli 1606 (fr.) i en arvesag, som han havde tabt. Jost bartsker 
lod ved fuldmægtig i rette lægge indlæg om, at han vilde be
tale den kost og tæring, når han måtte få afkald. Dom: 
Jost bartsker bor inden 14 dage stille C. Pors tilfreds eller 
denne komme videre til vor og rigens forfølgning. (Hagen- 
skouf.) Bdb. 1609—18, 6—9.

x) Både bytings og landstingsæskning.

Kongens og rigens råds domme 1610.

16. mar8. Envold Kruse til Vingegaard, landsdommer 
i Nørre Julland, som værge for jomfru Dorritte og Anne 
Vestenie, tiltalte Siverd Bek til Førsløf, vor rentemester, 
Jacob Bek til Beldringe, Erik Bilde til Kiersgaard, fru 
Kierstine Bek til Oelstrup, Johan Venstermands enke, alle 
Lauge Beks arvinger, til at stå til rette for den skade jom
fruerne havde lidt ved, at deres fader L. Bek, som disses værge 
efter loven, ikke havde udsat deres penge mod nojagtig for
sikring, så de for slig hans forsommelse og deres egen van
kundighed ere kommen til agters for mere end 7000 dir., som 
Moens Jul til Pallisberg var dem skyldig. Sigvert Bek 
havde på egne og søskendes vegne stævnet Envold Kruse 
og fru Sophia Bek til Strandet med sin lovværge til efter 
det skadesløsbrev, de havde givet hans fader, at stå dem til 
rette, om der påkom dem nogen skade for det skifte. — E. 
Kruse berettede nu, at fru S. Bek og hendes born, som L. Bfc
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var værge for, havde skiftet deres fæderne gaard Sæbyegaard 
og gods bort med M. Jul for Stranditgaard og gods og skulde 
til skifte have 28,000 dir., hvoraf de bekom 21,000 dir., men 
de 7000 dir. henkom til uvisse folk og renten kom ikke hornene 
til fremtarv efter lovens x) 1. bogs 30. kap. — Sivert svarede i 
indlæg, at om end deres fader havde været jomfruernes mor
broder og deres moders lovværge, havde han dog ikke haft 
hornenes penge i forvaltning eller bekommet værgemålspenge 
efter loven2); men hornenes moder, fru S. B., havde, til hun 
nu for kort tid siden døde, selv haft pengene under værgemål 
efter loven3) og kgl. majts. mandat af 16044); mageskiftet med 
31. Jul gjorde moderen og dotrene selv, så det var fast sluttet 
og gjort for, end han vidste der af; på deres mangfoldig an
fordring samtykte og forseglede han det mageskifte, men tbg 
E. Krusis og fru S. Beckis skadesløsbrev af Strandet 3. apr. 
1600 (fr.), at de derfor vilde holde ham uden skade; derfor 
burde E. K. og fru S. B.s arvinger selv stande til rette for 
hin bortbleven gæld, som E. K. tiltalte dem for. Herhos i 
rette lagde Ban 2 sendebreve fra fru S.. B., jomfru Dorritte, 
Ane Margrette og Rigitze Vesternie, hvori de bade L. Bek 
forsegle hint mageskifte. Dom: „Dersom Sivert Bek oc hans 
medarfvinger fanger nogen skade for hvis (!) hans afg. fader 
med hans søsterbørn saeme mageskifte och forhandeling forseiglit 
hafver eller oc af same forseigling kunde fororsagis, da bør 
E. Kruse oc frue S. Beckes arfvinger at holde dennom det 
skadesløs efter deris udgifven skadesløsbrefs liudelse.“ Hdb. 
22, 1—4.

x) J. lov. 2) J. lov 1, 30. 3) J. lov 1, 29. 4) Årstallet
er vist ikke rigtigt.

16. mårs. Jacob Brun, indvåner i København, tiltalte 
(indlæg) borge mester og råd s. st. for en dom, de havde 
afsagt 7. apr. 1609 (fr.) mellem Siverd Bek til Førsløf, vor 
rentemester, og Peder Andersen, rådmand i København, og
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ham selv om en gård i Høibrostræde, som Henrik Mumme. 
der var en lovfældig mand, ibode, og hvorpå denne havde 
givet Lave Bek til Førsløf skøde, hvilket skøde indstævnte 
havde domt ved magt, fordi Envold Kruse til Hiermindsløuf- 
gaard, råd, statholder i Norge, skulde have været lovlig ind
ført i gården, og der ved havde de udelukket ham fra hans 
hustrus arvedel af 2000 dir., hvortil hun efter rigens kanslers 
domx) (fr.), som hendes fader, Hans Dalhusen2), havde for
hvervet, var berettiget i hin gård. H. Dalhusen lod 3 uger 
efter denne dom den 19. decbr. 1597 forkynde på bytinget, at
H. Mumme var falden i rigens dele for 2000 dir., og hvis der 
stædtes pant eller køb på noget hans gods, vilde han der efter
søge; samme dag vilde H. Mumme give Lave Bek skøde på 
sin gård i Høibrostræde, men formedelst H. D.s indpas og 
forbud vilde byfogden Peder Andersen ikke stadfæste ham 
noget skøde, men forelagde S. Beks fuldmægtiger til næste 
søgneting at bevise med H. Mummes købebrev, at købet var 
gjort for, end hånd indkom i rigena ret med H. D.; L. Bek 
fremkom ikke til søgneting med H. Mummes købebrev. men 
kun med E. Kruses fuldmagt; da nu kgL majts. mandat til 
intet gor al den hemmelig køb og pant, som ikke er sket til 
tinge, og da loven indeholder, at ingen kan fange lovlige be
siddelse på nogen jord eller bygningsgrund uden lovligt skøde 
af rette ejere, så var samme køb af en lovfæld gjort imod 
loven, men alligevel havde rentemester tilegnet sig samme gård. 
Hverken E. Kruse, L. Bek eller S. Bek havde forfulgt sagen 
med indførsel eller vurdering, men ladet al ting bero på samme 
afhandeling; derfor havde sagen en ende efter loven, som for
byder, at nam ej må tages to gange for én sag, sønderlig uden 
tingsdom . . . ., fordi at den sidste og yderste kontrakt og 
handel foretager alle de sager tilforne haver været handlet med 
nam og i andre måder3). E. Kruse havde aldrig gården for 
pant eller lovlig underpant eller var indført med nogen lovlig 
proces; P. Andersen havde sig til behjælpning, at den indførsel
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var lovlig, indført nogen vidnesbyrd, som efter hans anstiftning 
havde vundet, at han den 13. juli indførte ham4) lovlig i 
H. Mummes gård og satte ham for bordenden for 2500 dir., 
som han (H. NI.) var Envold Kruse og Lavrids Kruse skyldig. 
Han (H. D.) havde dog bevist, at H. Mumme kun var 2000 dir. 
skyldig, og tilmed lod han 15. juli forkynde sin 3. lovdag, så 
at det skete var imod retten5). P. Andersen havde desuden 
gjort gældende, at H. Mumme sad i gården som en lejemand 
og ikke som en ejermand; men JET. Mumme havde vitterlig be
siddet gården som ejermand for, end P. A. haver set Køben
havn, både i og efter den svenske fejde som en velagt borger 
og fornemme købmand, i det han fik gården med sin hustru, 
og det lige til L. og S. Bek udkøbte ham, hvorpå han und- 
romte retten og riget; den afsagte dom burde ikke blive ved 
magt og P. Andersen oprette den lidte skade. — Indstævnte 
mødte med indlæg, hvorefter H. Mumme havde bot til leje i 
gården, der tilhørte hans svoger, borgemester Povel Hansen, 
indtil 1587, men han formåede ikke at betale lejen; P. Hansens 
arvinger solgte da gården til rådmand Niels Søfrensen for 2500 
dir., og da denne døde, afstod hans enke Marrine Hansdotter, 
som endnu lever, med sin sons farbroder og værge dr. Peder 
Søfrensens samtykke samme gårds køb til H. Mumme med vil
kår, at Envold Kruse og Lavrids Kruse som selvskyldige 
obligerede sig til Marrine, N. S.s, for de 2500 dir., hvorpå H. 
Mumme 14. septbr. 1591 gav dem skadesløsbrev at overantvorde 
dem skøde og adkommebreve på gården, hvad der skete 29. 
novbr., og 14. juli 1592 gav han dem brevene til forvisning 
på gården som underpant; da han var en gældslagen mand, 
måtte forloverne aflægge de 2500 dir. til N. Søfrensens hustru 
og hendes anden husbond Herman van Dellen, hvorpå de til
holdt sig gården efter forgæves den 11. og 16. apr., 2. og 9. 
maj 1597 at have opbudt den på bytinget til løsen; efter op
bydelsen havde byfogden, kæmneren og 2 borgere efter vor bys 
ret og sædvane indført E. Kruses fuldmægtig i gården og sat
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ham for bordenden; denne indførsel havde J. Brun selv, da 
han som borgemester den 29. juli 1597 med de andre 3 borge - 
mestre havde nøglen til byseglet, bekræftet med et beseglet 
rådstuevinde. Den 15. juli overdrog E. K. indførselen til L. Bek, 
og först 18. juli s. å. begyndte Henrik Berner på Hans Mønters 
vegne til bytinget at æske af H. Mumme H. Mønters gamle 
gæld; på her hofmester Christoffer Valkendorpfs forbon lod E. 
Kruse anstå med sin forfølgning og annammede ikke straks 
skøde efter sin indførsel i den forhåbning, om H. Mumme kunde 
løst gården. H. Mynter lod fremfare med sin æskning og gjorde 
sit forbud, men rådstuevindet derom lød kun „dog E. Kruses 
indførsel i gaarden uforkrenkitu, og rigens kanslers dom lød 
heller ikke på nogen indførsel i gården; alligevel lod H. Mønter 
sin svoger H. Berner göre indsagn mod det skøde, H. Mummes 
fuldmægtig vilde give L. Bek, og fogden begærede da forsikring 
for, at han måtte blive umolesteret for samme skødes forhindring; 
dette vilde H. Berner ikke indgå uden rettens kendelse, og 
fogden opholdt da skødet til næste søgneting efter jul; E. Kruse 
lod nu stævne H. Mønter og 30. jan. 1598 protestere for skades 
opretning, hvorpå H. Mynter den 6. febr. indstillede til retten, 
om H. Mumme var mægtig at afhænde sit gods, siden han var 
med ham i rigens dele; da nu H. Mønter ikke vilde göre 
kavtion for samme protest, ikke heller indlade sig til doms 
der om med E. Kruse, og det ikke af rigens kanslers dom for
fares, at H. Mumme var en nederfældig mand, i det han med 
H. Mønter er hjemfunden til regnskab, stadfæstede P. Andersen, 
byfoged, skødet efter vores bys bog og gav det beskrevet. 
J. Brun forstod vel som en „lovkiøn“ mand, at der ej bör 
være hvile i rigens ret, og dog havde H. Mønter hverken 
stævnet byfogden eller gjort sig rigens kanslers dom nyttig 
enten til römning eller indførsel; hans svogre, rådmand Mogens 
Mickelsen og Henrik Berner, havde fraslaget sig sagen, men 
nu 12 år efter begyndte J. Brun at repetere den; indstævnte 
havde ingen uret gjort ham, som burde stå dem til rette.
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Dom: „Efterdi vi befinde, at E. Kruse haver haft saeme 
H. Mummes gaard udi pant oc forsekring for 2500 daler, hånd 
til afg. N. Søfrensens arfvinger for samme gaard hafde udlagt, 
oc hånd for samme penge lovligen vor indført i H. Mummes 
gaard, førrind H. Mynter er indkommen udi rigens ret med
H. Mumme, och J. Brun saeme indførsel self som en borge
mester hafver forseglit, hvilket pant oc indførsel E. Kruse til 
afg. L. Bek hafver opdragit med ald dend ret oc rettighed, 
hånd derudi hafde, oc borgemester oc raad icke haver vidst, 
saeme skøde at underdømme, epter den icke er sket epter 
nogen kiøb, som L. Bek hafde giort med H. Mumme, men 
epter den opdragelse, E. Kruse til L. Bek giort hafde, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at borgemester oc raad 
ingen uret hafver giort udi den deris domb, men dend domb 
bør ved magt at blifve, och J. Brun pligtich at igiengifve 
dennom billig kost och tering.“ Hdb. 22, 5—21.

x) Dommen af 27. novbr. 1597 findes i Samling 1595— 
1604, 151—52. 2) Hedder ndfr. også Hans Mønter. 3) J. lov
I, 102, anført i en sællandsk sag. 4) E. Kruses fuldmægtig. 
5) Det er-. rigens ret.

16. mårs. Jacob Brun, borger i København, tiltalte 
(indlæg) borgemester og råd sstd., fordi de ved dom af 
8. decbr. 1609 (fr.) havde afvist en sag, som Moens Ulfeld til 
Selsøe havde anlagt imod ham for sit brevs skyld, der dog 
kun var en revers mod M. U.s ham givne hovedbrev af 5. juni 
1604 på, at han skulde nyde M. U.s gård i Roskilde i 10 år 
mod årlig afgift af 100 dir.; sagen måtte pådommes i forbind
else med M. U.s hovedbrev, som han ikke havde holdt med en 
vangs indhegning; J. B. havde med stor bekostning forrukt sin 
husholdning her fra til Roskilde, men havde nu sig til storste 
skade igen ladet forrykke den til København 6 år for kon
traktens lydelse; da M. U. selv var årsag til, at han (J. B.) 
havde måttet resignere gården, burde han stå til rette for sit
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brevs ufuldkomne udførelse, for 6 års sæd og anden skade. — 
Indstævnte mødte med indlæg, hvor efter de ikke havde gjort 
uret ved at give b’ægge parter skriftlig afvisning, da de ikke kunde 
være dommere, så vide M. U.s brev og hans ejendom i Ros
kilde angik; J. Brun burde stå dem tilrette. Dom: „Epterdi
J. Brun udi sin rettergang for borgemester oc raad haver 
protesterit emoed Moens Ulfelds bref oc formente, det icke saa 
retteligen holdit oc efterkommit, som det sig burde, och borge
mester oc raad fordi haver indsat den sag for hans tilbørlige 
dommere, epterdi de icke kiende sig dommere at vere ofver 
hans bref, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at de der 
udi ingen uret hafde giort .T. Brun oc bør for den hans be- 
skylding oc tiltalle kvit at vere, och hannom pligtich at igien- 
gifve dennem billig kost oc tering.tt Hdb. 22, 21—2G.

[16. mårs1).] Peder Lassen af Arestrup i Stafsinge 
sogn tiltalte (indlæg) Morten Mogensen til Østrid, lands
dommer i Sønder og Nørre Halland, fordi denne ved dom af 
2. apr. 1608 (fr.) havde stadfæstet tingfogdens dom, fradomt 
ham og tildomt borgemester Mads Jensen et rusested for 
Falkenberg og domt ham til sine 3 mrk. for nogle ord i en 
supplikation, han havde indlagt i vort kancelli, at M. Jensen 
havde med underfundighed og nid stædt ham hans rusested 
fra. Dette havde han fæstet til sin gård af Povl Hvitfeld for 
mere end 38 år siden, og han forså sig til, at det skulde 
findes i hans regnskab på rentekammeret; han havde haft det 
i rolig brug og hævd indtil for 4 år siden, at M. Jensen har 
undergåt med Jacob Bek, befalingsmand på Vardberg, og fæstet 
det rusested, kaldes Løfvestad; da han ikke vilde opgive det. 
for at han ikke skulde tiltales for med listighed at have ladet 
eders majts. grund komme under Falkenberg bys grund, som 
recessen bonden tilholder, lod J. Beks ridefoged optage hans 
rusepæle og kaste dem på landet; det var dog i sig selv 
sanden, at M. J. med listighed og nid havde frafæstet ham sit
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fiskeri; M. Mogensen havde domt uret og burde stå til rette 
for kost og tæring; rusestedet burde følge ham (P. L.) og han 
være kvit for de 3 mrk. Hidstævnet var borgemester M. Jensen. 
— M. Mogensen mødte med indlæg, hvor efter P. Lassen ikke 
havde kunnet bevise sin beskyldning mod M. Jensen, hvorimod 
denne havde ført mange vidnesbyrd, at P. L. aldrig satte sine 
ruser der, for borgemester havde stædt stedet af J. Bek, og 
bevist, at rusestedet havde været brugt af Falkenbergs borgere 
af arilds tid; da nu M. Jensen havde udsat sin ruse, var der 
sket ham adskillig skalkhed, i det P. Lassen med sine sonner 
og selskab havde underståt sig at drive borgerne derfra med bøsse 
og sten; borgemester måtte derfor stæde rusestedet af J. Bek, 
som havde hjemlet M. Jensen det; så længe denne hjemmel 
stod ved magt, burde hans dom blive ved magt, og Peder 
give kost og tæring. — Mads Jensen mødte med indlæg, hvor 
efter Peder i Arfvestrup ikke kunde bevise, at han havde 
stædt samme fiskeri, og desuden havde andre fiskere i Falken- 
berg fisket hos ham midlertid; han havde også kun de 3 parter 
af den halve laksgård, som han giver skat og landgilde af; 
han burde stå til rette. Dom: „Efterdi vi naadigst haver 
bevilget M. Jensen, borgemester i vor kiøpsted Falkenberg, 
samme rusested, da skal P. Lassen vere den kvit, dog icke 
efter landsdommers domb, men efter vor naadigste bevilging, 
och epter som landsdommer haver dømpt hannom til sine 3 
mark, for hånd sig for os beklagit uanset, at hånd udi saeme 
sin supplicatz ingen nogit ærerørigt anmodit, da haver lands
dommer derudi giort hannom uret, oc den hans domb bør 
magtløs at blifve, oc landsdommer pligtich at igiengifve hannom 
billig kost oc tering/1 Hdb. 22, 27—31.

x) Dattuu er ikke vedfojet i Hdb.

17. maj. Fru Karren Strangister til Vosnæsgaard, 
Chresten Juls enke, tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Christ
offer Rosenkrandz til Kogsbølle, fordi han med 2 breve,
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der til sidste herredag vare domte falske at værex), havde 
forhvervet dom af Slaugs herredsting 24. novbr. 1608 (fr.) til 
at „itage, bruge oc beholde Dunslund hovedgaard med løsøre, 
møller og bøndergaarde“, og derefter i følge tingsvidne 16. maj 
1609 (fr.) var inddragen selv tredje på Dunslund den 1. decbr. 
1608, havde forseglet og registreret alt og efterladt en af sine 
folk til opsyn, som blev der til Kyndelmøsse aften. Hun havde 
bortsolgt gården til godtfolk for penge, som skulde betales i 
Kil for 1 år siden, men da hun ikke for slig hans ulovlig ind
tagelse var mægtig til at overlevere den, fik hun ingen penge 
og måtte give dobbelt rente med anden omkostning. Den
l. novbr. 1608 havde der været berammet et møde på Vosnes- 
gaard mellem hende og ham på sin hustrus og min si. hus
bonds andre søskendes vegne om irringer anrørende Dunslund
m. m.; han havde i brev bepligtet sig at møde, men deres 
fælles venner fortøvede en ganske uge med heste og folk uden, 
at han mødte, mig fattige kvinde til en del forsommelse, om
kostning og skade; C. Kosenkrandz burde stå hende til rette. 
— C. Kosenkrandz mødte med indlæg, hvorefter han ikke med 
gevalt var inddragen på Dunslund; her havde han fundet Tomas 
Jul til Estrupgaard og kun beset nogle øksen, denne havde 
standendes på foder, hvilke øksen han vilde af købe ham; han 
havde kun beseglet nogle breve, som hans hustru var lodsejer 
til; han skød sig til T. Juls vidnesbyrd, om han ikke fulgtes 
af gården med ham; fru Karrine var uberettiget til at sælge 
Dunslund, som hans hustru var arving til; hun burde bevise, 
at hun havde lidt nogen skade, eller han være fri for hendes 
tiltale. Dom: ,.Epterdi C. Kosenkrandz hafver efter slige 
vrange och falske brefve forhverfvit domb til Slags herridsting 
paa hindes gaard oc goeds, oc der efter indtagit saeme hindes 
gaard med ald hvis løsøre, der fandis, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at Chr. Kosenkrandz bør derfor at stande 
hinde til rette, och epterdi tvende af voris raad, som vi dertil 
have forordnit, hafver igiennomset frue K. Strangisdotters op-



1610. 303

skrifvelseregister, hvor vide hun for sin erledne skade formente 
sig at kunde krefve, oc de samme hindes opskrefne udgift oc 
skade hafve liqviderit paa 3334 daler, da bør C. Rosenkrandz 
saeme 3334 daler for hindes udgifne udgift oc skade at erlegge 
oc betaile.“ Hdb. 22, 31—35.

*) Se ovfr. S.

17. mårs.1) Fru Bege Clavsdotter til Hundsbek, 
Peder Gallskøttis enke, tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Christ
offer Rosenkrandz, fordi han ikke havde holdt deres 
kontrakt af 31. maj 1607 (fr.) om skifte efter deres afg. datter 
og hustru fru Johanne Gallskøtte, hvor efter fru B. C. skulde 
have Hundsbek med gods og C. R. have Høgsbroe og Kogs- 
bøllegaard med gods og løsøre på gården mod at betale hvis 
gæld, hun eller hendes si. son Albret og døtre Anne og Jo
hanne Galskøtt nogen steds havde været skyldig; C. R. havde 
ikke betalt gælden, så hun, som i sit register angivet, havde 
måttet betale 460 x/2 rdl. 1 mrk. Ikke heller havde C. R. i 
henhold til sit brev 29. juli 1608 betalt de hende skyldige 
1000 dir., men kun 300 dir. heraf. — C. Rosenkrandz mødte 
og vedstod gælden. Dom: C. R. bor efterkomme sine breve 
og betale fru B. C. hvad hun kan bevise, sig af samme gæld 
at have betalt. Hdb. 21, 35—38.

x) Her fattes angivelse af, hvem der deltog i domsafsigelsen.

17. mårs.1) Christen Riis, foged på Bygholm, tiltalte 
(indlæg) på fru Anne Giordsdotter, Albert Gallskøttis 
enke, hendes vegne Christoffer Rose nkran ds, fordi han 
havde aftrængt hende en lovlig sag med kost og tæring, som 
han ved vor egen og rigens råds dom af 24. maj 16042) var 
tildomt at give hende, og det med et brev af 22. mårs 1589 
fra Albret Gallskøtt til C. Rosenkrandzis svoger Peder Norbye 
på 1000 mrk. Ib., hvilke penge i følge opskrift på brevet af 
fru Dorritte Rosenkrands var betalt 12. febr. 1590, men da 
C. Rosenkrands var P. Norbyes borns værge, og da A. Galskøtt
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var død, havde han 14 år efter understandet sig at stævne fru 
A. G. for os og rigens råd for hendes anpart af gælden og 
fåt dom over hende3), så hun ved kontrakt af Asmild kloster
2. mårs 1605 måtte afstå hin kost og tæring. Bag på brevet 
af 15894) (fr.) havde Peder Norbye skrevet: „disse pendinge er 
af min konnes brudskattk‘, men det sidste ord var udraderet, 
dog kendtes den sidste stavelse: „skatt“, og da C. R. næst 
forgangen år blev forhørt pa Koldinghus med sine anklagere, 
fremlagde han selv brevet og bekendte selv, at hvad på brevet 
var udskrabet hed „brudskatt“ ; dette synes gjort i den mening, 
C. R. vilde det hedentye at være en anden vitterlig gæld 
mellem A. Gallskøtt og P. Norbye, som med des storre ret 
kunde påtales. C. Riis mente nu, at C. R. måtte have en 
anden ligelydende håndskrift, efter hvilken han forhvervede 
vor dom; hvis han havde i rette båret den foreliggende med 
påtegningen 5), havde han ingeledes sådan dom bekommet; 
denne, som var forhvervet med vrang undervisning, burde 
ingen magt have. — C. Rosenkranz mødte med indlæg, hvor
efter han ingen andre breve havde end det samme, og det 
havde hans tjæner Peder Jensen båret i rette; men efter hew?e- 
dagen havde P. Jensen på hans befaling været hos fruDorritte 
Rosenkfandz på Urup og tilspurgt hende, om de 1000 mrk. 
var betalt, og da gav hun hovedbrevet hin påtegning; siden 
havde han intet befattet sig med brevet; han henskød sig til 
vidnesbyrd af fru D. R. og P. Jensen. — P. Jensen mødte og 
sor med sin ed, at han aldrig havde båret det brev i rette 
med den opskrift på, og at han ikke den tid, han tjænte C. R., 
førte det brev til Urup eller var hos, da det blev påskrevet. 
Dom: „Efterdi det bevises med hans egen søsters, som
gielden tilhørde, opskrift paa forne gieldbref, at forue 1000 mark lb., 
er betallit dend 12. febr. anno 1590, oc hånd dog siden anno 
1604 hafver med vrang undervisning forhverfvit domb, at hun 
samme gieid skulle betaile, saa hun der efter hafver maat 
kvittere, hvis kost, tering och skadegield, hånd vor tildømpt at
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gifve hendes tiennere, for hvis skade, hånd hafde hannom udi 
bragt for et bref, hånd tiltalde hannom for, hvilket hånd dog 
self hafde, som beløp sig ofver 700 daler, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at C. Rosenkrands icke bør den voris 
domb, hånd saa med vrang undervisning ofver hinde forhverfvit 
hafver, at nyde, men er pligtich igien at fornøie oc betaile 
hinde, hvis hånd efter samme domb hinde aftrengd hafver, oc 
stande hinde til rette for hvis skade, hånd hinde med samme 
domb baade med maning oc i andre maader paaført hafver.“ 
Hdb. 22, 38—42.

x) Her fattes angivelse af hvem, der deltog i domsafsig
elsen. 2) Samling 1595—1604, s. 589—90. 3) Af 21. maj 
1604, se a. st. s. 557—58. 4) Det findes ved akten til følg
ende sag, mærket b. 5) Denne lyder: Anno 1590 den 12. 
februarii haffuer Albrett Galskøtt bettald denne handskryfftt 
pa Vrup och skal haffue syn handskryfftt ygen. Dortte Rosen
krans egen hånd.

17. mårs.1) Niels Krag til .Aggerkroeg, vor secretarius, 
tiltalte efter vor befaling Christoffer Rosenkrandz, fordi 
han i sagen med fru Karrine Strangister til Vosnesgaard, 
Chresten Juls enke, til sidste herredag havde i rette båret 2 
falske breve, som C. Jul skulde have udgivet st. Antonii dag 
1603 (fr.) og fru K. Strangister og Bartel Holk til Høigaard 
udgivet 2. påskedag 1608 (fr.), hvilke breve ved vor dom af 27. jan. 
16092) (fr.) vare kendte falske og unøjagtige; C. R. havde, for 
denne dom gik, ublufærdeligen benægtet, at de breve ikke vare 
falske, men lovlige og oprigtige breve, men siden havde han 
utiltvungen afgivet skriftlig bekendelse (fr.), lydende i sin 
mening: „Eftersom eders mait. begierer at ville vide hvem, 
som haver skrefvit dette skadesløsbref, saa er hans nafn Anders 
Pedersen udi Kiergaard i Høfvers herrit, som ligger ved Kogs
bølle, oc er hånd eders maits. capittels tienner, som baade 
hafver skrefvit brefvit oc haanden; jeg fattige mand ville gierne 
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hafve bekient det før, da torde jeg icke giøre dette.“ Anders 
Pedersen blev derfor pågreben og ført fra Riberhus til Skander
borg og bekendte der, at han havde skrevet de to breve på 
C. R.s egen adelige, velbetroede ord og befaling efter andre 
beseglede og underskrevne breve, som han mig forelagt haver; 
ved Hofver herredstings dom 28. mårs 1609 blev efter Jyske 
lovs 3. bogs 65. kap. hans hånd domt i kongens hånd og i 
kgl. majts. nåde og unåde. I sit indlæg 3) fremhævede N. Krag 
end videre „at foruden alt dette, da er efter vor befalling 
obnit udi C. Rosenkrandzis egen nerverelse, som hånd self 
liafde nøgelen til, fem af hans skrine, udi hvilke skrine ere 
fundne atskillige forandrede oc forfalskede brefve, af atskillige 
adelsfolk her udi riget udgifne; disligeste nogle segel, somere 
tagne fraa samme brefve oc applicerit oc sat under andre 
brefve, hvor eblant4) er funden et vort egit bref under dato 
den 8. decembris anno 1602 oc et veltrøct5) vort segel der 
hoes liggende, som hafde tilforne verit klint for samme konge- 
bref oc nu vor fraa papiret afgangen6), dog vor samme segel 
indentil paa voxit skorren oc nogit borit, saa det kunde henge 
ved papiret, naar mand det ville verme oc forekline, hvilket 
kongebref icke findes udi vor candzelieregistrante eller nogen 
tid er udgangen af candzeliet, mens er digtet oc sammenset en 
C. Rosenkrandzis gieldsag til befordring, efter som baade dette 
kongebref saa vel som andre got folkes brefve i hans verge oc 
under hans laas oc lyckelse ere fundne udviser. Ochsaa findes 
udi de femb C. Rosenkrandzis skrine mange got folkes, baade 
eddel och ueddel (besønderligen borgere oc andre, som boer 
udi Riber bye oc len) deris brefve ungeferlig til 7 eller 8000 
daler, som dog ere mesten del (epter hans egen bekendelse) 
betaide, hvilke folk, endog de hannom erligen oc vel betallit 
hafver, motte de dog icke faae deris brefve igien, mens hånd 
forvarede dennom, de gode uskyldige folk til vidre eventyr oc 
fare, hvilken hans gierning, endog dend icke er hidstefnit, saa 
befindes dog der af, hvor)edis hånd hafver omgaait med got
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folk, naar hånd med dennom haver verit i handel, och efter
som det af forne actis oc brefve befindes, at C. Rosenkrandz 
hafver ombedit oc tilbragt den forne A. Pedersen, herrids- 
skrifver, at skrifve hannom falske brefve, hvorfore hånd er 
dømbt oc henrettit, hånd ocsaa med. samme falske brefve haver 
forhverfvit tingsdom paa en af frue K. Strangisters hofvid- 
gaarde oc nogit tilliggendis goeds; udi lige maade haver hånd 
tagit got folkes segel oc underskrefne hender oc sat dennom 
for andre brefve sig til fordel och profit oc andre til skade c c 
nachdel; disligeste ocsaa understaait sig at giøre oc digte et 
falsk kongebref oc det et vort segel applicerit, sin egen sag 
oc profit derved at fordre oc søge; her foruden haver C. Rosen
krandz nogle af de falske brefve, som hånd saaledis hafde ladet 
digte, skrifve oc forsegle, haft i rette paa almindelige herre
dage tilforne och efter dennom forhverfvit vor egen oc vor 
riges raads domb oc endelige sentens7), ligesom det hafde 
verit rigtige oc louglige brefve, efterdi hans vedderparter for 
frycht oc fare skyld paa de tider saeme brefve icke torde for 
falsk sigte, och i saa maade gud aldmegtigste til høieste for
tørnelse haver forkrenkit retten, os oc vor rigens raad, som 
dend høieste ret her i riget, fraa hvilken ingen appellation 
er, skuffit och fixerit, vort retterting icke til ringe foragtelse 
oc forkleinering; saatte fordi udi rette, at efterdi C. Rosen
krandz hafver tilbragt den forne herridsskrifver at skrifve slige 
falske brefve oc saaledis bragt hannom om sit lif oc velfart; 
dernest efterdi der befindes udi C. R.s giemme atskillige got 
folkes brefve, som seglene ere fraatagne oc sat for andre falske 
oc da nyes skrefne brefve8) oc i saa maade bag dørren sat oc 
forglembt sin adelige herkomst, stant oc alt det, som en erlig 
mand burde at have udi agt, om hånd icke for slig hans be- 
gangen mishandelinger och bedrift bør at vere erløs oc at 
straffis som en falskener.“ Derhos i rette lagde N. Krag ad
skillige forandrede og forfalskede breve9), fundne i skrinet og 
udgivne af adelspersoner i riget, og nogle segl, som vare tagne 
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fra brevene og appliceret under andre, samt vort eget brev, 
dateret København 8. decbr. 1602 10), og et vort segl hos 
liggende, som havde været klint for brevet og nu var fra 
papiret afgangen. — C. Rosenkrands var tilstæde med indlæg n), 
hvor i han gentog den tidligere fremsatte påstand12), at han 
ikke var inddraget med nogen gevalt på Dunslund, men kun 
der beset nogle øksen, som Tomas Jul til Estrupgaard havde 
stående der på foder; hvis ikke Anders skrifver, som havde 
forandret det forløftingsbrev, „med hans praktikske angivelseu 
havde påført ham sligt, at han vilde og kunde sligt gore, da 
havde jeg fattige mand aldrig tænkt sligt at ville samtykke; 
han begærede nåde og ikke ret; hvis han måtte blive sit gods, 
breve og pendinge mægtig, vilde han tilfredsstille alle, så 
ingen skulde sig over ham beklage. Dom: „Efterdi det be
findes, at C. Rosenkrandz haver digtet oc ladet skrifve falske 
brefve paa afg. C. Jul oc frue K. Strangister, oc epter samme 
brefve forhverfvit domb paa en hendes gaarde och goeds oc 
det indtagit, oc i saa maade bragt skrifveren, som samme 
falske brefve skrefvit hafde, om sit lif, hans hostrue oc børn 
til aller største vanære oc skade; der oc er befunden udi hans 
skrine, som hånd self hafver haft nøgelen til, brefve paa nogen 
tusinde dir., som dog ere betalte, der skrinene udi hans egen 
nerverelse ere blefne obnede; item adelsfolkes brefve forfalskede, 
saa vel som mange segel aftagen oc sat for andre brefve; udi 
lige maade haver sig tilfordristet at lade digte sig et vort egit 
bref, anno 1602 at skulle vere af vort candzelie udgangit, 
som dog icke findes udi vor candzelieregistrante, oc tagit et 
vort segel oc det der for klint at bruge emoed nogen voris 
goede mend af adellen; hånd oc med falske brefve til herre
dage vore domme ofver got folk haver forhverfvet, epterdi de 
icke torde dennom fordriste slige brefve at sigte, men heller 
ville betaile samme falske brefve end sette sig udi ydderste 
fare, oc i saa maade foractet gud allermegtigste och voris 
retterting, fraa hvilken ingen appellation er, skuffit os oc den
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høieste ret til ald som største foract oc forkleinering, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at C. Rosenkrandz bør 
for slige sine mangfoldige falske gierninger oc bedrifter at vere 
erløs oc som en falskener straffis paa hans hals.“ Hdb. 21, 
42—49; dombrevet findes ved akterne, mærket: aa.

x) Dommernes navne er ikke meddelt. Akterne til denne 
sag findes blandt dokumenterne til kongens rettertings dom
bøger 1610. 2) Se ovfr. s. 283. 8) Findes i original blandt
akterne, mærket: z. 4) Dombr. og orig.indl. tilf.: oc. 5) Sål. 
også dombr. og det orig. indlæg. 6) Dombr. og indl.: afgaaen. 
7) Se ovfr. s. 214—15. 8) Sål. også orig. indl.; dombr.: for
andre falske brefve, som da vor nyes skrefven. 9) Disse findes 
nu blandt akterne. 10) Blandt akterne mærket: k; seglet er 
nu borte. n) Blandt akterne mærket: æ. 12) Se ovfr. s. 302.

17. mårs.1) Bunde Nielsen i Damstrup tiltalte (ind
læg) Morten Mogensen til Østerød, landsdommer i Sønder 
og Nørre Halland, for ved sin dom af 21. maj 1608 (fr.) at 
have stadfæstet herredsfogdens dom, som er funderet på en 
kontrakt, som M. Mogensen 29. novbr. 1606 (fr.) havde gjort 
mellem ham (B. N.) og Svend Johansen i Damstrup om en 
pung med 2 mrk., denne havde fundet på kirkevejen og B. N. 
havde tabt. Den var dateret „i Falkenberch paa Hallandsfars 
landsting“ og lød, at „efterdi Bunde hafver haft tvende mund
hof i saeme sag .... oc saeme gielder hans ære oc lempe at, 
ville hånd sin sag .... ved domb och ret udfordre, da efterdi 
hofvidsagen i sig self er megit ringe at tragtis efter ære oc 
lempe“, da havde parterne efter M. Mogensens og andres til
skyndelse forligt sagen, og alle breve og skældsord, som ere 
faldne parterne imellem, skulle være døde og magtløse. B. 
Nielsen gjorde gjældende, at han, da S. J. havde forvaret 
pungen, lod ham beskikke med danemænd, men han vilde 
hverken svare ja eller nej dertil; han overbeviste ham da med 
lovlige vidnesbyrd til tinge og tiltalte ham med loven, men
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for det kom til 4. ting, fik S. J. landsdommers stævning over 
nogle af hans vidnesbyrd; til landsting blev ingen dom domt, 
men parterne henvistes til at møde landsdommer i hans herberg, 
hvor ban vilde have forligt dem, hvilket B. N. ikke vilde 
samtykke; mod slig benægtelse gav M. Mogensen dog en kon
trakt, som han (B. N.) ikke havde bovilget eller vidste, hvad 
den lydde den gang, da skriveren antvorde ham sin part; 
efter denne kontrakt blev S. J. kvit funden til herredsting, og 
dette blev ved magt domt til landsting; kontrakten, som var 
gjort i landsdommerens herberg og kun forseglet med hans 
segl, ikke med B. Nielsens, burde tiligemed de derefter domte 
domme ikke komme ham til hinder eller skade. — M. Mogen
sen mødte med indlæg, hvorefter B. Nielsen, da hans vinde 
blev stævnet til landsting, var i tvivl, om det kunde blive ved 
magt, og derfor kom han til ham med to mænd og bad ham 
om hans bedste råd; han svarede, at hvis hans vederpart vilde 
afstå stævningen og forliges, vilde han ikke være derimod, og 
da gave de sig godvillig under forligning og afstod hvis dele, 
de kunde have, hvad med tingsvidne bevises, og så bad de, at 
han vilde give dem det under sin forsegling, hvad han gjorde, 
og de annammede hver sin part af forligningen; men stakket 
tid efter, at de kom hjem, kom de igen i trætte, og Bunde 
haver stukket S. Johansen, at han lå for døden, og så be
gyndte de igen at forfølge sagen til herredsting; B. Nielsen 
havde gjort uret i at stævne ham den lange vej og uden billig 
årsag; han burde være kvit for hans tiltale og B. N. give kost 
og tæring. Dom: „Efterdi B. Nielsen benegter sig saeme contract 
at hafve bevilget, den icke heller til landsting for domb och ret 
sket er oc af landstingsskrifveren, som sedvanligt er, forseglit, da 
bør forne contract med hvis herridstings oc landstingsdom, der 
epter udgangne ere, magtløs at blifve oc icke komme B. Nielsen 
til hinder oc skade, och landsdommer pligtich at igiengifve 
hannom billig kost oc tering.“ Hdb. 21, 49—52.

x) Dommernes navne er ikke meddelt.
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19. mårs. Hans Rasperen som fuldmægtig for her 
Roslaus, burggraf vonDohna, tiltalte Bendix Randzov 
til med omkostning at betale 11,000 rdl., han skyldte hans 
broder afg. her Vradislao, burggraf v. Dhona, i følge brev af 
Prag 1. juni 1604 (fr.), som Antonii Randzov til Gleschen- 
dorpff og Hammershof havde underskrevet som forlover og her 
Adam Gall Poppell van Lobkowidz havde underskrevet til 
vitterlighed; brevet var udgivet, fordi V. v. D. have erlediget 
B. Randzov af adskillig ulejlighed og besværinger og lånt ham 
9000 rdl. til dermed at aflægge sin gæld i Italien, Tydskland 
og Behmerland og storste delen i Venedigk. — B. Randzov 
lod møde ved fuldmægtig og give til kende, at han bekendte 
gælden, men hans hustrus arvinger burde betale sin anpart. 
Dom: B. Randzov bor holde sit brev og segl og hans hustrus 
arvinger betale halvparten. Hdb. 22, 52—54.

19. RiarS. {Fr. M. Ulfeld.) Erik Pedersen i Sleb 
sogn i Nørre Halland tiltalte Morten Mogensen til Østrid, 
landsdommer i Sønder og Nørre Halland, fordi han havde 
domt ham af sit dommersæde for en dom, han havde domt 
mellem Peder skrifver i Valdbye og Andbiørn Andersdotter i 
Sleb. Dommen af Hallandsfar landsting 20. avg. 1609 (fr.) 
lød: „Da sagde jeg der paa saaledis af for rette, at efterdi 
det befindes, at forne kvindes mand med sit selskaf hafver 
leverit i P. skrifvers gaard et fad vragevin, som 4 øxne droge 
did, oc derfor krefver billig biergeløn och P. s. der emod ingen 
nøigactig vindisbiurd eller kvitandser haver ført, hvor med 
hånd kunde bevise, at forne vinfad er leverit uskad oc ufor- 
tappit fraa sig oc til Jacob Bek, som da hafde Varberg len i 
befalling; icke heller bevises med louglig vinde, som er i ting
fogdens domb indført, det forne kvinde hafver fult oc fast til
lagt P. skrifver nogen utilbørlig sag, men hindes ord kand ske 
høire antagen, end de vore udi sig self, oc dommeren, E. Peder
sen , ligevel haver dømpt hinde til at lide epter recessen x) oc
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epter ald kongelige ret, som bruges ofver ald Danmarkes rige, 
oc dog icke udtrøckeligen naufngifvet, hvad hindes bøder efter 
forne ret bør at vere, epter hvis forberørt leiglighed jeg icke 
ved herridsfogdens dom saa louglig at vere, at den bør for 
fulde at stande, men død oc magtløs at vere och icke komme 
forne kvinde til hinder eller skade paa ære oc gode røgte i 
nogen maade. Och hvad sig anlanger det, P. skrifver paa 
herridsfogdens vegne udi sit forset endelig vil have hannom 
reist eller felt efter recessen, da epterdi det bevises, det ting- 
fogit E. Pedersen haver dømpt forne kvinde til at lide først 
efter recessen oc siden epter ald kongelige ret, som bruges 
ofver ald Danmark, uanset forne kvinde boer paa landsbyen oc 
icke bør at dømmes paa efter gaardsretten eller anden slige, 
icke heller formelder hans domb endelig, hvad hindes bøder 
bør at vere med rette; sammeledis haver dømpt paa samme 
kvinde, der hun vor stefnt for høire ret och derfor icke kunde 
møde at svare til hindes sag, oc hindes giensvar i dommen at 
indføre; sammeledis befindes, det forne tingfogit hafver tilstet, 
et tingsvinde at udgaae, som Torkild Pedersen med sine med- 
følgere haver gifvet beskrefvit om nogen ord, som er falden 
inden tinge et halft aar emellom fraa de blefve sagt oc tagen 
beskrevet, oc gienparten der emoed icke er kallit, saa oc til
med bag paa en beseglit herridstingsdomb; sammeledis befindes, 
det forne tingfogit haver bag paa sin egen domb self tagit 
tingsvinder oc self forseglit det i sin egen sag med andre 
flere raderede oc makulerede tingsvinder tilforne i same sag 
er gangen, udi hvilke icke formeldes gienparten at have verit 
louglig kallit, hvilke forne stycker er emoed recessen2), oc 
efterdi sligt icke kand regnis forne tingfogit til simpelhed eller 
enfoldighed, men af ret vilge oc frie forset; [sammeledis epterdi 
hånd] til med ingen tid haver vilt møt sine domme och tings
vinder at forsvare eller sig louglig undskylde, da bør hånd for 
samme hans forseelse at afsettes oc icke sidde i dommersede, 
tilmed igiengifve Ambiørn Andersdotter en billig kost oc tering.u
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Hertil berettede E. P. i sit indlæg, at landsdommeren beslut
tede sin dom med mange vigtige3) artikler, som intet vedkom 
hans dom; P. skrifver havde lovlig bevist hende samme ukvems
ord over, som hun ikke selv havde benægtet anderledes, end 
at det fad vin ikke kom til slottet; hun burde derfor lide 
efter recessen1), så længe vidnesbyrdene stode ved magt; i det 
han ikke havde domt, hvad hendes bøder var, så findes hans 
dom ikke endelig, og at der „i dommen findes indført, at hun 
skulde lide efter ald kongelig ret, som bruges ofver Danmark, 
det er icke sket med min villie oc samtøcke, men er sket af 
skrifverens uforstandw; dommen var afsagt rette tægtedag, da 
han havde sig dom tiltaget at skulle domme, og intet vidste 
han af, at hun var stævnet for hdjere ret; det var ham ube
vidst, at der var tagen makulerede og raderede tingsvinder; 
„dersom saa findes, maa de videt, som dennom hafver fremlagt, 
ti jeg fattige mand kand hverken lese eller skrifve“; han var 
ikke mødt til at svare til sin dom, fordi P. skrifver måtte 
svare til landsting for ham; dersom nogen forseelse findes i 
dommen, var det sket ikke af ret forsæt men af vankundighed, 
og da dommen ikke var endelig, kunde landsdommeren have 
fundet den hjem til ham at forklare den anderledes, og ej 
straks for en ringe forseelse domme ham fra embede; da 
recessen 2) noksom forklarer, hvorfor en herredsfoged bor fældes, 
burde han være kvit for landsdommers stævning. — M. Mogen
sen mødte med indlæg, hvor efter Andbiørn Andersdotters hus
bond havde fundet et fad vin og ført det til P. skrifvers gård, 
hvorfor hun efter hans dødelige afgang begærede bjærgeløn af 
denne; da hun heller ikke på slottet kunde få nogen vis besked 
derom, kom hun på vejen derfra i selskab med uvenner, som 
siden have vundet på hende, hendes mund fra, at hun havde 
sagt, at der kom et fad vin til P. skrifvers gård, som aldrig 
kom så’godt og lovligt derfra igen, som det kom did, medens 
hun vedstod at have sagt, at om vinen var kommet derfra, 
havde hun vel fåt bjærgeløn; slige ord. sagde hun på Villende
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mark og sigtede ikke til tinge nogen for uærlig sag, og hun 
burde derfor være fundet sagløs hjem; den ene af hine vinder 
var ikke på tinge at vidne, men sendte en løs seddel, dateret 
15. mårs 1605, på hvilken seddel herredsfogden funderede sin 
4 år yngre dom af 9. febr. 1609; hans dom burde blive ved 
magt og E. Pedersen give kost og tæring. — Denne svarede, 
at han ikke havde domt efter nogen seddel, men bægge vidnes
byrd havde været til tinge og vundet deres sandhed, og han 
havde fulgt deres vidnesbyrd, efterdi han ikke var deres 
dommer. Dom: „Efterdi Erik Pedersen allenniste hafver dømpt, 
at Andbiørn Andersdotter burde at stande til rette efter re
cessen x), for hvis ærerørige ord, hun P. skrifver hafde eftertalt, 
emedens de vindisbiurd, hinde sligt paavundet hafde, stode ved 
deris fulde magt, efter hånd icke vor deris dommer, som burde 
samme vindisbiurd at reise eller feide; det icke heller kand 
regnis hannom landstingstefning at have siddet ofverhørig. efter 
hånd sin fuldmegtich hafde fremsent, som for hannom hafver 
ganget udi rette; det oc befindes, at de vindisbiurd, lands
dommer i rette legger oc dadler, icke af hannom, men af hans 
formand, forrige herridsfogid, at vere udgifvet, och landsdommer 
dog haver hans domb underdømpt, oc dømpt hannom fraa sit 
dommersede. da sagde vi der paa saaledis af for rette, at vor 
landsdommer med dend sin domb haver giort E. Pedersen uret, 
oc dend hans dom bør magtløs at blifve, oc E. P. igien sin 
dommersede at betiene, oc landsdommer pligtich at igiengifve 
hannom billig kost oc tering.“ Hdb. 22, 54—58.

x) Reces 1558 § 20. 2) Reces 1558 § 9. 3) Hdb. har:
wigtige. hvad der også kan læses: uvigtige.

19. mårs.1) Børge Rosenkrandz til Ørup tiltalte (ind
læg) Christoffer Rosenkrandz til Kogsbøl, fordi denne til 
sidst forleden herredag havde forhvervet over ham vor egen og 
rigens råds dom af 13. juni 16082) (fr.) i henhold til et hægte
brev, hvorved han skulde have hægtet til ham for sin søster,



1610. 315

Birgitte, Moens Juls, for 1200 rdl.s gæld til Clavs van Bock- 
volt; B. R. kunde sig ikke den gang erindre at have givet 
ham noget skadesløsbrev, men efterkom dog dommen og ud
lagde C. R.s anpart til C. v. B. med 1200 rdl.; siden havde 
C. R. bekendt udi Kolding for Kield Krabbe til Brusgaard og 
Tyge Lange til Kiergaard, at samme hægtebrev var falsk; han 
burde nu gengive pengene med skadegæld, kost og tæring og 
lide som en falskner for slig svig og falskhed; endelig havde 
C. R. skrevet B. R.s hustru til på ære og lempe, hvad der 
ikke burde komme hende til hinder eller skade. B. R. i rette 
lagde derhos C. R.s sendebrev af Kogsbølle 6. febr. 1608 til 
fru Margrette Jul, hvori han ublulig skælder hende for en let
færdig, uforstandig og løgnagtig og vil holde hende for ingen 
ærlig kvinde. — C. Rosenkrandz var tilstæde og benægtede, 
at han havde bekendt, at brevet var falsk, hvilket dog straks 
blev ham anderledes overbevist af mange gode mænd, som 
havde hos været på Koldinghus og påhørt, at han sligt be
kendte og erbød sig at ville igengive B. R. pengene. Dom: 
„Efterdi C. Rosenkrandz self haver bekient, at det hegtebref, 
som hånd forleden herredag, som holtis her i vor kiøbsted 
Kiøpenhafn, emoed B. Rosenkrandz i rette bar, efter hvilken 
hånd oc forhverfvit vor oc voris raads dom ofver hannom, vor 
et falsk bref, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at C. 
Rosenkrandz er pligtich at igiengifve B. Rosenkrandz hvis 
pendinge, hånd epter samme voris domb, som hånd saa med 
vrang undervisning epter samme falske bref hafde forhverfvit, 
udgifvet haver3), oc stande hannom til rette for hvis skade, 
kost oc tering, hånd der ofver lit haver; men hvad belanger 
de ærrørige beskyldinger, hånd udi sin skrifvelse B. R.s høstrue 
anmodit hafver, da efterdi hånd icke sligt hafver kunt hinde 
ofverbevise, da bør de hans tillagde beskyldinger icke at 
komme hinde til hinder, skade, eftertalle eller forulemping paa 
hindes gode nafn oc røgte i nogen maade, men bør for de hans
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beskyldinger kvit at vere, oc dend vanære at henge hoes 
C. R. self.“ Hdb. 20, 58—60.

x) Dommerne i sagen ere ikke angivne. 2) Ovfr. s. 
214—15. 3) Hdb. tief\ bør magtløs at vere.

19. mårs.1) Bendix Randzov tiltalte (indlæg) ved fuld
mægtig E nvold Kruse til Vingegaard, landsdommer, i Nørre 
Julland, Jørgen Fris til Farskouf, Jørgen Due til Oxe- 
holm, Hans Løcke til Krabbesholm, Jacob Høg til Truds- 
holm og Erik Lunge til Stoufgaard, fordi de ved dom af 24. 
oktbr. 1609 (fr.) havde tildomt ham selvtolfte at indføre alt, 
hvad løsøre der fandtes efter hans på Jungergaard død bievne 
hustru, og som han havde beholdt efter hendes begravelse 
uskiftet, uregistreret og uforseglet, og indføre en fortegnelse 
over gælden; ved denne dom var der gjort ham uret, da han 
tilbød at levere registre og jordebøger, når han måtte få tid 
og respit, og han ikke havde forment sine medarvinger at re
gistrere godset, skrin og kister; han kunde ikke være pligtig 
at efterkomme slig en lov; dommen burde blive magtløs og 
sagen ordeles til herredsting og landsting. Hidstævnet var 
Kield Brockenhus til Lierbek som værge for jomfru Kierstine 
Skeel og Clavs Dyre til Linderumsgaard. — E. Kruse og J. 
Fris mødte for indstævnte med indlæg, hvorefter sagen var ind
stævnt til 27. septbr. og opsat til 24. oktbr., og da vilde B. R.s 
vederpart ikke indgå videre opsættelse; deres dom burde blive 
ved magt. Samme Tid havde B. Randzov lagt i rette for dem et re
gister over sin gæld nemlig: Vrattislavs, burggraf og friherre von 
Dohna 9000 rdl. med skadegæld, kost og tæring 2), Hans Munk 
til Vesselberg 3000 rdl., Frands Randzov efter en lodseddels ind
hold, Johan van Alefeldt 600 rdl., fru Helvig Kaas 1000 rdl., hvor
for hun har gods i pant, fru Kierstine Jul 400 rdl., hvorfor 
hun har gods i pant, fru Maren Skramb 100 rdl., hvorfor hun 
har min hustrus håndskrift, og 200 rdl., hvorfor hun har til 
pant et guldarmbånd med et demantsstykke samt 8 rosenobler
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og 12% dir., Kield Brockenhus 75 dir. 2 mrk. *12 sk. End
videre efter et udfly- og brøllupsregister, underskrevet med si. 
Albret Skels hånd: Albret Nostidz 60 rdl., Hendrik Dreyer 
105 rdl., Lavrids Ubbing 325 mrk. Ib. 8 sk., Jesper Brawe 
140 rdl., Helmer van Luten, Bernt van Øsede, Albrecht Harden- 
berg 70 mrk. Ib., Johan Harder 180 rdl., Hendrik Veseling 
170 rdl., appeteker i Kolding 50 rdl., Niels Hansen 60 dr., 
appeteker i Haderslef 32 mrk. Ib., Johan Kuuer 24 mrk. Ib., 
Johan Remer 27 dir., Fallo i Hestrup 150 dir., som han har 
guld og smykke i pant for, Jep Tamsen 30 dir., Anders Jessen 
16 mrk. 13 sk., Johan Hallend 100 rdl., her Antonius i Brande 
100 rdl., som han har sølv i pant for, her Anders i Junget 
29 dir., som han har sølv i pant fore, Simon Tittke 40 dir., 
Jacob Tenner 30 dir., Jens i Fremmersløf 20 dr., som han 
har min hustrus håndskrift på. Dom: „Efterdi B. Randzov 
er blefven siddendis inde udi fellids uskift, uregisterit oc ufor- 
seglit boe oc haft under hans hender guld, sølf. boe, boeskaf 
och ald anden løsøre, oc en part der af hafver afhent; hånd 
icke heller haver vilt gifve hans høstruis arfvinger register oc 
fortegnelse paa hvis gieid, hånd oc hans høstrue vor bort
skyldig dend tid, hun ved døden afgik, endog hans medarfvinger 
det af hannom hafver ved gode mend ladet begiere, och forne 
gode mend, som epter vor befalling skulle dennom emellom for
handele, fordi hafver tildømpt hannom med sin ed self tolfte 
efter lougen at føre tilsted' alle hvis løsøre, som fandis efter 
hans høstrue dend tid, hun ved døden afgik, vere sig guld, sølf, 
perler, clenodie, kleder, boe, boeskab, kveg, fe med ald anden 
løsøre, oc giøre boen saa goed, som dend vor, der gud hende 
bortkallit, saa vel som en klar oc rigtich underskrefne jordbog 
paa ald hans høstruis jordegods, saa oc en klar, richtig under- 
skrefven registering paa ald hvis lovlig oc rigtich gieid, band 
oc hans høstrue udi vor dend tid, gud henkallit hende; da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at vore gode mend der- 
udi ingen uret hafver giort B. Randzov, och den deris domb
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bør ved sinw fulde magt at blifve, oc hannom pligtich efter 
saeme domb at edle sin loug i vor kiøpsted Viburg den 3. 
junii førstkomm endes, och hafve vi tilforordnit Jørgen Fris 
til Krastrup och Christian Holk til Søboe, vore mend och raad, 
samme tid at vere der hoes tilstede och vere hans loughøring 
oc annamme hans æd, och B. Randzov pligtich at igiengifve 
forne goede mend billig kost och tering.14 Hdb. 22, 60—65.

x) Dommerne nævnes ikke. 2) Se herom ovfr. s. 311.

19. mårs.1) Kield Brockenhus til Lerbek som værge 
for jomfru Kierstine Skel og Clavs Dyre til Linderumgaard 
tiltalte Bendix Rand'zov, fordi han i sin hustrus velmagt 
havde bortsolgt og pantsat af hendes gods, skont han ikke var 
vederhæftig og tilmed var udi rigens forfølgning; samme skøder 
og pantebreve burde ikke komme dem til forfang og skade på 
deres lovlig arv efter hans hustru. Hidstævnet var Knud Daa 
til Ramdrup, Niels Kaas til Birkelse, fru Helvig Kaas til Res- 
trup, Hannibal Gyllenstierns enke, og fru Kierstine Jul til 
Kiersholm, Henrik Sandbergs enke, med deres lovværger, som 
havde købt og pantet samme gods. — Knud Daa mødte med 
indlæg, hvorefter B. Randzov var vederhæftig, da han 9. apr. 
1609 fik skøde (fr.) af ham på Hersdal i Vinkel sogn, Melsom 
herred, ti han ejede da selv Brantholm gård og gods; desuden 
havde en part af hustruens arvinger forseglet skødet; ikkeheller 
var han i rigens dele, ti K. Brockenhus og C. Dyre havde 
ved brev 8. apr. s. å. kvitladt ham af forfølgningen. — Ifver 
Jul til Villestrup, landsdommer i Nørre Julland, mødte og be
rettede. at hans søster fru K. Jul havde lånt 400 rdl. til B. 
Randzov, som 20. juli 1608 havde givet hende pantebrev (fr.) 
på hans hustrus to gårde i Ryggelsie i Kobberup sogn og to 
gårde i Børsting by i Smellerup sogn; efterdi pant bær penge 
hjem, burde hun beholde godset eller have sine udlagte penge. 
— Christoffer Ulfeld til Svenstrup mødte og gav til kende, at 
fru Helvig Kaas for 1000 rdl. af B. Randzov havde fåt pante-
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brev af Brandholm 3. juledag 1608 (fr.) på nogle hans hustrus 
gårde i Fiends herred, som fru Karren Skiel havde forseglet 
med ham; skulde hun miste dem, burde pengene gengives. — 
N. Kaas mødte og gav til kende, at han havde Albret Skels 
brev af 4. oktbr. 1607 (fr.) på pant i en gård og gadehus i 
Stenstrup og i Stenstrup lund; det pant burde han beholde. 
— Axel Galt tiltalte (indlæg) B. Randzov til at lade ham 
efterfølge Bodsgaard i Høisløf sogn i Fiends herred, som han 
havde fåt hans og hustrus seddel på til bønderne, da han (B. R). 
efter sit brev af 12. maj 1609 (fr.) skyldte ham 650 rdl.; 
gården var „af deris møderne gods, efterdi han tilforn hafde 
ød oc solt hans gods udi fellig“. Dom: „Efterdi B. Randzov 
hafver afhent sin høstruis gods oc lougen formelder, at bonde 
maa ei afhende konejord, uden hånd hafver om got gods ved 
at hette oc barn ved hende2), oc de vilkor icke her findes, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at hvis pantebref, B. 
Randzov haver udgifvet til frue Helvig Kaas, frue K. Jul oc 
A. Galt saa vel som, hvis skøde hånd K. Daa paa den gaard 
i Venkel sogen, kald is Horsdal (saa vide jomfrue K. Skels an
part der udi kand belange) gifvet hafver, er giort emoed lougen, 
oc fordi bør magtløs at blifve, dog hvad C. Dyres høstruis an
part i saeme gaard Horsdal belanger, da efterdi C. Dyre saeme 
Bkøde haver forseglit, bør K. Daa den at beholde, men efterdi 
afg. A. Skiel hafver self udgifvet sit pantbref til Niels Kaas 
paa den gaard i Stenstrup, da bør det hans pantebref ved sin 
fulde magt at blifve.“ Hdb. 22, 66—69.

*) Dommerne nævnes ikke. 2) J. lov 1, 35.

19. mårs. (Fr. M. Ulfeld, Sten Fråde, B. Bandzov, P. 
Gyllenstiern, A. Brake, H. Løcke, som ginge udi rette.) 
Markvart Bilde til Hvidkilde tiltalte Brede Randzov til 
Randzovholm, råd, statholder i København, PredbiørnGyllen- 
stiern til Vosborg, råd, embedsmand på Bøufling, Frandz 
Randzov til Randzov, embedsmand på Silkeborrig, Jacob
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Rosenkrandz til Kierstrup, embedsmand på Nyborch, Jacob 
Lycke til Tandrup, befalingsmand på Lund i Mors, C or f id s 
Rud til Enggaard, embedsmand på Hindsgafvel. Knud Rud 
til Rudbierregaard, embedsmand på vor gård i Odense, Peder 
Madsen til Klaagerup, Tønne Brabe til Tostrup, jomfru 
Sidzelle og jomfrue Clara Sparre til med rente at betale 
500 dir., som fru Sophia Lycke var hans morfader, Eiller 
Rønnov til Hvidkield, skyldig efter sit brev af Nyborg nytårs 
aften 1550 (fr.), hvilke penge skulde betales til næste kyndel
misse, hvis ikke E. Rønnov skulde annamme hendes gods i 
Obye og beholde det, til pengene betaltes. — Sten Brahe, som 
mødte for sin broderson Tønne Brahe, B. Randzov, der mødte 
på egne og broders vegne. P. Gyllenstiern og H. Løcke be
rettede, at de 500 dr. måtte være betalt, da E. Rønnov ikke 
havde annammet godset til den tid, brevet om formældte; M. 
Bilde kunde ikke med sådan en gammel forgæmt brev kræve 
gælden 60 år efter, at den skulde være betalt; de burde være 
kvit for hans tiltale. Dom: „Epterdi det fru S. Lyckes bref 
icke følger sig self, udi det brefvit, som er daterit nyet aars- 
dag, formelder, at dersom pengene icke blef betallit til kyndel
misse der nest epter, da skulle det goeds i Aabye annammis 
til underpant, och efter det icke sket er, da er vel at eracte, 
pengene at vere betallit, ti sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at forne bref bør ingen macht at hafve, och forne goede 
mend for denne M. Bildes tiltalle kvit at vere.“ Håb. 22, 
69—70.

21. mårs. (Fr. S. Maltisen.) Jacob Lycke til Tande- 
rup, befalingsmand på Lundegaard, tiltalte (indlæg) Knud 
Rud til Sandolt, befalingsmand på vor gård i Odense, for hans 
anpart af 1000 dir., han efter brev af Sandolt 17. febr. 1589 
(fr.) var skyldig til afg. Peder Rud, og for nogle penge hans 
fogder havde oppebåret af P. Ruds fogder og gods, medens 
han var hans (J. L.s) hustru Sophia Ruds værge; disse penge
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var ikke for blevet skiftet dem imellem. — K. Rud mødte med 
indlæg, hvorefter gode mænd efter kgl. befaling denll.decbr. 
1609 i Kolding havde domt dem imellem og ikke kundet finde 
ham til at gore J. Løcke ydermere regnskab* med mindre 
denne kunde bevise, at han havde oppebåret noget af, hvad 
der tilkom ham, siden den kontrakt gik 6.juni 1603, hvorefter 
K. Rud skulde give ham 4000 dir. og kvittere med ham 1300 
dir., som han havde udlagt til Knud Rud til Vidbye, imod de 
500 gylden, som Sophia Rud havde hans brev på; han burde 
være kvit for J. Løckes tiltale. Dom: „Epterdi contracten, 
som J. Lycke sielf underskrefvit hafver, udtrøckeligen och in 
specie formelder, at K. Rud skal gifve J. Lycke paa sin hus
trois vegne 4000 daller, och de penge, som hånd hafde udlagt 
til K. Rud til Vidbye, som vor 1300 daller, skulle kviteris 
emoed de 500 ungerske gylden, fru Sophia, Jacob Løckis, 
hafde K. Ruds bref paa, och der emod skulle ald tingist, som 
dennom til den dag emellom verrit hafde, om vergemaal, verge- 
maalspenge, bygning, løsøre, opbørsel och alt andet, udi hvis 
maade det verre kand, inted undertagen, efter deris salige fa
der, moder och brøder verre til endelighed forligt och klart 
giort, och epterdi K. Rud beviser med hans hustrois kvitantze, 
at hun efter hindis hosbunds fuldmagt hafver annamit hvis 
løsøre dennom videre vaar emellom uskift, da sagde vi der 
paa saaledis af for rette, at K. Rud bør for dend hans tiltalle 
kvit at vere.“ Hdb. 22, 71—74.

x) Det nævnes ikke, at K. Bud i rette lagde beviser.

22. mårs. (Fr. S. Maltisen.) Clavs Jacobsøn til 
Jonstrup og hans hustru, fru Sitzile Jørgen s daat er, til
talte (indlæg) Peder Grubbe til Aalstrup, som havde tilkøbt 
sig en trætte imod ham, fordi han, uanset gode mænds dom, 
afsagt dem i mellem i hellig geistes kirke i København 23. 
juli 1608 3), havde forbudt fire af hans bønder at svare land
gilde; P. Grubbe havde i fuld mål æsket af ham til herreds- 

21
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ting, hvad han ikke havde adkomstdomme på, og hans æskning 
blev undersagt til Lålandsfar landsting 14. juni 1610; jeg 
gamle mand er begærendes en gang for alle dermed at komme 
til ende og rolighed. Hidstævnet var Christian Holk til Siøboe, 
råd, embedsmand på Hald, Anders Dreselberg, embedsmand på 
Holbek, Knud Urne til Aasmark, befalingsmand på Haldsted 
kloster, og Otto Brahe til Krenkerup, samt herredsfogden i 
Fulse herred, som havde domt i sagen. Der i rette lagdes: 
1. dommen af 1598 (!), som lød, at C. Jacobsøn skulde lade op
søge de breve anrørendes Markvord Lundt og hans søsterborn 
og tilstille Peder Grubbe dem mod hans nojagtige reversal, 
efter som han havde tilsagt at ville gore sådant godvilligen; 
det forlæningsbrev, som C. Jacobsøn havde fåt af sin afg. hus
tru, fru Margrette Vasbiurdt, kunde kun udtydes efter bogstaven, 
som medfører, at han skal nyde godset sin livstid, da 
Markvord Lundt, som berettes i sine umyndige år at have be
vilget og samtykt samme hans moders brev og 17 år derefter 
har stadfæst det lige, som hun havde undt C. J. det, og da 
Jesper Jacobsøn, som var hendes datters husbond og havde 
born ved hende, ligeledes havde forseglet og hans hustru, fru 
Hilrad Lundt, havde underskrevet brevet, så kunde Markor 
Lundt ikke tale mod sit eget segl og håndskrift, eller Hendrik 
Jacobsøn eller hans søster mod deres forældres segl og hånd
skrift. 2. tingsvidne af Sønderherreds ting 31. maj 1599, at 
P. Grubbe havde forbudt de fire mænd af Sunkebye at svare 
C. Jacobsøn landgilde m. m., indtil dom og ret havde adskildt 
dem. 3. Lålandsfar landstingsdom 16. juli 1600, der stadfæstede 
herredsfogdens af P. Grubbe indankede dom, hvor ved dfe fire 
Siunkebyemænd domtes at stande C. Jacobsøn til rette for deres 
overhørighed, siden det bevistes, at de mænd ere magelagte 
fra fru Sidzel Ulfstand il C. J. for gods, som er navngivet i 
hans forlæningsbrev. — End videre tiltaltes Lavrids Grubbe, 
landsdommer i Låland og Falster, og Clavs Pors, fordi de 
havde udgivet to breve, hvor ved hans sag blev forspilt til
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landsting og indfundet for os og vort råd. — L. Grubbe og 
C. Pors mødte med sine breve af Olstrup 17. maj 1599, hvor 
efter C. Jacobsøn havde afslaget deres mægling og alleneste 
villet være til forligelse med P. Grubbe; de havde ingen uret 
gjort ved at give beskrevet, hvorledes den forhandling var dem 
imellem tildraget; C. Pors påstod, at C. J. og hans hustru 
havde bedt ham derom, men fru Sidzelle sor, at hverken hun 
eller hendes husbond havde bedt ham, og at han ingen fuld
magt havde derpå. — P. Grubbe vedstod i indlæg sit forbud 
og påstod, at han havde gjort efter gode mænds dom, som for- 
mældte, at Clavs Jacobsen skulde lade det gods følge P. 
Grubbe, som han havde mere, end hans forlæningsbrev tilholdt 
ham. Dom: „Epter fru Sitzelle ved sin ed benechter, at hverken 
hindes hosbond eller hun hafver ombedit L. Grubbe eller 
C. Pors sligt at giørre, som deris udgifne brefve om formelder, 
de icke helder fremblegger nogen fuldmacht af C. Jacobsen 
sligt at giørre, daa sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
det L. Grubbe oc C. Porsis bref bør at verre mactisløs och 
icke at komme C. Jacobsen til hinder eller skade i nogen 
maader, men hofvidsagen igien at indkomme til Laalandsfars 
landsting for Otte Brahe och hannom plictiug dem epter 
vor befalling der om imellem dømme.“ Hdb. 22, 75—79.

x) To steder står: 1598.

20. mårs. Otte Banner til Stustrup, Niels Kaas til 
Bierkels, Christoffer Kraufse til Egholm og Eske 
Kraufse til Asendorp tiltalte (indlæg) Jacob Rosenkrants 
til Kierstrup, embedsmand på Nyborig, på sin hustrus vegne 
og Knud Gy Ide ns ti em til Aagaard på egne og søsters 
vegne, fordi de vilde tilholde sig at indtræde i en fuld søster
lod i arven efter Jahan Rud ret, som om deres moder og hus
trumoder levede, og det efter en kontrakt (fr.), som deres afg. 
forældre havde indganget med hver andre. Denne lød: Johan 
Rud, Knud Rud til Møgilkier og Sebygaard, Henrik Gylden- 

21*



324 Kongens og rigens råds domme

stiern til Aagaard, Anders Banner til Giesingholmb på vore 
hustruers, Dorete Rud og Mette Ruds, vegne og jomfru Pan- 
nelle Rud have samtykt for den megen huldhed og trohed vi 
altid have befundet af hinanden, at hvis der falder nogen arv 
efter vor fader eller moder eller brødre eller søstre eller i 
andre måder, da skal de born, som nogen af os, der måtte 
være død, efterlader sig, stå i forældres sted, som om de per- 
sonligen i live vare; datum Møgilkier den 30. septbr. 1577. 
Denne kontrakt var imidlertid oprettet mellem disse visse personer, 
men kunde „icke forplicte deris børn, at naar deris forælder 
ocli deris søskende vaare afdøde uden en, och dend saa døde 
uden lifsarfving, at der daa skulle hver udi sin gren staa udi 
moders sted och arfve, som deris moder lefde; ei helder emel- 
lum dem, som kunde epter lougen verre berettigit med søs
kendebørn til samme arfve; naar den siste af søskenden døde, 
daa formenner vi contracten icke videre kand hentyes end emed
ens nogen af sødskendene, som contracten bevilget hafde, lefde 
och skulle arfve nogen sin broder eller søster, som uden lifs
arfving død vaar, at søskendebøren daa epter deris afgangne 
moder skulle staae i hinders sted och med moderbroder eller 
modersøster ligge som deris moder lefde, och icke kand hed- 
entyes, at naar den sidste af søskenden døde, der daa skulle 
hver udi deris moders sted arfve som hun lefde, och formenner, 
at K. Gyldenstiern icke kand sig videre tilholde udi hvis arfve 
som nu epter voris s. moderbroder Johan Rud falden er end 
for en broderiod, synderligen epterdi samme arf icke allenneste 
er os, som er J. Ruds søsterbørn, men och hans farsøster, frue 
Kiersten Rud med os epter lougen falden, och epterdi lougen1) 
formelder udi 1. bogs 5. cap.: erre ei søskende til, daa er fad- 
erbroder och moderbroder, fadersøster oc modersøster, broder- 
børn och søsterbørn alle ligge nær, emellum dem skiftis arfve 
som de vaare alle søskende“, da burde arven efter J. Rud 
skiftes mellem hans fadersøster, fru Kierstenne Rud, og os, som 
ere hans søstrebørn, lige som vi alle søskende vare. — K.
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Gyldenstiern havde i rette stævnet O. Banner, N. Kaas. 
E. Kraufse, G. Kraufse og Jørgen Kaas til Havgaard 
og mødte nu med indlæg, hvor efter de burde „at edle och 
epterkomme“ oven nævnte kontrakt også i dette skifte, da 
hans modparter allerede i andre rigere og storre arve havde 
haft stor nytte af den imod lovens1) 1. bogs 4. og 5. kap: 
Han i rette lagde en fortegnelse, hvor efter Anders Banners 
arvinger i mod loven, men efter kontrakten, havde i skiftet i 
Vedel fåt ungefehr 260 tdr. og i skiftet efter fru Sidsel Oxse 
ved 240 tdr. hartkorn. Dom: „Epterdi de epter samme con- 
tract hafver imod lougen indtraad udi adskellige arf och der 
udi nyt deris forældris anpart, da bøer forskrefne arf, som 
epter Johan Rud falden er, i ligge maade epter forskrefne con- 
tract dennom imellom skiftes“. Håb. 22, 79—84.

x) J. lov.

20. mårs.1) Olluf Jonsen i Torestrup i Grimton sogn 
tiltalte (indlæg) Morten Mogensen til Østerrød, landsdommer 
i Sønder og Nørre Halland, fordi han ved dom (fr.) havde fra- 
domt ham en eng, som havde fulgt ham og hans formand i 40 
år for enemærke. M. M. mødte og vedstod sin dom. Dom: 
„Epterdi der tvistes om samme enge bør allenne at ligge til 
dend gaard, Olluf Jonsen udi bouer, for ennemerke eller til ald 
Tostrup bye for aldminding, daa ville ,vi tilforordene 4 rider- 
mendsmend, som dend leilighed skulle besicte, och dømme den
nom emellum, om samme eng bør at følge Olluf Jonsen allenne 
eller ligge til aldminding til alle Torrestrup eierre“. Håb. 
22, 84—88.

2) Dommerne nævnes ikke.

20. mårs.2) Tagge Krabbe til Jordberg, befalings
mand i Øvids kloster, på egne og medarvingers vegne tiltalte 
Jørgen Kaas til Tierrit, befalingsmand over Stavanger læn, 
og Jens Bilde til Valdbygaard på hans broders, afg. Erik
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Bildes, borns vegne, til efter fru Karren Rønnov til Hvidkielde 
hendes brev af Bildisholm 16. apr. 1580 (fr.) til hendes mor- 
ster og T. Krabbes moder fru Karren, Mogens Krabbes, at 
betale 180 dr. med skadegæld og interesse. — Jens Bilde 
mødte og bekendte gælden, men formente ikke at kunne gore 
udlæg, for dom var gangen, „paa det hånd kunde hafve nogit 
imellom sig oc sinne brodersbørn“; da brevet ikke lød på 
rente, burde ikke nogen rente gives. Dom: J. Bilde skal 
give T. Krabbe 300 rdl. for hovedstol og rente, hvilket de og 
bægge godvilligen have samtykt. Hdb. 22, 88—89.

2) Dommerne nævnes ikke.

20. mårs.1) Knud Brahe til Engelstholmb, embeds
mand på Biugholm, tiltalte jomfru Margrette Bilde til 
Dunslund med sin lovværge, fordi hun med et sendebrev fra 
afg. fru Giertrud Krabbe til afg. fru Vivicke Lunge og nogle 
flere breve vilde tilholde sig et stykke eng i Kiølfskouf mark; 
da hun ikke havde skøde på ejendommen, burde den følge ham 
efter hans lovlige adkomstbreve. — Ofve Bilde til Lindved 
tiltalte fru Ellenna Rostrup og fru Else Sandberg for 
to breve, de havde udgivet om Kiølskouf imod fru G. Krabbes 
breve; han i rette lagde fru G. K.s breve, det ene af 1578. 
— Jomfru M. Bildes fuldmægtig i rette lagde indlæg, hvor 
efter Kiølskouf mark havde fulgt til Dunslund længere end 30 
år i fru G. K.s tid, i Chresten Juels tid og i fru Karren 
Strangisters tid; den gård i Stenderup, hvormed K. Brahe vilde 
vinde sig Kiølskouf, var på skifte efter fru G. K. tilfaldet 
Bertel Holk til Høiegaard på hans hustru fru Else Sandbergs 
vegne; han havde udlagt den til fru Ellenna Rostrup og hun 
igen til Giert Bryske på sin hustrus vegne, og gården blev al 
tid udlagt for sin skyld 1000 hvilling uden, at der var tale 
om den fjærding honning af Kiølskouf mark; forst i det skøde, 
G. Bryske gav K. Brahe på gården, er navngivet Kiølskov 
mark; den gode jomfru kunde dog ikke tage skøde på hvert
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stykke jord eller eng til Dunslund. — Her imod i rette lagde 
K. Brahe indlæg, hvor efter Kiølskouf mark lå uden for den 
sandemænds gang, med hvilken Dunslund mark er-omsoren; 
de adelspersoners sandheds kundskab, som var givet Giert 
Bryske om sagen, og som jomfru M. B. havde indstævnet, 
burde være ved magt, da hun intet skøde kunde i rette lægge. 
Han i rette lagde G. Bryskes skøde af 2. decbr. 1609, fru 
Else Sandberrigs, Bertil Holkis til Høigaard, hendes brev af 
6. avg. 1609 om, at Kiølskouf mark havde ligget til den gård 
i Stenderup, men hendes moder havde forlænt den til hendes 
sal. søster Sophies born i hendes livstid, og brev af 24. apr. 
1609 fra fru E. Rostrups, afg. Tygge Sandbergs. — Mod disse 
sidste breve i rette lagde O. Bilde indlæg, hvor efter de skulde 
være villige og vinde i deres egen sag m. m., og tingsvinde 
af Slags herredsting 17. avg. 1609 om, at N. M. i Dunslund 
mølle m. fl. havde vundet, at Kiølskouf mark altid havde været 
brugt til Dunslund. Dom: „Epter K. Brahe hafver stefnit 
jomfru M. Bilde med hvis skiøde och adkom, hun hafver, hvor 
med hun sig dend eiendomb udi Kiølskouf mark kand tilholde, 
och O. Bilde paa sin søsters vegne ingen skiøde der paa fremb- 
legger, men aldenneste it frue G. Krabbes sendebref, som ickon 
er en bevilling, hvilken ingen skiøde hafver epterfult, men K. 
Brahe der imod fremblegger skiøde paa samme eiendomb 
under gode mends segel och hender, saa sagde vi der paa saa- 
ledis af for rette, at forne eiendomb udi Kiølskouf mark bør 
K. B. at følge icke epter de 9 brefve, O. B. hafver stefnit och 
beskyldit, villig och i deris egen sag at verre vunden, men 
epter hans skiødisbrefs liudelse“. Hdl). 22, 90—98,

J) Dommerne nævnes ikke,

23. mårs. (JV. Sten Maltisen.) Niels Kaas til Bierk- 
ils tiltalte (indlæg) Otte Banner til Stustrup, Knud Gyld
enstiern til Aagaard på deres egne, Christoffer Kraffjse 
til Egholm, Eske Kra[f]se til Asendrup, Jacob Rosen-
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krandz til Kilstrup, befalingsmand på Nyborig, Jørgen 
Kaas til Hofgaard på deres hustruers vegne, fru Kiersten 
Rud til Hefringholm, Lavrids Rostrups enke, med sin lov
værge, alle Jahan Ruds arvinger, til i følge samfrænders dom 
af 7. juli 1595 (fr.), lige så vel som de andre Anders Banners 
arvinger, at tilfredsstille ham på hans hustrus vegne for værge
målet, som J. Rud afsagde sig til 1595. Han i rette lagde 
forskellige domme og breve. — K. Gyllenstiern på egne og 
medarvinger, J. Rosenkrantz, fru K. Rud og jomfru Jytte Gyld
enstiern x), deres vegne mødte med indlæg og udflugter og 
desuden med forskellige breve. Dom: Efterdi Johan Rud har 
tilfredsstillet Anders Banners arvinger efter samfrænders dom, 
bor hans arvinger i lige måde stille N. Kaas for hans hustrus 
anpart tilfreds, og det at tages af fællesbo. Hdb. 22, 99—104.

x) Hun nævnes ikke blandt de indstævnte.

23. mårs.1) Mogens Krag til Synderris tiltalte (ind
læg) ved fuldmægtig Ifver Kaas til Oxendrup, fordi han 
foreholdt ham nogle breve på Sønderris, som han tog med sig 
alle medarvinger til bedste den gang skiftet stod på Sønderris 
efter Christoffer Kruse og fru Mette Kaas, hvilket kunde be
vises med skriftlige vidnesbyrd af Otte Krag af Lunderup 3. 
novbr. 1609 og Mogens Kaas til Aas af Balle 14. febr. 1610. 
— I. Kaas lod ved fuldmægtig i rette lægge: 1. indlæg, hvor 
efter hver af arvingerne i følge det gjorte afkald havde mod
taget sine breve; han benægtede ved sin hojeste ed, sjæl og 
salighed at have brevene, og M. K.s vidner skulde ikke heri
mod kunne vinde en adelsperson sin mund af eller føre ham i 
nogen skade; desuden var det ene vidne hans broder og det 
andet hans son, der skulde findes villige i sagen. 2. afkald af 
4. avg. 1599 mellem Tygge Kruse til Vingegaard, Erik Kaas 
til Aas, Jens Kaas til Ørgaard, Ifver Kaas til Ordrup og jom
fru Helvig Kaas til Lønsgaard. Dom: „Epterdi I. Kaas udi 
sin skriftlig beretning benechter, sig samme brefve at hafve eller



1610. 329

at hafve vidgaait och verit bekient at hafve haft sligge brefve, 
men bevises med skiftebrefve, at arfvingerne hafver hver tagit 
sinne anpart af samme brefve, daa sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at I. K. bør for dend tiltalle kvit at verre“. Hdb. 
22, 104—7.

J) Dommerne nævnes iltke.

23. mårs.1) Jørgen Fris til Faurskouf tiltalte (ind
læg) Axel Rosenkrantz til Halkier, fordi han af sin svoger 
(?lavs Nielsen til Langdal havde annammet Langdal og en gård 
i Bier, kaldes Neden klostergård, i henhold til svogerens brev 
af 17. juni 1607 (fr.), som lød, at A. Rosenkrantz, da han 
havde hægtet for ham til Hans Munk til Veselberg for 9000 
dir., som denne var forlover for til Mickel Nielsen til Kye, og 
lovet for ham til Endvold Kruse til Vingegaard, nu skulde 
kunne annamme hine hans og hustrus gårde, hvis han ikke fik 
sin hånd og segl igen inden st. Olufs dag. Dette brev var 
et vildigt brev, ti det var forseglet af M. Nielsen til Kye, C. 
N.s broder, fru Talle Rosenkrantz, C. N.s hustru, og Johan 
Brockenhus til Tolstrup, der var A. Rosenkrantzes svoger, og 
desuden havde denne ikke annammet gårdene efter brevets ind
hold straks st. Olufs dag 1607, men fortøvet et helt år indtil 
han havde fornummet, at J. Fris vilde have bud efter vorre 
og rigens straksbrev og ridebrev, så lod han sig indføre i godset: 
men éfterdi C. Nielsen alt da var én lovforvunden mand, 
som efter loven 2) ikke måtte afhænde sig noget gods, idet J. 
Fris 15. mårs 1608 til Aars herreds ting havde fåt æskning 
(fr.) over ham på 550 rdl. og der efter 3 lovdagsbreve af 3. 
juni s. å. (fr.), så burde hans brev ikke komme J. Fris til 
hinder eller skade. — A. Rosenkrantz mødte med indlæg, hvor 
efter der ikke var overgangen C. Nielsen nogen æskning, da 
han udgav sin forpligt; denne burde blive ved magt, da han 
(A. R.) dog ikke kunde annamme C. N.s gods, for han led 
nogen skade. Dom: „Epterdi det befindis, at C. Nielsen vaar
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udi vor och rigens forfølgning den tid, A. Rosenkrantz an- 
namit Langdal och dend gaard udi Blerre, daa sagde vi der 
paa saaledis af for rette, at forne bref, C. Nielsen A. R. paa 
Langdal^ och dend gaard udi Blerre gifvit hafver, bør ingen 
macht at hafve“. Hdb. 22, 107—11.

J) Dommerne nævnes ikke. 2) J. lov 2, 68.

23. mårs.1)’ En vold Kruse til Vingegaard, landsdom
mer i Nørre Julland, på sin hustrus og andre flere Otte Gal- 
skiøttis arvingers vegne tiltalte fru Beggie Clavsdatter til 
Hundsbek, Peder Galskiøttis enke, med sin lovværge til efter 
sit bref af Damsgaard 2. nytårsdag 1566 (fr.) til Otte Gal- 
skiøt om, at hun havde modtaget at forvare „til troer hånd“ 
400 enkende dir. og et håndskrift på 116 dir., hvilket brev 
hendes fader Clavs Albridsen havde medunderskrevet, at til
fredsstille ham og medarvinger lige som hun havde tilfreds
stillet Erik Krag til Kierlingbierg på hans hustrus vegne; på 
Malt herredsting 5. maj 1604 havde hun ladet sin fuldmægtig 
i rette lægge et brev af 12. novbr. 1596, udgivet af afg. fru 
Maren Galskiøt og Chresten Vind om, at det nys nævnte brev 
i følge Otte Galskiøttis begæring skulde være erlagt til afg. 
Niels Harbou til Nielsbye, og efter det blev hun kvitdomt, så 
længe dette brev stod ved magt; men denne kvittans kunde 
ikke være nojagtig, siden hun havde betalt E. Krag. — Fru 
B. C. lod i rette lægge indlæg, hvor efter hun tilforn til sine 
born og svoger Christopher Rosenkrantz havde opdraget alt sit 
arvegods mod, at de skulde give hende en aarlig genant og 
underholdning og befri hende for sin og sin sons gæld, og 
siden havde hun ikke sét brevene, som vare forhvervede i 
sagen; hun havde ikke gjort nogen kontrakt med E. Krag, men 
det havde C. Rosenkrantz, som skulde svare til hendes gæld, 
og som også nu burde at stævnes og tiltales med brevene; hun 
burde være kvit for den tiltale. Dom: „Epterdi fru"Beggie 
Clavsdatter udi sit bref och seigel bekiender sig samme hånd-
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skrift och pendinge hafve at forvaere, och det befindis hindes 
egen haand at verre, daa sagde vi der paa saaledis af for rette, 
at hun er plichtiug at fornøigge och betalle E. Kruse, saa vit 
hans hustru der af kand tilkomme.“ Håb, 22, 111—14.

2) Dommerne nævnes ikke.

23. mårs.1) Eske Bilde til Ellinge, embedsmand på 
Helsingborg, tiltalte (indlæg) på Ingeborg .Skiel til Vorgaard 
hendes arvingers vegne Jørgen Fris til Krastrup, embeds
mand på Seigelstrup, og Hermand Henriksen, borgemester 
i Sæbbye, for en dom, som J. F. ved sin foged på de fattiges 
vegne og H. Henriksen på sognepræstens vegne i Sæbye havde 
forhvervet efter fru I. S.s gavebrev, men da dette gavebrev ikke 
var bekræftet med fru I. S.s husbond Otte Banners hånd og 
segl, var det gjort mod Jyske lovs 3. bog 44. kap. og burde 
være som det var ugjort. — J. Fris og byfogden i Sebbye, 
Søfren Mickelsen, i rette lagde gavebrevet af 24. avg. 1583, 
der lød på, at fru I. S. med sin husbond O. B.s vilje og 
samtykke giver og bepligter sine arvinger årlig år hver Mic- 
kels dag at give til fattige folk i Sæby sygestue i det hus, 
hun havde ladet bygge, 1 td. smor, ’x/2 læst byg, 6 tdr. rugr 
1 skippund flæsk, 1 slagternød og til ildebrand af Vorgaards 
skov om vinteren 30 læs, om sommeren 10 læs; ligeledes skulde 
sognepræsten sstds. årlig have 10 gml. dr. for hans umage med 
en dag om ugen at prædike guds ord for de fattige i syge
stuen. I følge S. M.s indlæg havde denne underholdning efter
fulgt de fattige og præsten roligen i 21 år, og de havde efter 
supplicerende bekommet kgl. missive til arvingerne om uden 
videre modsigelse at lade dem bekomme, hvad fru I. S.s brev 
tilholdt dem; da loven siger, at hustru, der ej har barn ved 
husbonden, må give halv sin hovedlod bort til sjælegift,2) så 
burde fru I. S.s brev stande ved sin fulde magt. Derhos i 
rette lagdes en vidisse af borgemester i Sæby 1592 om et brev, 
som Hans Axelsen, Erik Løcki, Falk Gøe og fru Anne Krabbe
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havde udgivet om, at det, som fru I. S. havde bortgivet af sit 
løsøre, skulde blive ved magt. Dom: „Epterdi hindes hosbond 
*0. Banner lefde den tid, hun samme bref udgaf, och hånd 
icke samme bref med hinde hafver forseigligt och samme gafve 
med hinder sambtykt, och lougen 3) formelder, at hustruen, der 
self hafver bonde, hun maa icke skiøde bort och icke ander- 
ledis afhende noget gods, uden hindes bondis raad och hinders 
arfvingers vilge, daa sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
forne bref icke bør at komme frue I. Skiels arfvinger til skade, 
men bør mactisløs at blifve“. Håb. 22, 114—17,

Dommerne nævnes ikke. 2) Lovstedet anføres i fordrejet 
form \ J, lov 3, 45 lyder: „Hustru, der barn hafver ved bonde, 
maa ei gifve til siælegift half sin hofvitlaad oc ei nogen store 
mon eller gafve uden bondens ja oc villie“. 3) J. lov 3. 44,

23. mårs. Knud Gylden sti em til Aagaard på egne 
og med fuldmagt af Jacob Rosenkrandz til Kierstrup på 
sin hustrus vegne og af fru Kiersten Rud til Høllingholmb, 
Lavrits Rostrups enke, og jomfru Ytte Gyldenstiern tiltalte 
(indlæg) Otto Banner til Løfvismose på egne, Niels Kaas 
til Bierkels, Eske Kr au fse til Asendrup, Christopher 
Kr aufse til Egholm, og Jørgen Kaas til Hafgaard på deres 
hustruers vegne, alle Johan Rud og fru Pernelle Ruds arv
inger, til at stå til rette for det værgemål, som Joh. Rud 
havde haft for deres moder og hustrumoder, og til, da fru 
Kiersten Rud også *var en arving efter loven til J. Ruds gods 
og K. Gyldenstiern havde tilforhandlet sig hendes anpart, at 
stå til rette for denne; lovens1) 1. bog 28. kap. formældte. at 
små borns værge efter faders død er fuldvoksen broder, og det 
befandtes, at Joh. Rud 1574 var kommet til rette lave alder, 
og at der ikke var gåt afkald mellem ham og sagsøgerens moder 
og hustrumoder; J. Rud havde heller ikke benægtet værge- 
maalet, der han ved gode mænd blev derom erindret. — O. 
Banner, N. Kaas, C. Kraufse og E. Kraufse mødte med ind-
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læg, hvor efter fru Mette Ruds fader, Otte Rud, døde i Sverrig 
1565, og den tid var Johan Rud i sine umyndige år; nogen 
tid efter kom han uden riget og indkom ikke for 1573 eller 
til visse i 1574, og samme år stod fru Mette Ruds brøllup, og 
da „lefde hindes moder fru Pernelle Oxse, som epter lougen2) 
hafde frue Mette Ruds och hendis søskinds gods udi baand. 
brug och hafvendis verge och opbørsellen der af anvende til 
hindes børns frembtarf och beste. saa at ingen kand hinde med 
rette andit eptersige, end hun vaar hindes børn en god verge, 
deris gods forbedrit och icke forargit och si. Henrik Gyldenstiern 
hafde frue M. R. ved to aar før end frue P. O. døde, som 
vaar aar 1576, och der endelig skifte stod epter hinders døde
lig afgang, hafver H. G. påa hans hustrue, M. R.s, vegne sid
det ofver skifte och selv annamit hindes lodder, hvilke med 
lodderne er at bevise, som K. Gyldenstiern self hafver, saa J. 
R. icke hafver haft nogen vergemaal for hans søster eller nogit 
til det ringeste udi saa maade paa hindes vegne oppeborrit“. 
Med hensyn til fru Kiersten Ruds arvepart havde indstævnte 
så gærne som K. G. villet være til ende, men godset stod 
uskiftet og gælden skulde efter recessen3} forst udredes forlods 
af fællesbo. Dom: „Epterdi Johan Ruds moder hafver siddit 
med sinne børns gods epter derris faders dødsafgang och det 
dispenserit efter hendis egen vilge, hindes børn til nytte och 
frembtarf, och icke bevisis, at J. Rud hafver haft nogit af 
frue M. Ruds gouds under sit vergemaal, och lougen 2) formelder, 
at al dend stund, hun vil sidde med hindis faderløse børn umandit, 
daa maa man ei børn fraa hinder tage, och skal deris 
lougverge hafve deris jord at giemme, men moderen tager ald< 
nytte, der af ganger, och skicker der med epter hinders vilge, 
daa sagde vi der paa saaledes af for rette, at J. Ruds arfvinger 
icke er plictiug at svare K. Gyldenstiern eller hans søskende 
til nogen vergemaal, men bør for dend deris tiltalle kvit at 
vere“. Hclb. 22, 117—21.

J) J. lov. 2) J. lov 1, 29. 3) Reces 1558 § 53.
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23. mårs.1) Axsel Rosenkrandz til Halkier tiltalte 
(indlæg) Cl av s Nielsen, fordi han uden al overfaldendes 
skade og nøds trang havde solgt storste parten hans hustrus, 
fru Talle Rosenkrandz, jordegods uden at have barn med hende 
eller om godt gods ved at hette2) og nu sidst solgt hendes 
gård Langdal, på hvilken han og hun skulde have bot, til Axel 
Galt til Ryomgaard uden at anlægge de derfor modtagne penge 
hende til bedste, men nu, han hendes gods unytteligen fordojet 
havde, var han dragen fra hende, havde forladt hende i elænd- 
ighed og ladet hende se sig selv om hus og værested; dette 
var imod hans forpligt af 8. novbr. 1603 (fr.), hvor efter han 
ikke vilde afhænde til pant eller købs noget af sin hustrus 
gods, hvilken forpligt efter påskrivning årligen var læst til Aars 
herredsting indtil 1606; hint skøde burde ikke blive ved magt. 
Hidstævnet var A. Galt og Stygge Høg til Vang, som nu 
havde Langdal i hånd og hævd. — C. Nielsen og A. Galt 
mødte ikke, men S. Høg lod i rette lægge A. Galts skøde til 
ham af Aalborg 10. juni 1609 og tingsvidne af Aars herreds
ting 6. decbr. 1609 8) om, at Langdal havde fulgt ham, siden 
S. Høgs skøde forste gang blev læst der på tinget; han havdø 
holdt sine folk der og såt rugen; S. Høg påstod, at gården 
fremdeles burde følge ham. Dom: ,.Epterdi C. Nielsen hafver 
afhent sin høstrues gods, och longen2) formelder, at bonde maa 
ei afhende konne jord, uden hånd hafver om gaat gods ved at 
hette och barn ved hende, och den vilkaar icke her befindis, 
daa sagde vi der paa saaledis af for .rette, at hvis skiøde C. N. 
hafver giort A. Galt paa Langdal med hvis skiøde A. G. der 
epter hafver giort S. Høg er giort emod lougen och bør fordi 
mactisløs at blive“. Hdb. 22, 121—23.

x) Dommerne nævnes ikke. 2) J. lov 1, 35 jfr. E.s lov 
7, 27 og 3, 9. 3) Hdb. 1608.

23. mårs.1) Fru Kiersten Sualle og hendes svoger 
Steffen Søfrensen, indvåner i København, tiltalte fru Karen
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Gagge til Biellerup, Gabriel Suallis enke, med sin lovværge, 
fordi hun forholdt dem et morgengavebrev, som G. Sualle, 
deres broder og svoger, havde givet hende på 1000 dir. i løs
øre i hendes livstid forloddes ud, for end skifte gik; da dette 
straks var fuldgiort, burde hun lade dem bekomme morgen
gavebrevet og forsikre dem for de 1000 dir. — Holger Gagge 
i rette lagde for sin søster indlæg, hvor efter de 1000 dir. ikke 
var betalt til fulde noje, der skiftet stod efter G. Sualle, i det 
de blev udvurderet af fællesboet så vel af hans søsters som af 
hans svogers arvelod; skulde sagsøgerne forsikres for de 1000 
dir., burde de endnu fuldgore 500 dir.; selve brevet burde 
hans søster beholde sin livstid og ikke G. S.s arvinger, ellers 
havde hun intet at tilholde sig med, hvad han havde bevilget 
hende. Han i rette lagde derhos G. Sualles brev, hvor efter 
han gav fru K. Gagge efter hans død 1000 dir. i løsøre og 
bofæ forloddes uden al skifte i hendes livstid, men efter 
hendes død skulde godset igen være forfalden til hans arvinger, 
og en kontrakt mellem fru K. G. og G. S.s arvinger om, at 
de 1000 dir. skal udtages forloddes ud af fællesboet, og efter 
hendes død skulde hendes arvinger udlægge G. S.s arvinger 500 
dir. Dom: Når fru K. Gagge ved døden afgår, da bor hendes 
arvinger igen udlægge de 500 dir. i løsøre til G. Suallis 
arvinger. Hdb. 22, 123—25.

l) Dommerne nævnes ikke.

23. mårs.1) Jens Clavsen til Biørnstrup tiltalte 
Jørgen Krag til Rolsegaard, fordi han forholdt ham og hans 
medarvinger arven efter fru Hyldeborg, Jørgen Gundesens, med 
en kontrakt, denne havde gjort uden, at hendes rette værge 
eller arvinger vidste deraf at sige, skont hun var over 100 år 
gammel; den kontrakt burde ikke komme dem til skade. — 
J. Krag lod i rette lægge fru Hyldeborg Andersdatters brev 
af Rolsegaard 3. oktbr. 1606 på 15002) enkende daler, for 
hvilke hun satte ham i pant 2 gårde i Boseballe by, Hogrie
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sogn, Molse herred, 1 gård i Vandrik by, Rolse sogn, og 1 
bolsted i Kalleby sogn og by. I indlæg berettede J. Krag, 
at kontrakten var gjort i gode mænds overværelse, men om 
fru H. var 100 år eller mere, var ham ubevidst; hun havde i 
lang tid haft hans hovedgård Rolsøgård i hånd og brug videre, 
end hendes forlæningsbrev indeholdt, og derfor blev hun ham 
de 1500 rdl. skyldig; han vilde gærne afstå de 3 gårde, når 
Jens Clavsen og medarvinger vilde betale de 1500 2) dir., hendes 
brev lød på, hendes vitterlige gæld hos købmænd og andre, 
som han havde betalt siden hendes død, hendes begravelsesbe
kostning og den skade, han havde lidt for fru H.s forsømmelse 
på hovedgårdens bygning, som ilde er forfalden, og på skoven, 
som er forhugget. Dom: „Epterdi fru Hyldeborg Anders- 
datter hafver under gode mends hender och forseigling gifvit 
J. Krag sit bref, hvor udi hun bekiender sig at verre hannom 
skyldig 1500 2) richsdaller, och der for udi it frit bruggeligt 
pant setter hannom nogit arfvegods och løsørre, indtil det blifver 
hannom lougligen fraaløst for forne summa penge, daa sagde vi 
der paa saaledes af for rette, at forne bref bør ved macht at 
blifve, och samme gods och løsøre, hannom at følge, indtil det 
blifver hannom lougligen fraaløst epter pantebrefvens liudelse“ 
Hdb. 22, 125—27.

x) Dommerne nævnes ikke. 2) Et andet sted står: 2000. 
2) Også her har Hdb.: 2000.

23. mårs.1) Isak Kandestøber i København fik ved 
fuldmægtig dom over fru Elisabet Rosenkrandz, Anders 
Thottis enke, som ikke mødte, til efter sit brev af 1606 (fr.) 
skadesløst at betale 35 dir. 1 mrk. 12 sk. Hdb. 22, 127—28.

x) Dommerne nævnes ikke.

23. mårs.1) Voldborg Jørgens, indvånerske i Svin
borg, fik ved fuldmægtig dom over Friderich Godske, vor 
mand og tjæner, vonhaftig i Roskilde, som ikke mødte, til på
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sin hustrus vegne efter hendes afg. moders, fru Karren, Jens 
Baads, brev af SO. jan. 1605 (fr.) at betale hendes anpart af 
fru Karrens gæld til sagsøgerinden af 33 dir.2). Hdb. 22, 
128—29.

x) Dommerne nævnes Ucke. 2) Påstanden lød end videre 
på, at F. Grodske også skulde betale sin afg. svoger Kield 
Baads anpart.

23. mare.1) Axel Galt til Riumgaard, befalingsmand 
på Aastrup, bød sig i rette mod stævning, udtaget af Bendix 
Randzov, fordi han ikke have efterkommet sine udgivne'breve. 
B. R mødte ikke. Dom: B. Randzov bor have tabt sagen, 
indtil han stævner på ny, og give A. Galt billig kost og tær
ing efter recessen2) Hdb. 22, 129.

x) Dommerne nrevnes ikke. 2) Reces 1558 § 5.

23. mårs.1) Axel Galt til Ryumgaard, befalingsmand 
på Aastrup, tiltalte Bendix Randzov den ældre til med en 
12 mænds ed at tilstille ham (A. G.) på sin hustrus vegne en 
rigtig jordebog over hans (B. R.s) hustru, hans (A. G.s) hustru
moders, fru Anne von Ahneveldts, gods og register over hend
es løsøre, som fandtes, da hun ved døden afgik. B. Randzov 
mødte ikke. Dom: „B. Randzov er plictiug at tilstelle A. 
Galt en richtig jordbog paa alt hvis jordegods och kiøbegods, 
saa vel som richtig regiester paa hvis løsørre indgield och ud- 
gield, som bør at skiftis epter hans hustruemoder, frue A. von 
Ahnefeldt, och tilstede findis den tid, hun ved døden afgik, och 
holde med hannom en christelig och billig skifte, saa hånd der 
af bekommer, saa vit hans høstrue med rfette bør“. Hdb. 
22, 130.

x) Dommerne nævnes ikke.

23. mårs.1) Heine Rugs tiltalte ved fuldmægtig fru 
Hildeborg Daa til Kaarup, Vilhelm Oldelands enke, til eft
er sit brev af 19. juli 1581 (fr.) til Hans Johansen, badskær 

22
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i vor købstad Krømpen, som arveligen var tilfalden ham, at 
betale 200 enkende daler. Fru H. D. lod i rette lægge H. 
Johansens kvittering af 27. septbr. 1581. Dom: Fru H. Daa 
bor for den tiltale kvit at være. Hdb. 22, 130—31.

x) Dommerne nævnes ikke.

24. mårs. (Fr. kongen, S. Maltisøn, M. Ulfeld, H. 
Løcke.) Friderig Munk til Krogsgaard tiltalte Kield 
Brockenhus til Lerbek til efter sit løfte og missive af 1608 
(fr.) at udlevere et delsvinde, han havde forhvervet over tvende 
hans tjænere. K. B. mødte og berettede, at det var forlagt. 
Dom: K. Brockenhus er pligtig at forskaffe ham samme dels
vinde eller kassere det med sit eget brev. Hdb. 22, 132.

24. mårs. (Fr. de samme [S. Brake].) Sten Brahe 
til Knudstrup, råd. embedsmand på Kallundborrig, tiltalte Erik 
Lange på hans hustrus fru Sophia Brahis vegne, fordi han 
ikke havde villet indløse nogle gårde ved Eriksholm i Skåne, 
som fru Anne Maltisdotter, si. Ofve Lungis til Eskier, Tommis 
Maltisøn til Tanderup og Ifver Juel til Villestrup havde over
taget i anledning af, at de havde indløst deres løfte for Sophia 
Brahe til Hindrik von Ahnfeld på 3000 dir., og som de siden 
ved brev af 26. jan. 1606 (fr.) havde overdraget ham; da han 
i følge tingsvidne af Skåninge landsting 16. avg. 1608 havde 
tilbudt sagsøgte indløsningen, burde godset nu følge ham for 
ejendom. Dom: „Epterdi vi befinde, at fru A. Maltisdatter, 
afg. O. Lungis, T. Maltisøn och I. Juel hafver haft forne gods 
til forsekring for en summa penge, hofvidstoel och rente, de 
til H. von Anfeld for frue S. Brahe hafde lofvit, och de 
samme gods til S. Brahe hafde opdragit, och hånd der epter 
hafver til Skaaninge landsting ladet frue S. Brahe och 
hendis hosbond samme gods tilbiude och igien begieret sine 
penge, och de icke til dis hafver vilt samme gods indløse, Erik 
Lange, hans bøstru eller nogen paa dieris vegne icke heller er 
møt her for os, end og det bevisis med opskrift paa stefningen
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dennom louglig stefnit at vere, ti sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at forne gods epter fru A. M.s, T. M.s och I. J.s 
opladelse bør S. Brabe for eigendomb at følge“. Hdb. 22, 
132—33.

24. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld, S. Maltlsøn, H. 
Løcke.) Frederik Munk til Krogsgaard tiltalte (indlæg) 
Kield Brockenhus til Lierbek, fordi han uden regnskabs
provstens, Clemmid Søfrensøns, eller F. Munks eller menige 
sognemænds vilje havde sat en rygskammel op i Houfver kirke 
og forrykket hans og hans folks stolestader, „at hånd hannom 
dis lengere dermed neder tilbage i kierken kunde fortrycke 
och fornedre;“ han burde ikke kunne sætte flere stolestader op 
oven for ham i kirken end de to, som af arrilds tid havde 
hørt til hans gård Lerrebek. Flere breve i rette lagdes. — 
K. Brockenhus mødte og formente, at han var stævnet mod re
cessen;1) den sag burde ikke ordeles her for os, men hjem
komme til hans værneting. Dom: „Efterdi vi befinde, den 
forhandeling Casper Markdanner oc Knud Brade efter vor befal- 
ning der om giort hafver, icke at vere epterkommit, oc atskil- 
lige brefve oc vinder siden er forhverfvit, som icke vor for 
forne gode mend, da bør den sag igien at indkomme for C. 
M. och K. B., som dennom skal om forne stoelstade emellom 
dømme, och hvis de dennom der om emellom dømmendes vor- 
der, skulle de hafve dennom epter at rette“. Hdb. 22, 133—36.

Reces 1558 §§ 5, 8, 1776 § 1.

24. mårs. (Fr. de samme.) Christian Barnekovtil 
Birkholm, embedsmand på Landskronne slot, tiltalte (indlæg) 
fru Anne Bilde til Nielstrup, Johan Barneko vs enke, med sin 
lovværge til at give ham register på den gæld, som fandtes 
efter Job. Barnekov, og til at specificere, hvad hun siden hans 
død havde solgt af hans gods ham uadspurgt; hun havde siddet 
med hornenes gods og gjort en ansenlig summa gæld, og da 
den ej må v^ere værge, som er herrie x), burde hun straks her i 

22*
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byen, inden herredagen endes, gore forsikring og forvaring for 
hvis tiltale, hendes borns tilkommende værge kunde have til 
ham, eller og afstå hornenes værgemål. — Fru A. Bilde lod i 
rette lægge indlæg, hvor i hun tilbød at stille ham vissen 
gælden anlangende, at den ikke skulde komme ham til skade; 
når han i så måde blev forsikret, burde hun beholde sine borns 
gods og ikke aftræde. Dom: „Efterdi vi befinde« at fru A. 
Bilde ikke saa gaufnlig hafver forestaait sin børns veriemaal, 
som det sig billigen burde, da bør hun inden i dag otte dage 
at sette C. Barnekov nøigactig forvaring for samme vergemaal, 
saa det kand vere hindes børn oc hannom uden skade, eller 
samme vergemaal til C. B. afstaae, oc da at forskaffe hannom 
rigtig beskeden paa, hvis gieid der fantis i boen, der hindes 
hosbonde ved døden afgik. med hvis løsøre der da fandes; 
men hvis gieid hun hafver giort, midlertid hun haver siddet 
udi hendes enkesæde, det bør hun self at betaile, uden hvis 
hun kand bevise at vere kommen hendes børn til tarf oc heste“. 
Hdb. 22, 136—39.

x) J. lov 1, 28.

24. mårs. Dom mellem Esge Brok og Aksel G alt med
deles ndfr. s. 368.

24. mårs.1) Sten Brahe til Knudstrup, råd, embeds
mand på Kallundborg, tiltalte Erik Lange på sin hustru fru 
Sophia Brahes vegne, som ved brev 1. maj 1597 (fr.) for 1500 
dir. havde pantsat til hans og hendes afg. broder Jørgen Brahe 
1 gård i Grotterup, 2 gårde i Bedinge i Vemmindhøigs herred, 
1 gård i Tynnerød i Liunids herred, 1 gård i Maglerup i 
Skiøds herred, 1 gård i Ty else i Oxe herred og 1 gård i Folte- 
strup i Herrested herred, 1 gård i Grotterup, 1 gård i Bon
tofte i Alboe herred og 1 gård i Enelouf i Torne herred, og 
ved brev af 2. mårs 1595 (fr.) for 300 rdl. pantsat gårdene 
Moesbye og Ønerup i Vemmindhøi herred; endelig havde Tom-
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as Maltissen, Ifver Jul og fru Anne Maltisdaatter ved brev 
(fr.) opladt S. Brahe på Tønne Brahes vegne en gård i Søl- 
agger, som de havde i pant af fru S. Brahe; i dette gods 
havde Olluf Rosenspar til Skarrolt, råd embedsmand i Mariag- 
gers kloster, og Clavs Podebusch til Krapperup ladet sig ind
føre med rigens dele for hvis, det var bedre end J. Brahe 
havde det i pant; de havde ved brev 8. jan. 1605 (fr.) op
draget hans nævnte broderson Tønne Brahe deres ret efter 
ridebrevet af 30. decbr. 1604 (fr.), hvorefter han i følge tings
vidne af Skoninge landsting 6. avg. 1608 (fr.) i fire ting havde 
tilbudt E. Lange og hustru at indløse godset, hvad de ikke 
havde gjort, og derfor burde det følge Tønne Brahe for ejen
dom. Dom: Da E. Lange og hans hustru, skont lovlig stævn
ede, ikke ere mødte, bor de have tabt sagen og hint gods 
følge Tønne Brahe for ejendom. Hdb. 22, 140—42,

\) Dommerne nævnes ikke.

24. mårs.1) Eske Brok til Estrup, råd og embedsmand 
på Dronningborg, fik dom over fru Elsebe Skram. Eske 
Bildes enke, med sin lovværge, som ikke mødte, for, at det 
brev, han havde givet hende på 49000 dir. i betaling for Hef- 
ringholm, og som var betalt, uden at hun vilde udlevere det, 
skulde være død og magtløs og ikke komme ham eller arvinger 
til skade. Hdb., -22, 143—44.

x) Dommerne nævnes ikke.

26. mårs. (Fr. M. Ulfeld.) Fru Helrad Sparre til 
Kringerup tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Lavrids Grubbe 
til Gammelgaard, landsdommer i Låland og Falster, fordi han 
på ny havde kvitfundet herredsfogdens dom af Fulse herred, 
som atter efter vores domA) var indstævnet på sin fælding, 
indtil bevist blev, at oldinge og synsmænd havde været på de 
steder, deres gamle breve om formælder, og henfundet hendes 
sag mod hans broder Peder Grubbe til Aalstrup om Magleskouf
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til syn og oldinge, skont der tilforn var gjort ret skovskel efter 
et brevs lydelse, som var ved magt domt af os og rigens råd; 
i lige måde havde han stædt 16 synsmænd på dé 8, for at de 
skulde forfare, om disse havde gjort noget mod de adelsmænds 
brev;2) det havde ikke været nødvendigt at henvise tilsyn, da 
vi havde undersagt hans dom, hvor med han tilforn havde kvit
fundet herredsfogden, som tidligere havde hedenvist sagen til 
syn; endelig havde han gjort uret i ikke at ville stæde fælding 
på de for ham indstævnte oldinge, skont vor dom havde under
sagt disses brev;3) hans domme burde ingen magt have. Der 
i rette lagdes: 1 dom af Lålandsfar landsting 10. avg. 1608, 
der stadfæstede herredsfogdens dom af Fulse herred af 27. maj 
1606, som nægtede at stæde fru Helrad Sparre og medarvinger 
nogen iling eller klage i sagen mellem dem og Peder Grubbe 
og stædte denne 13 oldinge til at gore markeskel mellem deres 
ejendomme; fru H. S. havde påståt, at fogden havde gjort mod 
recessens4) 27. art. og burde fældt at blive og sagen igen at 
forferske. 2. dom af samme dag og ting, at eftersom 8 syns
mænd vare indstævnte på deres fælding for en siuning, som de 
havde afsagt til Fulse herredsting 16. septbr. 1606, som dog 
kun formældte, at de havde gjort deres afsigt efter bægge part
ers breve og deres taksis indhold det retteste og sandeste 
dem muligt var, så kunde de ikke fældes, men hvem videre 
derpå havde at tale, da bruge sig der oven på 16 mænd efter 
de 7 artikler, som Låland og Falster undt og given er5), eller 
også gode mænd. 3. dom af sam. dag om, at da fru H. Spar
ris og arvingers fuldmægtig „hafde skut sig til recessens 27. art., 
som formelder eblant andit, at om der tvistis om oldingang, 
da skal landsdommeren hafve magt at opstefne beste byemend, 
som dem maa feide, om de hafve giort uret, hvilket capittel 
de ei viste at kunde fratrede, meden hiemfant samme sag til 
gode mend at komme epter recessen och de at grandske och 
forfare, om forbemelte oldingegang var giort paa de steder for- 
skrefne gamble bref om formelte; disligeste om dend kunde
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findis saa christelig och retferdig gangen och giort at vere 
som det sig burde eller ickeu. — L. Grubbe mødte med ind
læg. hvor efter hån ikke kunde fælde herredsfogden, for det 
blev bevist, at de af ham udmældte oldinge og åsynsmænd 
havde været på de steder, som det gamle brev omformælte, 
eller havde gjort imod det; han havde derfor domt efter reces
sens 27. kap. og håndfæstningens 26. kap. og hedenvist sagen 
til gode mænd, som kunde granske og forfare dette; sønderlig 
havde han efterfulgt den kallundborgske reces i 2. kap., „at 
gode mend bør at komme paa markeskiel epter oldinger;“ en
delig havde han ikke kunnet fælde åsynsmændene, da det ikke 
var bevist, at de havde synet de åsteder, som kgl. majsts. dom 
omformældte, og han havde derfor efter de Låland og Falster 
15. avg. 1590 givne artikler henvist de 8 mænds afsigt til 16 
mænd; hans domme burde blive ved magt. Dom: „Epterdi 
vi tilforne hafde magteløes dømpt bode landsdommers domb saa 
och dend oldinggang, som anno 1606 dend 28. octobris ud
gangen vor. och landsdommer dog ligevel, siden der denne 
trette er for hannom indkommen, hafver henvist de 8 mends 
siun;’til 16 mends siun och ridemend at komme paa aaldinge- 
togit, som dog tilforn af os vor magteløs dømpt, [och] belan- 
gendis at hånd icke hafver vilt feide herridsfogden, da end og 
band icke hafver giort uret, at hånd icke feide herridsfogeden 
epter at vor domb icke liuder paa felding, dog epterdi hånd 
hafver henvist sagen til vindesbiurd och siun, da hafver hånd 
der udi giort uret och de hans domme bør magteløs at blifve 
och hannom pligtig at igiengifve hinde billig kaast och tering“ 
Hdb. 22, 145—50.

*) Af 8. juni 1608, se ovfr. s. 187—90. 2) Brevet af
1475, se ovfr. s. 188. 3) Nemlig brevet af 28. oktbr. 1606.
4) Reces 1558. 5) Fr. 15. avg.' 1590 § 2.

26. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld.) Fru Helrad 
Sparre til Kringerup, Gabriel Knudsens enke, tiltalte (ind-
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læg) ved fuldmægtig PederGrubbe til Aalstrup, fordi denne 
imod vores og rigens råds dom af 8. juni 1608 *) (fr.), der 
stadfæstede oldingebrevet af 14752) (fr.). og forbud og klage 
af Fulse herredsting 26. juli 1608 (fr.) havde befattet sig med 
den jord, der blev tildomt hende med den dom, ladet indgrøfte 
og høste afgrøde, korn og eng inden det af 13 oldinge gjorte 
men af os og rigens råd undersagte skel 3); han havde her ved 
forgrebet sig mod lovens 2. bogs 27. kap.4) og vor dom og 
burde stå til rette. — P. Grubbe mødte med indlæg, hvor i 
han gentog sine tidligere påstande; han havde forgæves tilbudt 
sin genpart syn og gode inænd at måtte komme på åstederne 
for at granske, om han i nogen måde havde gjort mod eders 
majts. dom; han begærede kgl. befaling til gode mænd til at 
granske og forfare lejligheden. Dom: „Epterdi det af et gam
mel oldingbref, som anno 1475 er giort emellom Marribo 
fang5) paa dend enne och Henning Venstermand, som bode i 
Opagger, och fru Karren paa Aalstrup paa dend anden side, 
klarligen befindis, at dend eigendomb udi Magleskouf dend tid 
hafver verrit fru K. i A als trup och H. V. til fellids, och P. 
Grubbe icke beviser, at hans foreldre eller hånd siden dend 
tid nogit hafver sig til egendomb tilforhandelit af H. V.s an
part udi Magleskouf, och forne gamble oldingbref er tilforne 
af os och vor raad ved magt dømpt, och det oldingbref, P. G. 
deremod anno 1606 den 28. octobris liafde forhverfvit med 
landsdommers domp derpaa forhverfvit, er magteløs dømpt, och 
P. G. dog, det uanset, icke hafver udlagt samme fellids egen
domb, men sin vederparter med ydermere trette forfult, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at P. G. derudi hafver 
giort uret och emod voris domb, och bør derfor at stande 
fru H. Sparre til rette for hvis skade, hun der ofver lit hafver, 
och pligtig at igienkaste dend grøft, hånd nyligen der hafver 
ladit graufve, saa och dend gierde, hånd der sat hafver, och 
hvis indtegt, hånd nyligen indtagit hafver, igien at udlegge, 
som det af alders verrit hafver“. Hdb. 22> 150—57.
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x) Se ovfr. s. 187—89. 2) Ovfr. s. 188. ;) Skellet af 
28. oktbr. 1606. se domsslutningen. 4) Dette citat kan ikke 
være rigtigt. 5) I sit indlæg ytrer Peder Grubbe, at Henning 
Venstermand i Aalstrup formenis at hafve verrit fru Karins 
och hendis børns verge, som er bevisligt, at fru Karins søn 
hafver haft en frue, som hede fru Helde Venstermand.

26. mar8. (Fr. de samme.) En vold Kruse til Vinge- 
gaard, landsdommer i Nørre Judland, med fuldmagt fra Olavs 
Kaas til Nestrupgaard tiltalte (indlæg) Chresten Prip til 
Øland, fordi han til Viburg landsting den 16. juli 1609 havde 
i rette lagt hans brev om to gårde, som C. P. undte ham at 
pantsætte til Envold Kruse til Hiermindsløfgaard, og med 
dette bref vilde udelukke C. Kaas’s hustru aldeles fra hendes 
møderne arv, skont C. K. ofte havde tilbudt ham at indløse 
gårdene, når han dem vilde annamme; C. P. burde annamme 
gårdene og det brev ikke komme C. K. til skade. — C. Prip 
fremskikkede sit brev af Roskilde 23. mårs om, at han for
medelst sin store sygdom er meget forhindret på sin sottesæng, 
så han ikke kunde møde, og fremsendte tvende mænd, som 
skulde svære hans forfald. Dom: Hint brev bor ikke komme 
C. Kaas til hinder på hans hustrus tilfaldende arv. Hdb, 22, 
157—58.

26. mårs. (Fr. de samme.) I fver Fris til Ørbek til
talte (indlæg) Jacob Skramb til Fruergaard for et løfte på 
1000 dir., som han til sidste st. Hans dag burde have erlagt 
for sin broder Anders Skramb til Deibieriglund; han burde 
stille nojagtig forsikring. I. Fris i rette lagde derhos et par 
beskikkelser til J. og A. Skramb. — For J. Skramb mødte 
Jørgen Fris til Farskouf med indlæg, hvor efter stævningen 
forst var forkyndt for ham 25. febr. og sagen desuden hang i 
trætte mellem A. Skramb og I. Fris, uden at der var faldet 
dom; I. Fris havde stævnet ham imod recessens x) 5. og 8. kap.;
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og den liden reces2) i 1. kap. og håndfæstningen i det 25. 
kap.; han burde være kvit for T. Frisis tiltale. — A. Skram 
mødte med indlæg, hvor i han, da han her ud i byen var til vid
endes vorden, at Olluf Munk til Kvestrup og Frands Nielsøn 
til Ørs havde givet I. Fris til en behjælpning om samme 1000 
dir. deres brev på nogle ord, han (A. S.) skulde have haft til 
I. Fris, begærede, at I. Fris vilde fremlægge hans eller hans 
broders brev på de penge; han og broderen burde være kvit 
for den tiltale. Dom: Da I. Fris hverken fremlægger A. 
Skrambs hovedbrev eller J. Skrambs hægtebrev på de 1000 
dir., bor de være kvit for den stævning. Hdb. 22, 158—62.

J) Reces 1558. 2) Reces 1576.

26. mårs. (Fr. de samme.) Fru I d e P o v i s c h, Christoffer 
Wennicksteins enke, tiltalte ved Clavs Hyldorp som fuldmægtig 
fru Sophia Bilde, Jacob Sefelds, hendes born og arv
inger for et håndskrift på 500 dir., som hendes afg. søster, 
jomfru Magdalenne Paavisch, havde givet deres moder, fru S. 
Bilde, som havde lånt hine penge af hende, mod et brev af 
Weigel 1. maj 1599 (fr.), hvorved fru S. Bilde lovede årlig at 
give sin moders mosterdatter, jomfru Magdalene Povisch, 30 
dir. at betale til påske i Weigel; dette brev var gjort uden 
jomfru M. P.s samtykke og burde derfor være magteløst, og 
fru S. Bildes born burde betale hin gæld. — Envold Kruse 
til Vingegaard, landsdommer i Nørre Julland, mødte med ind
læg fra Envold Sefeld, hvor efter fru Ide burde i rette lægge 
hans moders hovedbrev, hvis hun vilde tilholde sig nogen hov
edgæld at indfordre; han og medarvinger burde være kvit 
for hendes tiltale. Dom: „Epterdi C. Hyldorp paa fru I. 
Paaviskis vegne icke frembber nogen afg. fru S. Bildis hofvid- 
bref på forne femb hundrid daller, men alenniste et hindis bref, 
udi hvilket hun lofver at gifve jomfru M. Paavisk 30 daller 
årligen udi hindis lifstid, men naaT hun ved døden afgik, da 
skulle samme bref vere magteløs, da sagde vi der paa saaledis
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af for rette, at fru S. B.s ai fvinger bør for dend fru I. P.s 
tiltalte kvit at verrett. Hdb. 22, 162—63.

26. mårs. (Fr. kongen, M. Pasberg, B. Bandzov, P. 
Gyllenstiern, 0. Bosenspar, E. Brok.) Otte Banner1) til 
Stustrup tiltalte Christoffer K r a[v] se til Eghol m, E g g e r 
Kravse til Asmindrup, Jørgen Kaas til Hafgaard, Jacob 
Rosenkrandz til Kierstrup, Knud Gyldenstiern til Aa- 
gaard, fru Kiersten Rud og jomfru Jytte Gyldenstiern 
med eders lovværge, Johan Ruds arvinger, for Asdal gård og 
gods, som afg. Otte Banner2) gav hans (sagsøgerens) afg. bro
der og ham og antvordede Joh. Rud det i hånd og hævd, 
hvorpå det frakom denne formedelst hans forsommelse; der 
burde derfor gores ham udlæg af J. Ruds gods. Da forligte 
vore rigens råd dem så, at afg. Anders Banners arvinger skulle 
forloddes af J. Ruds efterladte jordegods have udlagt 10 læster 
hartkorn i strøgods med 24 tdr. korn i hver læst, efter som 
regnes i søskendeskifte. Hdb. 22, 163— 64.

J) Otte Andersen Banner. 2) Otte Eriksen Banner, død 
1604, farbroder til sagsøgeren.

26. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld.) Christen Thott 
til Boltinggaard fik (indlæg) ved fuldmægtig dom over Axel 
Galt til Ryumgaard, der ikke mødte, og hvis skadesløsbrev af 
1603 (fr.) han havde fåt, fordi han havde sagt god for ham 
til Otte von Q valen i lånte Holsten for 2000 dir., til at skaffe 
ham hånd og Begi igen fra hovedbrevet, således som han i brev 
af 22. jan. 1609 (fr.) havde lovet; C. Thott kunde formedelst 
adskillige årsagers skyld ikke længere være i samme løfte. 
Hdb. 22, 164—65.

26. mårs. (Fr. desamme.) Matis apoteker og Giert 
Meier, borger i København, tiltalte (indlæg) fru Elsebe 
Skramb til Urup, Esge Bildis enke, og hendes son Peder
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Bilde med deres lovværge til efter E. Bildis brev af 20. 
decbr. 1607 (fr.) at betale 2960 rdl. med kost og tæring. 
Esge Bilde til Ellinge som lovværge for P. Bilde fremskikkede 
indlæg, hvor efter E. Bildes arve- og købegods var bortsolgt af 
hans efterladte hustru, så han ikke havde noget at være værge 
for på hans sons P. Bildes vegne; fru E. S. havde desuden 
tilforpligtet sig at betale sin husbonds gæld som sin egen. 
Fru E. S. mødte ikke. Dom: „Epterdi fru Elsebe Skramb 
hafver sig enne tiltagit at vil betaile sin hosbonds gieid, da er 
hun pligtig at fornøige och betaile Matis apoteker och Gert 
Meier forne summa penge epter hindis hosbonds udgifne brefs 
liudelse“. Hdb. 22, 166—68.

26. mars. (Fr. de samme.) E n v o 1 d Kruse til Vinge- 
gård tiltalte Christen P rip til Øland „formiddelst, at hand 
for nogen tid siden forleden til Viburg landsting skal verre til- 
dømpt sielf tolfté epter lougen fraa sig til hannom at lefvere 
en rigtig jordebog och fortegnelse paa aid hans afg. hostrue, 
fru Barbra Vinds, hindis epterladendis jordegods, som hinder 
enten til arf, pant eller kiøb kunde tilhørre, hvor ud ofver vi 
til hans lavhørring hafde tilforordnet nogle vorre gode mend 
och raad, som samme loug skulle anhørre, och hannom derhos 
tiden forlagt, paa hvilken hand samme sin loug skulle edle, 
saa frembt hand icke lavfelt ville verre, som samme voris ud- 
gangne befalling vidre skal omformelle,* och efter at forbemelte 
gode mend och raad epter voris befalling paa berammit dag, 
tid och sted skal hafve verrit tilstede och paa voris vegne be- 
gierit, hand samme loug epter vor befalling ville edle, och hand 
det icke skal hafve giort, som met forne gode mends bref och 
segel skal verre at bevise, formente Envold epter vor udgangen 
befalling, at hand bør nederfellig och lavfelt at vere och der
for tilbørligen staa til rette, som det sig bør“. E. Kruse i 
rette lagde Esge Brok og Christen Holk, vore råd, deres brev 
af 23. septbr. 1609, lydende bl. a.: „Saa hafver vi her udi
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Viburg med flere gode mend verrit forsamblit, och ere E. 
Kruse saa och C. Prip der for os møtte, och end og samme 
hans maits. befalling epter tvende gode mends bref och seigel 
dend 10. mai sist forleden for hannom er lest och forkynt, saa 
at hand derepter skulle vide och rette sig, hvilket hand och 
self i dag tilstoed; er och høigbemelte samme hands maits. 
befalling udi lige maader her paa domhusit udi dag for han
nom lest och forkynt, och end og vi nogle gange af forbemelte 
C. P. hafver verrit begierendis, det hand høigbemelte kong. 
maits. befalling skulle epterkomme och fuldgiøre, och derhos 
ochsaa tilbødit, at, dersom hand nu strax hans lovsmænd icke 
tilstede hafde, mens dog viste dennom her udi byen i dag at 
bekomme, saa at samme hans loug inden aften tilbørlig kunde 
blifve gifvit, och at hand nu til hvilket klockeslet sligt skie 
skulle, nafngifve ville, da ville vi och derepter hafve os at rette, 
da epter vitløftige talle hafver hand til det siste sig saa ende
ligen erkleret, det hand icke viste nu i dag hans lovsmend at 
kunde til veige bringe, ei heller formente sig epter landsdom
mers dom billigen pligtig for den sag lov at gifve“. — C. Prip 
mødte ikke, men sendte sit åbne brev, dateret Koskilde 23. 
mars, om at han formedelst sin store sygdom var meget for
hindret på sin sottesæng, så han ikke kunde møde, og frem
sendte to mænd til at sværge hans forfald. Dom: „Epterdi 
C. Prip er ' tildbmpt self tolte epter lougen fra sig at lefvere 
til E. Kruse en klar rigtig register paa aid hans forrige høs- 
truis, afg. fru Barbra Vinds, gods, som hender enten arfveligen, 
til pant eller kiøb kunde tilhørre, och samme ed at skulle edle 
i vor kiøbsted Viburg dend 23. septembris anno 1609, och be- 
findis, at hand samme dom icke hafver epterkommit och edelet 
sin ed, som det sig hafde burt, da hafver C. P. der udi giort 
uret och bør lovfelt at verre och stande hannom derforre til 
rette, naar hand paaeskendis vorder“. Håb. 22, 165—70.

26. mars. (Fr. de samme [J. Fris]). Jørgen Fris
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til Krastrup, råd, embedsmand på Segelstrup, tiltalte (indlæg) 
fru Birgete Rosenkrandz, Mogens Juels enke, med sin 
lovværge, Axel Rosenkrandz til Glimming og Børge 
Rosenkrandz til Ørup, fordi han havde lidt skade på to 
løfter, han havde måttet indløse for Mogens Juel fra fru Beate, 
Jørgen Løckis, på 1000 dir. og fra Tomis Fasti på 409 dir.; 
han var udaf riget og i Norge, da gud kaldede M. Jul, så 
han ikke kunde vare sig for skade, för end hans gods fast var 
spoleret og adskildt; han havde henvendt sig til fru B. R , og 
hun havde ofte givet for svar, at der var regnskab mellem 
hende og hendes Broder Børge Rosenkrandz, da han havde 
solgt Ryumgaard og gods for hvis løfter, han var i for hendes 
husbond og hende, som ikke nær kunde opdrage de penge, som 
Ryumgaard var solgt for, og end og hun havde givet ham sit 
skøde, „forsaa hun sig dog icke til hannom, at hand vilde verre 
saa syndig paa hinde och hindis børn at begiere saa mange 
penge bort och ingen vederlaug giøre derfor;“ da nu B. R. 
„hos got folk opfordrer en del, som dend formenis af de pend- 
inge, som var af fru Karen Strangisdattér til Vosnisgaard, afg. 
Chresten Juels epterlefverske, och fru Christ endze Bruske til 
Katholm, afg. Tommis Fastis epterlefverske, dieris vegne, nu til 
siste snapsting, som holtis udi vor kiøbsted Viburg, skal hafve 
oplat til B. Rosenkrandz mere end 3500 daller hofvitstoel och 
rente, som afg. C. J. var forlofvere fore for bindis afg. hosbond 
Mogens Juel, och de saa vel som andre af B. R. skulle oppeberris, 
hvilket fru B. Rosenkrandz vist formienner skal verre af de 
penge, som for Ryumgaard skal verre udgifvit, naar forne regen- 
skab emellom fru B. R. och B. R. skal giøris och foretagis, 
hvorfor J. Friis formente, at epterdi B. R. och fru B. R. 
endnu skal hafve regenskaf sammel om Ryumgaards penge och 
betalning, om B. R. icke bør at giøre fru B. R. rede och 
regenskab til vis dag och tid udi got folkis ofververelse, och 
dersom det da kand befindis, som J. F. formente vist skie skal 
epter forberørte leillighed, om hand da icke bør at bekomme
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sin betalning, i hvis B. R. med rette endnu paa Ryumgaard kand 
blifve skyldige udi samme regenskab, som J. F. formente sig 
med hans egen hånd at ville bevise“. — B. Rosenkrandz lod 
i rette lægge indlæg, hvor efter han aldeles intet var J. Fris 
pligtig og følgelig heller ikke var ham rede og regnskab pligtig 
for hvis lovlig køb, han havde gjort om Ryumgaard med sin 
søster, som ham aldeles intet vedkommer; han burde være kvit 
for J. F.s tiltale. — Fru B. R. lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg, hvor efter hun havde solgt sin broder Ryumgaard 
for en sum penge, hvor imod han havde forpligtet sig at indfri 
hvis løfter, han og andre havde lovet for hendes si. husbond; 
hun havde ikke kunnet få regnskab af ham herfor, men aleneste 
lang forhaling; han burde gore hende regnskab for, hvad han 
havde udlagt for hende. Dom: „Epterdi det icke bevisis, B. 
Rosenkrandz at verre hans søster nogen gieid skyldig, hans 
fuldmegtige icke heller vil nogen gieid vedgaa, da sagde vi 
der paa saaledis af for rette, at J. Fris icke kand findis til at 
krefve nogen penge hos B. Rosenkrandz, mens naar regenskab 
emellom hans søster och hannom er giort, dersom da hånd be- 
findis at hånd blifver hende nogit skyldig, da gaas der om 
hvis ret ertt. Hdb. 22, 170-73.

26. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld). Ha agen Hansøn, 
borger i Svendborrig, tiltalte fru Birgete Grubbe til Skoufs- 
boe, Kield Baads enke, til efter hendes udgivne seddel og et 
fremlagt register at betale: rest på en møllesten, som for 7 år 
siden kom til vermøllen ved Skousboe, 4 rdlr.; for x/2 tylt 
torre deller, som kom til Tiselholt for 4 år siden, 4% mrk.; 
for sparrer og sække 2 dir. 4 sk.; en slibesten 2^ mrk.; Hans 
Urne og hans frue annammede efter fru B.s befaling til Kield 
Baads begravelse 1608 den 24. febr.: 4 dosin hårknapper 2 
mrk., 3 al. fint sort klæde 15 mrk., 12 al. foderklæde 12 mrk., 
10 al. peckelin 3 mrk. 2 sk., 2 pd. risengryn 12 sk., ialt 18 
dir. 1 mrk. 6 sk. Her til kom anvending og bekostning: kgl. majts.
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stævning 1 rdl., budet, som hentede den, 2 rdl., forkyndelsen 
1/2 rdl., den, som skal gå i rette om gælden x). for færd og 
umage 4 rdl., til kgl. majts. dom 4 rdl., summa 11l/2 rdl. — 
Fru B. G. lod i rette lægge indlæg, hvor efter der 7. mårs 
1608 blev gjort kontrakt mellem Kield Baads arvinger, som 
er Hans Urne, Magdalene Baad og Berrete Baad, og hende 
om, at hun skulde afstå Tiselholt, hvor med hun var forlænt, 
og løsøret der paa mod, at de betalte hendes husbonds gæld; 
hvis H. H. kunde bevise, at hun siden sin husbonds død havde 
bekommet noget hos ham til hendes særdeles gavn og bedste, 
vilde hun betale det; hun burde være kvit for den tiltale. 
Dom: Da fru Birgete selv vedgår gælden, er hun pligtig at 
betale den. Hdb. 22, 173—74.

J) Det nævnes ellers ikke at Hågen Hansen mødte ved 
fuldmægtig.

26. mårs. (Fr. de samme.) Fru Ide Paavisch, Christ
offer Wennigsteins enke, tiltalte (indlæg) ved Klavs Huldorf 
som fuldmægtig fru Birgete Bilde til Tirsbek, Oluf Lungis 
enke, med sin lovværge og Eiler Bryske til Dallund til at 
udlevere et gældsbrev på 800 dir., som O. Lunge i sin tid 
havde udstædt til hendes søster jomfru Magdalene Paavisch, 
som bode i Veille og nu kort tid forleden er død, hvilket 
denne havde givet ham tilbage mod hans brev af L maj 1599 
(fr.), hvor efter han, da de havde været gode venner og besvogr
ede, årlig hendes livstid skulde give hende 40 dir. at levere 
i Veille; ligeledes havde han 2. pinsedag 1599 givet hende sit 
brev på at ville forskrive hendes slægt og venner til hendes 
begravelse, bekoste denne og gore borgerne i Vejle et lav, 
hende og hendes slægt og venner til ære og godt eftersagn; 
men da vort mandat om begravelse siden er udgangen, at slig 
stor begravelse ikke måtte gores efter gammel vis, mente hun 
ikke at burde svare til hojere begravelse end som til var gan
get, og fru B. B. burde betale hovedgælden og afstå hånd-
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skriftet; da E. Bryske sidste 3. avg. havde tilsendt hendes 
søster Magdalene et brev (fr.), hvor efter han ikke vidste noget 
om de 800 dir., men det var tilfaldet fru B. B. på lod at be
tale hende 1047 dir. til 8. oktbr., så var det der af klart, at 
samme gæld nok som havde været dem bevidst, og at hendes 
søster selv havde fordret pengene; disse burde betales hende, 
så vilde hun der i kvittere søsterens begravelsesomkostning. — 
Jacob Høg til Trudsholm mødte med fuldmagt fra fru B. Bilde 
og E. Bryske og berettede, at der ikke fandtes noget hovedbrev 
på samme gæld; de burde derfor være kvit, for den tiltale. 
Dom: „ Epterdi C. Hyldorp icke frember nogit hofvidbref, hvor 
epter hånd samme 800 daller kand krefve, men alenniste et afg. 
O. Lungis bref, udi hvilken hånd lofver aarligen at vil gifve 
jomfru M. Paavisk 40 dir. aarligen at yde i vor kiøbsted Veille, 
mens hun lefver, mens naar hun med døden afgaar, da skulle 
det bref verre magteløs, da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at fru B. Bille och E. Bryske bør for dend fru I. Paa- 
viskis tiltalle kvit at verre“. Bdb 22, 174—77.

26. mårs. (Fr. de samme.) Envold Kruse til Vinge- 
gaard, landsdommer i Nørre Judland, med skriftlig fuldmagt 
fra Hans Løcke til Krabbisholmb tiltalte fru Birgete 
Rosenkrandz, Mogens Juels enke, med sin lovværge for et 
løfte, som H. Løcke m. fl. havde været i for hendes husbond 
og hende, og da han havde udlagt sin anpart, havde han efter 
hendes forpligt annammet hendes gård Pallisbierig [sammen 
med sin moder tillige| for hvis løfter, som hendes si. husbond 
Erik Løcke havde været i for M. Juel; sidste herredag var 
sagen indstævnet for os, og H. Løcke og hans moder mente, 
at Pallisbierrig burde efterfølge dem for ejendom, dog blev fru 
B. R. kvit fundet for den stævning, fordi det ikke var om
kendt, hvor vidt han og hans moder hver burde have i gården 
for deres udlæg1); siden havde de fåt vor befaling til gode 
mænd, disse, nemlig Holger Ulfstand til Vosborrig, Christian 
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Høgh til Tudbølle, Ja^ob Løcke til Fanderup og Johan Pors 
til Nørgaard, havde forfaret lejligheden og givet deres afsigt 
beskrevet 14. avg. 1609 (fr.), hvor efter Pallisbierrig med til- 
liggelse var god for 4000 dir., hvor imod fru Dorrete Krabbes 
og Hans Løckes udgift med kost og tæring beløb sig in summa 
4367 dir. lx/2 mrk. 1 sk., så forskellen beløb sig til 367 dir. 
lx/2 mrk. 1 sk., hvilke penge H. Løcke på egen og moders 
vegne for hine gode mænds forbons skyld havde afståt. E. 
Kruse påstod her efter, at Pallisbierrig burde følge H. Løcke 
og hans moder for ejendom. — Fru B. R. lod ved fuldmægtig 
i rette lægge sit indlæg, hvor efter de løfter, hvor om det drejede 
sig, var et Erik Løckes løftebrev for M. Jul til Eske Brock, 
som er indløst i M. Juls live, og et løfte, som H. Løcke med 
Børge Rosenkrandz havde lovet til kgl. majt., men dette havde 
hendes broder B. R., som hun formente, indløst med 6000 dir. 
med rente, og „end og jeg hafver mig forset, i det jeg hafver givit
H. Løcke mit bref paa mit gods at skulle annamme, forser jeg 
mig, naar regenskab blifver holden mellom mig och min broder, 
at hvis hånd icke hafver stellet H. Løcke til frids, ved gud 
det er mig emod;M hun begærede, at hendes fattige borns vil
kår måtte anses og ingen dom gå på Pallisbierrig for, end 
hendes son, Børre Juel, som nu er sin egen værge*. måtte' der 
til stævnes. Dom: „Epterdi vi befinde, at H. Løcke er ind
ført udi Pallisbierrig hofvidgaard for adskillige løfter, hånd hafver 
verrit udi for M. Juel, det och befindis, at hånd hafver til- 
bødit fru B. R. samme gaard och hun icke ville dend indløse 
da bør Pallisbierriggaard hannom for eigendomb at følge och 
hånd det at giøre sig saa nøttig, som hånd kand. Hdb. 22, 
177—79.

x) Dom 28. jan. 1609 ovfr. s. 289—90.

27. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld, P. Gyldenstiern, 
O. Rosenspar, E. Brok, C. Holk.) Knud Gyldenstiern 
til Aagaard tiltalte (indlæg) Knud Rud til Rudbierriggaard,
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befalingsmand på vor gård i Ottense, til efter sin hustrus for
rige husbond, Lodvig Munk til Nørlund, hans brev af 3. juni 
1597 (fr.) at betale 2000 dir., som i følge brevet skulde er
lægges ud over 12000 dir., hvis godset af Predbiørn Gylden
stiern til Vosborrig og Olluf Rosensparre til Skarolt kunde 
kendes at væi;e 14000 dir. værd; disse havde ved afsigt af 27. 
jan. 1607 skonnet, at godset efter'den pris og værd, som sligt 
gods på de tider kunde gælde, havde hin værdi, og fru Elline 
Marsvin havde derfor med urette ladet ham uden dom aftvinge 
2000 dir., som han efter sit brev var L. Munk skyldig, hvilke 
penge han efter bevis af 24. jan. 1606 af Niels Kaas til Birk- 
ilse og Knud Gyllenstiern til Tim (fr.) også kun havde betalt 
med protest; han i rette lagde en kontrakt med L. Munk af 
12. novbr. 1598 om, at deres irring om deres gensidige for
dring på hinanden på 2000 dir. skulde opstå til st. Mickels 
dag 1599; K. Rud burde på sin hustrus vegne eddele og efter
komme L. Munks kontrakt og gode mænds dom og stå til rette 
for skade og omkostning. — K. Rud mødte med indlæg, hvor 
efter hverken de gode mænds kendelse, som forst var ganget 9 
år efter Mickelis 1598, eller L. Munks brev formældte om 
rente, omkostning eller anden interesse; L. Munk havde oftere 
tilbudt K. Gyllenstiern at gore ende med godsets besigtelse 
eller voldgive det på andre gode mænd uden, at han dog havde 
samtykt, lige så lidt som han havde villet tage mod hans hus
trus og Peder Munks tilbud, gjort efter L. Munks død, at han 
kunde tage godset igen og give dem tl000 dir. derfor. Da 
hine gode mænd havde kendt, at godset kunde være 14000 
dir. værd, havde han ladet opbyde de 2000 dir. til Nørlund 
til st. Mickels dag der efter, hvad der fremgik af danemænds 
bevis af die Michaelis 1607 (fr.); K. Gyldenstiern mødte dog 
ikke på Nørlund at oppebære pengene, men begyndte æskning 
over min hustru og jomfru Kierstine Munk hver for sin anpart 
af de 2000 dir.; æskningen over hans hustru lod han falde og 
vilde nu, fordi K. Rud ikke var jomfru K. M.s værge, ikke 

23*



356 Kongens og rigens råds domme

anse K. Ruds fuldmægtig, som opbød de 2000 dir. til herreds
ting, landsting og rigens kansler. Hvad angik de 2000 dir., 
om hvilke K. G. formente, at L. Munk havde tilstillet ham 
dem i brug, indtil de gode mænd fik kendt om godsets værd, 
så havde L. Munk hans brev og segl derpå (fr. i kopi) og det 
et år for2) denne gav K. G. sit brev på 2000 dir. med vilkår 
på hine gode mænds kendelse og af K. G.s missive af 21. juni 
1597 sås det, at han „fuldkommeligen slaar sin lid til at be
komme de to tusinde daler, som L. Munk havde lovet ham til 
låns“, til forstkommende st. Mickels dag; K. Gyldenstiern 
burde være forndjet med de 14000 dir., han havde annammet2) 
for godset i Rinds herred, eller annamme sit gods igen og 
vederlægge pengene, og K. Rud og hans hustru ikke forpligtig 
at give ham hovedstol, skade, rente eller interesse. K. Rud i 
rette lagde desuden flere breve. Dom: „Epterdi vi befinde, 
at de 12000 daller, afg. L. Munk skulle gifve K. Gyldenstiern 
for samme gods, at verre betalt, sammeledis de 2000 daller, 
som L. M. i lige maade skulle gifve hannom, om gode mend 
kunde kient godsit at hafve verrit bedre end 12000 daller, och 
er K. G. epter forne gode mends sigelse fornøigit, vi och be
finde, at det gieldbref, K. G. sig paaberober, er ickon et blot 
och bart gieldbref, som icke kand refereris til denne gieid, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at K. Rud bør for dend 
hans tiltalle kvit at blifve.“ Hdb. 22, 180—87.

Knud Rud anfører dog brevets dag som st. Mikkels 
dag 1597, medens Ludvig Munks brev ovenfor er anført med 
daturn 3. juni 1597. 2) Af K. Ruds egen fremstilling ses
dog, at K. Gyldenstjærne endnu ikke havde modtaget de 
2000 dir.

27. mårs. (Fr. kongen. M. Ulfeld.) Peder Stygge 
til Holmgaard, vor sekretær, fik dom over fru Anne Løcke. 
Lodvig Munkis enke, der ikke mødte, med sin lovværge til 
skadesløst at holde sit brev af 26. jan. 1607 (fr.), hvor ved hun
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lovede at erstatte hans moder fru Anne Lycke, Movrids Stygges 
enke, til Holmgaard den skade, M. Stygge havde lidt ved at 
være i forløfte for hendes husbond til Frederik Breide for 5000 
rdl. og til Pofvel Munk for 1000 rdl. Hdb. 22, 188—89.

27. mårs. (Fr. de samme.) Søfren Ib s en, borger i 
København, fik dom over Elsebe Skram til Urup, Eske Bil
les enke, som ikke mødte, med lovværge til efter sine og sin 
husbonds 5 breve af 1606—9 (fr.) skadesløst at betale 2855% 
dir. 3 mrk. 7 sk. Hdb. 22, 189—90.

27. mårs. (Fr. de samme.) Hendrik Hendriksøn, 
Kræmmer i Helsingør, fik ved fuldmægtig dom over Most 
Villumsen, som ikke mødte, til efter sit brev af 1609 (fr.) 
at betale 103 dr. skadesløst. Hdb. 22, 190—91.

27. mårs. (Fr. de samme.) Clavs Johansen, borger 
i København fik dom (indlæg) over Elsebe Skram til Urup, 
Eske Billes enke, som ikke mødte, med lovværge til som rest 
endnu at betale 1200 dr. skadesløst efter sin mands brev, som 
hun selv havde stadfæstet ved brev af 1609 (fr.), efter hvilket 
sidste brevs datum hun havde solgt sin gård Urup, skont hun 
havde givet ham sit gods, rørendes og urørendes, til under
pant. Hdb. 22, 191—93.

27. mårs. (Fr. de samme.) Børge Trolle til Trollisholm 
på fru Elsebe Juel, Poufvel Munkis enke, til Krogsdal 
hendes vegne tiltalte OllufMunk til Kvistrup, fru Anne 
Lycke og Kirsten Munk med deres lovværge, alle jomfrn 
Johanne Munkis arvinger, til efter dennes brev af Tvis 7. 
mårs 1609 at betale 1121/2 dir. 8 sk., hvilke penge hun havde 
bekommet af hende til hendes nødtørft og behov med sin værges, 
Ifver Fris til Ørbek, hans samtykke. Hidstævnet var I. Fris 
sin sandhed der om at bekende. — O. Munk lod ved fuldmægtig i 
rette lægge indlæg, hvor efter hint brev ikke var underskrevet
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eller forseglet af I. Fris og pengene vare følgelig ikke lånte 
med hans vidskab og vilje; brevet var følgelig mod Jyske lov
I. bog 36. kap., og da hustru, som er given i mands vold,
efter Jyske lov 3. bog 44. kap. ikke måtte afhænde sit gods, 
kunde hans søster, som var under værgemål, det så meget 
mindre; hendes brev burde være magteløs. Dom: „Epterdi 
forne daller 8 sk. er udgifven til Johanne Munkis nytte
och behouf med hendis forordnede vergis vilgeJ), och O. Munk 
och hans medarfvinger hafver arfvit jomfru J. Munk, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at de erre pligtig hendis gieid 
at betaile epter hindis udgifne handskriftis liudelse“. Hdb. 
22, 193—94.

x) Herfor var der, så vidt man kan se af dommen, ikke 
blevet ført noget bevis.

*21. mårs. Jens Munk, borger i København, tiltalte 
(indlæg) Børge Trolle til Trollisholm til efter sit brev af
II. septbr. 1607 (fr.) at betale 100 rdl., for hvilke han havde 
gjort udredning i det skib, de havde tilsammen, og måneds
penge af disse lånepenge samt 60 dir. til hyre for skipper og 
købmand. J. Munk berettede, at B. Trolle for 3 år siden 
havde begæret af ham, at han her for København vilde an
namme hans skib, som kom fra Refvel, og fare der med for en 
skipper og købmand i Frankrige; med skibet fulgte B. Trolles 
egen tjæner; samme tid solgte B. Trolle ham en fjærdepart i 
skibet og begærede, at han på hans og egne vegne vilde be
koste udredning; da han kom vel hjem igen, gjorde B. Trolle 
mangler i hans regnskab, men forstandige borgere, hvem borge
mester og råd efter hans egen begæring lod byde at gennemse 
regnskabet, havde kendt det ret at være; B. Trolle vilde dog 
ikke betale ham hyre, fjærdepart skibsfragt og pendingsudlæg. 
— B. Trolle mødte med indlæg, hvor efter J. Munk ikke havde 
gjort rigtigt regnskab, i det han havde fordult 5!/2 piber vin 
og 5 tdr. kastanier; J. M. havde angivet, at de 4 piber var
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hans egen, de halvanden tilhørte en anden, men han havde 
skrevet ham den onde vin til regnskab; „hånd hafde dette lig
gendis blant min vin, opfylder de fire pibber. vin med min vin 
. . . och ei fører det til regenskab och dermed korter 2 piber 
vinM ; J. Munk havde indskrevet 1 !/2 dir. 1 x/2 mrk. for oste 
og færsk fisk, købt til skibs behov, som han dog efter bekend
else for de fire mænd ikke havde købt; han havde i Norge 
solgt 1 tde. øl fra skibet uden at føre pengene til regnskab, 
hvor i mod han havde skrevet, at han her hjemme havde købt 
øl for 3 mrk.; han havde indført 2 dir. for at indise skibet, 
skont skibsfolkene selv havde gjort det og intet bekommet der
for ; endelig havde J. Munk indført 3 dir. 2 mrk. som givne 
folkene til primpenge, hvilke penge folkene selv havde krævet 
af ham (B. Trolle), i det de i brev (fr.) beklagede sig over 
ikke at kunne få primpenge af J. Munk uden 2 dir., han for
ærede dem med, efter at de vare kommen hjem; da hans brev 
lød på regnskab og dette’ fandtes urigtigt, burde han være kvit 
for de hundrede og ikke give J. Munk hyre mere end han 
havde tjænt til; J. Munk burde give kost og tæring. B. Trolle 
i rette lagde de fire mænds afsigt af 22. apr. 1608, hvor i J. 
Munk var tilfundit at betale adskillige persiller, og domsbrev, 
hvor efter han skulde betale segl og andet redskab, som var 
købt til skibet, siden han blev skipper. Dom: B. Trolle bor 
holde sit brev og betale J. Munk de penge, og denne kvittere, 
hvad de fire mænds afsigt tilholder ham at korte imod sit 
overgivne regnskab. Hdb. 22, 194—97.

27. mårs. (Fr. de samme.) Peder Sty gge til Holbek- 
gaard, vor sekretær, tiltalte fru Birgete Rosenkrandz. 
Mogens Juels enke, med sin lovværge til at efterkomme sit 
brev af 28. jan. 1607 (fr.), som Christoffer Lycke til Hessel og 
Jens Mogensen til Sindinggaard, der vare hidstævnede, havde 
,med underskrevet, og hvor ved hun forpligtede sig til at give 
erstatning, fordi si. Movrids Stygge til Holbekgaard som for-
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lover for hendes husbond til Frederik Breide i Hadersløf for 
5000 dir. til 8 p. c. årlig rente havde måttet udlægge 10900 
rdl. hovedstol og rente, og til at betale ham 21 svins olden, 
som hendes husbond 1598 var blevet ham skyldig; når M. 
Stygges hustru, fru Anne Løcke, ikke længere vilde have det 
udi fordrag, skulde hun eller hendes arvinger straks have fyl- 
lest i jordegods, penge eller anden løsøre. — Fru B. R. lod 
ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvor i hun formodede, 
at brevene vare bievne indløste for Ryumgaard og gods, som 
hendes broder Børge Rosenkrandz havde afhandlet hende og 
derfor lovet at indløse hendes husbonds breve på adskillige 
steder; hun begærede, at fru A. L. vilde lade det bero, til 
hun kunde fange at vide, hvor hendes husbonds breve vare 
indløste af B. R. Dom: Fru B. Rosenkrandz bør holde og 
efterkomme sit brev. Hdb. 22, 198—99.

27. ITiarS.1) Hertvig Kaas til Møllerup på sin broder
datters, fru Anne K aas’s, vegne tiltalte (indlæg) ved fuldmæg
tig Mogens Ulfeld til Sielsøe, råd, admiral og embedsmand 
på Sølfvidsborrig, og Christoffer Gestrop til Søbygaard 
for en købstedgård i Horsens, som deres hustruers moder, fru 
Dorte Gyllenstiern, havde købt af fru Anne Randzov, won- 
haftig i Haderslef, Mogens Kaasis enke, hvis skøde ikke var 
sket med Anders Kaasis samtykke eller beseglet af ham, skont 
han på de tider var fru Anne Kaasis lovværge; skødet burde 
ikke komme fru Anne Kaas til nogen hinder. Hidstævnet var 
fru Anne Randzov. — C. Giestrup i rette lagde på egne og 
M. Ulfelds vegne fru A. Randzov, M. Kaasis til Brendurre, 
hendes pergamentsskøde af 1583 til fru D. G., Chresten Munkis 
enke, på gården ved Hestedamet i Horsens, hvilket skøde var 
medforseglet og underskrevet af Anders Kaas, Embecke Kaas, 
Hertvig Kaas, Melkor Randzov og Jørgen Kaas, og påstod, at 
skødet burde blive ved magt, da det var udstædt med hendes 
datters værges vilje, som var Anders Kaas; desuden havde
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gården fulgt Bkødet i mere end 27 år og burde derfor efter 
recessen 2) angerløs at følge. Dom: „Epterdi C. Giestrup fremb- 
legger fru A. Randzovs skiøde, som hendis datters verge A. 
Kaas med hende samtøkt, bevilgit och undérskrefvet och for- 
seglit hafver paa forskrefne gaard, och forskrefne gaard epter 
samme skiøde hafver fult afg. fru D. Gyllenstiern och hindis 
arfvinger mere end 20 aar, da sagde vi der paa saaledis af 
for rette, at forskrefne skiøde bør ved sin fulde magt at blifve, 
och samme gaard her epter fruD. G.s arfvinger for eigendomb 
angerløs at epterfølge;‘. Hdb. 22, 200—201.

x) Dommernes navne nævnes ikke. 2) Reces 1558 § 50.

27. mårs. (Fr. kongen, M. Ulf c Id.) Børge Trolle med 
fuldmagt fra fru Elsebe Juel til Pallisbierig, Poufvel Munkis 
enke, fik dom over fru Birgette Rosenkranz, Mogens Juels 
enke, som ikke mødte, med sin lovværge til, at følgende gods, 
hvis indløsning forgæves var tilbudt fru B. R., skulde følge 
hende (E. J.) for ejendom: det gods i Staaby Sogn, nemlig 
Torkildsdal, Snedegaard og 2 gårde i Synderby, som hun (E.
J.) efter opladelsesbreve af 1608 (fr.) havde tilforhandlet sig 
af Peder Munk i Staabykiergaard og Jesper Braue i Flens- 
borrig på dennes hustrus moders Katrine, Evert Fettis, vegne, 
og som disse vare indførte i med rigens ret; end videre Kals- 
trup gård i Staaby sogn, som hun i følge brev 1609 (fr.) 
havde indløst fra Olluf Rosenspare til Skarolt, og endelig en 
part i gården Fionade, som Jesper Raufn bruger, og en gård 
i Sønderby, der i følge hendes eget brev af Pallisbierg 1607 
(fr.) skulde være hendes (E. J.s) ejendom, når hun ikke til 
Mauritii 1608 fik betalt 200 rdl. Hdb. 22, 201—4.

27. mårs. (Fr. de samme.) Vibolt Johansøn, vor 
teltmager, fik dom over Erik Urne til Siøgaard til at betale, 
hvad der restede på hans til apoteker i København, Jørgen 
Bobert, udgivne håndskrift af 1699 (fr.) på 218 dir., som 
arveligen var tilfaldet V. J. Hdb. 22, 204—5.
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27. mårs. (Fr. de samme.) Johan Klopenbor- 
ig, pusementmager i Helsingør, tiltalte Most Villumsen. 
af hvem han havde fæstet et hus og derpå forstrakt ham 42x/2 
dir., til at stå til rette for skade, kost og tæring, fordi han 
havde solgt huset i mod sit brev (fr.), hvor efter J. K. havde 
forhyret det for de 4 næstfølgende år for 23 dir. årlig, og han 
selv lovede ikke at sælge huset, inden J. K. havde udbot sin 
tid, og hvis han solgte det, skulde køberen dog ikke antage 
det eller oppebære hyre, for tiden var forbiløben, uden J. K. 
var tilfreds der med. — M. V. lod i rette lægge sit skøde til 
Morten Jensøn, vor tolder, på et stenhus ved toldboden både 
hævd og bygning, og indlæg, hvor efter han var stævnet af nogle 
kreditorer for gæld, til hvilken han ingen råd vidste end at 
afhænde hin stenbod; da J. K. ikke var mægtig at betale den, 
men alleneste stod på at ville bevonne den, mente han, at eje 
burde gå for leje; han havde tilbudt J. K. de 43 dir. for de mod
tagne kramvarer, men han vilde ikke annamme dem; han burde 
være kvit for J. K.s tiltale. Dom: „Epterdi Most Villumsøn haf- 
ver forskrefvit Johan Kloppenborig det hus, hånd i boer, udi 
fire aar for aarlig husleie 23 daller, och der hoes sig forpligter 
icke saeme hus at afhende før end forskrefne 4 aar var for
løben, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at M. V. er 
pligtig sit udgifne bref at holde, indtil saa lenge forne hans 
aarmaal er ude“. Håb. 22, 205—6.

27. mårs. (Fr. de samme.) Jesper Vogensøn til 
Hestrup tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig fru Margrete Giøe 
til Skoufgaard, Erik Lyckis enke, med sin lovværge til at ud
lægge ham sin anpart i Rugaards skov i Strandkier, som i 
følge skiftebrev mellem hans si. hustrumoder Abel Munkisdatter 
og hendes born var ham arvelig tilfaldet på sin hustrus, fru 
Kirsten Lunofs, vegne efter dennes broder Jesper Lunouf, og 
fordi hun brugte skoven med øksehug og oldensvin imod hans 
vilje. Hun havde ved kontrakt 26. febr. 1597 (fr.) forpligtet
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sig til at afskifte den skovslod inden pinsedag og ved kontrakt af 
8. avg. s. å (fr.) tilbetrot Jens Lunov til Bendstrup og Christ
offer Lunov til Rudgaard at afskifte, men hun havde ikke været 
hjemme den dag, kontrakten lød på. — Fru M. G. lod ved 
fuldmægtig berette, at hun havde bortskiftet godset til sine 
born; disse havde det nu i hånd og havendes værge; sagen 
burde forst ordeles hjemme. Dom: Da fru AI. Giøe så vel 
som J. Vogensen i deres underskrevne kontrakt har forpligtet 
sig til at skifte skoven, da bor hun skifte den med ham, så 
han kan vide sin anpart. Hdb. 22, 206—8.

28. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld, H. LøckcA Børge 
Rosenkrants til Ørup fik dom (indlæg) over Axel Galt 
til Riumgaard, befalingsmand på Aastrup, som mødte og ved
stod gælden, til efter sit håndskrift af Kiel 14. jan. 1607 (fr.) 
udgivet til Margrette, Børge Rosenkrantzis, at betale 500 rdl. 
A. Galt havde forpligtet sig til eventuelt at holde indeleggere 
til Morten Hvases i Viborrig, men skont han blev manet ved 
brev af 10. maj 1609, havde han ikke villet holde nogen ind- 
manelse. Hdb. 22, 208—10.

28. mar8. (Fr. de samme.) Frants B rocken hu s 
bød sig ved fuldmægtig i rette mod stævning, udtaget over 
ham af Bendix Randzov den ældre, som ikke mødte, for et 
hans brev fru Anne Rantzov, Gabriel Skinkels enke, havde 
givet ham (B. R.) i betaling. Dom: B. Rantzov bor have 
tabt sagen, indtil han stævner på ny og give F. Brockenhus 
kost og tæring. (Hdb. 22,210.)

28. mårs. (Fr. de samme.) Knud Gylden s tern til 
Aagaard tiltalte (indlæg) Morten Venstermand til Siøholt, 
fordi han havde ladet indmane Jacob Ulfeld til Ulfeldsholmb, 
råd og rigens kansler, og Frederik Qvitzov til Qvitzovsholmb 
som forlovere for 1735 dir., som K. G. på egne og medarv
ingers vegne efter en kontrakt (fr.) var blevet M. Venstermand
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og hans svoger Ebbe Galt skyldig, fordi disse i et mageskifte 
vare brøstholdne på Kiellerups hovedgårds bygning og gods; 
M. Venstermand havde ikke villet annamme for fulde et af 
hans hustrumoder fru Inger Clavsdatter torsdag efter st. Andree 
dag 1575 udgivet brev (fr.) til Henrik Gyldenstiern til Aagaard 
på 3 portugaløser, 2 rosenobler og 1 engelot, der vejede 8x/2 
lod l1/2 kvintin og var 39x/2 ungerske gylden værd, og han 
havde i det sted ladet ham (K. G.) aftvinge en sum penge; 
her i havde han gjort uret, da han ikke ale*ne havde sin svoger 
Ebbe Andersens fuldmagt til at slutte hin kontrakt med K. 
Gyldenstiern men også havde afkøbt ham sin part. M. Venster
mand burde annamme sin hustrus moders brev for fulde, ud
lægge de aftvungne penge og stå til rette for al skade, der 
var lidt for slig krav og eftermaning. — M. Venstermand lod 
ved fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvor efter Henrik Gyl- 
lenstiern og hans hustrus fader Anders Pedersen havde hængt 
i en vidtløftig trætte om Kielderupgaard, som H. G. havde 
afhandlet denne; da sagen efter kgl. befaling igen kom i rette 
i Odense 20. avg. 1604, befandt det sig, at H. G.s arvinger 
blev A. P.s arvinger udlæg pligtig, og der blev da i en kon
trakt af 21. avg. 1604 (fr.) endelig forafskedet, at Knud Gyld
enstiern på egne og medarvingers vegne skulde give ham (M. 
V.), som ved brev 1603 (fr.) havde købt sin svoger Ebbe Galts 
anpart, en sum penge, hvor for J. Ulfeld og F. Qvitzov sattes 
til forlovere; da pengene ikke fremkom i rette tid, måtte han 
påminde dem med maning og indlagere, indtil han bekom 
pengene, på hvilke han måtte gore stor fortæring og bekost
ning, „hvilket jeg ikke hafde formoedet mig“; Knud Gylden
stem havde villet afkvittere ham et brev, som hans hustrus 
moder havde givet Henrik Gyldenstiern, og han vilde, når 
sagen kom i rette, gærne betale sin anpart, men Ebbe Galt, 
som var sin egen værge, burde billigen selv svare ham. Dom: 
M. Venstermand er pligtig at efterkomme samme kontrakt1) 
både på egne og Ebbe Andersens vegne og hvis han yder-
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mere har annammet end der tilkom ham, er han pligtig at 
igengive K. Gyldenstiern. Håb. 22, 211—16.

x) lien lød på, at: dersom Henrik Gyldenstierns arfvinger 
kunde finde udi dierris forvaring nogen lovlig och nøiachtige 
besichtelse eller kvittering enten paa gieid eller goeds, da den- 
nom derfor at staaes til rette som billigt kunde vere.

28. mårs. (Fr de samme.) Axel Galt til Ryumgaard, 
embedsmand på Aastrup, tiltalte Børge Rosenkrantz til 
Ørup til i overensstemmelse med vor og rigens råds dom 15. 
juni 1608x) (fr.), fru Birgitte Rosenkrantzis skøde til ham af 
3. jan. 1606 (fr.) og hans eget opladelsebrev her på af apr. s. 
å. (fr.) uden al svig og argelist at gore ham et nøjagtigt skøde 
på ejendommen; vel havde B. R. tilbudt et skøde, men der af 
var udeladt 2 ørte mel i Ryumgaards mølle, 1 gård og 1 gade
hus i Ryum by, en stug jord som menige grander i Hiegaard 
bruge, et hus ved Biørnholm og jus patronatus til Mariæ Mag- 
dalene kirke. — B. Rosenkrantz lod ved fuldmægtig i rette 
lægge indlæg, hvor efter han både ved sin hustru til Axel 
Rosenkrantzis brøllup i Aalborg for et år siden og siden ved 
Errik og Jørgen Løcke til Rugaard i henhold til disses skrift
lige bevis (fr.) i Viborg, da kgl. majt. sidste gang holdt munst- 
ring, havde tilbudt A. Galt skøde på pergament, som nu i rette 
lagdes, og at rette forekommende mangler, hvis han vilde an
give disse, hvad han ikke vilde. Dom: „Epterdi vi tilforne 
hafver tildømbt B. Rosenkrantz at gifve A. Galt nøigachtige 
skiøde och forvaringe paa Ryumgaard och goeds, och A. G. 
formienner, at udi dend skiøde, band hannom tilbiuder, skal vere 
udelat jus patronatus til Mariæ Magdelene kierke saa vel som 
gaarde, boelle och gadehusse, som følger Ryumgaard, da sagde 
vi der paa saaledis af for rette, at B. R. er plichtfich] epter vor 
forrige domb at gifve hannom en fuldkommen och nøigachtige 
skiøde paa Ryumgaard och des tilliggendis goeds och herlig- 
hied, som der bør til at ligge med retteHdb. 22, 216—18.
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2) Se ovfr. s. 221—22.

28. mårs. (Fr. de samme.) Anders Skram b til 
Dybierrelund tiltalte (indlæg) lfver Fris til Ørbek til at 
stå til rette for skade, kost og tæring, fordi han imod en mel
lem dem ganget kontrakt af Olborig 16. juni 1606 (fr.), hvor 
efter de skulde være forligte om alle irringer, som til den dag 
havde været imellem dem, havde stævnet ham til sidst forgangen 
herredag, hvor han ved vor og rigens råds dom af 10. juni 
1608l) (fr.) blev kvit funden for hans tiltale. I. Fris mødte 
og formente, at han ikke havde påført A. Skramb nogen trætte 
i mod hin kontrakt, i mod hvilken det ikke stred, at han var 
stævnet til forleden herredag. Dom: Efterdi I. Fris er aldeles 
årsaget for den A. Skrambs beskyldning, bor han være kvit 
for hans tiltale. Hdb. 22, 218—19.

T) Se ovfr. s. 198—99.

28. mårs. (Fr. de samme.) Bernt von Oesede, 
borger i Flensborg, fik dom over 01 luf Munk til Kvistrup, 
som ikke mødte, til efter sit brev af 1608 (fr.) at betale 450 
rdl. Han beviste, at O. Munk 2 gange var blevet manet, og 
at han ikke havde villet holde maningen. Hdb. 22, 220—22.

28. mårs. (Fr. de samme.) Borgemester og råd i 
Trelborrig tiltalte (indlæg) fru Lisabet Trolle til Svan- 
holm, Gabriel Sparris enke, med sin lovværge til at betale 100 
dir., som hendes husbond ved brev havde forpligtet sig til at 
betale på sin fader Jacob Sparris vegne til Michaelis 1574, 
og i rette lagde Jacob Sparris brev af Svanholmb 24. apr. 
1574 om, at han intet havde givet Poufvel Matsen af det 100 
dir., han var Trelborrig borgere skyldig, samt 2 missiver, hvor 
i Gabriel Sparre vedkendte sig gælden. — Fru L. T. lod i 
rette lægge indlæg, hvor i hun begærede, at Jacob Sparris 
hovedbrev måtte fremlægges. Dom: „Epterdi borgermester och 
raad i Trelborrig ikke freniblegger nogen J. Sparris hofved-
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bref, hvor epter de samme 100 dir. kand krefve, men alleniste 
et bref, at hånd ingen penge hafve gifvit P. Matsen paa borg- 
ernis vegne, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at frue L. 
Trolle bør for dieris tiltalle kvit at vere“. Hdb. 22, 222—24.

29. mårs. (Fr. kongen. M. Vlfelclt.) Albert Lutter, 
borger i Viborig, fik dom over Tyge Krabbe, som ikke 
mødte, til efter sin hustrus fru Mergrette Juels brev af 1606 
at betale restbeløb 33 dr. skadesløst. Hdb. 22, 224—25.

29. mårs. (Fr. de samme.) Albret Lutter, borger i 
Viborrig, tiltalte Johan Stygge til med skade, kost og tær
ing at betale, hvad han efter sit brev af 1596 (fr.) måtte være 
skyldig for modtagne varer. J. Stygge lod i rette lægge ind
læg, hvor efter han den tid, han drog ud igen af landet, havde 
modtaget hine varer til klæder på sin faders vegne, der var i 
køb og forhandling med A. Lutter og levede mange år der 
efter; pengene ’ vare sikkert for længe siden betalte efter A. 
Lutters bog, hvor i godset kunde være antegnet, og hans fader 
havde ikke krævet seddelen tilbage, da han ikke kunde vide, 
at en sådan var udgivet; havde gælden ikke været betalt, havde 
han nok tilforn påmindet derom, da de tit og ofte taltes ved 
og han (J. S.) og medarvinger havde „veiersagt“ arv og gæld 
efter deres fader; han burde være kvit for A. Lutters tiltale. 
Dom: J. Stygge bor holde sit brev og betale A. Lutter hine 
penge. Hdb. 22, 225—26.

29. mårs. (Fr. de samme.) DitmerHaar og Anders 
O els en, borgere i Flensborrig, fik dom over Elsabe Skram 
til Urup, Eske Bildes enke, som ikke mødte, med lovværge til 
efter sit brev af 1609 at betale 3628 rdlr. skadesløst. Hdb. 
22, 226—28.

29. mårs.1) M argrette Kløeker s, Johan Kløckers 
enke, i Flensborg, fik ved fuldmægtig dom over Bendix
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Rantzov Bendixen til efter sit brev af 1607 (fr.) at betale 
halvparten af 101 rdl. 24 sk. for alle hånde modtagne silke
varer, medens hans hustrus arvinger skulde betale den anden 
halvpart. Hdb. 22, 228—29.

l) Dommerne nævnes ikke.

29. mårs. (Fr. kongen, M. Ulfeld.) Olluf Rosenspar 
til Skarolt, råd, embedsmand på Mariaggers kloster, og Knud 
Gyldenstiern til Aagaard på egne og Jacob Ro sen
kran tz is og Jomfru Jytte Gyldenstier ns vegne bød sig i 
rette mod stævning udtaget mod dem af Markus Remer s for 
en sum penge, som deres moder og hustrumoder var skyldig 
afg. Søfren Bendsen i Roskilde. M. Remers mødte ikke. Dom: 
M. Remers bor have tabt sagen til han stævner på ny og give 
indstævnte billig kost og tæring. Hdb. 22, 229.

24. mårs. Eske Brok til Estrup, råd, embedsmand pa 
Dronningborg, tiltalte Axel Galt til efter sit skadesløsbrev af 
21. novbr. 1608 (fr.) til at skaffe ham hånd og segl igen fra 
et forløftesbrev, hvor ved han 21. novbr. 1607 havde sagt godt 
for ham for 1000 dir. til Pofvil Nielsen, rådmand i Randers. 
A. Galt mødte ikke. Dom: A. Galt bor have tabt sagen og 
efter sit hegtebrevs lydelse skaffe E. Brok sin hånd og segl 
igen fra samme gældbrev. Hdb. 22, 139—40.

Kongens og rigens domme 1610.

8. jan. Anders Skram til Dedberglund forfulgte P ed er 
Skram til Strandbyegaard til at efterkomme vor og rigens råds 
dom af 15. juni 1608 1). Da have vi lagt os der udi og for
handlet, at A. Skram har bevilget P. Skram 6 ugers respit at
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rette for sig; findes han der udi forsømmelig, da tager A. 
Skram igen vor og rigens forfølgning, som han den nu sluppet 
haver. ‘(Nyeborg.) Ttåb, 1609—18, 9—13,

x) Se ovfr, s. 222-23,

6. SOptbr. Mandrup Parsberg til Hagisholm, em
bedsmand på Olborg, forfulgte (indlæg) ved Jacob Vogensen 
som fuldmægtig Sø fren Nielsen i Stenbierggaard til at ret- 
gore ham som husbond for ulovligt landkøb med øksen, som 
han havde købt i mod vor forordning af 6. septbr. 1610 (!), idet 
han havde solgt Didrik Grube i Olborg 40 staldøksen for 30 
dir. parret og siden på ny købt øksen i Olborg læn; for sligt 
landkøb blev han til Jersløf herredsting ved dom 18. oktbr. 
1609 (fr.) tildomt at stande til rette, hvor efter han blev for
delt til herredsting og landsting. S. Nielsen var desuden alle
rede ved delsvidner af (fr.) 1599 blevet fordelt til herredsting 
og landsting af Jesper Vogensen til Hestrupgaard, som havde 
givet M. Parsberg fuldmagt (fr.) til at i rette bære disse dels
breve; efter dem var der forhvervet lovdags-, strags- og rom- 
ningsbrev, så at S. Nielsen var en fredløs mand og derfor ikke 
den mand, der burde stædes nogen genmæle i retten. — S. 
Nielsen i rette lagde et tingsvidne af 31. oktbr. 1609, hvor 
efter herredsfogden til Børlum herredsting havde nægtet at 
stæde ham noget vidne om, hvorledes han havde handlet og 
skikket sig, fordi Jesper Vogensen lod læse et delsbrev af 28. 
apr. 1609 om, at han var fordelt for to sorthjelmede øksen; 
han berettede derhos, at J. V. vel havde forhvervet rigens lov
dagsbreve over ham, men han havde taget genbrev og der var 
ikke overgangen ham videre forfølgning, hvilket dog straks med 
rigens registrante anderledes befandtes, at J. Vogensen 28. 
oktbr. 1599 bekom strags- og romningsbrev over ham x). Dom: 
„Efterdi vi befinde, at S. Nielsen er tilforne domme oc delle 
til herridsting och landsting ofverganget oc der efter med vor 
och rigens ret forfult oc saa lenge at have siddet retten ofver-

24
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hørig, at hannom er stragsbref och rømningsbref ofvergangit, 
hvilket icke aleniste med J. Vogensens obne bref, men ocsaa 
med rigens registrante oc S. Nielsens egen bekiendelse her for 
os bekreftis, och icke hånd beviser sig at hafve tilfredsstillet 
sagsøgeren oc af os bekommit opreigsning for sin fred; dislig- 
este efterdi M. Parsberg haver forhverfvit domb ofver hannom 
til Jersløuf herridsting for ulovlig oxenkiøb, efter hvilken domb 
hånd er fordelt baade til herridsting oc landsting, hvilke dom 
oc delle endnu stander ved sin fulde magt oc er ustefnt, och 
hånd hverken til herridsting, landsting heller her for os haver 
vilt rette for sig, och lougen 2) formelder, at felt mand at lougen 
maa ingen mand søge, om hånd fanger nogen dele, fast mindre 
den, som i rigens ret er formedelst rømningsbref fredløs giort, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at S. N. icke er saa 
lougfast, at hånd maa spilde M. Parsbergs louglig forfylging 
efter forskrefne domb. herridstings oc landstings delsvinder 
hvilke endnu staar ved magt oc er ustefnt, men finder hannom 
til igien at tage vor oc rigens forfylging ofver S. Nielsen, som 
hånd den nu sluppit hafver“. (Nyborg.) Rdb. 1609—18, 
13-16.

Jfr. Samling 1595—1604 s. 306 og 608. 2) J.
lov 2,68.

6. Septbr. Hendrik Nielsen, Niels Mallers sön i Kold
ing, forfulgte (æskning, indlæg) på Marrine Hendriks og Anne 
Hendriksdotters vegne Jens Søfrensen, borger sstds., til 
med 12 mænds ed at göre si. Hendrik Mallers bo så godt, 
som det var, da han døde. Han i rette lagde dom af Kolding 
byting 7. juni 1609, hvor ved J. Søfrensen var tildömt at holde 
skifte, og æskning af 26. juli, som lød på, at denne med nævn 
i kön skulde göre H. Mallers bo så god, som den var, da han 
døde. — J. Søfrensen mødte med indlæg og tingsvidne af 
Kolding byting 4. juli 1610, hvor efter han til tinget havde, 
tilbudt at være til skifte og ordeling med Antoni Clement,
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Anne Hendriksdatter og andre Hendrik Mallers arvinger; 
det var ham umuligt at indføre Hendrik Mallers bo, da han 
ikke vidste, hvor godt det var, da han døde, efterdi han ingen 
fællig havde med ham, og hans hustru, Mette Madsdaatter, som 
endnu lever i Kolding, blev besiddendes i hus og gård med 
fire små born og en fuldvoksen son; de måtte vide, hvor godset 
var, da de blev der inde i 7 år; ban var ikke heller tildomt 
at gore Henrik Mallers bo så god, som den var, der han døde, 
og burde derfor være kvit for H. Nielsens tiltale. Dom: 
„Efterdi vi befinde, at byefougden i vor kiøpsted Kolding haver 
stet eskning ofver J. Søfrensen for, at hånd skulle giøre H. 
Mallers boe inden byes oc uden byes saa goed med kiønsnefn, 
som den vor den tid, hånd med døden afgik, uanset at J. Søf
rensen icke allene haver siddet udi boen, men ocsaa H. Malers 
efterladendis hustroe oc hindes børn; disligeste uanset, at hånd 
alleniste hafver dømpt, at der bør at holdes skifte efter afg. H. 
Maller oc icke tildømpt J. Søfrensen at giøre boen saa goed, 
som dend vor den tid, H. Maller døde, som hans udgifven esk
ning formelder, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at 
dend sag bør igien at hiembkomme til Kolding byting, och bye- 
fogden pligtich inden sex ugger sin dom at forklare, om J. 
Søfrensen ene er pligtich efter lougen at giøre H. Mallers boe saa 
god, som den vor den tid, hånd ved døden afgik, efter H. M.s 
høstrue saa vel som hånd hafver siddet inde i boen; naar det 
sket er, da dennom udi borgemester oc raads ofververelse at 
giøre en christelig sødskindskifte med hver andre, saa hver be
kommer, hvis hannom med rette efter lougen kand tilfalde, och 
borgemester oc raad pligtich inden sex ugger, efter endelig 
domb er gangen, at hielpe dennom med samme skifte til ende; 
vederfares icke H. Nielsen paa Antoni Mallers oc hans hostruis 
søsters vegne da hvis ret er, da egien at tage vor oc rigens 
forfylging, som hånd den nu sluppit hafver/1 (Nyborg.) Rclb 
1609-18, 16—20.

24*
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10. oktbr. (Narv. Christian (Lyllenstiern til Stiernholm, 
Knud Rud til Vedbiugaard, Lave Urne til Sielleberg, Eiller 
Qvidzov til Lykkisholm.) Fru Helrad Sparre til Krenge- 
rup, Gabriel Knudsens enke, forfulgte Peder G rub be til Aals
trup til at efterkomme vor egen og rigens råds dom af 26. 
mårs 1610 x). P. Grubbe mødte og mente at have efterkommet 
vor dom, i det han havde udlagt ejendommen; han var over- 
bødig at stå hende til rette efter gode mænds sigelse; vores 
og rigens lovdagsbreve vare heller ikke lovlig forkyndte. „Efter 
slig leilighed hafve de paa bode sider goedvilligen afstaait 
forskrefne gienbref oc stefning med hvis kost oc tering af same 
gienbref og stefning kunde fororsagis, och samtykte vidre for- 
følging efter rigens ret at steddis udi den sag, lige som ingen 
gienbref eller stefning tagit vor, hvilket vi oc dennom naadigst 
hafver meddelt“. (Nyborg.) Rdb. 1609—18, 21.

x) Se ovfr. s. 344—45.

13. oktbr. En vold Kruse til Vingegaard, landsdommer 
i Nørre Julland, forfulgte (Beks ugers påmindelse) ved fuldmægt
ig fru Bege Clavsdaatter til Hundsbek, Peder Gallskøttes 
enke, med sin lovværge til at efterkomme vor egen og rigens 
råds dom 2.3. mårs 1610 x) og forndje ham for hans hustrus 
fordring med rente fra den dag, han begyndte at æske samme 
penge, samt kost og tæring. — Fru B. C. lod fremlægge for
skellige tingsvidner om, at hun gentagne gange havde tilbudt 
hans hustrus anpart af pengene og haft guld og pending til 
at betale med, om det måtte foresiges, hvor stor summen skulde 
være, dog kunde det ikke fås beskrevet; til sidst fremlagde E. 
Kruse et regnskab, som for hovedgæld, rente, kost, tæring og 
skadegæld beløb sig til 1087 dir., skont kgl. majts. dom kun 
tildomte hende at betale så vidt, ham på hans hustrus vegne 
kunde tilfalde, og ikke rente, skadegæld, kost eller tæring, så 
lidt, som hendes udgivne seddel lød på rente eller skadesløs; 
hendes fuldmægtig vilde straks udlægge, om os måtte forelæg-
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ges, hvor stor summen skulde være. Dom: „Efterdi for os 
bevises med tingsvinde af Malt herridsting saa vel, som med 
frue Begis skriftlige tilbud, som findes til forskrefne ting at 
vere paaskrefvit, at hun, siden voris domb udgik, ald tid hafver 
verit ofverbødig hans hustruis anpart af samme summa pend- 
inge at fyllistegiøre efter vor dombs indhold, och E. Kruse 
det icke haver ville annamme, hindes fuldmegtige oc her i dag 
for os haver haft rede pendinge tilstede, hvor med hånd haver 
erbødit sig at ville rette for hinde oc voris dom efterkomme 
och fyllistegiøre, och rigens ret formelder 2), at den, som vil 
rette for sig, bør ingen forfylging at ofvergaae, da sagde vi 
der paa saaledis af for rette, at frue Bege Clavsdaatter er pligt- 
ich hiemme til hendes verneting at udlegge oc fyllistegiøre E. 
Kruse hans høstruis anpart af forskrefne summa penge efter 
vor dombs liudelse inden i dag sex ugger; hvis hun der udi 
blifver forsømmelig, da E. K. egien at tage vor oc rigens for
fylging, som hånd den nu sluppit hafver(Nyborg.) Rdb. 
1609—18, 21—24.

!) Se ovfr. s. 330—31. 2) Fr. 29. mårs 1282 § 3.

8. novbr. Christian Holk til Søboe, råd, embedsmand 
på Hald, forfulgte ved fuldmægtig Clavs Emiksen, borger i 
Nyborg, til efter sit brev at betale 300 dir. Indstævnte mødte 
ikke og mæltes nederfældig efter formularen i Samling 1595 
—1604, s. 319. (Nyborg.) Edb. 1609—18, 24—25.

19. IlOVbr. Jørgen Fris til Krastrup, råd, embedsmand 
over Seigelstrup læn, forfulgte (fordeling, indlæg) ved fuldmægt
ig Peder Frandsen, indvåner i Viburg, til at betale 861/2 
rdl., som han efter sit brev af 2. mårs 1603 (fr.) skyldte og 
skulde betale til næste Mickelsdag og snapsting til Bern Bent- 
sen, foged i Drammen og Bragnes, der havde været J. Fris’s 
skriver på Hald og efter rigtige skrivere deres aftegning var 
blevet ham 2500 og nogen dir. skyldig. — P. Frandsen mødte
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med indlæg, hvor efter han havde betalt B. Bentsen gælden, 
for denne drog til Norge, og fåt hans kvittans af 7. mårs 1603 
(fr.) på, at alt korn og andet, P. Frandsen havde bekommet af 
J. Fris, var betalt, og på, at det håndskrift, han der på havde 
udgivet, skulde være død og magteløs; desuden i rette lagde 
han B. Bentsens brev af 2. mårs 1603 om, at han af P. Frandsen 
havde modtaget nogle gældssedler til indkrævning, og at det, 
han der ud af kunde bekomme, skulde afkvitteres på P. F.s 
håndskrift. — J. Frises fuldmægtig svarede, at hin kvittans ikke 
formældte om det håndskrift, han havde givet B. Bentsen på 
penge, men kun lød på korn; håndskriftet lød ogsaa på B. 
Bentsen selv og ikke på J. Fris; det kunde og ikke agtes tro
ligt, at han havde betalt håndskriftet fem dage efter, at han 
havde udgivet det, når det var bedaget 2 terminer der efter, 
så han havde 10 måneders frist til at betale i. Hvis 
Frandsen kunde bevise, at B. Bentsen havde oppebåret noget 
på den bekendelse om gældssedler, vilde han gærne kvittere 
det i hint brev, men B. Bentsen havde selv for retten be
nægtet, at han aldeles intet vidskab havde her om. Dom: 
„Efterdi det befindes, at P. Frandsen er blefven B. Bentsen 
86^2 skyldig efter hans udgifven brefs liudelse, som er
daterit den 2. martii anno 1603, hvilken summa hannom er 
bedagit til tvende terminer, som vor til Michaelis oc snapsting 
der nest efter, saa hånd hafver haft ofver tre fierding aars re
spit samme gieid at betaile; vi oc befinde, at dena kvitantze, 
som P. Frandsen der emoed fremlegger, som er daterit den 7. 
martii, fem dage epter haandskriften, icke udi nogen maade 
indskyder sig til same haandskrift, ei heller formelder om den 
summa, saeme hans bref omformelder, at skulle hannom der 
udi kvitteris, alleniste liuder paa nogit korn oc andet, hånd af 
J. Fris bekommit hafver, som hånd hannom fornøiget hafver 
efter samme kvitanze; hånd icke heller nogit fremlegger, hvor 
med hånd kand giøre bevisligt, at B. Bentsen hafver oppeborrit 
nogen af de pendinge, de seddeller och beviser omformelder,
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hånd hannom ofverantvorit hafver, som hannom skulle kvitteris 
udi den haandskrift, hånd hannom gifvet hafver, men self for 
retten benegtit, at hånd ingen vidskab der om hafde, enten 
hånd hafde nogit oppeborrit eller ei, och P. Frandsen efter 
saeme hans udgifven bref, hånd icke holdet hafver, er loug- 
ligen delt oc forfult til Viburg byeting oc landsting, oc saeme 
dele endnu stander ved sin fulde magt, da sagde vi der paa 
saaledis af for rette, at J. Friis bør vidre at komme til vor 
och rigens forfylging ofver hannom, som hånd dend nu sluppit 
hafver“. (Nyborg.) Rdb. 1609—18, 25—29.

Kongens og rigens råds domme 1611.

6. febr. (Nærvær, kongen, Christian Fris til Borrebye, 
vor kansler, Sten Maltisen til Holmgaard, Danmarks riges 
marsk, Mogens Ulfeld til Sielsøe, vor admiral, Sten Brahe til 
Knudstrup, Mandrup Parsberg til Hagisholm, Brede Randzov 
til Randzovholm, statholder. Jørgen Fris til Krastrup, Axel 
Brahe til Elvid. Oluf Rosenspar til Skarrold, Eske Brok til 
Estrup, Christian Holk til Søboe, Jacob Ulfeld til Ulfelds- 
holm, Danmarkis riges kansler.) Inger Hendriksdo tt er, 
Rasmus Jensens enke, og Mogens Christensen i Laugholm 
læn i Høgs herred tiltalte Axel Aagesen. fordi han dræbte 
deres husbond og morbroder Rasmus Jensen, og i rette lagde 
deres klagemål, lydende: „For nogen tid forleden hafver det 
sig tildragen, at A. Aagesen hafver ynkeligen oc uchristeligen 
dreft oc ihielskut R. Jensen, som vor min, I. Hendriksdotters, 
fattige hosbond, oc min, M. Christensens, moderbroder, hvor 
ud ofver jeg hans fattige, bedrøfvede høstrue med 7 efterladende 
faderløse børn er bragt udi største elendighed, oc hafver min
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fattige hosbonde bemelte A. Aagesen til saadant aldelis ingen 
orsag gifven, mens hand det hafver giort af stoer ofverdaadig- 
hed oc tiranniskeligen; da epterdi vi fattige bedrøfvede folk 
icke haver dend formue, saa vi A. Aagesen for saadan hans 
uchristelige begangene gierning kand tiltalle och forfølge, ti 
bede vi ydmygeligen for guds skyld, at e. m. som en christen 
øfrighed den voris retferdige sag naadigst ville anse oc tilhelpe 
os, saa hand for saadan hans motvillige begangene gierning til- 
børligen motte blifve straffit, hvilket gud aldmegtigste e. mait. 
rigeligen igien vil belønne“. Efter dette klagemål have vi 
dem vores stævning meddelt. — A. Aagesen var her for ret
ten indstillet og i rette lagde tingsvidne af Høigs herredsting 
29. jan. 1611, lydende, at Hendrik Aagesen til Holme førte 
vidnesbyrd om det manddrab, velbyrdig A. Aagesen havde gjort 
på R. Jensen i Flinterup, og da vidnede 3 mænd. at alle 
helgens dag ad aften vare nogle godt folk forsamlede til Niels 
Gudmandsens i Flinterup og drukke og hos var R. Jensen; i 
den anden stue var A. Aagesen hos sin moder og flere, og 
som de sad og drak, kom der tale om, at Rasmus havde for
tørnet Axel, der var ham meget vred, Rasmus skulde vare sig 
for ham; da sagde Rasmus: „alt skal jeg gaa ind til hannom, 
hand giør mig intet ont“, men de andre bade ham lade det 
være til Axel blev ædru; han gik dog til den anden stue og 
blev skudt; da han blev indbåren i N. Gudmandsens stue, 
sagde han: „gud bedre mig, at jeg icke lydde eders raad oc 
gaait neden omkring gierdet, saa hafde jeg verit denne ulycke 
foruden.“ I lige måde vandt flere andre; Truud Nielses vandt, 
at hun tog fat på Rasmus og vilde holde ham og bad ham 
blive fra Axel, til han blev ædru, men han skød hende fra 
sig, gik bort og fik sin skade. Jacob Somnes til Beverdorp 
på sin frues samt hendes piges vegne vandt, at „om aftens tide 
et lius var brent, kom Rasmus oc vor drucken oc ville verit 
inde i min moders stue; i det samme lagde min kone krogen 
paa dørren och ville icke, at hand skulle komme i stuen; i det
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samme kom hans søster, Mette Biørnsdaatter, oc skøed hannom 
ud ad forstuedørren oc bad hannom gaa til seng; da svarit 
hånd om vor herris død hånd ville gaae ind til A. Aagesen, 
oc der Axel fornam, at hånd ville ind til hannom oc icke gaa sin 
kaas, greb hånd en bøsse oc kom. saa ud och skød til hannom; 
i lige maade hafver vundet Elline Svendsdotter, som forberørt 
er, oc end yddermere, at hun vor i forstuen oc hørde, at Kar- 
rine, som den tid vor hoes frue Bodel, bad Rasmus, at hånd 
ville gaa sin vei fraa Axel, da svarit Rasmus: nei guds død 
skal ieg icke, icke en fieds iord“. — Hertil svarede Moens 
Christensen i Hasle, at A. Aagesen havde burdet tale sig til 
rette efter lovenx) og ikke saaledes taget ham af dage. — 
Endnu i rette lagdes: 1. tilbudsbrev, lydende: „Vi epterskrefne 
Trud Axelsen til Torp, Jørgen Daa, kgl. maits. captein, Jens 
Madsen skrifver, nu boendes i Baadsted, giør vitterligt, at vi 
nu st. Mortens dag vore venligen ombeden af velbyrdig A. 
Aagesen, at vi ville tiltalle oc adspørge si. R. Jensens broder, 
slegt oc venner, om de ville indgaae en venlige soene oc for- 
ligelsemaal med hannom for den ulycke, som hafde sig tildragit 
emellom hannom och R. Jensen, hånd disver drebte oc ihiel 
skød, saa hafve vi besøgt hans slegt och venner, som da til
stede vor paa Haslef kirkegaard, hvad giensvar de der om ville 
gifve, da gafve de saa for svar, at de ingen visse beskeden 
der om kunde gifve, førrind de hafde raadført dennom oc talt 
med deris hosbonde; sammeledis i dag her inden tinge hafver 
velb. Hendrik Aagesen paa sin broders vegne tilbudet afg. R. 
Jensens høstrue slegt oc venner sølf oc pendinge efter danne- 
mends tøcke oc sigelse oc dennom at udlegge oc betaile til 
gode rede, efter som de der om kunde forliges; hertil haver 
svarit M. Christensen i Hasle och Pofvel samme steds, at 
sagen er dennom fraa hende, dog [de] gierne ville giøre, hvis dem 
mueligt er“. 2. A. Aagesens forsæt, hvor i han undskyldte 
sig med, at Rasmus Jensen havde solgt ham en hest, som han 
dog tog igen, skont han havde annammet 4 dir. på den, hvor
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på han solgte den på Baadsted marked; A. Aagesen havde 
ladet ham ved godt folk advare, at han ikke skulde komme 
ham under öjen, för end dom og ret kunde skille os ad; „saa 
er hånd kommen til min moders gaard om natten oc sagde, 
hånd ville endelig gaae ind til mig, hvilket mange got folk 
udi den anden stue skulle vinde, at de bade hannom icke skulle 
gaae der ind, men gaae hiemb och legge sig, efter hånd vor 
drucken; saa sagde hånd, at hånd skulle endelig der ind, enten 
i det ene nafn eller i det andet, lige vel hans beskeden vor 
icke der, oc jeg icke vidst af hans komme, førrind hånd komb 
til dørren oc paarobte oc icke kunde komme ind for kraagen 
vor paalagt, oc syster Mette oc hendes pige skød hannom ud 
af forstue dørren; da robte jeg oc sagde til hannom: gaar du 
icke bort, da far du ilde, oc jeg er saa der ofver blefven for- 
tørnit, at hånd icke ville gaae sin vei, men stoed der oc brugte 
mange onde ord, da er jeg udkommen oc skød saa til hannom 
oc rambde hannom udi laarit, hvilket hånd haver tagit sin død af, 
hvilket jeg for slig hans bedrefne gierning skulle ladet hannom med 
retten forfuld och ladet straffe som vedbør, hafde hånd icke kommit 
mig under øien med hans jucken oc ruffen oc onde ord; epter slig 
leilighed formener jeg mig at vere nød til denne gierning, oc Ras
mus at hafve forløbbit sit lif oc hafver self unød oc utvungeir for
ti ent sig sin skade oc bør det at hafve for hiemgield, end og 
jeg formener mig her med icke noksom at vere undskyldet, at 
jeg hafver fortørnit gud i himmellen, for hannom jeg vil mine 
synder bekiende oc min fortiente straf med høieste bøn afbede, 
saa til min allernaadigste herre oc koning, som jeg vil med 
siegt oc venners bøn och knæfald forbede, forseendes kong. 
mait. band icke er mit blod, skade oc forderfvelse begierrendes, 
men megit mere for guds skyld ville verdes at anse min fattige 
vilkoru« Dom: „Epterdi Axel Aagesen beskyldes, tiltalles och 
ofverbevises, at hånd uden ald skiellige orsage, ofverdaadeligen 
oc slemmeligen haver dreft oc ihielskut Rasmus Jensen, hvilken 
hans unde gierning hånd selfver vedgaar oc icke kand benegte, da
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efterdi det befindes, at hånd samme drab slemmeligen uden ald 
lovlig orsage oc icke af nogen vaade, nødverge eller anden 
billig undskylding haver begangit oc recessen2) formelder, at 
hvo. som giør nogen manddrab oc det icke skier af vaade eller 
nødverge, bøde lif for lif. da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at A. A. for saadan sin ofverbeviste gierning bør at 
straffis efter recessen oc miste sit lifM. (Kiøpenhaufn.) Hdb. 22, 
230—34.

x) J. lov 2,73. 2) Reces 1558 § 21.

Kongens og rigens domme 1611.

26. jan. (Nærvær. Lave Urne til Sielleberrig.) Børge 
Rosenkrandz til Ørup forfulgte ved fuldmægtig Jacob 
Skram til Fruergaard til at efterkomme vor egen og rigens 
råds dom af 13. juni 1608 x). J. Skram berettede, at han til 
sit værneting havde tilbudt at rette for sig, men ingen vilde 
modtage pengene. En part af dem havde han nedsat på en 
ret hos herredsfogden, og den storste part var afbetalt i andre 
måder. B. R.s fuldmægtig svarede, at J. Skram efter sit brev 
og vor dom også burde betale kost og tæring, som efter hans 
optegnelse beløb sig en stor sum. J. Skram mente, at fortegn
elsen var for hojt anslagen. Da ere de i så måde af os for
ligt, at J. Skram inden 6 uger skal give B. Rosenkrandz for 
resterende hovedstol, skade, kost og tæring 767 rdl.; bliver 
han deri forsømmelig, tager B. R. igen vor og rigens forfølg
ning. De penge J. Skram har nedersat på en ret hos herreds
fogden, må han selv indfordre sig til bedste. (Nyborg.) Rdb. 
1609—1618, 29- 33.

!) Se ovfr. s. 204-, Rdb. har urigtig: 1610.
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13. febr. (Nærv. Axel Brake til Elvid, råd, Jørgen 
Kaas til Grielskouf, Siverd Bek til Eørslef, rentemester.) 
Gøddert Ridder, skomager i København, tiltalte G e 11 i s 
Gellisen, indvåner ssteds., fordi han havde forhvervet rigens 
forfølgning over ham, hvor i mod han havde taget genbrev, 
men da G. G. ikke vilde tage stævning, havde han selv måttet 
tage den. G. Gellisen forfulgte ham til at efterkomme borge
mester og råds dom af 13. oktbr. 1609, som tildomte ham at 
retgore G. Gellisen 300 rdl. så og 230 dr., hver til 32 sk. 
Ib., med rente eller entvige en gård på Østergade, som G. G. 
havde i pant, og forsikre ham med nojagtigt skøde derpå, og 
forfølgningen lød nu på at betale pengene, skont han havde 
entvigt gården. G. Ridder beviste med et skriftligt tilbud af 
31. jan. 1610, at han havde ladet tilbyde G. Gellisen pengene 
i en forseglet pose, og med udskrift af byfogdens bog af 30. 
juni 1610, at han havde ladet indsætte pengene i retten; han 
burde derfor være kvit for forfølgningen og igen blive sin 
gård mægtig. —- Carl AntOnnisen mødte med skriftlig fuld
magt og i rette lagde dommen af 1609, som lød, at G. Ridder 
i følge brev 24. jan. 1609 skyldte G. Gellisen nogle penge, som 
tilkom denne efter afg. Lennert Plum. skredder, og da pengene 
vare bievne lovlig opsagte og den pantsatte gård på Østergade 
var lovlig opbudt på fire samfelde ting, havde G. Ridder for
pligtet sig til at betale hovedstol og rente næste påske, hvis 
ikke G. Gellisen ved uvillige danemænd skulde kunne lade 
vurdere gården til sin betaling, og det end da være ham frit 
for, om hånd vilde annamme den til betaling eller ikke; hvis 
han vilde beholde den, skulde G. Ridder gore ham skøde næste 
tingdag; G. Ridder havde senere fåt respit til næste st. Mic- 
kels dag mod uden ophold at entvige gården, når han da ikke 
betalte, hvor efter blev afsagt for rette, at G. Gellisen, hvis G. 
Ridder ikke tilfredsstillede ham inden 3 solmærker, måtte 
søge sin betaling i gården efter danemænds vurdering, og G. 
Ridder skulde give ham skøde og forvaring. C. Antonisen be-
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rettede nu, at G. Gellisen, da G. Ridder ikke efterkom dom
men, havde søgt ham med rigens æskning og siden end da 
givet ham månedsrespit, men så havde by fogden 20. jan. 1610 
i byeskemners og to borgeres nærværelse indført C. Antonisen 
i gården; der undtes ham end da respit til 31. jan. og gjordes 
ham denne dag endnu tilbud ; de penge, han havde nedsat, var 
ikke den ganske sum med rente, skade og interesse; han havde 
alene æsket skøde på gården, og hvis der af forseelse var ind
ført noget i æskningen mod hans begæring, burde G. Gellisen 
ikke fortabe sin ret der over. — G. Ridder svarede, at om han 
end ikke inden tredje solmærke havde tilfredsstillet G. Gellisen, 
så havde han dog entvigt gården; der G. Gellisen siden besøgte 
ham med rigens æskning til enten at erlægge pengene eller 
skøde ham gården, havde han efterkommet dette og tilbudt 
pengene. — C. Antonisen svarede, at pengene ikke vare ned
satte til tinge eller rådhus, men i byfogdens hus, hvilket ikke 
var lovligt1)* Dom: „Efterdi vi befinde, at vor borgemester 
oc raad i vor kiøpsted Kiøpenhaufn dend 13. octobris anno 1609 
haver tildømpt G. Ridder at betaile G. Gellissen inden trende 
soelemerker eller oc at indrømme bannom hans gaard oc giøre 
hannom der paa nøigactig skøde epter hans forpligts liudelse, 
oc der hånd same dom icke hafver efterkommit, haver hånd 
verit fororsagit at søge hannom med eskning och bekommit 
eskning ofver hannom beskrefvit den 18. decembris der nest 
efter; vi oc befinde, at hånd enda hafver gifvet hannom respit 
en monit, oc epter hånd icke enda haver erlagt hannom saeme 
summa pendinge, haver hånd ladet sig lougligen indføre udi 
gaarden, saa hånd dend hafver udi possession oc besiddelse,

indførselsbref, daterit den 20. januarii 1610, 
oc hånd dog med rigens ret haver eskit skøde 
hvilket hånd beklager af sin egen forseelse oc 
vere sket, i det hånd hafver begierit at motte

som hånd med 
for os beviste, 
eller pendinge, 
misforstand at
indføris udi vor oc rigens forfylgning, at hannom motte giøris 
udleg med skøde eller pendinge epter den esknings liudelse,
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hånd hafde forhverfvit, førrind hånd i gaarden .blef indført, oc 
G. Gellisen icke baade kand beholde gaarden oc fordre sine 
pendinge, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at G. Rid
der bør for denne vor oc rigens forfylgning kvit at vere.“ 
(Kiøpenhaufn.) Bdb. 1609—18, 31—37.

x) Byfogdens oven anførte attest lyder på indsættelse i 
retten.

10. mårs. Morten Skinkel til Østrup forfulgte (for
deling, indlæg) Povil Nielsen, indvåner i Odense, til at be
tale 460 dir. med rente, som han 16. febr. 1598 havde givet 
si. Hans Norbye til Uggersløufgaard brev (fr.) på, der var 
underskrevet af Ifver Venstermand til Perstrup som forlover. 
Dette brev var ved arv tilfaldet H. Norbyes søster jomfru 
Ellidse Norbye, og da hun ved M. Skinkel lod kræve pengene 
hos I. Venstermand, som da bode i Malmøe, gav denne til sik
kerhed et pantebrev af 1. mårs 1602 (fr.) på en gård i Laake- 
rup og én i Vintre mod at få P. Nielsens brev udleveret. Da 
I. Venstermand straks efter døde, købte M. Skinkel disse gårde 
af hans fader Knud Venstermand ved skøde 4. apr. 1602 og 
fik af samme i betaling for udlæg P. Nielsens hovedbrev samt 
skadesløsbrev til I. Venstermand af 16. febr. 1598 (fr;) og 
følgebrev af 23. juli 1602 (fr.); da M. Skinkel nu vilde give 
Ellidse Norbye brevet tilbage, vilde hun ikke tage imod det, 
så han selv måtte tilfredsstille hende og tage hendes følgebrev 
af 27. juli 1604 (fr.). — P. Nielsen mødte og vedstod gælden, 
men i rette lagde I. Venstermands gældsbrev på 300 dir. og 
register på adskillige varer, denne havde modtaget hos ham; 
ligeledes havde han regnskab med M. Skinkel, som hængte i 
trætte til landsting. Da have vi lagt os der imellem og forligt 
dem så, at M. Skinkel har afståt de 460 rdl. med rente og al 
trætte mellem dem skal være død og magtløs. (Nyborg slot.) 
Bdb. 1609—18, 37—43.
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13. maj. Peder Christensen skrifver, borger i Sven- 
borrig, forfulgte Simon Pedersen, borger sstds. til at betale 
sine håndskrifter af 1601 og 1607. „Da fordi deris rette siette 
uges tegtedag indfalt paa anden pindsedag, fant vi der paa saa 
for rette, at efterdi paa saadanne høitidelige dage hverken bør 
at holdes ting eller stefne emoed recessen och P. Christensen 
alligevel med vor och rigens stefning haver for os udi rette 
stefnit S. Pedersen i dag, som er anden pindsedag, at møde paa 
vort retterting, da bør S. Pedersen for denne vor oc rigens 
stefning kvit at vere och P. Christensen at tage paa nye rig
ens stefning, saafrempt hannom vidre der paa skader, dog fordi 
vi formerke dennom regenskaf at vere emellom, hafve vi for 
got anset och befallit, at de des midlertid ere ofver regenskab 
med hverandre udi uvillige dannemends nerverelse, som de 
enten self skal tilbevilge eller vor borgemester oc raad i vor 
kiøpsted Svenborg skal dennom tilforordne, oc hvis de da kand 
kiende, at dend ene blifver den anden gieid skyldich epter 
brefve, registre oc rigtige regenskabsbøggers liudelse, da det at 
fornøige oc betaile eller vidre vor och rigens stefning at bruges 
oc gaae derom saa vide loug oc ret kand vere“. (Silkeborrig.) 
Rdb. 1609—18, 43—44.

II. juni. Chresten Høg til Todbøl forfulgte (æskning) 
Chresten Prip til Søegaard til i overensstemmelse med vort 
brev af 11. maj 1611 (fr.), som udnævnte ham (C. H.) til værge 
for C. Prips søstre, jomfru Margrette og Dorritte Prip, og for 
C. Prips born, da han selv var blevet domt nederfældig af os 
og rigens råd x) og de ingen så nær slægt havde her i landet, 
som kunde forestå deres værgemål, — at udlevere breve, jorde- 
bøger, lodsedler m. m. så vel som en fosterion, han er sin son 
Ifver Prip skyldig; C. Høg havde fåt dom over ham af Hil- 
lersløuf herredsting 16. oktbr. 1610 (fr.), og hans æskning lød 
på: hvis jordegods han havde udsat af si. fru Inger Skrambs 
gods, så han (C. H.) ubehindre kunde få C. Prips borns, Ifver
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og Dorritte Prippes, anpart, og det løsøre C. Prip var sine 
born pligtig, nemlig: 900 rdlr., 2 opgjorte sænge med 2 gode 
bolsterdyner, 2 bolsterhoveddyner, 2 gode dundyner, 2 par 
gode hollandslerreds lagener, 2 par store puder med vår over, 
2 „kramsenkleder“, hver så god som 10 dir., 100 rdlr. med to 
års rente; det guld, som C. Prip med sin si. hustru havde ud
sat i pant til Jens Ifversen i Randsbol; det guld, som tilkom 
hans datter Dorrette Prip, og det han er sin son Ifver skyldig 
for sin møderne arvelod til ophold og skolegang. — C. Prip 
mødte med indlæg, hvor efter han i gode mænds overværelse 
havde gjort skifte og jævning med sine søstre, så de selv havde 
bekommet deres jordegods efter deres kvittanses indhold; hans 
afg. søsters jordegods og gældbreve stod ham og søskende uskiftet 
imellem; sine borns jordebøger og lodsedler havde han overant- 
vordet, og deres penge vilde han erlægge til den tid, det brev 
omformeldte, som han der på givet havde; han vilde selv holde 
sin son til skole og forestå hans nødtørft. — C. Høg svarede, 
at han intet fordrede om det, han havde bekommet, men det 
C. Prip efter sit brev endnu burde overantvorde; da C. Prip 
var en lovfældt mand, burde han komme videre til sin forfølg
ning over ham. Dom: „Efterdi vi befinde, at C. Prip er af 
os oc Danmarkis riges raad dømpt nederfeldig oc derfor icke 
er den mand, der bør at hafve nogen gienmele udi retten emoed 
lougen; disligeste efterdi C. Høg haver forhverfvit domb ofver 
hannom til Hillersløuf herritsting, at hånd burde fraa sig at 
levere til C. Høg, hvis hånd i saa maade er hans tvende børn, 
søster oc svoger pligtich med rette efter brefve oc segels 
liudelse, epter hvilken domb hannom er eskning ofvergangen 
til herritsting och landsting, hvilken dom oc eskning endnu 
staar ved sin fulde magt oc er ustefnt, oc hånd hverken til 
herritsting, landsting, ei heller her for os hafver vilt rette for 
sig, och lougen formelder, at felt mand at lougen maa ingen 
mand søge, om hånd fanger nogen delle, fast minder den, som 
af os oc Danmarkis riges råd er dømpt nederfeldich, da sagde
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vi der paa saaledis af for rette, at C. Prip icke er saa lougfast, 
at hånd maa spilde C. Høgs louglig forfylging efter forskrefne 
domb, herridstings oc landstings eskning, hvilke endnu staar 
ved magt oc er ustefnit, men finder hannoin til igien at tage 
vor oc rigens forfylging ofver Chresten Prip, som hånd den 
nu sluppit bafver“. (Silkeborrig.) Rdb. 1609—18, 44—47.

x) KRRD. af 26. mårs 1610 lyder på, at Kristen Prip 
dommes til lovfældt at være.

30. septbr. Gellis Gellissen, borger i København, for
fulgte (æskning) ved Carl Antonisen som fuldmægtig Gødert 
Ridder sstds. til at efterkomme borgemester og råds dom 
13. oktbr. 1609 (fr.), hvor ved han i henhold til sit brev af 
24. jan. 1609, der lød på 300 rdl. og 230 dr. hver til 32 sk. 
Ib., som var tilfaldet G. Gellisen efter Lennert Plum, skrædder, 
var domt til inden 3 solemærker at betale gælden eller G. G. 
efter danemænds vurdering søge sin betaling i G. R.s for 
pengene pantsatte gård på Østergade på hjornet ud til Pille- 
strede og G. R. give skøde og forvaring der på. Da G. R. 
ikke havde efterkommet dommen, havde byfogden den 20. jan. 
1610 i byskæmnerens og tvende borgeres nærværelse indført C. 
Antonissen i gården og givet indførselsbrev (fr.) der på; med 
skriftligt tilbud (fr.) bevistes dernæst, at G. Gellisen til over
flod den 31. jan. på rådhuset havde tilbudt Gødert, at han 
endnu inden aften kunde slippe med at betale sin gæld og 
omkostning og efter statholders befaling forpligte sig til, at 
Gellis skulde have forkøbsret til gården efter vurderingen, om 
Gøddert ikke selv kunde beholde den; da Gøddert ikke vilde 
samtykke dette, havde han måttet søge ham med æskning og 
æske skøde og forvaring på gården efter dommen. — G. Ridder 
mødte og berettede, at G. G. tidligere havde forfulgt ham med æsk- 
ning, men han var blevet kvitfundet ved vor og rigens dom 
13. febr. 1611 (fr.)1); der G. Gellisen nu på ny besøgte ham 
med rigens æskning, havde han til bytinget 4 tingdage haft

25



386 Kongens og rigens domme

pengene tilstæde og villet rette for sig, og i rette lagde her 
om et tingsvidne af 10. juni2) 1611, som end videre lød på, 
at C. Antonisen svarede, at han, når G. Ridder vilde give G. 
Gellissen skøde på gården på hjornet af Østergade og Pille- 
strede, vilde modtage kost og tæring af ham, hvilket G. 
Ridder ikke vilde samtykke. Her efter påstod G. Ridder 
nu, at G. Gellissen burde annamme sine penge og han nyde 
sin gård igen. — G. Gellissens fuldmægtig svarede, at den 
dom, som G. Ridder i rette lagde, ikke var udgivet i den men
ing, at den kunde forholde ham sin lovlige tiltale på ny med 
rigens æskning, men G. Ridder var af den årsag kvitfundet, 
at der af forseelse i den forrige æskning var indført, at ham 
skulde gores udlæg med pendinge eller skøde; han havde der
for ladet den forfølgning falde og på ny forhvervet æskning 
og lovdagsbreve over ham. af hvilke de tvende allerede vare 
brudte, for end han tog genbrev; han burde komme til sin for
følgning og G. Ridder give kost og tæring efter rigens ret. 
Da have vi lagt os der udi at ville forhandle dem i mellem 
til mindelighed, hvilket dog efter lang underhandeling ingen 
frugt kunde skaffe hos G. Ridder, som var endelig dom begær
endes. Dom: „Efterdi vi befinde, at vor borgemester oc raad 
i Kiøpenhafn den 13. octobris 1609 haver tildømpt G. Ridder 
inden trende soelmerke at skulle tilfredsstille G. Gellissen, eller 
hånd da epter uvillige dannemends vurdering motte søge sin 
betalling i forskrefne gaard oc G. Ridder at giøre hannom 
skøde oc nøigactig forvaring derpaa efter hans forpligts liudelse, 
som det sig burde, och der hånd saeme dom icke haver efter- 
kommit, haver G. Gellissen epter borgemester oc raads befal- 
ling ladet sig lougligen indføre udi gaarden oc den haver udi 
possession oc besiddelse, som hånd oc med indførselsbref da- 
terit den 20. januari 1610 for os beviste, oc gaarden siden 
efter borgemester oc raads befalling af otte uvillige dannemend 
dend 27. juli der nest efter er hannom tilvurderit, hvilket hånd 
och med en reversal udaf Kiøpenhafns raadstuebog for os be-



1611. 387

viste, oc vor forrige rigens domb x), som G. Ridder sig paabe- 
rober, icke kand forstaaes eller hedentyes, at G. Gellissen 
skulle gandske hafve tabt sagen, fordi G. Ridder paa den tid 
for dend vor oc rigens forfylging blef kvit funden, som skede 
af den orsag, at Gellis icke baade kunde beholde gaarden, som 
hånd hafde udi possession, oc fordre^sine pendinge, men det jo 
motte vere hannom frit forre paa nye at reise sin eskning ofver 
hannom epter borgemester oc raads dombs liudelse, som endnu 
staar ved sin fulde magt, oc hånd fordi er blefven fororsagit 
hannom paa nye med rigens eskning at søge, efter hånd enda 
hærdes ved borgemester oc raads dom at efterkomme, oc til 
Kiøpenhafns byeting haver faait eskning ofver hannom beskref- 
vit den 18. aprilis der nest epter, oc hånd da hafver udeskit 
skøde oc forvaring paa same gaard epter borgemester oc 
raads domb, hvor efter hånd paa nye er indkommen med han
nom udi rigens ret och det icke for os bevisses, at G. Ridder 
enten til hans verneting, ei heller her for os haver verit ofver- 
bødig borgemester och raads dom at ville efterkomme, ti sagde 
vi der paa saaledes af for rettej at G. Gellissen bør vidre at 
komme til vor oc rigens forfølging ofver hannom, som hånd 
den nu sidste gang sluppit hafver, emeden oc ald dend stund 
borgemester oc raads dom oc byetings eskning stande ved deris 
fulde magt“. (Silkeborg.) Udb. 1609—18, 47—53.

x) Se ovfr, s. 380—82. 2) Ovfr. s. 380 siges: 30. juni.

Kongens og rigens domme 1612.

4. febr. Her Hans Stage, kapellan til Gråbrødre i 
Odense, forfulgte (æskning) Simon Pedersen, borger i Sven- 
borg, til i henhold til sit brev af 4. juli 1607 til sine tvende 
stedotre Marrine Andersdotter og Kierstine Andersdotter, af 

25*
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hvilke den ene var her H. Stages hustru, at betale ham på sin 
hustrus vegne et restbeløb af fædrene arv af 32 rdlr. 8 sk.— 
S. Pedersen mødte og forlangte, at H. Stage skulde være over 
regnskab med ham. Da have vi lagt os der imellem og dem 
forligt så, at S. Pedersen til Svenborg byting 17. febr. skal 
betale i gæld, kost, tæring og brevpenge 44 rdlr.; hvis det ikke 
sker, tager H. Stage igen vor og rigens forfølgning over ham. 
(Nyborrig slot.) Råb. 1609—18, 53—54.

13. juni. Otte Urne til Søgaard på sin broders, Erik 
Urne til Søegaard, hans vegne forfulgte (æskning) jomfru 
Kierstine Olde land til Ølstedgaard med sin lovværge til 
med skade, kost og tæring at betale en fordring på 450 dir. 
på Pofvel Nielsen, borger i Odense, som han ved opladelsesbrev 
åf 21. decbr. 1603 (fr.) havde fåt overdraget af Jacob Ulfeld 
til Ulfeldsholm, råd og rigens kansler, der havde fåt den ved 
som forlover at måtte betale for P. Nielsen til Niels Fries, og 
for hvilken fordring P. Nielsen havde udgivet til J. Ulfeld sit 
brev af langfredag 1601 (fr.), som hendes afg. fader, Lavrids 
Oldeland til Vreloufgaard, havde medforseglet som forlover. — 
For jomfru K. Oldeland mødte som fuldmægtig Mads Nielsen 
i Findstrup, og endog han ingen skriftlig fuldmagt havde til 
at svare for hende, er han dog af vederparten godvilligen stædt 
til genmæle. Han i rette lagde jomfru K. O.s indlæg, hvor i 
hun formente, at hendes faders løfte for P. Nielsen „er med 
beskeden“, idet P. N.s brev lød på at betale de 450 dir. inden 
10 år med 50 dir. om året; P. Nielsen var ikke blevet på
mindet til byting eller rådhus: „eftersom jeg formener, at hans 
bref formelder, at han skulle tiltalles1) for samme sin gieid 
før, end hans forlofver 2)“, skete der hende for kort ved, at han 
ikke blev tiltalt, skont han var en bosiddendes mand og veder
hæftig, og Erik Urnes følgebrev også formældte, at P. Nielsen 
skulde tiltales; da desuden hendes fader var død, før de 10 år 
vare ude, som var bedaget P. N., burde hun være kvit for den
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tiltale og hovedmanden selv svare til sin gæld. — O. Urne 
svarede, at L. Oldeland havde forpligtet sig til at holde J. 
Ulfeld skadesløs, hvis ikke P. Nielsen til den bedagede termin 
fuldgjorde samme forskrivning, og da han nu efter L. Oldelands 
død havde måttet søge hans arvinger, burde han komme videre 
til sin forfølgning. Dom: „Epterdi vi befinde eskning at vere 
jomfrue Kierstine Oldeland til herridsting oc landsting ofver- 
gangen for forskrefne 450 dl. hofvidstoel efter hindes afgangen 
fader L. Oldelands løfte oc forskrifnings liudelse, hvilke esk- 
ninger endnu stande ved deris fulde magt och urøggede, och 
hun deremoed intet hafver fremlagt, hvor med hun kunde afbe
vise same gieid at vere betallit eller fuldgiort, ei heller nu 
noget lader fremlegge, hvor med hun kand rette for sig, ti 
sagde vi der paa saaledes af for rette, at Erik Urne bør vider 
at komme til vor och rigens forfylging ofver jomfrue Kierstine 
Oldeland, som hånd den nu sluppit haver, emeden och ald den 
stund forskrefne herridstings oc landstings eskninger «stande ved 
deris fulde magt“. (Nyborrig.) Bdb. 1609—18, 55—60.

x) JRdb.: betalles. 2) I Povl Nielsens brev hed det: men 
dersom P. Nielsen . . herudi fantes forsømmelig, at forskrefne 
450 dir. udi 10 aar icke blefve Jacob Ulfeld . . betaide . . . 
da bepligter jeg mig Lavrids Oldeland o. s. v.

10. novbr. (Nærv. Axel Brahe til Elvid, råd, embeds
mand i Pallum kloster.) Corvids Ulfeld til Bavelse, em
bedsmand til Rugaard, forfulgte (æskning) ved fuldmægtig 
Povel Nielssen, borger i Odense, til i henhold til sit brev 
af 2. apr. 1611 om, at C. Ulfeld, som havde lovet for ham til 
Magdalena von Hamsfortt for 300 dir., skulde kunne annamme 
hans staldgård, liggende tvert over for hans port, hvis han 
(P. N.) ikke betalte hine penge til 20. dag jul forstkommendes, 
samt i henhold til dom af Odense rådhus 2. mårs 1612 til at lade 
ham overtage hin staldgård og selv indfri den fra sine tvende 
sonner, til hvem den var pantsat. — P. Nielsen mødte og for-
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mente at have regnskab mod C. Ulfeld. Da have vi lagt os 
udi og således forhandlet, at P. Nielsen endnu skal have 3 
ugers respit til at tilfredsstille C. Ulfeld efter borgemester og 
råds dom; hvis han der udi findes forsommelig, tager C. Ulfeld 
igen vor og rigens forfølgning over ham. (Odense.) Tldb. 
1509—18, 60—63.

Kongens og rigens råds domme 1613.

31. maj. (Overvær, kongen og alt rådet,) Jacob Jørg
ensen i Mollerup tiltalte (indlæg) Ifver Jul til Villestrup, 
landsdommer i Nørre Judland, for en dom, han havde afsagt 
den 24. novbr. 1612 (fr.) sammen med afg. Envold Krusse i 
en sag mellem ham og fru Anne Hardenberg til Vedtofte, 
Johan Ruds enke, og derved dömt et fæstebrev, som J. Jørg
ensen havde udgivet til Christen Jensen i Fridskilde på kirk
ens tiende i Nørhaa sogn, magteløs og ham at stå fru A. H. 
til rette; denne dom havde de funderet på deres to andre 
domme af 12. maj og 29. septbr. 1610 (fr.) og desuden afsagt 
den, mens han var i København med afg. Johan Ruds tvende 
regnskaber af Ørum læn, som dennes arvinger skulde forklare 
på rentekammeret, og med mandtal på fem forbodne skatter, 
han havde latiet opberge i lænet; hans hustrus fader var blevet 
tiltalt om at fremlægge hans skudsmål, og dog måtte hans 
hustru ikke fange indført i deres dom et eneste ord af sin be
retning, som hun selv havde underskrevet; dommen burde ikke 
komme ham til skade på ære og lempe. Hid stævnet var fru 
A. H. og flere, som havde været fuldmægtig for hende i sagen, 
samt C. Jensen i Fredskilde med fæstebrevet. — I. Jul mødte 
med: 1. tingsvidne af Nørhaa birketing 9. avg. 1609 om, at 
Jens Pedersen i Fredskilde havde tilsagt flere birkemænd at
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yde ham kirkens tiende på kærve efter kgl. majts. brev. 2. 
tingsvidne af samme ting 21. febr. 1610, hvor i var indført 
fæstebrev på samme tiende, dagtegnet Ørum slot den 12. avg. 
1609 og udgivet til Christen Jensen i Fredskilde af Jacob 
Jørgensen i Mollerup, ridefoged over Ørum slots læn på J.
Rud til Møgelkier, befalingsmand på Ørum slot, hans vegne
og gode behag; i indlæg1) påstod I. Jul, at hans dom burde
blive ved magt og J. Jørgensen give ham kost og tæring.
Dom: „Epterdi det befindis, samme festebref, som J. Jørgen
sen bafver udgifvit, med hans egen haand skrefven och under- 
skrefven at verre, och samme festebref formeller paa Johans 
Ruds veigne och gode behaug, end og han nogen rom tid til- 
forne ved døden skal verre afgangen, det och befindis, at Ørum 
slot och len frue Anne Hardenberg af os at verre med forient 
och hinde lefverit før ind samme festebref epter sin datum er 
udgifvit, och J. Jørgensen da vor af samme t[i]eniste, der hånd 
udgaf samme festebref; sammeledis J. Pedersen, som hafde vort 
bref paa samme tiende, at hafve lefvit baade anno 1608 (som 
J. Jørgensen hafver vedgaaet sig samme festebref at hafve ud
gifvit) saa vel som anno 1609, samme bref er daterit, och icke 
med nogen J. Pedersens tilladelse eller følgebref bevistes han- 
num samme festebref eller kirketiende at hafve afstaaen; det 
och er giort bevisligt, at J. Pedersen hafver ladet tilsige sogne- 
menden hannum och ingen anden samme tiende at yde, saa det 
hannum sin lifstid hafver epterfult indtil anno 1610, hånd ved 
døden afgik, och icke Christen Jensen; det och befindis, at C. 
Jensen ingen stedsmaalspenge til kirkevergerne paa kirkens 
veigne for samme tiende at hafve udgifvit eller sig udi kirke
bogen ladet indskrifve, och forskrefne festebref, som paa Johan 
Ruds gode behag er udgifven, icke med hans stadfestelsebref 
er confirmerit; J. Jørgensen icke heller kunde bevise at hafve 
verret i vor rentekammer med regenskaf och mandtalsregister 
dend tid, vor landsdommers domb er udgangen, ti det befindis, 
at rentemesters kvitandze er daterit och udgangen dend 1. no-
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vembris, och dommen, hånd sig ofver besverger, er udgangen 
dend 24. novembris der efter, och epterdi vore landsdommere 
epter forberørt leiglighed hafver udi dierris første domb fundet 
samme festebref machtløes at verre och udi dend anden domb 
tildømbt hannum derfor at stande frue A. Hardenberg til rette 
och udi dend tredie domb hafver dømbt J. Jørgensens festebref 
urichtig och løgenachtig udgifvit at verre, och hånd derfor til- 
børligen burde at stande til rette, da sagde vi der paa saaledis 
af for rette, at vore landsdommers domme bør ved macht at 
blifve, och hannum plichtig at igiengifve dennum billig kaast 
och tering“. Hdb. 23, 1—10.

Landsdommerens bevisførelse er optaget i domslut
ningen.

31. maj. {Overvær. de samme.) Clavs Daa til Rafn- 
strup tiltalte Peder Munk til Estvadgaard, fordi han tilholdt 
sig et fiskeri i Skifve å ovenfor broen fra Heselberggaarde og 
til Skifve fiskegårde og formedelst et låsbrev, han havde på- 
skudt til Skifve byting, formente Skifve borgere deres fiskeri i 
åen på deres forstrog og for deres grund og ejendom; af en 
gammel kontrakt fremgik, at borgerne havde haft fiskeriet der, 
mens her Niels Høg havde Heselberggaard, - og i P. M.s lås 
var det ikke specificeret, at han havde åen til endeis fiskeri. 
Kontrakten (fr.) lød: „Vi epterskrefne Erik Kaas med guds 
naade biskop i Viborg, Tamis Ifversen, høfvidsmand paa Skifve, 
Kield Ifversen til Astorp, Glob Krabbe til Østergaard, Anders 
Skiel til Heignit, Ifver Kaas til Nørgaard, Jens Hvas, provist 
paa Spøtterup, Vebner Nielsen skrifver, landstinghører, Las 
foged, borgemester i Skifve, Jens Christensen i Savstrup, Peder 
Rambsing och Sten Jensen i Smollerupgaard, som herritsfouged 
er, giør vitterligt med vor obne bref, at aar epter guds biurd 
1517 dend mandag, som vor sanctorum Petri et Pauli aposto
lorum, vore vi forsamblede hoes Skifve aae med mange flere 
dannemend at forhandle om dend trette, som vor emellum vor
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naadigste herris borger i Skifve, bisdombs Ørslef kloster och 
Anders Skiels tienner paa dend ene och her Niels Høg ridder 
til Eskier paa dend anden side paa dend forstrog, som her 
Niels Høg kiendis ved fra Heselbergsgaards fiskegaard, da blef 
de endeligen forligt och tallet (!) at holdis ubrødeligen til evig 
tid i saa maade, som epter stander, at alle disse epterskrefne 
mend, som boer paa begge sider ved forskrefne aae och hafver 
enge eller del, som skiude ud til aaen, skal ei sette lenger end 
fra landet och til midstrømb, som er half aaen ofver paa enten 
sider, som hafver verret af arilds tid, och et hundrede faugne 
emellum hver garn paa begge lande, saa at ingen garn kommer 
nermere til haabe at stande i aaen paa begge lande end et 
hundrede faugne emellum hver garn, och skal ingen hafve 
vaadedret emellum Skifve fiskegaarde och Heselberggaards 
fiskegaarde; findis nogen, som giøer her emoed, och blifver det 
hannum bevist ofver med uvillig dannemend, da skal hånd 
hafve forbrut tre mark liubsk emoed hans hosbunde och tre 
mark liubsk emoed her Niels Høg eller hans arfvinger, under
tagen Gammelgaards gaardsteder, som hafver verret frie op
standende fiskegaarde af arilds tid til Ørsløf kloster och hendis 
forstrog fra Skifve fiskegaarde och til Gammelgaards gaard
steder; at saa ubrødeligen skal holdis, [ere] vix) hengendis voris 
signetter med her Niels Høgs indseigel under dette bref; da- 
tum ut supra.“ — P. Munk lod ved fuldmægtig berette, at 
han havde fåt låsebrev af 26. juni 1575 (fr.) på sit gods, og i 
det var indført et brev af Hindboe herredsting om, at 24 mænd 
vandt, at den endel og mark, som Sti Vestennie indvorde til 
Heselberggaard, havde været frit enemærke dertil af arilds 
tid, og at Heselberggaards fiskegårde have været fiskegårde af 
arilds tid og haft fri forstraag til Skifvegaard, og aldrig havde 
nogen haft vodedret eller settegarn over åen der i mellem, som 
låsebrevet ydermere indeholder uden dog at formælde om nogen 
endeis fiskeri i Skifve å. — C. Daa mente, at dette låsbrev 
ikke stred imod hin kontrakt, i det det omtalte 24 mænds
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vidne i alle punkter stemte med kontrakten; det fiskeri, som 
låsbrevet omtalte, kunde nemlig efter de 24 mænds vidne kun 
være på hans forstraag og ikke hedentyes til endeis fiskeri; 
Skifve borgere burde efter recessen 2) og håndfæstningen 8) nyde 
fiskeri for deres grund og forstraag i åen mellem Skifvebroe 
og Heselberggaard; hvis P. Munk skulde nyde åen fra Hesel- 
berg fiskegård til Skifvegaard for frit endel, kunde lænsmanden 
på Skifvehus ikke have der sin nødtørftige vand til brøggers, 
baggers, stegers og slottens behov, uden han havde det i P. 
Munkis vilje og minde. Dom: „Epterdi vi befinde en con- 
tract at verre udgangen anno 1517 emellum Skifve borgerre 
och her Niels Høg, som klarligen formeller, at alle de, som 
boe paa begge sider ved aaen och hafver enge eller del, som 
skyder ud til aaen, skulle ei sette lenger end fra landet och 
siden til midstrømme, som er half aaen ofver paa enten sider, 
som hafver verrit af arilds tid, och et hundrede faugen emel
lum hvert garn paa begge lande och ingen at hafve vaadedret 
emellum Skifve fiskegaarde och Heselberggaards fiskegaarde, 
och P. Munkes laasebref icke specificerer eller tilholler hannum 
nogen endeis fiskeri udi samme aae alenne at verre berettiget, 
mens stemmer ofver ens med forskrefne contract och alleniste 
formeller hannum at skulle hafve frie forstraag til Skifve 
gaarde, formedelst hvilke ord hånd villet tilholde sig samme 
fiskerie for sit endel allenne, end og at samme ord icke kand 
hedentyes hannum til nogen endeis fiskerie for sig alene at verre 
berettiget, da sagde vi der paa saaledis af for rette, at Skifve 
borgere bør at hafve frie fiskerie for deris egen grund epter 
lougen, recessen och forskrefne contracts indhold och P. Munkes 
laasebrev dennum deremoed icke at forhindre“. Hdb. 23, 
10—14,

x) Hdb.: hengeDdis vi. 2) Reces 1558 § 31. 3) Håndf.
1559 § 6, 1596 § 6.

31. maj. Claus Daa til Rafnstrup tiltalte Peder Munk
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til Estvadgaard for Brarup mark, som denne havde kjøbt, og 
havde hidstævnet Otte Skiel til Hammelmoese, befalingsmand i 
Duholmbs kloster, som havde mageskiftet samme ejendom til 
os og kronen. C. Daa berettede, at Kristian III. ved brev af 
tirsdag næst efter vor frue dag kyndermisse 1546 x) (fr.) havde 
givet Skifve by en ejendom i Brarup; af denne havde Cristen 
Eskisen, borger i Skive, dristet sig til at sælge en part til P. 
Munk, og skont P. M. havde lagt en part af ejendommen under 
Egerisgaard og brugt en part til Estvadgaard, så havde han 
dog hverken efter loven eller kgl. mandater skøde der på, men 
aleneste et købebrev; der havde ofte været kæret og klaget 
der over, så ejendommen havde ikke efterfulgt P. Munk rolig 
i 20 vinter efter recessen2); det købebrev, som ikke var gjort 
til tinge men udgivet og dateret i Viborg, burde ikke komme 
Skive by til skade. — P. Munks fuldmægtig mødte med ind
læg, hvor efter en borger i Skifve med brev og segl havde 
skødet P. Munk en ejendom i Brarup mark, som havde fulgt 
ham ulåst og ukært i 35 år; den burde som tilforne følge ham. 
Han i rette lagde dom af Viburg landsting 15. juli 1609, hvor 
i findes indført Cristen Eskesens skødebrev af Viborg 4. jan. 
1574 til P. Munk på en ejendom i Skifve sogn, Fiends herred, 
nemlig Femagger, en fald jord norden ved Glapstrup, de to 
agre norden ved Christoffer Galschiøttis ager i Gammelgaard 
og sønden til Egerisgaards ager, de tre agre norden til Jens 
Olufsens, borger i Skifve, hans ager og ud til digen; item en 
engdel i den holm sønden til Borum eng, nemlig de tre parter 
af holmen fra J. Olufsens engdel og sønder på til åen, og end 
da et engskifte i Jegeris mark sønden til Jegerisgaards eng og 
norden til Anders Pedersen, borger i Skifve, hans engskifte; 
dommen lød på, at eftersom noget af den jord, C. Eskesens 
skøde pålyder, er afhændet af Otte Skiel til kgl. majt., og 
denne byder C. Holk at lægge samme gård Jegeris, nogen ager
jord og et stykke eng under Hald slot og indskrive det i 
jordebogen, og C. Hammer til kende giver, samme jord og eng
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at være af den ejendom, P. Munkes skøde pålyder, da vidste 
vi os ikke dommere i den sag at være. — C. Daa nægtede, 
at ejendommen havde fulgt P. Munk roligen og i rette lagde 
der om 3 tingsvidner af Skifve byting 1584, 1591 og 1609. — 
Christen Nielsen, borger i Aalborg, i rette lagde Otte Skiels 
indlæg, hvor efter han, som var blevet citeret af borgemester 
og råd i Skifve, havde tilskiftet kgl. majt. Jegerisgaard i Finds 
herred, Hals læn, som var tilfaldet ham efter sin fadersøster, 
fru Karinne Skiel, og der Oluf Rosenspar til Skarolt og Christian 
Holk til Søeboe efter kgl. befaling besigtede gården, bekendte 
bønderne, at de gav 1 td. korn årlig af et stykke særjord, som 
siden blev tilskiftet kongen med gården; det havde fulgt gården 
længere end 35 år, og det er ikke af Skifve borgere bevist, at 
dette stykke jord er af den jord, som P. Munk afkøbte en af 
deres medborgere, og det klagevidne, de havde forhvervet, var 
ikke drevet lovlig efter recessen3) og derfor af ham blevet 
stævnet til landsting; den jord burde følge Jegerisgaard til 
sagen blev pådomt til landsting. Dom: „Epterdi vor her far
fader hafver anno 1546 perpetuerit och underlagt til Skifve 
bye en eigendomb udi Finds herrit, kaldis Brarup mark, at 
skulle blifve til vor kiøbsted Skifve til evig tid, och det be
find is, at P. Munk anno 1574 hafver forhverfvit en skiøde af 
Christen Eskisen i Skifve paa samme eigendomb, som er emoed 
byens previlegier och vor her farfaders bref; samme skiøde 
icke heller findis til tinge at verre udgifven, men i vor kiøb
sted Viborg och lougen4) 1. bogs 37. cap. formeller: paa tinge 
skal mand jord skiøde och ei andensteds; samme eigendomb 
icke heller P. Munk roligen hafver epterfult, men paa atskil- 
lige tider der paa er kiert och anklaget paa Skifve byes vegne, 
da sagde vi der paa saaledis af for rette, at forskréfne eigen
domb bør at følge och blifve til Skifve bye epter høigbemelte 
vor her farfaders bref til evig tid och forskrefne skiøde, som 
er gioert emoed lougen. bør machtløes at blifve och icke at 
komme Skifve bye til hinder eller forfang paa samme dieris
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eigendomb. udi nogen maade, och epterdi O. Skel en part af 
samme eigendomb hafver bekommit af P. Munk och os dend 
hafver tilskift, da dersom O. Skiel formenner sig der udi at verre 
sket forkort, da at gaa derom emellum P. Munk och hannum, 
hvis ret er“. Hdb. 23, 14—20,

Brevet er trykt i Danske kancelliregistr. 1535—50 s. 
283—84. 2) Reces 1558 § 50, • ) Reces 1558 § 14, 4)
Jyske lov.

31. maj. Anne Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen, 
borgemester i Rudkiøbing, tiltalte ved fuldmægtig Niels Gaas 
til Hiortholm, landsdommer på Langeland, fordi han havde ved 
magt domt en sandemænds afsigt anlangende Johan Oelsen, 
ridefoged der på landet, som havde dræbt hendes husbond; der 
i rette lagdes: 1. dommen af Langelands landsting 11. mårs 
1612, hvor i er indført tingsvidne af Rudkiøbing byting 5. 
novbr. 1611 om, at C. Nielsen i Krageholm havde vundet, at 
nogen tid forleden var han til N. Nielsens, borgemesters, og 
der sad J. Oelsen og Frederik skrifver ved bordet og drak; 
der efter ginge de ud af huset og stode ved brønden på gaden 
hart ved en time; så kom Frederik ind og bad Peder Tom
mesen1) gå ud til Johan, men borgemester sagde, at han ikke 
havde tid, vi haver noget at bestille til sammen; nu kom Jo
han i forstu ven og der borgemester så ham, drak han ham til 
med et glas mjød; Johan svarede noget der til og så blev 
glasset, som stod på bordet, sønderslagen med hans hånd, og 
det var ikke af vanvare; da sagde skipperen: „hvi siar i saa 
glasit sønder for dend erlig mands næse“ og stødte ham ud 
af doren, så han faldt baglends ud; Johan kom ind igen og 
satte sig ved bordet, og nu hørte vidnet, at han drog sit værge, 
men det var så mørkt, at han ikke kunde se det; så hug Johan 
i himmelen over bordet og borgemester rakte den venstre hånd 
frem; da løb vidnet ud i gården og bad folk komme ind, her 
er døde folk inde; der lysene bleve optændt, havde borgemester
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sin skade i hånden; andre vidner vandt lige så og, at de ikke 
så, at borgemester forbrød sig mod Johan. Tingsvidne af 
samme dag viste, at 6 borgere i byen vare udtagne af tinge 
til at syne skaden, og de sagde, at der var hugget 2 eller 3 
steder i himmelen over bordet, at der var slaget et krus i 
sønder og borgemester lå på sin sæng med skade i den venstre 
hånd og gav J. Oelsen skyld og sag der for. Efter et andet 
tingsvidne havde Morten Jensen i Rudkiøbing vundet, at han 
anden dagen efter, at borgemester havde fåt sin skade, var 
med at føre J. Oelsen over til Taasing, og da spurgte han 
denne ad, hvor borgemester lider; han svarede, at han vidste 
det ikke; J. Oelsen spurgte så: haver han fåt nogen skade, 
hvortil M. Jensen svarede: det ved i; J. Oelsen sagde så: fik 
han noget, da var det vel. Her efter havde sandemændene 
„tøiet och afsagt“, at det var vådesgærning. og svoret J. Oelsen 
til sin fred at beholde, og landsdommeren havde ikke kendt 
sandemændenes ulæmpe der i, da det ikke bevistes, at der 
havde været borgemester og J. Oelsen nogen usamdrægtighed i 
mellem, og det var at eragte, at den sidste vilde hævne sig 
over den skipper, som havde stødt ham baglends ud af doren. 
2. Anna Nielsdatters forsæt og ynkelige klagemål over, at 
hendes husbond var „drebt inden hans fire pelle“ af .Tohan 
Olufsen, som kom „giestendis til min hosbund och mig, och vi 
hannum hafver tracterit med øel och mad det bedste, vi kunde, 
saa er hånd opstaaet och hafver bødet gode nat och tackede 
for velgiort; ved en times tid der epter komb hånd ind igien 
och uddrog sit verge och hug himmelen neder ofver min hos- 
bunds hofvid, och min hosbund opstoed och ville afskaffe saa- 
dan motvillighed, ti han viste sig i ingen maade at hafve for- 
brut sig emod hannum, saa hafver hånd hugget hannum dend 
venstre haand i sønder, hvor af hånd fik sin banesaar och døde 
ottende dagen der epter; dermed jeg fattige bedrøfvede kvinde 
er blefven enke med 7 faderløese børn; saa vor byeskrifveren 
i Rudkiøbing och landstingskrifver och hafver sagen ei rette-
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lig indført hverken i sandmends afsigt ei heller i landsdommers 
domb, men alting henvent J. Oelsen til bedste, hvor fore vi 
stefnid skrifveren til landsting for hans ulempe, och landsdom
mer hafver fundet hannum kvit for voris tiltalle, setter vi der
for underdannigst udi alle rette, om landsdommer och sand- 
mend ei hafver gioert emoed lougen och recessen, epterdi loug- 
en2) udi dend tredie bogs 22. capitel formeller klarligen om 
mand dreber anden mand udi sit eiget hus, item recessen3) udi 
22. cap. formeller, om mand med raat raad farer til anden 
mands hus och dreber hannum, da er hånd fridløes derfore, 
efter som lougen och recessen derom videre formeller“. Ende
lig havdes der J. Oelsens egen bekendelse, der han lod sig 
føre af landet4) og havde talt med færgemanden5); det var 
derfor at erfare, at sådant ikke var sket af våde, men gjort 
forsætligen. N. Gaas mødte med indlæg, hvor i han henholdt 
sig til, at J. Olsen kun havde haft usamdrægtighed med en 
fremmed skipper, men ingen udstand eller trætte med den døde; 
man vidste end ikke, om denne havde løbet selv i værget, eller 
om J. O. hug ham, i det han mente at søge efter skipperen, 
som havde stødt ham baglends ud af doren; den afdøde havde 
ikke for nogen givet J. Oelsen sag, at han gjorde det med 
vilje, men samtykt i, at man førte denne af landet; derfor 
kunde det skete kun kendes for vådesgærning. Dom: „Epterdi 
vi befinde, at sandmend icke hafver anseit det vidnisbiurd, som 
klarligen hafver vundet om dederens bekiendelse, der hånd 
førde hanum ofver fergestedet, icke heller findis at verre ind
ført udi landsdommers domb; vi och befinde, at eptermaals- 
manden hafver skut paa flere och ydermere vidnisbiurd udi 
dend sag, som och skal hafve verret tilstede paa tinget, før 
end sandmend tøiet om samme drab, hvilke dog icke maatte 
stedis til forhør eller anseis, da efter slig leiglighed bør samme 
sag igien at hiembkomme til sandmend och denum plichtig 
verre epter hvis vidnisbiurd, som for dennum blifver ført, ende- 
ligen at kiende och tøie, enten J. Oelsen samme drab af vaade
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och nødverge hafver beganget, saa hånd bør at verre ved frid 
och boed, eller at hafve drebt sagisløes mand och bør derfore 
fridløes at verre, och naar samme sag der efter for vor lands
dommer igien indkommendis vorder, da hannum forplicht verre 
der udinden endeligen at kiende och dømme, hvis loug och 
ret er“. Hdb. 23, 20—26.

x) Det er formodenlig ham, der ndfr. kaldes skipperen. 
2) J. lov. 3) Reces 1558. 4) Nemlig Lange-land. 5) 
Se ovfr. s. 398.

I. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Niels G ød
er s en i Grisholt tiltalte Clavs Machabeus til Eterup, 
landsdommer i Sønder'og Nøre Halland, for en dom af 4. maj 
1611, hvor ved han havde stadfæstet herredsfogdens dom, der 
fradomte N. G. en tredje part i Grisholt, som han selv havde 
bortskødet, efter at den var lovlig lovbøden i fire herredsting. 
C. Machabeus mødte. Dom: Vor landsdommers dom bor ved 
magt at blive. Hdb. 23, 26—30.

I. juni. IfverJul til Villestrup, landsdommer i Nørre 
Judland, pa egne og medforloveres vegne, som er Peder 
Munk til Estvadgaard eller Styge Høg til Vang og Jost Høg 
til Krumstrup som P. Munkis hægtere, og Niels Krabbe til 
Tostelund samt fru Lene Jul til Oxholmb, Jørgen Dues enke, 
deslige pied fuldmagt fra Erik Lunge til Stoufgaard og sin 
medforlover Christen Tambsen til Tandrup, vor sekretær, 
tiltalte Christen Krabbe til at lade sin hovedgård Biørn- 
holmb med gods følge dem for ejdendom, siden de efter rigens 
forfølgning ved ridebrev 20. juli 1612 (fr.) vare bievne ind
førte for 10606 x/2 rdlr. lJ/2 mrk. 7 sk. i, hvad ejendommen 
kunde være bedre end 3440 rdl., for hvilken sum Ifver Løcke 
til Hafnø, Hertvig Kaas til Møllerup og Gude Galde til Ryum- 
gaard havde annammet godset efter deres pantebrevs lydelse, 
så sagsøgerne havde måttet udløse dem og deres fordring på
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C. Krabbe nu i alt var 140471/2 rdlr. lx/8 mrk. 7 sk«, i det 
de oprindelig havde sagt god for C. Krabbe til Jesper Rand- 
zov til Smaalle for 8000 rdlr. hovedstol og Ifver Jul til afg. 
fru Maren Krabbe til Vestergaard for 300 rdlr., hvilke penge 
C. Krabbe ikke havde betalt til rette tid, så de som hans for
lovere havde måttet indløse hans hovedbreve med rente og 
interesse; de havde både til tinge og ved gode mænd gjort 
ham tilbud (fr.), at han kunde indløse gården uden, at han 
havde gjort det. — C. Krabbe mødte med indlæg, hvor efter 
H. Kaas og I. Løckes fordring med omkostning ikke kunde 
beløbe sig så hojt som angivet, og han havde heller ikke kun
net få takseringen på godset at vide; fire gode mænd burde' 
granske og forfare det. Dom: „Efterdi I. Jul oc E. Lunge 
sambt deris medforlofvere er kommen udi atskillige løfter och 
udgift for C. Krabbe, saa de ved ridemend epter vor och rig
ens forfølling hafver ladet dennum indføre udi Biørnholmb 
gaard med mere goeds efter deris ridebrefs liudelse; vi och 
befinde, at forskrefne vore gode mend til tinge saa vel som ved 
gode mend hafver ladet tilbiude C. Krabbe samme gaard och 
goeds och verret ofverbødig det til hannum igien at opdrage, 
om hånd ville erlegge och betalle dennum deris udlagde pen- 
ninge med kost, terring och interesse, hvilket hånd dog icke 
hafver villet efterkommit, da sagde vi der paa saaledis af for 
rette, at epterdi Biørnholmb hofvidgaard med des tilliggendis 
gaarde, boelle och gadehuse, skofve och alt des rette tilliggelse 
hafver fult I. Jul och E. Lunge sambt dieris consorter epter 
ridebrefvens lydeke, da hvis de icke lougligen kand blifve der 
udført igien inden sex maanneder epter denne vor dombs datum, 
bør det denum for eigendomb angerløs at epterfølge och at 
giørre sig det saa nøttige, som de kand“. Hdb. 23, 30—36.

I. juni. Mogens Svab til Svabisholmb tiltalte Lauge 
Urne til Belteberg, landsdommer i Skåne, fordi han ikke 
kunde få endelig dom ved navn for. hvad en del af hans uge- 

26
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dagsbønder, som ligge ham næst ved gården, skulde betale i 
bøder, fordi de vare fredløs gjorte for nogle risgærder og sur
skov, de havde hugget i menige bys skov, så de kunde udlægge 
deres faldsmål; ikke helleir havde han kunnet få genpart af den 
fredløsedom. Hidstævnet var Mogens Giøe til Gunderslefholmb, 
befalingsmand på Sæbyegaard, som havde forhvervet samme 
fredløsedom, og nu i rette lagde M. Svab indlæg, hvor efter 
Svinneberg fælles skov for nogle år siden blev skiftet mellem 
bymændene og lodsejerne og „enhver sinne lycker och anpart 
tilrefvid med reb och raft“; siden havde han opelst og fredt 
sit lykke, hvor imod bymændene havde ladet slet ophugge en 
mose, så somme bekom 16 læs gærsel, somme ringere, uanset, 
at han havde den tredje part i al Svinneberg; da han talte 
dem til derfor, tilbød de, at han og hans tjænere måtte lade 
hugge på fælles, hvor de vilde, så meget de kunde have behov 
til gærdsel; men da hans tjæneré havde hugget 16 eller 17 
læs, lod M. Giøe tale dem til for ulovlig skovhug, og ting
fogden tildomte dem at lide efter recessensx) 30. kap. og efter 
8 eller 12 mænds granskning; landsdommer havde med urette 
ved dom 10.. novbr. 1610 (fr.) stadfæstet den dom og derpå 
samme dag domt hans tjænere fredløse. Den sidste dom lød: 
„Epterdi ofver forskrefne mend er domb och forføling gangen* 
at di bør at lide for samme høgge och afførsel epter lougen2) 
och recessens 30. cap. och icke di ville rette for dennum eller 
nogen paa dieris vegne, ti bør T. Christensen paa sin hos- 
bundis vegne bemelte mend dieris fried verre mechtig“. — L. 
Urne mødte og berettede, at bønderne bleve fredløs gjorte til 
landsting, fordi de havde siddet retten overhørig; fast et år 
efter havde M. Svabes fuldmægtig til herredsting og landsting 
opbudt 3 mrks. bøder for hver bonde og nedlagt de penge på 
landsting; M. Giøes fuldmægtig var ikke der med forndjet, 
fordi bønderne ikke forst havde udlagt bøder til herredsting 
og for „skoufhøgge“ og ej heller deres faldsmål til landstinget, 
dog havde han siden ladet sig ndje med de tre mrk. for hver
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bonde med så skel, at der måtte dommes, om de tre mark var 
ærlige eller uærlige tre mark, hvilken sag blev hjemfundet til 
herredsfogden, da han ikke udtrykkelig havde sat det i sin 
dom; herredsfogden domte de tre mark til at være uærlige 
bøder, og følgelig havde han (L. U.) ikke uforrettet M. Svabe 
i sin dom. Med brev fra M. Svabe af 29. jan. 1612 beviste 
L. Urne, at M. Svabe ikke havde villet tage dommen beskrevet, 
men i det sted med sin son sendt dette åbne brev til lands
tinget, hvor udi han foragter retten og de personer, kgl. majt. 
havde deputeret at holde rettergang, og forskyder sig fra her
redsting og landsting ind for kgl. majt., hvilket er imod re
cessen3); M. Svabe burde betale kost og tæring. Dom: 
„Epterdi vi befinde, at M. Svabis tiennere emoed ald loug och 
ret ere indragen udi Svinneberg fellids uskift skouf och der 
ulougligen hugget och afført en ung hesleskouf epter 8 och 12 
mends grandsknings indhold och derfor til herridsting anno 
1610 er tilfunden at staa til rette efter lougen 2) och recessen x), 
och epter de hafver sidet retten ofverhørrig och icke villet rette 
for dennum, ei heller nogen ville gange dennum udi hiemmel 
sted eller och opbiude dieris bødder, ere de af vor landsdom
mer til landstinget fridløs gioert, och M. Svabis tiennere icke 
hafver ladet opbiude dierris bødder och faldsmaal før ind anno 
1611, som vor nesten et aar epter dommen vor denum ofver- 
gangen; M. Svabe icke heller kunde bevise, at hånd for vor 
landsdommer skyld til nogen ubillig tid dommen at verre for
holden fore, och recessen30. cap. formeller: fordrister sig 
nogen at hugge eller hugge lade udi uskifte skofve, enten lods- 
eiger eller andre, da maa hver lodseigere, som hafver lod och 
del i samme skofve, delle derfor lige som det vor hugget udi 
hans ennemerke, da bør vor landsdommers domb ved macht at 
blifve och M. Svabe plichtig at igiengifve hanum billig kaast 
och tering“. Hdb. 23, 36—40.

J) Reces 1558. 2) Sk. 1. § 181. 3) Reces 1558 §§ 5,
8, reces 1576 § 1.

26*
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I. juni. Mogens Giu 11 en stiern til Biersgaard, embeds
mand på Varberg, tiltalte Clavs Machabeus til Etterup, 
landsdommer i Sønder og Nørre Halland. og Jens Madsen, 
landstingsskriver, for en dom de havde domt mellem J. Svendsen 
i Ulerød og hans medfølgere, der vare Svend Olufsen i Kirke- 
bek hans lovmænd, på den ene og tinghøreren til Faraads her
redsting på den anden side om den lovgang, de havde beganget 
med S. O. mod Peder i Blødgierde, fordi denne havde besigtet 
S. O., at han havde skudt til ham gennem et vindue i Flodsat; 
C. Machabeus havde domt i mod recessen ved at fundere sin 
dom på forrige landsdommers dom og domme herredsfogdens 
dom under og lovmanden sagløs uden at rejse eller fælde her
redsfogden; han burde tage dommen til sig igen, forklare den 
med udtrykkelige ord, så man kunde vide at rette sig der efter, 
og give kost og tæring. Dommen af 8. avg. 1612 (fr.) lød: 
„Epterdi min formand velborne Peder Madsen, fordum lands
dommer, hafver stadfest forskrefne louggang for en langsomme
lig tid siden, och tingfogden Jens Pedersen, [des] uanseit, hafver 
dombt forskrefne lougmend til at lide epter recessen och icke 
anseit forrige landsdommers domb, ei heller achtet dend fembten 
mends domb, hvor udinden forfaris, at Svend i Kirkebak er 
dømbt til en tiuf, och der foruden dømbt hannum fra sit lif 
for atskillige stycker, som samme fembten mends domb om for
meller, saa hånd epter samme domb maatte lade sit lif, da 
kand vi epter slig leiglighed forskrefne tingfogeds domb [icke] 
kiende nogen macht at hafve och icke at komme lougmend til 
nogen hinder eller skade; dersom nogen fattis paa forskrefne 
landsdommers domb, da stefne och tiltalle sig dend for sin til
børlig dommere“. C. Machabeus mødte og berette, at her
redsfogden havde gjort uret ved ikke at anse P. Madsens stad
fæstelse på lovgangen, men alleneste anse hin mands bekend
else i Kirkebak, der var domt til en tyv og domt fra sit liv 
efter en femten rnænds dom; M. Giullenstiern burde give kost 
og tæring. Dom: „Epterdi vi befinde denne sag, som nu for
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os er indstefnit, tilforn at verre dømt paa til Nørrehallandsfar 
landsting, och C. Machabeus, som nu er landsdommer, icke 
hafver vist hans formands landsdommers domb, som endnu staar 
ved sin fulde macht, at fratrinne eller emoedsige, men dend 
hafver epterfult, da kunde vi icke kiende hannum der udi 
nogen uret at hafve giort, mens samme hans domb bør ved 
macht at blifve, och M. Giullenstiérn plichtig at igiengifve 
hanum billig kost och tering“. Hdb. 23. 40—42.

I. juni. Lavrids Nielsen i Hundstrup i Høgs herred 
i Halland tiltalte Clavs Machabeus til Etterup, landsdom
mer i Synder og Nørre Halland, og Jens Madsen i Halmb- 
sted, landstingsskriver, for en uendelig dom af 12. avg. 1612 
(fr.). der var afsagt mellem ham og Niels Eskesen om en kon
trakt, de havde indgåt om, at fire mænd skulde sige dem i 
mellem for en langsommelig trætte, de til tinge havde brugt 
med hver andre. N. Eskesen, der var hidstævnet, mødte med 
indlæg, og C. Machabeus gjorde påstand på kost og tæring. 
Dom: „Efterdi vi befinde, at 4 mend, som til tinge ere op- 
krefvit, hafve forligt L. Nielsen och N. Eskesen om 16 daller 
om samme gaardspart epter dieris contractis indhold och det 
under deris forseigling gifvit fra denum beskrefvit, och N. 
Eskesen benechter sig icke at hafve bevilget eller indgaaet 
samme contract, och vor landsdommer fordi hafver det hiemb- 
fundet til samme 4 mend, som dertil ere opkrefvit, dennum 
emellum at skulle forhandle det at giøre til ende, da bør 
samme domb ved sin fulde macht at blifve, och forskrefne 4 
mend forplicht verre denum derom til mindelighed endeligen 
emellum at forhandle; hvis de icke kunde giøre det med den
num til ende, da vor landsdommer dennum emellum at kiende 
och ved loug och ret endeligen atskille, och landsdommer ingen 
kost och tering at fange udi dend sag“. Hdb. 23, 42—45.

I. juni. Mogens Graffve, borger i Ribe, tiltalte Jo
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han Urne til Valsøe, fordi der ikke st. Mickels dag 1611 
var blevet betalt til Bendix Randzov, boende i Haderslef, 890 
dir., for hvilke J. Urne selv anden en for alle ved brev af 
Bartholomei 1608 (fr.) havde godsagt for Mogens Svabe til
Svabisholm; brevet var leveret M. Grafve i hans eget hus i
Ribe mod hans rede rdlr., som han straks havde udtellet, i det 
B. Randtzov havde sat brevet i pant for 500 rdl., som han
skyldte ham efter sine tvende breve af 18. juni og 9. novbr.
1611 (fr.); da pengene ikke udkom, lod M. Graffve ved to 
borgere i Malmøe to Gange beskikke og indmane J. Urne, 
hvad der fremgik af beskikkelsesbrevene (fr.), men J. Urne 
havde ikke agtet samme indmanelse; han burde betale ham 
pengene med skade og interesse. Hidstævnet var Lavrids Ub
bing, rådmand i Flensborrig. — L. Ubbing, „raadsforvante“ i 
Flensborg, lod ved fuldmægtig berette, at B. Randzov efter to 
undersketlige håndskrifter var ham en stor sum penge skyldig; 
han havde indstævnet ham for os og rigens råd til almindelig 
herredag og fåt dom J) over ham; siden er han indkommet med 
ham i vor og rigens ret, og da han intet løsøre eller jordegods 
havde her i riget, havde B. Randzov tilforskrevet sig, at L. 
Ubbing skulde for nogen anden få sin betaling, når han fik 
indkrævet den gæld, som tilstod ham i Skåne og Flensborg; da 
L. Ubbing nu formærkede, at der tilstod ham en stor sum 
penge hos M. Svabe, lod han efter B. Randzovs begæring denne 
beholde en mindre sum, han i Flensborg fik sig tilkendt i sin 
gæld, særlig da den ikke nær kunde tilstrække til hans betaling, 
alt på den fortrøstning, at han des rigtiger skulde blive be- 
frediget i de skånske penge, som skulde erlægges til Haderslef; 
han supplicerede da om, at „vi hannum voris forskrift til M. 
Svabe ville meddele, at naar samme penge til Haderslef blev 
fremskicket, de da hos M. Svabe eller hans fuldmechtig maatte 
blifve arresterit eller skriftlig befallit ham samme penge paa 
tilbørlig kvittering at maatte tilstillis“, hvilket vor mandat blev 
ham meddelt af Gottorp 26. septbr. 1611 (fr.), og der efter
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havde han 14. oktbr. givet M. Svabe kvittans (fr.); pengene 
burde efterfølge ham efter B. Randzovs forskrivning og vort 
mandat. — M. Graffve svarede, at B. Randzovs hovedbrev var 
sat ham til underpant, og det formældte i bogstaven, at pengene 
skulde erlægges til den, som havde brevet, og da det nu var 
forsikret ham af B. Randzov til underpant for de penge, han 
havde forstrakt ham, burde han have sin betalings opretning 
hos M. Svabe eller hos J. Urne, som havde lovet der for. 
Dom: „Efterdi L. Ubbing hafver forhverfvit voris och hertug 
Johannes Adolfs mandat til M. Svabe, at hånd eller hans fuld** 
mechtig skulle udlegge och tilstille L. Ubbing de halfniénde 
hundrit och førgetiufve daller, som hånd B. Rantzov vor med 
forhaftet, efter at pengene da vor frembskicket til lånte Holsten 
och der paa annammit nøigachtig kvitandze och forvaring, 
hvilket och sket er och epterkommit, efter som L. Ubbings 
fuldmechtig med L. Ubbings bref for os hafver giort bevisligt, 
da bør M. Svabe och hans medforlofvere for dend M. Grabis 
tiltalle kvit at verre, och samme gieldbref, som lyder paa half- 
niende hundrit och fyrgetiufve daller, som er en betaid gieid, 
icke at komme dennum til hinder eller skade udi nogen maade, 
men dersom M. Grabbe formenner sig nogen tiltalle at hafve 
til B. Rantzov, som hannum samme hofvidbref hafver udi pant 
tilforskrefvit, och dog icke der epter kunde erlange hans be- 
talling, da det hannum frit fore och at gaa der om, hvis ret 
erw. Hdb. 23, 45—50.

x) Se ovfr. s. 218—19.

2. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Hin ri c h 
Schulman tiltalte fru Anne Løcke, Olavs Maltesens enke% 
til Høieris, fordi hendes husbond havde forhalet afslutningen 
af den handel om hans arvegods på Øsel, som han 20. apr. 
1610 havde tilbudt os, og det skont vi havde tilskrevet C. M. 
om at handle på vore vegne og tage godset i forsvar til vort 
slot Arnsborg; købet blev sluttet på 4000 dir., skont C. Malt«-
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esen selv tidligere havde budt ham 8000 dir., men så for
vendte C. Maltesen „at hånd os med ingen udgift vor forpligt 
før end til Philippi Jacobi ofver et aar, som vor til anno 
1611“; betalingen blev således forhalet ham til skade, ti han 
måtte forrente penge, som blev forstrakt ham på hans kredit, 
og tilmed indfaldt forgangne besværlige fejde og landet blev 
øde og forviist, hvilket C. Maltesen med ringe omkostning 
kunde have afværget; dennes arvinger burde holde købet og 
befredige ham for skade og omkostning. — Fru A. Løcke 
mødte og berettede, at hendes husbond bekom vor skrivelse om, 
at H. Schulmnn havde beklaget den store gæld, han var med 
behæftet, så han måtte afhænde en del af sit arvegods, hvilket 
han billigen haver anboden os, hvorfor hendes husbond skulde 
tage godset i besigtning og handle med Schulman, dog gran- 
giveligen agte, at vi ikke skulde ske forkort. Da nu C. M. 
formærkede, at godset var øde og ikke besat med bønder, havde 
han ladet det forblive med samme køb, og da ingen endelig 
forhandling var gjort i mellem dem, burde hun være kvit for 
den tiltale. Dom: „Epterdi C. Maltesen hafver bekommit vor 
befalling, at hånd samme Schulmans goeds skulle tage udi be- 
sichtning, grandske och forfare der om ald leigligheden, och 
hvis hånd da befant, at samme goeds kunde verre os tienlig, 
skulle hånd paa vore vegne der om med Schulman for en bil
lig kiøb handle, och der C. Maltesen formerkte och befant, at 
samme goeds vor øde och icke med bønder och tiennere besat, 
som det sig burde, och Schulman dog ligevel samme goeds saa 
høigt anslog, at C. Maltesen paa vore veigne icke torde sig 
understaa der om med hannum at accordere, och vi befinde 
ingen fuldkommelig kiøb eller skiødebref at verre giort och 
oprettet emellum C. Maltesen och H. Schulman, eller nogen 
skriftlig besked eller forhandling dennum emellum giort och 
gangen er om forskrefne gods, icke heller nogen penge til han
num udlofvit paa samme kiøb och H. Schulman dog hafver 
frue A. Løcke for os indstefnit foruden nogen billig eller ret-
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messig aarsage, da bør C. Maltesens arfvinger for dend H. 
Schulmans stefning och tiltalle kvit at verre“. Hdb. 23, 
50—52.

2. juni. Otto Buxhoffvedenn tiltalte (indlæg) fru 
Anne Løcke, Clavs Maltesens enke, for uret, hendes husbond 
havde begåt imod ham i følgende punkter: 1. en kronens bonde 
udaf det Paiomoiske amt ved navn Saro Picho havde frastollen 
ham to unge foler, og han havde bedet C. Maltesen om ret 
over ham; denne havde forvist ham til amtstjænerne Lorents 
Jensen og Fromholt Uxkull, som havde forhørt vidnesbyrdene, 
men dog var intet efterfulgt; han havde påvist, hvor en af 
hestene stod på stald, og ladet udfordre den med retten, men 
så havde C. Maltesen solgt den til Reigenhold Anreff, som 
havde udskikket den af landet, og C. M. havde spotteligen af
vist ham, at han skulde lade hænge tyven. 2. han havde til
forpantet sig det Karidals gods af Philip Veigholt, hvor i C. 
Maltesen havde på øvrigheds vegne tilsagt ham at ville hånd
hæve [ham], og han havde forbeholdt sig ret til at tilforpante 
det til en anden ærlig mand for samme sum; siden havde han 
med C. M.s consens opdraget pantet til sin broder Johan Bux- 
hoffden, og C. M. havde indsat hans broder i pantet og an
nammet ham i ed og pligt som en vores undersåtte; efter 6 
års forløb, 1611, havde så C. M. for ejendom tilforhandlet sig 
pantet af Johan Lauterbach, som befriede Reignalts stefdatter, 
og således afskilt hans broder fra pantet uden at forhjælpe ham 
til hans pantepenge. 3. en af Buxhoffdens tjænere, Anders 
Gregori af Alburg, havde opsat sig imod ham på vort slot, 
efter at vagten var sat, og gjort perlament; da der var over
gåt ham dom, lod statholderen ved Gert von Hoffe tilsige, at 
lade graven færdig gore til ham, hvilket også skete, men dog 
udkom misdæderen af fængslet om natten med en strik over 
muren, frastjal ham en god hest og begav sig der med til 
fjenden. 4. en af C. Maltesens tjænere, Anders Oelsen til
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Anskul, havde overfaldet hans (O. B.s) tjænere, såret og slaget 
dem, hvilket var mod deres frihed, men han havde ikke kunnet 
få ret over dem. O. Buxhoffveden i rette lagde derhos Ph. 
von Veigholts panteforskrivning af Arnsburg 7. mårs 1603 og 
påstod, at C. Mal tesens arvinger burde stå ham til rette og 
oprette hans skade. — Fru Anne Løcke mødte og berettede 
til O. Buchshoffvedens klager: 1. Da hendes husbond „for- 
merkte sagen at henhøre til dend sedvonlig vintervachs x) ret, 
hafver hånd parterne deden remitterit, och efter sligt er blefven 
forkynt hoes alle kirker, som brugeligt er der paa landet, at 
samme retterting skulle holdis, saa enhver kunde vide sig der 
epter at rette, saa at Buchshoffveden noksomb vel viste, at 
rettertinget och til Paimois skulle holdes, da hafver forskrefne 
paimoiske bunde sig deden begifvit der udinden at undgielde, 
hvis retten kunde medføre, da er Buchshoffveden icke møet eller 
nogen paa hans veigne for hannum at svare eller gange udi 
rette, end og hånd paa anden dag hafver hannum der fortøfvit, 
hvor ud ofver C. Maltesen samme bunde en anden steds for 
rette epter samme lands brug hafver beskedet at skulle møde, 
Buchshoffveden atter som tilforne er blefven ude, hvilket och 
frue A. Løcke nu for os giorde bevisligt; Buchshoffveden icke 
heller siden dend tid hoes hendis afgangne hosbund der om 
hafver giort videre anfordring, møget mindre for vore tilfor
ordnede commissarier, som vi sennisten til Øsel hafde hen- 
skicket sager at forhørre, sig hafver beklaget eller noget i det 
ringeste ladet sig forlyde; mente fordi noksomb kunde erachtis, 
hinde slig beskyldning af had och afvind at anmodis“. 2. Jo
han Lauterbach, som havde befriet Henrik Leuttholtts datter 
Anne, havde været i vidtløftig forhandling om det Karitals 
pantegods, og hverken Otte eller Johan Buchshoffveden havde 
villet, købe det, skont det var dem anboden; C. Maltesen havde 
da for 3000 mrk. Rigisk fåt det overdraget ved skøde (fr.) af 
Arnsburg mandag efter exaudi 1611, som Reinholt Anrop og 
Fromholt Berg den ældre havde beseglet med J. Lauterbach;
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C. Maltesen havde købt ejendommen af rette ejer og følgelig 
ikke uforrettet Buxhoffveden. 2 a. Hvad belangendes Haufkul- 
gaard og gods, som O. Buchshofveden formente han var sket 
forkort udi. så havde vi 30. juni 1608 ladet vort dekret udgå, 
at Sophie Uxkull „emod entrichtung och erleging [af] toe tus
ind daller af Otte och Reigenholt Buchshoffveden skulle for- 
plicht verre thet Haufkulsgoeds at afstaau; da parterne ikke 
kunde forenes eller tilvejebringe pengene, havde C. Maltesen 
tilforhandlet sig godset af O. Buxhoffveden, og denne havde 
selv givet ham et skøde af Arnsborg torsdag efter invocavit 
1611 (fr.), som han selv, Reinholt Anrep og Otte von Fitting- 
hoff havde beseglet og underskrevet, og hvor efter C. Maltesen 
af O. B. på dennes broders og deres hustruers, afg. Fritze von 
Werdens efterladte døtres, vegne havde tilforhandlet sig disses 
faderlige arve, som er Houfkulgaard på Øsel, der er 19 hacke 
land, for 2700 enkende dir., af hvilke O. B. og hans broder 
har fåt 700 dir. og deres hustrumoder2) Sophia Uxkull efter 
vort dekret 2000 dir.3). 3. Efter at Andreas Gregori var
domt til døden, og han var blevet nederkastet i det dybeste 
fængsel, blev der gjort forbon for ham af Buchshoffvedens egne 
venner, og på det sidste blev han, dog uden C. Maltesens vid- 
skab, af Jørgen Krusell formedelst stor frost og kulde opført 
af fængselet og holdt på Buchshoffvedens egen losament, og 
derfra er han undvigt; desuden hade Buchshoffveden, end og han 
gav skylden på karlen, som slog fra sig og brød borgfreden, 
selv været den forste i perlamentet, efter at vagten var besat, 
hvilket nu blev bevist med skriftligt vidnesbyrd. 4. Med den 
overlast og overmod, som C. Maltesens tjæner skulde have 
gjort Buchshoffveden og hans folk til Aufskul, forholdt det sig 
så, at de sidste havde underståt sig under gudstjænesten at 
tappe øl og udskænke, og da de ældste på det sted havde 
straffet dem, kom de på det sidste i perlament, og C. Maltesens 
tjæner løb da til og slog dem fra hverandre, men ingen af 
Buxhoffvedens tjænere blev forvundt; C. Maltesen fordrede da
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disse med sin tjæner i rette for sig på Arnsborg, hvor Buchs- 
hoffveden i Reinholt Anreps og Otte Vittenghoffs nerværelse 
indlod sig i fordrag, hvilket nu blev bevist. Fru A. Løcke 
påstod her efter, at Buchshoffveden burde stå hende til rette 
og straffes som vedbor, især da hendes husbond også af vore 
tilforordnede kommissarier på Øsel var kvitfundet for hans og 
Schulmanns ubegrundede beskyldninger. Dom: „Efterdi O. 
Buchshoffveden intet fremblegger, hvor med hånd frue A. Løcke 
samme angifne beskyldinger kand ofverbevise, mens hun der 
emoed sig tilbørligen nu for os hafver erklerit, da bør fru A. 
Løcke for samme hans stefning och tiltalle kvit at verre, och 
forskrefne goeds, som C. Maltesen af rette eiere hafver kiøbt 
och sig tilforhandlit. huns arfvinger angerløes at efterfølge“. 
Dombrevet på pergament findes under Øset no, 97, Hdb, 
23, 50—61.

x) Dombr.: vinteruacks. 2) Der må menes stemoder.
3) Hdb. så vel som Dombr. anfører ikke, at Otto Buxhoveden 
havde rejst nogen klage over denne sag, men da den lader 
fru Anne Lykke svare på en sådan klage, er den vel kun 
forbigåt ved en forseelse af den, som afskrev Hdb, efter doms
koncepten.

2. juni. Ifver Jul til Villestrup, landsdommer i Nørre 
Judland, bød sig tredje dag i rette imod Niels Grafversen 
i Tulstrup, som havde indstævnet hans og afg. Envold Kruses 
dom af 21. oktbr. 1609. N. G. mødte ikke. Dom: N. G. 
bor have tabt sagen, indtil han stævner på ny, og give I. Jul 
kost og tæring. Hdb., 23, 62.

2. juni. Mogens Giullenstiern til Biersgaard, em
bedsmand på Varberg, tiltalte Clavs Machabeus til Etterup, 
landsdommer i Sønder og Nørre Halland, og Jens Madsen, 
landstingsskriver, fordi han i en sag mellem Ebbe Jacobsen i 
Grenneton og 15 mænd, som havde domt hans son Joen Eb-
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besen fra sin fred for Joen Lavridsen i Grenneton, han skulde 
have i hjel slagen, havde domt de 15 mænds dom død og magt
løs og hverken rejst eller fældet de 15 mænd eller befriet J. 
E. for dommen med nogen endelig fundering; han havde her 
med forset sig mod recessens*1) 4. kap. og burde tage dommen 
til sig igen og endelig enten rejse eller fælde, samt give kost 
og tæring. Dommen af 22. avg. 1612 (fr.)lød: „Epterdi dend 
døde udi sit testamente icke fuldkommeligen hafver gifvit J. 
Ebbesen fuld sag at verre hans bannemand, och med vidnis- 
biurd bevistes, at J. Ebbesen hafver bedet for sig, at hånd 
maatte verre i frid, før ind dend døde slog hannum paa mund
en och Joen gaf hannum et slag igien; der tilmed bevistis med 
vidnisbiurd, at om anden dagen hafver J. Lavridsen verret oppe 
och verrit udi kirken och siden et och drucken och gifvit sig 
til driks med nogen folk, som sad til hans, efter som dend 
døde self for de dannemend bekient hafver, som forberørt er, 
och med vidnisbiurd bevis is, at dend døde hafver beklaget sig 
at hafve gangit siug udi 8 dage, før end det slagsmaal er sket 
emellum dend døde och J. Ebbesen, och di 15 mend sligt 
uanseit hafver och icke efterfult vidnisbiurd och dend dødis 
testamente, mens dømbt J. Ebbesen fridløes for sinne giern- 
inger och icke alle de 15 mend hafver forseiglit samme domb, 
efter slig leiglighed da kunde vi icke kiende forskrefne fembten 
mends domb nogen macht at hafve“. — C. Machabeus mødte, 
vedstod sin dom og påstod, at M. Giullenstern burde give kost 
og tæring. Dom: „Efterdi vi befinde, at J. Lavridsen, som 
døed blef, nogen tid lang hafver verrit siug, før ind det slags
maal skede emellum hanum och J. Ebbesen; vi och befinde, at 
hånd hafver lefvit udi 8 dage der efter och om anden dagen 
verrit udi kirken och intet hafver klaget paa J. Ebbesen, som 
hanum slog; det och er giort bevisligt, at hånd midlertid haf
ver søgt sambkvemb och gifvit sig til driks; hånd ei heller 
paa sit yderste, der hånd giorde sit testamente for presten, 
hafver anket eller klaget paa J. Ebbesen for samme slagmaal;
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disligeste befindis, at tvende af di 15 nefningmend icke hafver 
sambtøkt eller forseiglit med de andre tretten mend, och vor 
landsdommer af dend aarsag icke hafver kient samme deris 
domb ved macht, da bør vor landsdommers domb ved macht 
at blifve och M. Giullenstiern plichtig at igiengifve hannum 
billig kaast och tering“. Hdb. 23, 62—65.

x) Reces 1576.

2. juni. Anders Andersen i Brendolt, fordum herreds
foged i Himble herred, tiltalte den samme for hans dom af 
21. juli 1610 (fr.), som lød: „Epterdi det bevises med en be- 
seiglit vidisse af landebogen at ligge til Hvallinge prestegaard 
en søe och en møllestrøm, och forskrefne landebog af kongl. 
mait. er confirmerit, och icke er bevist nogen anden søe at 
verre brugt til samme prestegaard end forskrefne søe, som om- 
trettis *), hvilken hafver epterfult her Jørgens formand saa vel 
som hannum self, uden hvis nogen kunde hafve af dennum udi 
minde epter vidnisbiurd och en part Olufstrups mends egen be- 
kiendelse, som inden herridsting hafver bekient ingen lod och 
anpart at hafve udi samme søe ueden hvis de kunde hafve udi 
her Jørgens minde, och det ei heller findis bevisligt enten med 
louglig adkomb eller vinde, forskrefne Oliestorp och Semboe 
mend at hafve haft samme søe til fellits brug med presten 
uforment, videre end deris egen ord och i deris eigen sag, da 
bør forskrefne herridstingsdomb døed och machtløes at verre 
och forskrefne søe her epter som tilforn følge Hvallinge prest 
epter de vidnisbiurd, som hånd hafver ført, och emeden och ald 
dend stund landebogen staar ved fulde macht, och tingfogden, 
epterdi hånd udaf misforstand icke hafver fult vidnisbiurd och 
landebogen, saa *och kongl. mait.s confirmatz paa presternis pre- 
vilegier, ei heller samme kongl. mait.s brefve udi sin domb 
indført, da bør hånd igiengifve billig kost och tering epter re
cessen2)“.— Her imod berettede A. Andersen, at det idommen 
påkaldte vidne af Olufstorpe mænd aldrig var gangen den stund,



1613. 415

han sad i dommers sted, men det var ved skriverens under
fundighed blevet indført i herredstingsdommen, hvilket han for
skød sig til at ville bevise med de 15 mænd, som var ting
siddende med ham, og han i rette lagde disses vidnesbyrd, 
indeholdende i sin mening, at de gave B. Andersen og N. 
Bentsen „fuldmacht til at berre deris sandferdigheds vindes- 
biurd saa, at de paa deris siel och sallighed bekiende aldrig 
at hafve hørt Olufstrup mend verrit bekient inden tinge, at de 
hafver fisket med prestenB minde udi Hvallinge søe, men Lav
rids Nielsen i Oelstrup bekiende, at hånd hafde garn, och her 
Jørgen havde ege, och hånd fiskede i Hvallinge søe, och her 
Jørgen fik halfparten af fisken; sammeledis er det hanum och 
vitterligt, at A. Andersen i Brendolt beklagede paa tinget, at 
der vor skoren blad af tingbogen, som Erik Krabbe hafde“. 
End videre berettede A. Andersen, at Olufstorp og Semboe 
mænd ikke havde vundet i egen sag, ti de mænd, som have 
vundet, ere bosiddendes langt derfra i adskillige sogne3) og 
have intet med samme sø at bestille; landsdommeren havde dog 
domt efter præstens vidnesbyrd, men alligevel ikke fældet eller 
undersagt hine mænds; der var ikke for ham lagt i rette nogen 
landebog eller kongebrev, som derfor ikke kunde indføres i 
hans dom, og den udskrift af landebogen, som landsdommeren 
anførte, var dateret 16. apr. 1610, medens hans (A. A.s) dom 
til herredstinget var dateret 8. jan. s. å.; der var derfor med 
urette idomt ham kost og tæring. Hidstævnet var Erik Krabbe, 
tingskriver til Himble herredsting med den tingbog, hvor i han 
havde optegnet hin dom og vidnesbyrd, samt de 15 mænd, 
som samme tid vare tingsiddende med A. Andersen. — Mogens 
Pedersen i Torrestrup tiltalte på sin husbonds vegne lands
dommeren for den nævnte dom, som denne havde afsagt mel
lem hans husbonds tjænere i Oliestrup og her Jørgen, præst i 
Hvallinge, og intet agtet det vinde, som M. P. havde ført. — 
Nogle vore og kronens tjænere i Olufstorp og Semb 
tiltalte landsdommeren for samme dom og for det han der i
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havde indført om deres vidnesbyrd; ligeledes tiltalte de ham 
for en dom, hvor ved han havde kvitdomt Erik Krabbe, ting
skriver i Foros og Himble herred, for deres tiltale for det, han 
i en herredstingsdom havde indført om deres bekendelse (se 
ovfr.); hidstævnet var E. Krabbe med sin tingbog, her Jørgen 
med landebogen, Lavrids Holst og de 15 mænd. — Landsdom
meren mødte med indlæg, hvor i han i det hele henholdt sig 
til sin dom. A. Andersen og hans medfølgere svarede og bad, 
at landebogen og tingbogen måtte fremlægges, så vi der af kunde 
have nogen underretning. Så er her Jørgen ikke mødt med 
landebogen, og tingbogen var heller ikke tilstæde; de påstode 
derfor, at landstingsdommen ikke burde komme dem til for
hindring på fiskeriet i Hvallinge sø, så de og præsten kunde 
have det hver for sin grund efter loven 4) og recessen 5). Dom: 
,.Efterdi icke er giort bevisligt med landebogen, tingbogen eller 
med nogen nøigachtig vidnisbiurd, at Hvallinge søe nogen tid 
roligen hafver epterfult sognepresten i Hvallinge for endel, 
presten, som vor lougligen hidstefnit med landebogen, icke hel
ler er møet for os udi rette, ei heller tingbogen, som vor hid
stefnit, at verre fremblagt, da bør vor landsdommers domb icke 
at komme vore och kronens tienner sambt andre lodseigere udi 
Semb och Olufstrup eller hvemb, der hafver paaløb paa samme 
søe, til hinder eller forfang udi nogen maade, men at verre en
hver dennum frit fore at fiske for sin eigen grund och eigen- 
domb efter lougen4) och recessen5)“. Hdb. 23, 65—73.

!) Hdb.: omtterttis. 2) Reces 1558 § 9. 3) Disse op
regnedes. 4) Sk. lov § 201. 5) Reces 1558 § 31.

3. juni. (Overvær. kongen og alt rådet.) Tyge Lange 
til Breninge. vor secretarius, tiltalte efter vor befaling Hin- 
rich Schulman og Otte Buchshoffveden, indvåner på 
vort land Øsel, fordi de i forleden fejde havde praktiseret med 
Svensken imod os og deres fædreneland, „forgiet dend ed och 
plicht, med hvilken de os vore forvante“, holdt korrespondens
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med fjenden og praktiseret alle de midler, hvormed de kunde 
gore landet afspendig. T. Lange i rette lagde indlæg, lydende, 
at H. Schulman havde hos fjenden „forhverfvit et schutzbref 
ofver hans gaarde och goeds, med hvilket hans daatter udi hans 
fraverrelse hafver deris goeds med heskiermit och i saa maade 
nyt brefvit; disligeste hafver H. Schulman, paa det hånd hans 
pratickiske och foi^ehafvende anslag med tienden des ydermere 
kunde fuldkomme, icke forholt sig inde paa vor befestning, 
efter som hannum af C. Maltesen vor befallit udi menige land* 
skabens nerverelse, men der emoed dend neste nat, epter hånd 
der om vor blefven advarit, allenne och ingen anden udaf adellen 
der paa landet er blefven fangen, end og hånd, epter løssen 
met et stort støcke tilforn gifven vor, noksomb kunde kommit 
ind paa befestningen, och dog saaledis forsetligen kommen i 
tiendens hender, och hans hustru, som blef med fangen, strås 
igien er løes gifven, och epter at Schulman til Haspel udi 
samme hans formente fenxel hafver udgifvit sin forplicht at 
ville emoed hans persoen toe andre adelspersoenner løsgiøre, 
da hafver hånd ud af tienden forhverfvit et andet schutzbref, 
daterit anno 1611, udi hvilket bref er gifven spacium til nafvn 
at indsette, och der epter udi samme bref med en anden haand 
er indført gaarde och goeds enten at bruge for sig self eller 
der med at giøre sig andre anhengig, hvilket schutzbref med 
forskrefne forplicht langt epter C. Maltesens døed, der hånd er 
gaaet ned af raadstufven. er hannum uforvarendis frafalden, 
hvilket bref voris secretarius udi rette lagde, som en svensk 
øfverste, ved nafvn Hans Maydell, ofver det liflandske kridsfolk 
hafde tilskrefven hans officerer, som vor i kongen af Sverigis 
tienniste, der udi gifvendis til kiende, at hannum udaf hans 
herre kongen af Sverig vor befallit at skulle med hans forord
nede medbefelhebbers anvende største flid at bringe Øsel under 
Sverig, och derfor nødvendig achtet, at di først toge landet 
udi beskiermilse, hvor for hånd udi samme bref biuder och 
befaller paa kongen af Sverigs vegne, at ingen under hans re-

27
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gimente, vere sig rytter, soldatter eller andre, skulle denum 
tilfordriste samme bye, gaarde och goeds eller des bønder och 
indbyggere at anfechte, røfve eller fratage udi nogen maade, 
men fast mere for vold och uret at handhefve och forsvare 
under lif, ære och goeds straf, som samme Schulmands schutz- 
bref videre indeholler; der nest i rette lagde et andet schutz- 
bref anno 1612 dend 14. januari, som Hans Meidall i lige 
maade hafde udgifvet, hvor udi hand formanner och advarer 
hans krigsfolk, at ingen af dennum skulle sig understaa och 
forgribe sig paa H. Schulmands børn, bønder, tiennere eller 
verre sig hvad de verre kunde, hanum tilhørde, eller denum 
nogen skade at tilføie under lifs straf“. T. Lange berettede 
derhos, ,.at Schulman, epter hand af Svensken vor behaftet, 
hafver hand epter deris raad ladet anteigne 3 kronner och dend 
svenske ritmesters nafvn paa hans bundegaarde, sit gods der 
met at befrie, hvilket hand och med skriftlig vidnisbiurd nu 
for os beviste, hvilket och for vorre forordnede commissarier 
paa vort land Øsel vor til kiende gifven; Schulman hafver och 
foredeligen giort fienden anleiding paa vort och kronens gods 
der paa landet, saä vel som och paa lensmandens goeds, och 
det der ofver med brand er forvustet, hvilket hand och giorde 
bevisligt; hand hafver och indbildet Svensken, at di lettelig, 
om di vor befestning Arnsborig ville anfalde, kunde blifve 
mechtig, ti der Clavs Knubbe, som nest epter hanum blef 
fangen, ud af fienden blef adspurt, hvor mange folk der vor 
paa befestningen, och hand der paa erklerid sig, at der vor 
400 mand och 100 velbevebnit soldatter, da hafver Schulman 
utiltvungen och uadspurt dertil svarit, at der vor icke 40 mand, 
med hvilke ord hand hafver giort sig meget fortenkelig, sin 
credit hoes fienden dis bedre at kunde erholde, hvilket och for 
os bevist blef, och epter nu Schulmand paa hans forplicht vor 
løskommen, och fienden atter giorde indfald, hafver Schulman 
forføiet sig til festningen, da hafver C. Maltesen hanum for 
mistanke skyld icke vilt indtage, sønderlig epter hand, der
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fienden først er ankommen, med dennum er kommen paa landet, 
med mindre hånd giorde hans ed paa nye, hvilket och skede, 
alt dette uagtet er hånd dog blefven frembturende udi hans 
skelmeske forset och haft en del af landskabet hoes sig och 
tilraat dennum, at efterdi borgerne med landsaatterne vore uens, 
skulle mand giøre sig dennum anhengig; hånd och hafver talt 
med en borgere ved nafvn Hinrich Arns och ladet hannum 
forstaa, at efterdi landsaatterne och borgerskabit vore uens och 
icke holte tilsammen, vor det derris previlegier och friheder 
til stoer afbrek, och fordi tilraade, at mand strax med det 
aller første en til os skulle afferdige deris nøed klageligen at 
andrage, uanseit fienden dend tid hafde belagt slottet och saa- 
ledis noksomb vor forbøden nogen der fra at afferdige, icke 
heller da gafs aarsage til om deris previlegier at disputere; 
otte dage der efter hafver Schulman sambt hans consorter be- 
skedet Jacob Kolhenn, borgemester och byefogden for sig och i 
lige maade vidløftigen handlit och tallet, och der borgemester 
och byefogden fornumme, at de fornembste af landsaatterne icke 
vore der hoes, hafver di spurt, om sligt vor med stathollerens 
befalling och tilladelse, hvor paa Schulman och Buchshoffveden 
da hafver svarit ja, hvilket dog icke saa er befunden, ti C. 
Maltesen hafde forbødet borgemester, at hånd ingen sambling 
skulle giøre af borgerskabit emoed hans tilladelse, hvilket och 
med borgemesters egen bekiendelse er giort bevisligt, och end 
og Schulman udi C. Maltesens lefvendis lif med slige hans for- 
rederske prakticker ingen frucht kunde skaffe, hafver hånd 
strax epter hans dødelig afgang med O. Buxhoffveden och 
nogen flere, dog emoed de fornembste der paa landet dieris 
vidskab och vilge, ladet et skrin med previlegerne veldeligen 
udaf skrifverstuen afføre, slaget laasenne der fra, obnit skrinnet, 
udtaget previlegerne och ladet forelesse, hvilket hånd och nu 
for os beviste; hvad mening hånd det hafver giort udi, ind
stillet hånd til et forstandigt juditium och i saa maade (udi 
stedet de skulle betenke at giøre fienden, som festningen hart 
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hafde beleigrit, modstand) mytteri och rebellion anstiftet; til
med paa det hånd kunde giøre vore och rigens undersaatte af- 
feldige och deris gemutter alienere, beviste voris secretarius, 
at hånd utilbørligen och ilde os hafver eptertalt och ladet sig 
forliude, at det hånd vor blefven til pracker, maatte hånd tacke 
kongen for; sammeledis vor och at erfare af dend instruction, 
som Fromhold Berg der fra landet til os vor med afferdiget, 
hvad hans och hans consorters intent hafver verrit udi dend 
mening, at dersom undsetning emoed deris forhaabning lenger 
udeblef, och forandring kunde indfalde, ville di for gud och 
ald verden verre undskylt, hvilken protestation vor gandske 
unødig, epterdi at befestningen med folk, proviaht och munition 
noksomb vor forsørget, at di end en støre beleigring kunde 
hafve udstaaet, och end og tittelen paa samme instruction lyder 
paa menige landskabens vegne*“, saa befant vi dog samme in
struction ickun af Schulman och hans consorter alenne at verre 
underskrefven, och ofver alt dette hafver Schulmans egen hof- 
vidconsort O. Buchshoffveden for vore commissarier paa Øsel 
frivilligen verrit bekient, at hånd udaf Schulmand formedelst 
hans underfundighed dertil vor blefven anleidet och forført, 
hvilket Buchshoffveden och, epter at hånd blef fenkligen an- 
holden ved en sedel, som hans hustrue hafver ofverskicket, self- 
ver verrit bekient, och end og hanum er tit och ofte forelagt 
tid och respit paa de steder, som hånd kunde føre vidnisbiurd, 
om hånd noget forsvarligt kunde til veie bringe, hafver hånd dog 
hverken for vorre commissarier der paa landet, ei heller nu 
noget for os fremblagt, hvor med hånd sig tilbørligen forsvare 
och nøigachteligen erklere kunde; sammeledis befinde vi, at H. 
Schulman ochsaa tilforne anno 1584 udi Jørgen Forenbechs tid 
sig emoed os hafver opsat och handlit emod dend ed, hånd vor 
her fader sorit hafde, hvilken hans forseelse da naadigst er 
blefven hanum epterlat, paa det hånd sig dis troligere och op- 
richtiger igien skulle forholde, hvilket hånd dog icke hafver 
epterkommit“. — T. Lange i rette lagde dernæst indlæg imod
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O. Buchshoffveden, hvor efter denne ligeledes havde indladt 
„sig med vore och rigens fiender och bekommit schutzbref ofver 
hans gaarde, goeds, bønder och tiennere, och alt det hanum 
tilhørde, och samme beskiermelsebref brugt och nyt, saa at 
godsit er ilenden underlagt, och end og hånd for vore commis- 
sarier der paa vort land Øsel hafver bekient, at samme schutz- 
bref udi hans fraverrelse emoed hans vilge och vidskab vor 
hanum paaført, saa vor det hannum dog noksomb vel bevist, 
at hans foged, som opholt sig udi leieren hoes fienden, hvilket 
och er giort bevisligt, samme schutzbref hafde brugt och nydet; 
det och er befunden, at Senderne paa aftoget hafver under et 
skin indslaget nogle hans vinduer och dørre, udtaget hans kveg 
af gaarden, men det alligevel igien strax med mere, som hanum 
icke tilhørde, er hannum igien tilkommen, ti mangen, som hafde 
mist dieris fæ och kveg, det hoes hanum hafde ladet søge och 
afhente, hvilket vor røchtbar ofver alt landet, och dersom schutz- 
brefvit icke hafde verrit brugt och det C. Maltesen strax hafde 
blefvit ofverleverit, hafde det icke giordis behouf at lade det 
af nogle af landsaatterne besichtige och udcopiere, af dend 
aarsag det icke allenne vor sort och smudsigt, men ochsaa af 
idelig brug vor sønderrefven och ilde medfaren, hvilket hånd 
och for vore commissarier paa Øsel, at hånd det jo hafver haft, 
icke kunde benechte; tilmed er samme schutzbref daterit Øsel 
dend 28. avgusti 1611 och dog en tid lang epter fienden vor 
rukt af landet igien, vor det først ofvergifven, och fordi icke 
kunde sig undskylde, at samme bref vor hannum ubevist; Buchs
hoffveden hafver ochsaa emoed C. Maltesens statholders vidskab 
antaget ilendens skrifvilse udaf leierit, hvor udi fienden hafver 
opfordrit landet och dennum til affald ville ofvertalle, hvilket 
hånd icke strax C. Maltesen hafver andraget eller til kiende 
gifvit, som hånd hagde burt, men paa det hånd slig fiendens 
anslag ville tage sig udi betenkende, hafver han holt brefvit 
dag och nat hoes sig och en part af landsaatterne ladet det 
hemmeligen se och lesse och for sig self ladet det udcopiere
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och dagen der epter det Keinolt Anrepen paa slotsbroen for 
porten til kiende gifvet, hvor til C. Maltesen uforvarendis er 
kommen och saaledis der om til videndis vorden, hvor af er 
letteligen at erachte, at hvis det icke saa uforvarendis hafde 
blefven obenbaret, at hånd da samme skrifvilse lenger hafde 
forborget och epter haanden ved slige middel mere af land- 
saatterne giort sig anhengig, hvilket kunde gifvit aarsage och 
bevegit dennum, at de festningen til ilenden hafde opdraget, 
och [dend] der ofver kunde blefvit erøfrit; Buchshoffveden icke 
heller kunde benechte, at en pige af Hackelverke, som samme 
bref udaf Rendens leier hafde udbracht och det hans jomfrue 
tilstillet, hvilket hun och Buchshoffveden ofverantvordet, och 
hun derfor med ris er blefven straffit; disligeste at der Buchs
hoffveden er adspurt, hvor hånd samme bref hafde bekommit, 
hafver hånd sagt, at en bunde hafde det tilstillet hansjomfrue, 
men berette, hun det icke ville antage, men der epter er blefven 
lagt under et degentrouf, och Buchshoffveden hafde det self 
der fundet, hvilket er tvert emoed, at samme pige skal hafve 
udført brefvit af leieren, saa der af noksomb kand erachtes, at 
samme schutzbref forsetligen er hannum tilkommen, och at C. 
Maltesen dend tid moed Buchshoffden formedelst saadan hans 
underfundig skielmerie intet hafver foretagen, det skede. fordi, 
at hånd icke Buchshoffveden eller hans consorter til støre re
bellion skulle forossage, men hafver sig forbeholt det udi sin 
tid at ville anklage; videre da hafver Buchshoffveden med list 
och behendighed bedet forlouff af C. Maltesen at maatte ned
kaste noget brøed til bønderne udi grafverne, hvilket hannum 
och (epter som hånd lader angifve) skal verre bevilget, och 
der epter en anden tid hafver hånd understaait sig neder af 
volden med en snoer paa de steder, som Renderne neden fore 
festningen fremb och tilbage hafver reden, och nedervundet 
brøed til en hans tienere, som vor kommen udaf leierit fra 
Renden, och end og Buchshoffveden hafver beraabt sig paa C. 
Maltesens bevilling, hafver dog vidnisbiurdene for vore commis-
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sarier paa vort land Øsel langt anderledis der om vundet, ti 
der sligt C. Maltesen blef til kiende gifvit, at der blef brøed 
med en snoer udaf volden nederlat, er hånd strax opilet och 
en epter anden derfor hafver slagen, hvilket hånd icke hafde 
giort, om hånd det tilforn hafde bevilget. Hvad hermed kunde 
practiceris och udi brødet forborgen nedervindis, er betenkeligt, 
tilmed under det skin kunde høigheden paa volden maales, 
festningens leiglighed erfaris, hemmelige brefve udi brødet for
borgen nederkomme Renden at forkundskabe eller andre prac- 
tic[k]er dermed Renden at forebringe“. Derhos berettede T. Lange, 
„at end og Buchshoffveden saa vel som bemeldte Schulman for
medelst C. Maltesens flittige opvartning och indseinde udi hans 
lefvende lif intet af samme deris underfundige practicker och 
forrederske forehafvende kunde udrette och til veie bringe, saa 
hafver de dog strax epter hans dødelig afgang øfvit och brugt 
alle di middel, Renden kunde tienne och os och deris federne 
land och rige til nachdel och skade kunde gereiche; hånd och 
hafver verret en medprincipal, der skrinnet med previlegerne 
af skrifverstuen er udtagen, laassenne derfra slagen, skrinnet 
obnit, previlegerne udtagen och er lest blefven, och der de 
fornembste udaf landsotterne saadant misfalt och icke der ud- 
inden ville consentere, hafver hånd truit denum med saadanne 
ord. at diefvelen skulle tage alle dennum, som der udinden 
icke ville bevilge, hvilket voris secretarius strax for os beviste, 
hvor af noksomb er at erfare, at samme Buchshoffveden icke 
andet hafver eptersøgt eller practicerit end oprør och rebellion 
at anstifte eblant vore och rigens undersaatte, sønderlig udi 
dend tid, der Renden vor for dørren, hafver sig understaait at 
opbryde skrinnet, som previlegerne vor udi forvarit, hvilke udi 
mange aar tilforn icke hafde verrit rørt, och der udofver for
mente sig at giørre et stort anhang, men hånd ochsaa emod 
di fornembste och de, som skulle regiere landet, efter hvilke 
hånd sig billigen hafde burt at rette och forholde, inodvilligen 
och med trusel rebelliske vis at hafve sig opsat; Buchshoffveden
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icke allenniste udi dette, at previlegerne med gevalt er udtagen, 
hafver verrit en med de fornembste, men end och udi alle 
andre hemmelig forsambling hafver verret ophouf och en til- 
skyndere, end og hånd udaf landskabet til slicht icke hafver 
verret fuldmechtiget; hånd och self hafver verret bekient, at 
hånd dertil af bemelte Schulman listeligen vor blefven forført, 
hvilket vor secretarius och med skriftlig vidnisbiurd nu for os 
giorde bevisligt, och Buchshoffveden tilforne anno 1608 dend 
29. juni, efter at hanum icke for sin persoen, meden for hans 
hustrue, børn och adelig stand skyld nogen anden hans forige 
begangne forseelse er blefven efterlat, paa det hånd der efter 
videre uroe, rebellion och uvillige eblant vorre undersaatter 
icke skulle anstifte eller foraarsage, men til des større hør- 
sombhed som trov och lydige undersaatte bør och skulle lade 
sig befinde, saa vel som och Schulman hans forige opsats och

»
forseelse, som forbemelt, naadig er blefven hanum epterlat, och 
H. Schulman och O. Buchshoffveden nu paa nye alligevel emoed 
dieris ed och forplicht, som de os, deris federne land och rige 
vore med tilforvante, icke som tro undersaatter, men som 
menedige och troløse folk hafver handlit och ladet; sig befinde, 
satte voris secretarius underdannigst udi rette, om di icke der
med hafde giort och handlit emoed vor høighed och begangit 
crimen læsæ maiestatis2) och derfor burde at straffis paa lif, 
ære och gods“. — For retten var indstillet H. Schulman og O. 
Buchshoffveden og i rette lagde indlæg, „udi hvilke de adskil
ligt, hvor med de formente dennum at ville undskylde, formel
ler och lader angifve dog intet til deris erklering och und- 
skylding nøigachteligen med vidnisbiurd kunde bevise, end og 
denum en rum tid til des er forelagt at føre, hvis vidnisbiurd 
och kundskab de formente dennum for angifne beskyldinger 
med at kunde behielpe“. Dom: „Epterdi vi befinde, at H. 
Schulman hafver hemmeligen practiceret med rigens fiender 
emod os och dieris federne rige dennum til bedste och os til 
nachdel och skade; det och befindis, at hånd hafver forhverfvit



1613. 425

tvende schutzbrefve af tienden, hans gaarde, goeds och tiennere, 
naar tienden landet anfalt, med at beskierme, hvilke brefve hånd 
och, midlertid tienden vor paa landet, hafver nydet, och udi 
det ene er gifven spatium til at kunde indsettis och skrifvis 
udi samme bref, hvad nafvn hånd ville, enten til at bruge for 
sig self eller tillocke andre sig der med at kunde behielpe; 
hånd hafver och des til ydermere forsekring, hans gaarde, 
goeds och tiennere med at bevare, self skrefvit Svenskens 
vaaben paa hans porte, och hånd self hafver giort tienden an- 
leiding paa vort och kronens goeds der paa landet det at 
skende och brende och tilmed, end og hanum af lensmanden 
vor befallit och advarit at skulle blifve paa slottet, hafver hånd 
dog «det uachtet ligget fra slottet och dend neste nat der epter 
af tienden er blefven antagen icke uden høieste suspicion sligt 
at verre sket med vilge, och for dennum utiltvungen och uad- 
spurt verrit bekient festningens leiglighed och beret for tienden, 
at festningen icke skulle verre ofver 40 mand sterk, och i saa 
maade ville tilskynde tienden festningen at anfalde och geferde; 
disligeste hafver sig tilfordristet strax epter C. Maltesens døde
lig afgang emoed mange trofaste gotfolk der paa landet deris 
villie veldeligen udaf skrifverstufven ladet nedertage det skrin, 
hvor udi privilegerne vore forvarede, slaget laasenne sønder, 
oplukt skrinnet, udtaget previlegerne och dennum ladet fore
lesse udi feidetid, uanseit det icke vor dend tid, mand skulle 
lese previlegerne, med mindre mand der med hafde haft skalk
hed udi sinde; hånd och forachteligen os hafver fortalt och 
sagt os at verre aarsage til, at hånd vor kommen udi armoed; 
vi och befinde, at hånd tilforne udi Jørgen Faarenbechs tid 
hafver opsat sig emoed os och kronen, och hans forseelse er 
hanum dend tid naadigste epterlat. O. Buchshoffveden belang- 
ende hafver hånd udi lige maade bekommit beskiermelsebref 
fra vor och rigens fiender och dennum niudet, disligeste be
kommit skrifvelser af tiendens leier, hvor udi festningen er 
blefven opfordrit, och brefvet ladet udcopiere, dag och nat be-
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holt hoes sig och ladet andre det vide och lesse och icke gifvit 
C. Maltesen, som hånd hagde burt, sligt til kiende, før end 
hånd uforvarendis der om er blefven til vidende; disligeste haf- 
ver sig understaait af volden paa vor befestning med en strik 
at nedvinde brøed til nogen folk, som der nedre vor, och ver
ret en medprincipal, der skrinnet med privilegierne med gevalt 
af huset er nedertagen, opbrut och brefvene udtagen emoed de 
fornembste paa huset deris villie och truit andre, som icke 
der udi vilde bevilge; hånd och anno 1608, der hånd vor her 
nedre och af C. Maltesen blef anklagen, er hånd solenniter ad- 
varit, hånd der epter ingen rebellion eller urolig anstifning 
skulle sig understaa at giøre, da epter slig leiglighed sagde vi 
der paa saaledis af for rette, at H. Schulman og O. Buchshoff- 
den hafve handlit emoed deris ed och plicht, med hvilken 
de os och deris federne land och rige vore med forvante, och 
der met handlit forredeligen och skielmske visse och beganget 
crimen læsæ maiestatis och bør derfor at straffis paa lif, ære 
och godsu. Hdb. 23, 73—84.

x) Hdb.: crimenis. 2) Hdb. tilfdjer: reus.

5. juni. (Overvær, alt rådet.) Børge Rosenkrandz 
til Ørup tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Melkior Uistand 
til Axelvold, fordi han ikke efter tilbud havde villet udløse 
ham af fire gårde i Knerød sogn i Torskulle og Uglerup og i 
Karup sogn, hvor i han efter herredstings- og landstingdomme 
og rigens forfølgning var blevet indført ved ridebrev af 8. avg. 
1610 (fr.), efter som M. U. havde været hægter for ham for 
1986 dir. 1 mrk. 1 sk., der var lians anpart af et løfte, han 
med flere havde været i til fru Anne von Buchvold for afg. 
Hans Spegel; godset havde fulgt ham efter ridebrevet og burde 
nu følge ham for ejendom. M. Uistand mødte og berettede, at 
han ikke vidste råd til at indløse gårdene, som B. R. måtte 
beholde for ejendom. Dom: Da M. Uistand bevilger, at B. 
Rosenkrandz må beholde gårdene, bor de følge ham for ejen-
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dom. Hdb. 23, 84—85.

5. juni. Ebbe Jacobsen, degn i Glenetorp sogn i Hal
land, tiltalte Morten Mogensen til Østerøed, fordi han 
havde underdomt et skøde og E. Jacobsen at have forfalsket 
og makuleret det, skont han ikke var stævnet der til og gamle 
danemænd til landstimg havde vundet, at skødet så var ganget 
inden herredsting, som det formældte; end videre fordi han 
havde domt ham af tingbænken og ikke mere at sidde i dommers 
sted x) for et tingsvidne, han havde udgivet om nogle ord, som 
A. Lavridsen inden tinge havde tilsagt S. Børgesen, og for 
hvilke ord han var blevet stævnet og delt af denne; A. L.s 
son havde stævnet E. Jacobsen til landsting og sagt nej til 
tingsvidnet, at hans faders ord ikke havde været, som det for
mældte, og at tingsvidnet var udgivet efter hans faders død; 
hans modstander var da „fremkommen med vore tingbøgger, 
som skulle hafve ligget paa vort hus2) i mange aar i god for
varing“, og da han fornam, at hans vederpart var så bekendt, 
at han kunde få vore tingbøger men ikke den, som havde skrev
et dem3), havde han befrittet og forespurgt inden landsting, 
om han måtte føre vidnisbyrd, og næste landsting havde han 
fort fem eller seks gamle danemænd, som svor, at de så og 
påhørte, at A. Lavridsen for 18 eller 19 år siden sagde hine 
ord. Dommen havde han ikke kunnet få beskrevet, skont han 
havde givet M. Mogensen en sum penge, at der måtte veder
fares ham, hvad ret var; M. M. burde stå ham til rette. — 
M. Mogensen mødte med: 1. sin dom af 22. juni 1606, som 
lød: „Epterdi det befindis skiødet at verre raderit, forandrit 
och falskeligen forvent, da bør samme skiøde død och macht- 
løes at verre, . . . och hvad skrifveren, Ebbe Jacobsen, er an- 
langende, som samme skiøde hafver forandrit och forfalsket, som 
med hans egen haand er at bevise, da epterdi at hånd nu icke 
er stefnit for samme skiøde, da indsetter jeg det til slotsherren 
Jacob Bek, om slige falskenner tilmed berøchtet for utilbørlig
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sag bør at side i domersede, som recessen formeller“. 2. sin 
dom af 30. avg. 1606, lydende: „Epterdi recessen4) formeller, 
at hver tingskrifvere bør at holde en richtig tingbog, udi hvilken 
hånd skal indteigne alle domme, skiødebrefve, vidne och alle 
andre merkelige brefve, som gaar til tinge i hans tid, med 
samme brefvis dato, och det tingsvinde, som her omtrettis, icke 
findis i E. Jacobsens tingskrifver tingbog indskrefvit at skulle 
verre gangen och faren med louglig kald och til fierde ting 
forfult, som det udi sig selfver indeholler; icke heller findis 
datum saa klarlig at verre skrefvit, at mand til visse der af 
kunde forfare, hvad tid det vor skrefven, och efterdi E. Ja
cobsen hafver tingsvindene beskrefvet A. Lavridsens ære och 
lempe anlangende och hverken kaldsmend eller samme vidne 
indført i hans tingbog, och icke herridsfogden self ville verre 
det bestendigt, uden det findis i tingbogen, da hafver hånd 
giort uret och imoed recessen och bør for dend skyld at af- 
settis och icke sidde med dommeren i sede; men hvad sig5) de 
vidnisbiurd er anlangende, som E. Jacobsen hafver ført, da 
epterdi samme vidne hafver vundet paa det, som skulle verre 
sket inden tinge fiorten eller fembten aar siden, och icke vor 
forornit tingmend, som tingsvinde skulle och burde gifve be
skrefvet; tilmed hafver vundet paa en døed mand tvert emoed 
och bag paa en beseiglit tingbog, tilmed findis samme vidne 
en part at hafve vunden tvert emoed hinanden och en part at 
hafve vundet epter dend anden, som icke vidne maa bere, hvor
for samme vidnisbiurd saa vel som det tingsvinde, her omtrettis, 
i sig self bør død och machtløes verre och icke at komme 
Anders Andersen eller hans afgangne fader, børn eller epter- 
kommere til hinder eller skade paa deris ære, nafvn och rychftje 
i nogen maade, och hvad sig det andet tingsvinde er anlang
ende, som findis at verre daterit paa en fredag, och tingit 
holtis paa en tisdag, da bør E. Jacobsen forskrefne tingsvinde 
igien for samme penge gifve beskrefvet met sin rette dato, och 
dersom Anders Andersen hafver lit nogen skade eller hans sag
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er hannum forvent for det vrange dato, da bør sk[r]ifveren der
for at stande bannum til rette“. 3. indlæg, hvor efter skødet 
havde været skrevet med to slags pen og blæk og noget ud
skrabet og andet igen indskrevet; Arfvid Tordsen, tingfoged, 
havde om det pådomte tingsvidne på landstinget benægtet, at 
han intet vidste af det at sige og heller ikke vidste, hvorledes 
hans signet var kommet derfor, men forskød sig til sin tingbog, 
som han og skriveren havde forseglet og indlagt på Vardberg 
slot6), hvor i alle domme og tingsvidner, som vare gangne i 
hans tid, vare indskrevne; hvis det var antaget der i, vilde 
han være det bestændig; hvis ikke måtte skriveren, som havde 
skrevet det, selv forsvare det, og der nu skriveren Ebbe Ja
cobsen fornam, „at tingfogden skiød sig til tingbogen, da hafver 
hånd vigt fra sin tingbog och skut paa vidnisbiurd at ville føre 
i sagen, och der hånd blef tiispurt, hvad vinde det vor, hånd 
skiøed paa, hafver hånd da ingen kundet nafvngifve, men der 
efter at verre frembkommen med nogen vinde, som hafver 
vundet paa det, som vor skiet 18 aar siden, och vor saa vel 
beskenkt, at dend ene icke viste, hvad dend anden sagde, som 
er met deris vidnisbiurd at bevise, at en ved nafvn Svend 
Persen vant ligesom Svend Nielsen, men hvad Svend Nielsen 
vant, viste hånd icke, tilmed viste och icke, om der vor loug- 
ligen kaldet til forskrefne tingsvinde eller icke; sammeledis er 
och en af forskrefne vindesbiurd saa got som med de frem- 
merste en domb ofvergangen at bøde for uhiemblit, hvilke jeg 
formente icke maa staa udi vinde, och de, som efter hanum 
hafver vundet, machtløes och felt at blifve epter recessen7); 
icke heller vor nogen af forskrefne vindesbiurd de rette ting- 
mend, som med dommeren sad ting paa dend tid och burde at 
gifve beskrefvet med dommeren, hvis som gik och foer inden 
tinge, och icke heller nogen af tingmendene beseiglit samme 
vinde. Dernest hafver tingfogden med sin tingbog och begierit, 
at dend maatte ofverses; dersom forskrefne tingsvinde vor richtig 
udgaaet, da viste hånd vist, det fantis i tingbogen, men der-
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som det icke der udi kunde findis, ville hånd intet svare der
til. Da blef forskrefne tingbog efter tingfogdens begiering paa 
landsting offentlig ofverset, och da ingensteds at kunde findis, 
at A. Andersens fader vor fordelt och tiltallit for samme ord, 
hvorfore forskrefne tingfoget seif icke ville verre forskrefne 
tingsvinde bestendig, mens skrifveren seif der til at maatte 
svare“. Det var ikke tilfældet, at E. Jacobsen ikke kunde få 
dommen beskrevet; han forlangte den straks efter, at lands
tinget var holdet, men da var den ikke færdig for adskillige 
domme, som skriveren havde at skrive; siden havde denne lang 
tid ført dommen til landsting og fra og opbudt den, men ingen 
vilde den annamme. E. Jacobsen skulde aldrig kunne bevise, 
at han havde taget mere for dommen end en daler, som sæd
vanligt var, eller formedelst gunst og gave forvendt nogen mand 
sin retfærdige sag fra; han måtte „sticke sligt i sin egen barm“, 
burde stå ham til rette og lide efter loven og recessen som 
den, der ikke kan bevise sit klagemål, og give kost og tæring. 
Dom: „Epterdi Ebbe Jacobsen intet fremblegger, hvor med 
hånd kand ofverbevise M. Mogensen at hafve beholden samme 
skiøde hoes sig, epter hånd dommen bafver beseiglit, och det 
icke hafver vilt fra sig leverit; tilmed de mend, som samme 
skiøde skal findis hoes, icke at verre stefvnt med skiøden, eller 
det for os er udi rette lagt, at der af kunde erfaris, om det 
vor saa oprichtig, som det sig burde; ei heller nogen de mend, 
som sagen vor angiellendis, at verre stefvnt, da bør M. Mog- 

’ensen for E. Jacobsens stefninger och tiltalle paa denne tid 
kvit at verre; men dersom samme skiøde en anden tid kommer 
udi rette och blifver fremblagt, da at gaais der om, hvis ret 
er, och ingen af parterne at fange kost och tering denne 
gang“. Hdb. 23, 86—95.

*) Ebbe Jakobsen havde dog kun været tingskriver. 2) 
Varbjærg slot, se anm. 6. 3) Nemlig Ebbe Jakobsen som
tingskriver. 4) Reces 1558 § 11. 5) Hdb.: suig. 6) I følge
reces 1558 § 11 skulde de udskrevne tingbøger indlægges i
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fjærdingskirken eller landekisten i hvert herred, men det blev 
snart regel, at den udskrevne tingbog, der som oftest kun 
varede et dr, efter årets udgang afleveredes til lænsmandens 
arkiv, som havde avtoriseret den. De gamle inventarier over 
lænsmændsslottene, der ligge ved regnskaberne, og gærne til
lige omfatte arkivet, omtale derfor jævnlig lange nu tabte 
rækker af tingbøger, og det var også lige til den sidste tid i 
amtsarkiverne, at de gamle tingbøger skulde søges. 7) Reces 
1558 § 17.

5. juni. Dittmar Haar og Anders Olufsen, ind
våner i Flensborg, tiltalte Mogens Giullenstiern til efter 
sit håndskrift afBiersgaard 8. decbr. 1608 skadesløst at betale 
1263 dir. 1 mrk. for silke og klæde, som han og hans born 
havde bekommet af dem, og som skulde have været betalt til 
fastelavn. — M. G.s fuldmægtig mødte og formente, at han 
ikke var lovlig stævnet, i det han var stævnet for Biersgaard, 
hvor han nu ikke holdt hus, fordi han havde sin bropel andet 
steds; han burde være kvit for den stævning. Dom: M. 
Giullenstiern bor betale sagsøgerne efter sit håndskrifts lydelse. 
Hdb. 23, 95—96.

5. juni. Lavrids Grubbe til Gammelgaard, landsdom
mer i Låland og Falster, bød sig i dag 3. dag i rette mod 
Mats Albridsen, borger i Saxkiøbing, som havde stævnet 
ham for sin dom af 12. avg. 1612. M. A. mødte ikke. Dom: 
M. A. bor have tabt sagen, til han stævner på ny, og give 
kost og tæring. Hdb. 23, 96.

5. juni. Kield Brockenhus til Lerbek tiltalte Ofve 
Krag til Kellingberg for et skøde på nogle gårde, han 29. 
apr. 1612 havde modtaget af hans søster fru Karen Brocken
hus, og som ikke var underskrevet af gode mænd; det var i 
mod lovens1) 1. bogs 36. kap., hvor efter enker må afhænde 
sit gods med næste frænders råd, ti han havde ikke som hendes
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rette værge efter loven bevilget salget, som var sket i hendes 
sygdom og skrøbelighed ved 3 uger, for hun døde; skødet burde 
ikke komme ham til skade på sin arv efter søsteren. — O. 
Krags fuldmægtig i rette lagde skødet af Lunderup 29. apr. 
1612, følgebrevet til bønderne af samme dag og et missive fra 
fru K. B. til Niels Lange, om at ville besegle skødet med 
hende. Dom: „Epterdi vi befinde, at det skiødebref, som frue 
K. Brockenhus hafver udgifvet til O. Krag, som er et umøndig 
barn, icke er udgifvit, før ind kort tilforne hun ved døden er 
afgangen, och det icke med nogen vore gode mends forseigling 
eller hender underskrefvit bekreftigis, da er forskrefne skiøde 
gioert emoed lougen och bør fordi machtløes at blifve och icke 
at komme hendis arfvinger til hinder eller skade udi nogen 
maade“. Hdb. 23, 97—99.

Jyske lov.

5. juni. Ofve Uggerup til Ofvisholmb, Christian 
Giullenstiern til Stiernholmb og Melkior Tilstand til 
Axel vold tiltalte Børge Rosenkrandz til Ørup, fordi han 
ikke i henhold til sit skadesløsbrev af 1605 (fr.) havde holdt 
indmaning i København den gang, de som forlovere havde fra 
os måttet indløse hans hovedbrev på 10000 dir. af 11. uovbr. 
1605 (fr.), efter at O. Uggerup af os var blevet manet om en 
for alle at betale pengene; B. R. burde holde sit brev. — 
Dennes fuldmægtig mødte og berettede, at han, da han blev 
manet af dem at indholde her i København, alt var ind
manet i Varre; han kunde ikke holde uden en indmanelse, og 
vilde gærne efterkomme sit brev. Dom: B. Rosenkrandz bor 
holde sine forlovere skadesløs efter sit brev. Hdb. 23, 
99—101.

5. juni. Kield Brockenhus til Lerbek tiltalte Mog
ens Krag til Glumstrup for et skøde han 29. apr. 1612 fik 
på noget gods på Mors af hans afg. søster fru Karen Brocken-
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hus, som var imod lovens x) 1. bogs 36. kap., og som desuden 
ikke var forseglet af andre gode mænd, men udgivet i hendes 
sygdom kort for hendes død; tilmed var det imod en kontrakt, 
som han og afg. Otte Krag indgik den tid, denne fik hans søster 
i ægteskab; da M. Krag efter kontrakten havde taget arv ’efter 
sin nysnævnte son, burde den også nu holdes; skødet burde 
ikke komme ham til skade på arven efter hans søster. — K. 
Brockenhus tiltalte i. lige måde Niels Krag til Agerkrog 
for 3 skøder, han 26. decbr. 1611, 4. febr. og 29. apr. 1612 
havde fåt af fru Karen Brockenhus på gods i Vester og Bøl- 
ling herred, og fru Kirsten Kruse til Lydumgaard, Erik 
Krags enke, med sin lovværge for et skøde af 24. jan. 1612 
og fru Christentse Krag til Oluf, Fasti Staffvergaards 
enke, for et skøde af 4. febr. 1612, hvor med de tilholdt sig 
fru K. Brockenhuses gods i Nørre og Vester herred; ikke 
heller disse skøder vare lovlig forhvervede i hans søsters vel
magt ; de burde ingen magt have. — Endelig tiltalte K. Brocken
hus I fver Jul til Villestrup, landsdommer i Nørre Judland, 
Hans Lange til Nørholm, Christoffer Gerstrup til Visel- 
berg og Erik Lunge til Stovgaard for adskillige skøder, de 
havde forseglet med hans afg. søster, i det de ikke havde medværet, 
da skøderne bleve gjorte, eller set, at hans søster fik penge 
eller fuld værd for godset; deres forsegling burde derfor ingen 
magt at have. — M. Krag, N. Krag, fru C. Krag og fru K. 
Kruse deres fuldmægtige mødte med indlæg, hvor efter de havde 
købt det af fru K. B. solgte gods for penning og fuld værd 
og fåt hendes følgebreve der på til bønderne; godset havde 
også straks fulgt dem og de 6 skødebreve, der vare under
skrevne af to eller flere af hine gode mænd. — Af disse mødte 
nogle med fuldmagt fra de andre og berettede, at de efter fru 
K. Brockenhuses venlige skrivelse og begæring til vitterlighed 
havde underskrevet og forseglet samme breve med hende; deres 
hånd og segl burde blive ved magt. Dom: „Epterdi vi be
finde forskrefne skiødebrefve, som frue K. Brockenhus hafver
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udgifvit, med gode niende hender och signetter, som med hende 
til vitterlighed forseiglit och underskrefvit hafver, udgifvit at 
verre, och det befindis, samme skiøder ere udgifne en rum tid 
tilforne, før ind hun ved døden er afgangen, da bør M. Krags. 
N. Krags, fru K. Krusis och frue C. Krags skiødebrefve ved 
deris fulde macht at blifve“. Håb. 23, 101—6.

J) Jyske lov.

5. juni. Johan Norbye til Tagmosegaard tiltalte (ind
læg) jomfru Anne Kaas Emiksdaatter, vonhaftig i Faa- 
borg, med sin lovværge, fordi hun ikke havde vildet holde 
maning efter et hovedbrev, som hendes mormoder fru Mette, 
Jørgen Tidemands, havde givet ham; hun burde som arving 
betale fru Mettes gæld, men havde i det sted ødt og forkom
met sin mormoders boskab og afhændet af ejendommene; da 
recessen J) formældte, at vitterlig gæld skulde betales af fællesbo, 
kunde hun ikke være ejendommene mægtig for, end fru Mettis 
gæld blev betalt, og ikke hjemle dem, som havde købt med 
hende; hendes forsegling om godset var imod loven, recessen 
og kongelige domme, da hendes værge ikke havde forseglet med 
hende. Hidstævnet var Hans Nielsen, borgemester i Faaborg, 
med hvis breve, han havde på fru Mettes gods, som hanhavde 
købt af Anders Borre, borger sstds. J. Norbye lod i rette 
lægge fru Mette Emiksdaatters brev af 26. juni 1607 på 100 
rdlr. og 6 rdlr. årlig rente og æskninger af 17. febr. og 7. 
apr. 1613 af Faaborg byting og Fønboe landsting, tagne over 
jomfru A. Kaas. — Denne lod ved fuldmægtig i rette lægge 
indlæg, hvor efter hendes mormoder var død 6 uger efter sidste 
st. Hans dag; J. Norbye havde til samme termin opsagthende 
pengene, hvilket burde være sket et fjærding år for st. Hans 
dag; hun havde kun solgt af sin mormoders gods for at kunne 
indløse dennes breve og segl; hun burde være kvit for J. Nor- 
byes æskning, stævning og tiltale. Dom: Da jomfru Anne 
Kaas har arvet fru Mette, Jørgen Tidemands, bor hun betale
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J. Norbye samme sum penge. Hdb. 23, 106—9.
J) Reces 1558 § 53.

5. juni. Erik Urne til Søegaard, befalingsmand på Ud
sten kloster, tiltalte Otte Urne, fordi han ved skøde 1. novbr. 
1609 (fr.) som var medunderskrevet af Henning Valkendorf til 
Glorup og Christian Thott til Boltingaard, havde solgt ham sin 
anpart af Søegaard med tilliggende gods i Søbye og Alsted 
efter den lovhævd, som deres si. fader Axel Urne havde for
hvervet der på, og alt det, som efter en af Knud Urne, Jørgen 
Urne, Sten Brahe, Frederik Hobe, Lafve Venstermand og 
Morten Venstermand underskrevet lod var tilfaldet ham på 
skifte efter deres forældre, samt jus patronatus til Søby kirke 
— og dog af det i lodden indførte gods havde solgt to gårde 
i Alsted; hans broder burde göre ham skel og fyldest derfor 
og give kost og tæring. Hidstævnet var Niels Bildt til Rafvn- 
holt, som var samme gårde mægtig. — N. Bildt lod ved fuld
mægtig i rette lægge indlæg og skødet af 16. decbr. 1590, som 
Ofve Bilde havde medunderskrevet, og hvor ved O. Urne til 
Søegaard solgte ham Holumgaard i Alsted i Salling herred 
med skyld 5 ørtug byg, 20 skpr. arre, 1 fjærding smör, 1 
boelgalt, 9 sk. eridspenge, 1 lam, 2 gæs, 3 skpr. arre (!) 4 
høns og holder en foeroxe, en gård sstd. med skyld 3 ørte byg, 
1 ørte hafre, 9 sk. eridspenge, 1 lam, 2 gæs, 4 höns, 3 skpr. 
hafre (!) og holder en føenøed, en gård i Bierg herred i Münke
boe sogn i Bregnør by med skyld 3 ørte byg, 1 ørte hafre (!), 
P/2 mrk. eridspenge, % boelgalt og holder x/2 foeroxe, og 
endelig Valdbyemølle i Løfve herred med skyld 3 pund og 7 
skp. mel. N. Bildt lod også i rette lægge O. Urnes indlæg, 
hvor efter hans broder vel vidste, at de to gårde vare solgte 
til N. Bildt, ti han var blevet venlig ombedet at forsegle 
skødet; gårdene havde fulgt N. Bildt i 16 (!) år, og han burde 
derfor være kvit for sin broders tiltale. Dom: „Epterdi vi 
befinde, at O. Urne hafver solt, skiøet och afhent fra sig och 
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sine arfvinger och til hans broder E. Urne och hans arfvinger 
ald hans laad, del och anpart udi Søegaard och alt des tillig- 
gendis gods och eigendomb udi Søbye och Allested, som han- 
num vor arfveligen tilfalden udi sødskindskifte epter deris af- 
gangne fader och moder epter hans underskrefne laads lydelse, 
och vi der emoed befinde, at O. Urne hafver tilforn afhent de 
toe gaarde udi Alsted, som udi lodden er benefnit, til N. Bild 
och der paa gifvit och giort hanum skiøde och forvaring, da 
er O. Urne plichtig for forskrefne toe gaarde at giøre hans 
broder E. Urne skiel og fylleste“. Hdb. 23, 109—12.

7. juni. Otte Marsvin til Dybek på sin søsters fru El
len Marsvin, Knud Ruds enke, hendes vegne tiltalte (indlæg) 
Corfvids Rud til Enggaard, embedsmand på Hindsgafvil, 
fordi han ikke havde holdt en kontrakt, som seneste forgangene 
herredage 1610 var gjort i København mellem hendes hus
bond og ham og Jacob Lycke til Tandrup, embedsmand på 
Lund i Mors, som blev konfirmeret af vores Danmarkes riges 
råd; han havde i følgende punkter forset sig imod den: 1. ved 
at forhverve en kgl. befaling til gode mænd til at domme mel
lem ham og hende om avlen til Sandolt; da de mødte 20. dag 
jul 1612, havde han i fremsendt forsæt påståt, at afgrøden, 
som var og stod på jorden, der Knud Rud døde, burde følge 
ham; de gode mænd indførte derfor sagen for kgl. majt. og 
rigens råd; siden forhvervede han 18. apr. selv kgl. missive til 
dem om, at den punkt ikke vedkom kontrakten, og at de ende
lig skulde domme om avlen, hvad de straks gjorde, og end og 
det var en meget skon avling, ungefer lig 846 traver rug, 960 
traver byg, 56 traver blandkorn, 247 traver havre, meget skon 
boghvede og 900 læs hø, som hun efter Oluf Rosenspars skriv
else havde ladet indavle i Sandolt lader og burde have kunnet 
udtærske kornet af og stalde øksen, så blev den avling nu efter 
hans forhindring liggende den ganske vinter, en stor part af 
ukræ opædt og en stor part forrådnet, så der ikke blevet staldet
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øksen og den ringeste part kom hende til bedste; C. Ruds ad
færd stred mod den bestemmelse i kontrakten: „Eptersom vi 
Corfvids Rud och Jacob Lycke forskrefne gaard och goeds kvit 
och frie skulle annamme epter K. Ruds døed och aldellis intet 
betalle udi hans gieid, saa ville eller skulle vi eller voris arf- 
vinger aldellis intet maa arfve epter hanum, naar hånd ved 
døden afgaar, mens alt hans arfve och gieid baade udi jorde- 
goeds och udi løsøre, hvad som heldst det er eller nefnis kand, 
aldellis intet undertagen, da tilsammen at falde til hans hustrue 
och hendis arfvinge, om de det begier, eller hvemb det kand 
verre berettiget, udaf os och voris arfvinge aldellis uforment i 
alle maade“. 2. ved efter hendes husbonds død ved sine tjæn- 
ere at annamme i brug møllen med redskaberne der i, som alt, 
møllen med det andet, efter kgl. domme burde regnes for løs
øre og tilhøre hende; de gode mænd havde indfundet denne 
irring til kgl. majt. og rigens råd; i møllen fandtes 2 kværne, 
færdige med sten og jærn, 1 sichtebing, 1 malttrov, 2 binge 
til told, 1 deientrouf at bruge til grynmaalen, 8 stykker sav
skåren krumtømmer til et kåghjul, 1 sichtepose, 1 skive, 1 
sængested, 1 ulden dyne, 1 ulden hoveddyne, 1 par blårgarns 
lagen, 1 sængeklæde, 1 bænk, 1 fodskammel, 2 huggestokke og 
2 ligbore; 14 dage for jul fik mølleren 8 dr. for kost og løn, 
og C. Ruds fuldmægtig annammede af mølleren til told 7J/2 
ørte mel og malt: hvis C. Rud skulde ville henvise til, at de 
gode mænds besigtelse ikke omtalte noget hende tilkommende 
løsøre, så lød besigtelsen kun om hovedgården og ikke om 
møllen. 3. ved ikke efter den bestemmelse i kontrakten: „Naar 
jeg Knud Rud ved døden afgaar, da skal min broder och svoger 
C. Rud och J. Lycke, eller deris arfvinger straks kvit och 
frit . . . beholde min hofvidgaard Sandolt“, straks efter hendes 
husbonds død at annamme Sandolt, skont hun tilbød at ville 
levere den til Oluf Rosenspar og C. Ruds og J. Lyckes fuld
mægtige, så hun med stor skade måtte holde hans gård i 17 
uger og nogle dage. 4. ved at annamme til Sandolt 1 gård i
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Hundstrup, som var uskift mellem ham, K. Rud og J. Lycke, 
og 5 gårde i Vantinge, Flembløse, Allesøe og Dristrup, som 
stode uskift mellem Erik Rosenkrandzis, Frands Bildis og Erik 
Ruds arvinger, og oppebære vist og uvist af disse gårde; hun 
var berettiget til sin husbonds anpart af disse ejendomme. 5. 
ved at tilegne sig bondeejendommen til 2 gårde i Salling, som 
K. Rud 27. jan. 1609 i Horsens havde afkøbt ham for 250 
dir., hvilke gårde i søskendeskiftet kun er indført for kronens 
rettighed, som Erik Rud havde tilkøbt sig; da kontrakten for- 
mældte, at løsøret skulde følge hende, og hin bønderejendom 
er løsøre, da den er købt, burde landgilden straks have fulgt 
hende eller penge for ejendommen. I henhold til det anførte 
påstod fru E. Marsvin i sit indlæg, at Corfvids Rud burde stå 
hende til rette. Dernæst i rette lagdes: 1. et brev, som O. 
Rosenspar til Skarolt, råd, havde tilskrevet sin „søster“, fru 
Ellen Marsvin, fra Arreskouf 12. avg. 1611 om ved bud at 
meddele ham, om han måtte tilsige Sandolts tjænere til at ind
forskaffe i laden kornet, som endnu stod på Sandolt mark; når 
hans svoger kom til landet, kunde de handle om, hvilken det 
skulde beholde. 2. en besigtelse, som Eiler Qvitzov til Lyckis- 
holm, landsdommer i Fyen, Fredrik Qvitzov til Qvitzovsholmb 
og Niels Skinkel til Gierskouf havde udgivet 5. decbr. 1611 
over Sandolt hovedgård, og da var alt boskab og løsøre, som 
fru E. Marsvin tilkom, bortført uden noget pernelleværk, dore, 
dorgericht, astrag, 34 forgyldte floje med malinger og jærn- 
stænger og blyrender, som der begav sig irung om, hvor vidt 
det burde regnes for løsøre eller ikke, eftersom det tilforn var 
nederbrudt af gården; det blev indlagt i et kammer, og da 
Niels Bildt for skrøbeligheds skyld ikke h^vde kunnet møde at 
efterkomme vor befaling med dem, blev denne irring og den 
om afgrøden i laden optaget. 3. dom, som E. Qvitzov, N. 
Bildt til Rafvnholt, F. Qvitzov og Jørgen Kaas til Gielskouf 
havde domt i København 20. apr. 1612, lydende: „Efter dend 
sags leiglighed kunde de icke andet kiende, end frue E. Mar-
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svin joe burde at beholde dend afling, som vor i husenne ind
ført och vor fra roede, der K. Rud ved døden afgik; disligeste 
och hvis korn som vor uhøstet, epterdi det korn, som stoed och 
groede, hagde altid verret regnit for løsøre, saa vel som det, 
der vor høstet, och husenne at giøre rydeligt for samme afling 
engang inden st. Hansdagen der nest epter“. — Corfvids Rud 
til Enggaard i rette lagde her i mod sit indlæg, hvor i han 
svarede: 1. at han aldrig havde forment fru Elinne Marsvin at 
bortføre avlen, og hendes foged havde også selv haft noglen 
til laden; han havde kun forhvervet kgl. befaling af 27. septbr. 
1611 for at få at vide, hvem sæden tilhørte, og da de gode 
mænd 20. apr. 1612 domte, at det punkt ikke vedkom kon
trakten, var det ikke hans skyld, at avlen var blevet overlig
gendes; hvis han ikke havde forhvervet hin befaling, havde avlen 
ligget i hans huse endnu. 2. at han hverken havde overtaget 
møllen eller gården, for hun og hendes tjænere leverede dem 
fra sig og der ikke fandtes løsøre hende tilhørende. 3. at hans 
hustrus fader, Oluf Rosenspar til Skarolt, var for dis ene draget 
til K. Ruds begravelse at lade begære på hans og svogers 
vegne, at fru E. Marsvin efter kontrakten vilde levere Sandolt 
gård og gods fra sig, efterdi han og J. Lycke den gang vare 
i kgl. majts. forfald, men da havde hendes foged ingen fuld
magt til noget fra sig at levere; senere havde han selv tilbudt 
hende en kgl. majts. befaling af 27. septbr. 1611, hvilket hun 
ikke vilde samtykke, så han måtte tage den alene, og herre- 
mændene havde så forflyttet det til 5. decbr. 1611. 4. at det
gods, som var uskiftet mellem dem, E. Rosenkrandzis, F. Bildis 
og E. Ruds arvinger, længe for fru E. Marsvin blev født havde 
ydet landgilden hver tredje år til Sandolt; af det andet gods, 
som stod mellem ham, hende og J. Lycke, havde hendes tjænere 
oppebåret landgilden og ikke han. 5. at bønderejendommen til 
de gårde i Salling burde følge ham efter kontrakten. Dom: 
„Epterdi det icke befindis, at hvis goeds och løsøre, som frue 
E. Marsvin med rette kunde tilkomme paa Sandolt epter con-
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tracten, at verre hende udaf C. Rud eller nogen paa hans 
veigne forholt fore; det och befindis møllen at ligge inden 
begge portene udi ladegaarden, och dend tid gaarden blefhan- 
num leverit, vor intet omtalt, enten hun hagde noget udi møllen, 
som hende dend tid kunde tilkomme, heller icke, ei heller hånd 
paa saadanne ringeskattige ting hafde giort hende forhold paa 
udi nogen maade; det och befindis, at O. Rosenspar vor mand 
och raad paa C. Ruds vegne strax epter K. Ruds begrafvilse 
paa Sandoltgaard med tvende gode mend er møt til stede och 
paa C. Ruds vegne da epter contractons indhold samme goeds 
fordrit och begierit at maatte ofverlefveris, tilmed fantis samme 
tid en del hendis boeskab, fe och kveg paa gaarden och derfor 
icke kunde annammis, och hverken frue E. Marsvin self ei 
heller nogen med hendis skriftlige fuldmacht da til stede hafver 
verrit sligt at kunde levere, och at gaarden icke da blef leverit, 
vor icke hans skyld, da sagde vi der paa saaledis af for rette, 
at C. Rud udi saa maade icke befindis at hafve handlit och 
giort emoed contracten, men bør for dend frue E. Marsvins 
tiltalle och beskylding kvit at verre; men hvad belangendis 
det uskifte goeds, som dennum emellum endnu er udelt, verre 
sig jordegods, eigendomb, skofve, løsøre eller andet, ehvad heldst 
maade det verre kand, som dennum emellum bør at skiftis och 
delis, da der om at tage vor naadigste befalling til gode mend, 
som det kand dennum emellum skifte och delle, som billigt och 
ret er, och enhver udi samme skifte at tage sin andel epter 
skifteregister och loddens liudelse, som det sig børtt. Hdb. 
23, 112—25.

7. juni. Melkior Uistand til Axelvold tiltalte Erik 
Lange til til erstatning for mange tusinde dalers udgift, han 
er kommet i for ham for løfter, at lade noget af hans hustrus, 
fru Sophie Brahes, arvegods efter hendes broder Tønne Brahe, 
som han (M. U.) nu langt over år og dag både til herredsting 
og landsting havde tilbudt ham (E. L.) til genløsning, blive
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ham følgagtig for ejendom, da han havde ladet ham (E. L.) og 
hustru fordele til herredsting og landsting for den store skades 
lidelse og der over bekommet forfølgning og rigens dele og 
siden ridebrev af 15. jan. 1612 om, at han havde fåt indførsel 
i fru S. Brahes arvegods til 66 pund 7 skpr. korn, hvert pund 
til 200 dir., for 13270 dir. — E. Lange mødte ikke, end og 
det med opskrift på stævningen bevises, at han var lovlig 
stævnet. Dom: Da M. Uistand er blevet indført i fru S. 
Brahes arvegods og til tinge har ladet godset opbyde, og da 
ingen har villet indløse det, da bör godset følge ham for ejen
dom. hvis han ikke inden 6 måneder efter denne doms datum 
udløses lovligen der af. Håb. 23, 125—27.

7. jllfli. Ofve Bilde til Lindvid tiltalte Erik Urne 
til Søegaard, fordi denne, skönt han havde leveret ham hans 
hånd og segl igen fra hans løfte for ham til Markur Bilde til 
Hvidkield for 1280 dr., der skulde betales til st. Michaelis 
1599 og også efter M. Bildes brev af 17. decbr. 1610 (fr.) 
vare bievne betalte, desuagtet, fordi O. Bilde havde glæmt at 
tilbagefordre sit skadesløsbrev, den 4. novbr. 1610 havde ind
manet ham til Odense, indtil han skaffede ham hånd og segl 
igen, og indholdt ham i maningen til 20. decbr., da Jacob Ul- 
feld til Ulfeldsholm, råd, rigens kansler og embedsmand på 
Nyeborg, Henning Valkendorf til Glorup og Hans Paavisk til 
Dombsboe havde forhandlet dem i mellem, så at han entledigede 
ham af maningen mod hans strænge forpligt; E. Urne burde 
stå ham til rette for unødig maning og pendingsudgift. — E. 
Urne tiltalte O. Bilde til efter sit skadesløsbrev af Lund 
12. avg. 1599 (fr.) at skaffe ham sin hånd og segl igen, der 
skulde have været leveret til Mickels dag 1599. Dom: „Ept- 
erdi vi befinde, at E. Urne formedelst nogen vore gode mends 
underhandling hafver entlediget O. Bilde udaf dend indmanilse, 
hånd hannum manit hafde, och O. Bilde der emoed hafver sig 
tilforplichtet, at samme hans løfte, hånd for hannum til M.
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Bilde lofvit hafde, icke at skulle komme hannum til hinder 
eller skade, men det at holde hanum skadisløes i alle maade, 
da bør det at blifve ved vore gode mends forhandling, och 
ingen af parterne hinanden ydermere der om at beskylde eller 
tiltalle i nogen maade, och begge parter for kost och tering at 
verre forskonnit“. Håb. 23, 127—30.

7. juni. Olavs Kaas til Nestrupgaard tiltalte Kield 
Brockenhus til Lerbek, Jørgen Friis til Favrskouf, Lav
rids Naffvill til Hedegaard, Lavrids Lunov til Holum- 
gaard, Mogens Kruse til Balle og Christen Harboe til 
Hualris, fordi de 19. septbr. 1610 havde indført, afg..Envold 
Kruse i Øland hovedgård uden hensyn til, at han havde sin 
hustrus mødrene arv efter fru Dorette Vestenie stående i 
gården, og at den var uskiftet mellem ham og hans hustrufader 
Christen Prip; med vort mageskiftebrev af 30. apr. 1580 (fr.) 
var at bevise, at vor herrefader i mageskifte for Øland gård 
og gods af C. Prip havde modtaget meget af C. Kaas’s hustru
moders gods, som endnu ikke var udlagt af C. Prip. hvilket 
fremgik af en dom af 2. mårs 1609, afsagt af Envold Kruse, 
Kield Brockenhus og Jørgen Friis; C. Prip havde desuden haft 
nogle gårde af hans sidste hustrus, fru Barbara Vinds, arvegods, 
i hvilke der forst burde have været gjort indførsel, og E. Kruse 
havde kun begæret at blive indført i C. Prips eget arvegods; 
indførselen burde ikke komme ham til skade på hans hustrus 
møderne arv. Hidstævnet var fru Anne Vind, E. Kruses enke, 
og andre arvinger, og vor egen dom af 26. mårs 1610blev 
i rette lagt. — J. Friis mødte på egne og øvrige ridemænds 
vegne med indlæg, hvor efter de forst havde indført C. Prip i 
smågodset og siden indført ham i Øland gård; C. Kaas havde 
over alt været overværendes og redet fra sted til sted, men 
dog ikke ladet sig bemærke det aller ringeste eller for dem 
fremlagt den dom, han nu beråber sig på; de havde for ind
førselen spurgt C. Prip, om der var noget beholden af fru B.
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Vinds arvegods, men han vilde ikke gore dem nogen efterret
ning der om; C. Kaas havde kort efter denne indførsel for
hvervet vore og rigens breve over C. Prip og ladet sig indføre 
i dennes gård Søgaard for sin hustrus møderne arv og fåt fuld 
vederlag; da den sidste forhandling fortager alt hvis som til- 
forne er gjort, både med nam og i andre måde2), så kunde C. 
Kaas ikke bekomme tvende gange udlæg; deres tov burde blive 
ved magt. Dom: „Epterdi det befindis, at C. Prip hafver til
skift os och kronen af hans eget och hans hustruis frue D. 
Vestennies jordegods och derfor bekommit til vedderlaug Øland 
gaard med mere gods, och vore gode mend udi deris indførsel 
icke hafver specificerit, enten det vor udaf hans eget eller hans 
hustruis gods, de hafde giort samme indførsel udi; icke heller 
befindis, at C. Kaas hafver sidet ofver skifte med C. Prip, saa 
enhver kunde vide sin andel, da bør C. Kaas at tage en vor 
befalling til gode mend, som dennum samme gods emellum kunde 
skifte och delle, och midlertid med samme ridemends bref at 
hville och beroe, och naar at samme skifte dennum emellum 
til ende er giort, siden at gaa om ridebrefvit, hvis ret er“. 
Hdb. 23. 130—34.

i) Se ovfr. s. 348- 49. 2) J. lov 2, 102.

7. juni. Knud Gyllenstiern til Møgelkier, befalings
mand i Vestervig kloster, tiltalte Gunde Jensen, vor rente
skriver, fordi han til bytinget i København havde gjort forbud 
mod, at der blev læst et skøde af Malmøe 4. febr. 1613, som 
han havde fåt af Hans Lindenov til Ørslef kloster på en gård 
i Studistrede vesten næst op til dr. Peder Vinstrups gård og 
østen for universitetets residensgård, skont han selv ved skøde 
15. juni 1609 havde solgt H. Lindenov gården, og gjort det 
forbud i henhold til et pantebrev, der ikke var gjort til tinge, 
og som gården ikke havde efterfulgt; gården burde følge hans 
skøde og følgebrev af Malmøe 4. febr. 1610 (fr.), således som 
den altid havde fulgt dem, og G. Jensen søge sin ret hos H.
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Lindenov. K. Gyldenstiern i rette lagde derhos en reversal af 
Københavns tingbog 8. febr. 1613 lydende: „Christian Skam
melsen paa K. Gyldenstierns vegne at hafve inden tinge ladet 
lese H. Lindenovs beseglede och underskrefne papirs kiøbebref, 
li and dend 4. februari nest forleden hafver gifvit K. Gylden
stiern paa en gaard, boder, hus och vonninger liggendis udi 
Studistredet her udi vor kiøpsted Kiøbenhafvn och G. Jensen 
vor renteskrifver der emod hafver ladet læse H. Lindenovs vel- 
beseiglid och underskrefne pantebref daterit st. Mickels anno 
1610 lyden dis paa et tusind richsdaller hofvidstoel med 60 
daller aarlig rente, som hånd er G. Jensen skyldig blefven, 
och hanum derfor forskrefne gaard pandset, och derfor er giort 
forbud icke at maatte skrifves paa K. Gyldenstierns udgifne 
kiøbebref, før ind hånd blef tilfridsstillet och betalt epter pante- 
brefs indhold“. — Gunde Jensen lod ved fuldmægtig i rette 
lægge: 1. Hans Lindenovs pantebrev af st. Mickels dag 1610 
på 1000 rdlr. 2. sin opsigelse af 26. febr. 1613 af disse 1000 
rdlr. til st. Mickels dag forstkommende. 3. borgemester og råds 
dom i København af 8. mårs 1613, hvor ved G. Jensens tiltale 
til H. Lindenov henvises til hans tilborlige øvrighed, da det 
af ham udgivne købebrev og pantebrev befindes at være mod 
hverandre. 4. indlæg, lydende, „at epterdi det er adelen 
alenne frit fore at skiøde och pantsette deris gods hiemme och 
icke til tinge x), och H. Lindenov til hanum epter hans forseigl- 
ede och underskrefne bref hafver pandset dend gaard udi Studi- 
strede. for 1000 daller, hånd hannum er skyldig blefven af 
samme gaards kiøb, och H. Lindenov siden hafver solt til K. 
Gyldenstiern samme gaard, uanseit hånd icke hafver friegiort 
hans pantebref hos G. Jensen, tilmed icke heller endnu bekom- 
mit skiøde til tinge paa samme gaard, Gunde ochsaa sielf endnu 
hafver alle de gamble adkompstbrefve paa dend, satte fordi 
underdanigst i rette, om hånd icke burde først at fornøies och 
fraløses pantet, før ind H. Lindenov maa eller kand med rette 
gaarden, som er hans rette pant, til nogen skiøde eller afhende,



1613. 445

och hånd sin skiøde och gamble adkombbrefve bekommer“. 
Dom: „Epterdi vi befinde, at H. Lindenov er blefven G. 
Jensen 1000 daller skyldig och derfor sat hannum dend gaard 
udi Studistrede med des tilhørige boder, som hånd hanum til
forn hafde afkiøbt, til underpant; vi och befinde, at H. Linde
nov, epter hånd samme gaard til G. Jensen hafver pantset, at 
hånd dend siden der epter hafver bortsolt til K. Gyllenstiern, 
før ind samme gaard fra Gunde igien af pant vor indløst, och 
K. Gyllenstiern nu her for retten hafver verret ofverbødig at 
erlegge och tilfridsstille G. Jensen samme et tusind daller, som 
gaarden er hannum pantsat for, da bør hånd samme penge at 
annamme och der emoed ofverlevere hannum gaarden med alle 
hans adkombsbrefve, hånd der paa hafver, och siden forskrefne 
gaard och boder K. Gyllenstiern angerløs at epterfølge“. Håb. 
23, 134 — 39.

9 Reces 1558 § 49 jfr. fr. 26. avg. 1622.

7. juni. Corfvids Rud til Enggaard, embedsmand på 
Hindsgafvil, tiltalte fru Ellen Marsvin til Lundegaard, Knud 
Ruds enke, med sin lovværge, fordi hun ikke havde overholdt 
den kontrakt (fr.), som vi den 29. mårs 1610 med vort rigens 
råd havde gjort og underskrevet mellem hende og hendes afg. 
husbond og ham og Jacob Løcke til Tandrup om, at disse to 
efter K. Ruds død, C. Rud for to parter og J. Løcke for den 
tredje part, skulde overtage Sandolt med gods, så vidt han (K. 
Rud) havde overtaget den på sin lod, der de skiftede efter 
deres forældre og brødre; midlertid K. Rud levede, skulde han 
holde gården ved hævd og bygning og ikke forhugge skovene 
til upligt. C. Rud berettede nu, at hovedgårdens bygning i 
adskillige måder var fordærvet og nedbrudt, skovene forhuggede 
til upligt og henført til fremmede, en hob geder havde været 
henført i abildhaven og enemærkerne omkring gården at for
dærve abildhaven og enemærkerne; murene vare mange steds 
vragede med vilje, malningen på væggene og under lofterne
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fordærvet og „ofversmittet til haanhed ochspot“; her til var fru 
E. Marsvin den storste årsag, og derfor burde hun, som havde 
vedgåt arv og gæld, stande ham til rette, C. Rud i rette 
lagde: 1. et besigtelsesbrev af Sandolt 7. septbr. 1610, udgivet 
af Niels Bild til Rafnvold, Lauge Urne til Sellebierg, Fredrik 
Qvitzov til Qvitzovsholmb og Eiler Qvitzov til Løckesholm om, 
at de efter vor befaling havde gransket Sandolts bygning og 
der om afsagt: et spir, tækket med kåber, var afbrudt og ned
tagen, ligeledes 50 forgyldte floje og knapper, som fandtes ind
sat i svendekælderen; i fruerstuven var pernelleværket med dor- 
gericht nedtaget, astragene opbrudt af gulvene, væggene over- 
kalkede og farven på loftet fordærvet; i andre stuver, kamre 
og i borgerstu ven fandtes meste parten af dore og dorgerichte 
med låsene aftagne og andre gamle dore hængte i stedet; mal
ningen der og i vindeltrappen var overkalket; nogle blyrender 
vare aftagne og de bugne sten på vindebroen slet afbrudte; på 
Sandolt skove og Kistrup skov syntes dem siden sidste Philipp i 
Jacobi at være hugget 38 eger, som meste parten var henført. 
2. tingsvidne af Salling herredsting 31. mårs 1612, hvor efter 
der, siden gode mænd havde besigtet Sandolts skove, i disse 
var hugget 112 (!) bøge og eger. 3. tingsvidne af samme ting 21. 
apr. s. å. om, at der i Sandolts abildhave og i skoven der ved 
havde gåt 80 geder. — Otte Marsvin til Dybek i rette lagde 
sin søsters indlæg, hvor efter hun efter kontrakten, som hun 
havde beseglet, ikke kunde være mere forpligtig at stande ham 
til rette, end om hun ikke havde forseglet den; da hendes hus
bond den gang levede, kunde hendes forsegling hverken komme 
hende til gavn eller skade, ti lovenx) formældte i 2. bog 65. 
kap., at ingen mands hustru må borgen være for penge eller 
noget andet; kontrakten vedrørte heller ikke hende uden så 
vidt, det mageskifte angik, som hun og K. Rud havde gjort, 
og hendes underskrivelse kunde derfor ikke henføres videre 
end der til; dette fremgik af, at hendes navn ikke riævnedes i 
begyndelsen af kontrakten, hvor de irringer mellem K. Rud og
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C. Rud og J. Løcke nævntes, men kun ved beslutningen, hvor 
der formældtes om hint mageskifte; det var heller ikke med 
godt skel, at hun tiltaltes for det, hvorfor hendes husbond i 
hans levendes liv er forfulgt med rigens æskning, og hvortil 
han har svaret, ti lovens1) 2. bogs 111. kap. formældte, at det 
står alt på bondens svar, hvorledes man må efterdele; „dog er 
dette icke at forundre“, efterdi C. Rud i hendes husbonds lev- 
ende liv for hine sager havde tingkaldet både hende og hendes 
datter med deres lovværger; hun havde vel vedgåt arv og gæld, 
men dette skulde af hendes husbonds kødelige broder og svoger 
optages i en bedre mening, så at de skulde lade sig fornoje 
uden videre unødig trætte; hun kunde ikke være pligtig at 
svare ti) videre end loven x) tilholdt hende, som byder i 2. bogs 
99. kap. ikke hustruen at svare til bondens gærning, men bonden 
at svare til hustruens gærning, eller videre end hendes fortegn
else udviser, som hun lod overantvorde Oluf Rosenspar, der 
han talede over hendes husbonds grav i hans nedersættelse, 
det er til vitterlig og bevislig gæld. Men dernæst havde hendes 
husbond heller ikke forgrebet sig i mod kontrakten: Sandolt 
havde straks efter hans død, kvit og fri for al gæld, fulgt C. 
Rud og J. Løcke, og den havde ikke heller været bygfældig, 
ti der blev fundet en meget skon bygning, hvis lige ikke mange 
findes i Fyn, som K. Rud med stor bekostning havde opført, 
da den var afbrændt; vel var der nedtaget et lidet spir på 
porten til at hænge en klokke i og nogle floje, men de vilde 
ikke være blevet savnet, hvis man ikke havde fundet dem på 
gården; blyrenderne vare nedtagne til omstøbning, og de hugne 
sten lod K. Rud nedtage, fordi de vare løse og skulde ind
mures igen; heller ikke den ringe forandring i fruerstuven og 
anden steds var mod kontrakten; de stykker kom ikke byg
ningen ved, ti de findes ikke på alle velbyggede herregårde og 
kunde vel mistes bygningen uden skade; kontrakten tilholdt ikke 
K. Rud slet ingen forandring at gore på gården, ti når lovens2) 
2. bog 32. kap. tilstæder en borger i et lejehus eller en fæste-
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bonde at forandre efter sin nytte den stund, deres fæste varer2), 
hvo vilde da nægte en adelsmand i sin egen ejendom det, som 
loven tilholder en borger eller bonde i en fremmeds. Efter K. 
Ruds død var der til Sandolt og dets tjæneres gårde fundet 
„møget skønne och vel frede skofve, som ingenlunde til upligt 
vore forhuggenti et er at hugge lade i skoven, hvilket ikke 
var forbudt i kontrakten, men fast mere befalet, efterdi den til- 
holder ham at holde godset ved god hævd, hvilket sandelig 
ikke kan efterkommes uden skovhug; et andet er at forhugge 
skovene til upligt, hvilket er ubevist at være gjort af K. Rud; 
det syn, som C. Rud havde ladet føre på tiende måned efter 
K. Ruds død, burde ikke komme hende til skade, da hun 
hverken havde befattet sig med skove eller landgilde efter K. 
Ruds død; denne fandt sted 22. juli 1611, kontrakten gik den 
29. mårs 1610, og synsmændenes afsigelse om, at der på to 
års tid var hugget 110 ege og bøge, gik den 12. maj 1612; 
det var derfor ubilligt, at de to måneder efter K. Ruds død 
var taget med til behjælpning for at få beskrevet, om der var 
sket nogen skadelig skovhug. Men selv om så var, at K. Rud 
havde ladet hugge 110 ege og bøge i så mange skove som 
Kistrup skov ved Faaborg, Vesterhesings skovparter, Torslund 
på Lindise mark, Anskofslund på Lyndise mark, Hestehafven 
mellem Lyndise og Sandolts enerke, Fruerlund, Bøggeberglund 
og Sallingskof, så vare de dog ikke dermed forhuggede, siden 
synet ikke havde angivet, om det var små eller store træer, 
forfornede træer eller stubbe, som halvparten var nedblæst af; 
det var heller ikke sædvanligt ved at besigte skove at tælle 
stubbene, ti forfornede træer og vindfælder kunde ikke være 
huggede til skovskade. En stor del af træerne var kommet 
til bøndernes hjultømmer og bygningstømmer, og når 38 træer 
skulde være kommet til Lundergaards bygning, havde K. Rud 
ikke gjort uret der i, da han ejede begge gårdene sin livstid; 
han måtte derfor være lige så berettiget til at hugge i Sandolts 
skove til hjælp til et huses bygning, som var afbrændt på
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Lundergaard, som at hugge i Lundergaards skove til en ganske 
mølles bygning for Sandolt, som er to loft höj; de 14 træer, 
som ere henkomne til fremmede, kunde K. Rud vel have ret 
til at afhænde, siden kontrakten ikke foreskrev, hvor mange 
træer han skulde lade hugge, og hvor til han skulde bruge 
dem. De geder, som vare henførte på gården, havde kun 
været der en ringe tid, og det var ikke bevist, at de havde 
gjort nogen skade; det var hverken i recessen eller kontrakten 
forbudt K. Rud at holde hvad kvæg, ham selv syntes. Lige 
som hun hverken for eller efter sin husbonds død havde gjort 
noget imod kontrakten, således havde også han efterkommet den, 
som det en adelsmand egner og bör, som også Oluf Rosenspar 
gav til kende over hans grav, „at hand hafde skicket och 
handlit sig sin lifs tid som en adelsperson eigner och bør i 
alle maade“; hun burde være kvit for Corfvids Ruds og J. 
Løckes tiltale. — Her imod i rette lagde C. Rud indlæg om, 
at han, eftersom fru Elinne Marsvin formente, at han ikke 
havde bevist, at hun havde været den störste årsag til den 
skade, som er sket på Sandolts hovedgårds bygning og skove, 
skød sig til kgl. majt., som „ved sig vel at erindre, at hand 
1610 dend 26. septembris hafver ladet skrefvit epter mig, at 
jeg skulle komme til Haderslefhus, och der ville ladet forlige 
min broder och mig om samme sag, och loed mig det sige med 
Gert Randzov til Breidenberg, statholder udi lånte Holsten, 
och Tyge Lange, hans maits. secreterer, at fru E. Marsvin 
hafde verrit dend største aarsag til samme gierning, som sket 
er paa forskrefne bygning, skofve och egendomb, som Knud 
Rud, hendis hosbund, self hafde bekient“. Dom: „Epterdi vi 
befinde, en skriftlig contract C. Rud och K. Rud em ellum 
giort och oprettit er, hvilken hun self med dennum sambtøkt 
och til des ydermere bekrefting forseiglit och underskrefvit 
hafver, hvilken vi med menige Danmarkis rigis raad confirmerit 
och stadfest hafve, daterit paa vort slot Kiøbenhafvn dend 29. 
martii anno 1610, som klarligen formeller, at naarK. Rud ved 
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døden afgik, da skulle hans broder och svoger C. Rud och .T. 
Løcke eller derris arfvinger strax kvit och fri uden ald gieid 
maatte lade annamme och siden hafve, nyde, bruge och beholde 
til evindelig eigendomb hans hofvidgaard Sandolt med ald des 
tilliggelse udi skouf och mark sambt des tilliggendis jordegouds, 
saa vit som hånd self til forskrefne gaard hafde annammit paa 
sin lod, der de hafde skiftet epter deris foreldre och brødre, 
och K. Rud sig der udi hafver tilforplichtet, midlertid och saa 
lenge hånd lefde, at holde hans gaard Sandolt och des tillig
gendis goeds ved goed hefd och bygning och ei forhugge eller 
forhugge lade nogen de skofve, der tilligger, til uplicht udi 
nogen maade, saa at gaarden vel ved lige, skofven uforhuggen, 
och godsit uforderfvit bemelte hans broder och svoger eller 
derris arfvinger til sin tid kunde blifve leverit, som det sig 
burde, och vi der emoed befinde och er giort bevisligt, at Sand- 
olts hofvidgaards bygning emoed samme oprettede contract meget 
ubilligen och utilbørligen at verre handlit och medfaren och 
udi mange atskillige maade forderfvit, neddertagen och afbrut, 
skofvenne forhuggen til uplicht och en part til fremmede hen
ført, disligeste en hob gieder at verre henført udi abildhafven 
och enemerker omkring gaarden skoven til skade; det och be
findis, at kaabber, blie, fiøie, gulfvit, astrag och andet, som 
skulle staa ofven paa husenne och ligge paa gulfvenne, findis 
en part bortkommen och en part nedersat udi kielleren och i 
saa maade til det verdste forandrit, och K. Rud ekon toe aar 
och nogen ugger, epter contracten er sket, at verre ved døden 
afgangen, och det icke befindis sligt formedelst uløckelig vaade, 
langsommelig tid eller tilfald sket at verre, men noksomb kand 
erachtis det forsetligen och med vilge at verre giort och be
ganget och til det verdste forarget, gaardsens biugning der 
met at foringe emod dend oprettede contract, som hun self haf
ver medforseiglit, da epterdi det befindis sligt icke at verre 
contracten gernes, hun och hafver vedtaget arf och gieid, da 
sagde vi der paa saaledis af for rette, at fru E. Marsvin er
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plichtig der for at erlegge til C. Rud 2000 richsdaller och 
samme summa met det første hannum at fornøie och betaile 
och hun siden epter denne dag icke ydermere for denne sag 
af C. Rud at betyngis eller besvergis udi nogen maade“. Hdb. 
23, 139—50.

x) Jyske lov. 3) J. lov 2, 32 siger kun: „hvilket hus, 
mand leier, det er hans eiget til leiemaal er ude“, og anvender 
denne sætning med hensyn til påtaleretten for begåt hærværk.

8. juni. Jokim Jøde, som havde stævnet fru Else 
Brahe, Hinrich Rammeis enke, hvis fuldmægtig 3 dage havdø 
budt sig i rette, bor have tabt sagen, til han stævner på ny, 
og give kost og tæring. Hdb. 23, 150—51.

8. juni. Anders Friis til Estruplund tiltalte Jacob 
Skramb til Fruergaard. Anders Skramb til Deigberglund, 
Christen Krag til Glumbstrup til at fuldgore deres anpart 
af rostjænesten efter Peder Skramb, da de som arvinger efter 
dennes hustru havde annammet hendes gård Kokholmb til sig: 
P. Skramb havde af sit eget og sin hustrus gods været takseret« 
for en hest at holde, og nu blev han (A. Friis) af os påmindet' 
om at fuldgore denne rostjæneste; indstævnte burde stå ham 
til rette for skade, kost og tæring. — Jørgen Friis til Favr- 
skouf i rette lagde indlæg fra indstævnte om, at de, der deres 
søsterl) døde, havde undt P. Skramb livsbrev på det ringe 
gods, hun havde; der efter havde A. Friis af han diet P. Skramb 
Strandbygaard med gods, men hvorledes der havde været for
handlet om rostjænesten vidste de ikke; da A. Friis ikke havde 
stævnet dem til herredsting og landsting burde de være kvit 
for hans tiltale. Dom: „Epterdi vi befinde, at dend taxt paa 
rostiennisten er giort och udskrefven dend tid, godsit skal 
bafve verrit samblit, och J. Skramb, A. Skramb och C. Krag 
dog icke derris anpart der udi skal hafve holden och varet, 
som det sig burde, da sagde vi der paa saaledis af for rette, 
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at de ere plichtig at stille A. Friis til frids for halfparten af 
samme rostienniste, de icke fuldgiort hafver“. Hdb. 23, 
150—52.

x) Mette Skram Hartvig sdatter; hun var gift med Peder 
Skram, der ikke som hun var af Enhjørning s-Skrammerne, 
men af F'asti-Skrammerne.

8. jlini. Ditmar Haar og Anders Olesen, borgere i 
Flensborg, tiltalte Frants Jul til Meigelgaardx) til efter sin 
hustru Karen Hostrups brev af 11. juli 1609 (fr.) at betale 
102 dir. 3 mrk. — F. Jul lod i rette lægge indlæg, hvor 
efter han ikke vidste noget om den gæld, om hvilken det ikke 
var bevist, at den var gjort på hans vegne eller ham til nogen 
nytte eller nødtørftighed; loven tillader bonden at være boets 
værge2), forbyder hustru, som bonde haver, at bortgive mere, 
end bonden giver ja til 3) og at være borgen 4); så vel her efter 
som efter lovens5) 3. bogs 44. kap. burde han være kvit for 
den tiltale. Dom: „Epterdi frue Karin Rostrup hafver udgif- 
vit sin forskrifving til Ditmar Haar paa forskrefne summa 
penge, och hendis hosbund Frands Jul det icke med hende 
bevilget och sambtøkt hafver; ei heller hånd vil verre hende 
det stendigt och lougens 3. bogs 44. cap. formeller, at hvilken 
hustrue, der self hafver bunde, hun maa icke skiøde bort och 
icke anderlunde afhende noget gods uden hendis bundis raad, 
item dend hafver dog sit verd tabt, der med bundens hustro 
kiøbte, da bør forskrefne gieldforskrifving icke at komme Frands 
Jul paa hans hustruis vegne til hinder eller skade udi nogen 
maade“. Hdb. 23, 153—54.

x) Hdb.-. Weigelgaardtt, og et sted: Mielgaardtt. 2) 
Jyske lov 1, 99. 3) J. lov 1, 39. 4) J. lov 2, 65. 5) 
J. lov.

8. juni. Otte Marsvin til Dybek på sin søster, fru Elin 
Marsvin til Lundegaard, Knud Ruds enke, hendes vegne til-



1613. 453

talte Jacob Bosenkrandz til Kierstrup, befalingsmand på 
Hagenskouf, fordi denne efter et missive, som K. Rud havde 
tilskrevet fru Helvig Hardenberg, og hvor i han bad hende 
kvittere Hans skomager i Haderslef 800 dir., og efter en køb
mands kvittans havde ladet æske af K. Rud 800 dir., som med 
rente og interesse skulde beløbe sig til 2300 dir.; K. Rud 
havde ikke i missivet forpligtet sig til nogen betaling eller 
rente så lidt, som han siden havde givet fru Helvig sit brev 
og segl; her af kunde nok som eragtes, at fru H. H. havde 
været K. Rud de penge skyldig, i det hun, mens han var ung
karl, havde solgt hans øksen og korn og annammede pengene 
på hans vegne; hun burde være kvit for den tiltale. — J. Rosen- 
krandz i rette lagde: 1. K. Ruds missive af Frederiksborig 
1585 31. oktbr., hvor i han efter den handel, som var ham og 
hans morster fru H. H. i mellem, begærede, at hun vilde kvit
tere Hans skomager af Haderslef 800 gi. dir. og der på tage 
kvittans. 2. Hans skomagers kvittans af Arrisskouf 4. novbr. 
1585. 3. Knud Ruds kvittans af Sandolt 22. oktbr. 1583,
hvor ved han kvitterede sin morsøster fru Helvig Hardenberg 
på fru Maren, Henning Venstermands enke, hendes vegne for 
1000 dir. hovedstol og 600 dir. rente, der var rest på et 
hovedbrev af 1572, som Henning Venstermand til Pilegaard 
havde givet K. Ruds forældre, og som var tilfaldet Corfvids 
Rud på lod1). Jacob Rosenkrandz beviste desuden med en 
dom af Fønboe landsting 1. septbr. 1610, at K. Rud var til- 
domt at betale ham pengene; hans arvinger burde erlægge de 
800 dir. med renter og skadegæld. Dom: „Epterdi frue Elinne 
Marsvin intet lader fremblegge, hvor med hun kand afbevise 
samme gieid at verre betalt och fuldgiort enten med regenskab 
eller i andre maade, och vi befinde herridstings och landstings 
domb at verre hendis hosbund K. Rud ofvergangen, at hånd 
burde samme penge at betalle, hvilke domme endnu staar ved 
derris fulde macht, da sagde vi der paa saaledis af for rette, 
at epterdi Elinne Marsvin hafver vedtaget arf och gieid epter
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hendis afgangne hosbund K. Rud, da er hun plichtig at for- 
nøie och betaile J. Rosenkrantz samme pendinge med epter- 
staaende rente och hanum der for at tilfridsstille“. Hdb. 
23, 154—58.

Dette brev benyttede Jakob Tlosenkrandz til en menings
løs bevisførelse, til hvilken der heller ikke tages hensyn i 
domsslutningen.

8. juni. Hans Dyre til Boller fik (indlæg) på sin moders 
fru Karen Styge til* Agdrup, Jens Clavsens enke til Boller, 
hendes vegne dom over fru Else Munk1), Niels Styggis enke, 
med sin lovværge til at gammel mølle, Mølgaard og 1 bol i 
Lemb sogn, 2 bol i Karsbek og 3 gadehuse i Lemb, alt i Bøl- 
ing herred, som fru Karen Styges broder, nævnte Niels Stygge, 
af sin hustrus gods havde pantsat til Mogens Kaas til Birkilds 
og hans broder Niels Kaas, og hvilket gods fru K. S. havde 
indløst, burde følge hende for ejendom for, at hun kunde komme 
til sin skades oprettelse efter nogle løfter, som hun havde været 
i for Niels Styge. Hans Dyre i rette lagde: 1. fru Else Munks 
opladelsesbrev af Viborg moersmis 1608, hvor ved hun bevilgede 
fru K. S. til sin skades opretning at indløse hint gods fra Niels 
Kaas til Birkilds og Mogens Kaas til Støfringgaard og beholde 
det for evindelig ejendom. 2. Niels Kaas opladelsesbrev af
Birkilds 11. mårs 1609 til fru K. S., hvor efter han og hans
broder var udløst af godset af fru K. S. 3. fru E. Munks er
klæring af 20. jan. 1610 mod fru K. S.s beskikkelse, hvor
efter denne måtte beholde godset. Hdb. 23, 158—62.

!) Hun mødte ikke.

8. juni. Clavs Kaas til Nestrupgaard på egne vegne og 
med skriftlig fuldmagt fra Lavrids Friis til Løngballe til
talte Otte Lunov til Restrup for et brev, han havde ladet 
sig give af Envold Kruse på 1000 dir. at fordre efter hans 
død og med underpant i en gård og et bol i Vinge by; da
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hverken pengene eller godset havde fulgt brevet, burde dette 
ikke komme sagsøgerne til skade på deres hustruers tilfaldne 
arv. — Jens Saal, borger i Mariager, mødte med skriftlig fuld
magt fra O. Lunov og i rette lagde: 1. E. Kruses nævnte brev 
af Asmild kloster 5. marts 1610, givet med hans hustrus sam
tykke til hans søsterson Otto Lunov. 2. brev af Vingegaard 
15. maj 1613, hvor ved fru Anne Vind, E. Kruses enke, tilstod, 
at hendes husbond havde givet O. Lunov det brev, og at bønd
erne siden havde ydet ham deres skyld og landgilde. 3. kund
skab af bønderne om, at de havde ydet O. Lunov landgilde og 
gjort deres arbejde, hvor han vilde have det. Jens Saal beret
tede derhos, at E. Kruse havde været værge for O. Lunovs 
moder, for hun kom i ægteskab, og annammet alt hendes løs
øre til sig; derfor havde han givet O. Lunov sit brev på de 
1000 dir.; E. Kruses arvinger burde efterkomme brevet og 
gore O. Lunov regnskab eller med afkald bevise, at der var 
gjort regnskab. — C. Kaas svarede, at hin gave ikke var gjort 
med E. Kruses arvingers samtykke, som heller ikke havde for
seglet brevet med ham; det burde derfor blive magteløs. Dom: 
„Epterdi E. Kruse hafver gifvit och bebrefvit O. Lunov 1000 
richsdaller efter hans døed och afgang och der paa til under
pant sat hanum en sinne gaarde udi Vinge bye at skulle niude 
indtil saa lenge, som 1000 daller blef hanum eller hans arf- 
vinger erlagt och betalt, och det icke bevistes samme gaard at 
hafve fult O. Lunov udi E. Krusis lefvendis lif, da bør for- 
skrefne gafvebref machtløes at verre och icke at komme E. 
Krusis arfvinger til hinder eller skade udi nogen maade“. 
Hdb. 23, 162—64.

8. juni. Jørgen Friis til Farskouf som værge for 
jomfru Anne Vestenie til Strandet tiltalte (indlæg) Axel Ros- 
enkrandz til Kye til efter Hans Lindenov til Ørslef hans 
brev af 22. jan. 1610 (fr.) til afg. Sophie Beck til Strandet 
på 500 dir., som A. R. er forlover for, at betale hine penge,
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som skulde have været erlagte til snapsting 1610; A. R. havde 
tilbudt at betale pengene med 30 dir. rente, men han burde 
tillige erlægge rentependinge fra snapsting 1610 og hid indtil 
og al anden omkostning. — A. Rosenkrandz i rette lagde ind
læg, hvor efter det ikke var bevist, at H. Lindenov ikke havde 
erlagt pengene; ikke heller vare disse bievne ham opskrevne, 
for vor stævning 16. maj blev læst over ham; han vilde dog 
betale hovedstol og rente til næste forleden snapsting. Dom: 
„Epterdi A. Rosenkrandz her for retten erbiuder sig strax at 

• erlegge J. Friis samme hofvidstoel och rente, saa vit som til 
snapsting sidst forleden vor bedaget, da er hånd plichtig samme 
pendinge at annamme och A. Rosenkrandz for kost och tering 
at verre forskonnit och der med for ydermere tiltalle kvit at 
verre“. Hdb. 23, 164—66.

8. juni. Knud Bilde til Bildeskouf tiltalte Morten 
Skinkel til Østrup, Jacob Rosenkrandz til Areskouf, 
embedsmand på Hagenskouf, Jørgen Kaas til Gielskouf og 
Gabriel Giul le nstiern til Ifversnis for en dom, de efter 
vor befaling havde afsagt i Odense 13. jan. 1607 mellem ham 
og Niels Skinkel til Gierskouf. Dommen lød: „Epterdi K. 
Bilde intet hafver at fremblegge, hvor med hånd kunde sig 
nogen underskouf eller grøde paa dend laad [under] bemelte 
37 svins olden, N. Skinkel er tilfalden, tilholde, eller nogen 
anden bevisning, end som forbemelt er, eptersom detafhannum 
blef frembeskit, mens findis, at hånd och andre hans medarf- 
vinger, hvor dennum enten udi Laaland eller Fyen nogen olden- 
skouf udi samme skifte er tilfalden, di och self at hafve saa 
vel underskofven som oldenskofven med gresgang och anden 
grøde, som voxer under oldenskofven, epter deris underskrefne 
laaders liudelse, da kunde vi icke andet kiende, end N. Skinkel 
paa hans hustruis veigne bør joe forskrefne 37 svins olden i 
Borit og ofver Barløse grund epter hans underskrefne laad saa 
fri med underskofven, gres och grøde for sin anpart som andre
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hans medarfvinger, hvor denum i samme skifte er tilfalden u. 
Denne dom burde ikke hentydes videre end om den underskov, 
som findes under de 37 svins olden, og ikke om nogle torne- 
balker eller elletræer, som fandtes på K. Bildis grund i Bar- 
løsmark langt ud fra oldenskoven og ikke havde sin påløb på 
de skovsparter, som tildomtes N. Skinkel; da denne alligevel 
vilde tilholde sig hine tornebalker eller elletræer, burde de 
indstævnte forklare dommen, om de vilde have den hedentyet 
derhen. K. Bilde i rette lagde der hos tingsvidne af Vends 
herredsting 1. oktbr. 1611 om. at fire mænd vandt, at de havde 
udlagt N. Skinkel oldenskoven til de 37 svin, men der blev 
ikke påvist dem tornebalker eller elleskov, og ikke havde de 
udlagt mere underskov end den, som fandtes under oldenskoven 
så vidt roden rinder og toppen dripper. — J. Rosenkrandz 
mødte og mente ikke, at han og de andre gode mænd kunde 
forklare dommen udtrykkeligere end den i sig selv formældte. 
Niels Skinkel i rette lagde en granskning gjort 3. påskedag 
1609 af seks mænd, som bleve tagne derpå med bægge parters 
bevilling, og underskrevet af ham og K. Bilde om hvad skov, 
der skulde ligge til de 37 svins olden. Dom: „Epterdi vore 
gode mends domb, som formeller om de 37 svins olden i Borit 
och ofver Barløse grund, som N. Skinkel er tilkient epter hans 
underskrefne laad saa fri med underskoven, gres och grøde for 
sin anpart som andre hans medarfvinge, findis udi sig self 
richtig nok forklarit, da kunde vi icke tilkiende denum at til- 
tvingis dend videre eller ydermere at forklare, end dend udi 
sig self klarligen formeller och indeholler, och epterdi vi befinde 
en contract, som siden dommen er udgangen, denum at verre 
emellum giort och oprettet, hvilken icke er stefvnt, da hvemb 
der noget paa skader, der om at gaais til derris verneting, 
hvis ret er“. Håb. 23, 166—70.

8. juni. Axel Rosenkrandz til Halkier tiltalte (to 
indlæg) Jørgen Friis til Farskouf, fordi han havde ladet sig
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indføre i hans søsters, fru Talle Rosenkrandzis, gård i Langdal 
og i gården Klostervad i Blær og det for 11841/2 rdl. 4 sk. 
hovedstol, rente, skade, kost og tæring; dette stred imod vor 
dom 23. mårs 1610 x) (fr.), som magteløs domte det skøde, som 
afg. Clavs Nielsen havde givet Axil Galt, fordi C. Nielsen ikke 
måtte afhænde sig fru T. R.s gods; møget mindre kunde ride- 
mændene indføre ham der i, da vort ridebrev tilholdt disse at 
indføre ham i C. Nielsens gods og ikke i hendes; hun havde 
desuden, siden han afhændte hendeB gods, været adskildt fra 
ham i langsommelig tid og i armod holdt Big for sig selv; J. 
Friis havde også taget 7 af hundrede, hvilket var imod den 
forordning om rente2); end og den ene kvittans for renterne 
ikke lød på 7 af hundrede, var det dog at eragte, at han det 
sidste år ikke havde taget ringere end de forgangne; kost og 
tæring var for hojt opskrevet, i det den med rente og brev- 
pendinge skulde beløbe sig til 684 dir. 4 sk. mere end hoved
stolen, skont C. Nielsen ikke havde fanget kvittans der på og 
J. Friis ikke havde kostet andet der på end med rigens ret; 
den stævning, hvor med J. Friis havde stævnet ham (A. R.) 
til sidste herredag, kom intet C. Nielsen ved. — A. Rosen- 
krandz tiltalte ligeledes Christoffer Kruse til Tuelsted, 
Bagge Griis til Nørre Kongsløuf. Lavrids Friis til Løn g- 
balle og Jacob Skramb til Fruergaard, fordi de havde ind
ført Jørgen Friis i hans søsters gods, skont vort ridebrev til
holdt dem at indføre i C. Nielsens gods; indførselen burde 
ikke komme hende til skade. Han i rette lagde indførsels
brevet. — J. Friis mødte med skriftlig fuldmagt fra ride- 
mændene og disses indlæg, hvor efter C. Nielsen til Aars her
redsting havde i rette lagt sit brev, som han og hustru havde 
underskrevet, om, at A. Rosenkrandz skulde have fuldmagt at an
namme hans og hustrus gårde Langdal og Klostervad; A. R. 
havde altså erkendt gårdene for hægges fællesgods, siden han 
havde taget sin søsters forvaring der på; de havde ikke indført 
J. Friis for mere end 6 af hundrede, og deres indførsel burde



1613, 459

blive ved magt. J. Friis i rette lagde C. Nielsens brev af 14. 
maj 1610 på 200 dir. og 7 dir. af hundredet årlig rente og 
sit indlæg, hvor efter han havde lånt C. Nielsen 550 rdlr., som 
er indkommet i fællesbo, ham og hustru til bedste; den dom 
om Axil Galts skøde kunde ikke komme ham til skade; han 
havde kun taget 7 af hundrede af 200 dir., som han selv måtte 
låne af andre C. N. med at forstrække; de gode mænds tov 
burde blive ved magt. Dom: „Epterdi vi befinde, at forskrefne 
vore gode mend epter vor och rigens louglig forfølling hafver 
indført J. Friis udi Langdalgaard och Bier, som vor frue 
Taalle Rosenkrantzis gods, for en summa pendinge, som J. 
Friis hafde laant och med forstrakt C. Nielsen epter hans ud- 
gifne brefs liudilse dend stund, hånd och hans hustru, frue 
T. Rosenkrantz, begge sade udi fellids bo med hver andre, och 
samme laante penge til beggis deris nøtte och tarf er laant och 
oppeborit och kommen dennum begge til gafvn och bedste; vi 
och befinde, at C. Nielsen tilforne hafver afhent sig sit jorde
gods och icke self af sit eget gods hafde at rette for sig med, 
da bør forskrefne ridemends indførsel ved sin fulde macht at 
blifve och A. Rosenkrantz plichtig at igiengifve J. Friis for 
sin persoen billig kaast och tering, och de andre ridemend. 
Bom er hidstefnit och icke møder, ingen kaast och tering plichtig 
at verreu. Hdb. 23, 170—75.

J) Se ovfr. s. 329. 2) JReces 1558 § 66.

9. juni. (Fr. Jørgen Friis.) Jørgen Friis til Kras- 
trup, embedsmand på Seigelstrup, tiltalte (indlæg) Jens Bilde 
til Vreløuf, fordi han tilholdt sig Hestrup kirketiende, hvilken 
Jesper Vogensen til Hestrup for 20 vintre og mere siden havde 
forhvervet vort fæstebrev på. Han i rette lagde tingsvidne af 
Børlum herredsting 9. oktbr. 1610, at flere vidner kunde mindes 
i 20, 30 og 40 år, da havde korn- og kvægtienden fulgt kirke
værgerne til Hestrup kirke, for J. Vogensen fæstede den. — 
Jens Bilde mødte med vor her faders mageskiftebrev, dateret
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Skanderborrig 29. jan. 1575, lydende på vort og kronens kloster 
Vreløuf kloster med tilliggelse. som er sat for P/2 læster korn, 
to møller, som skylder 2 læster mel og tde. ål, samt jus 
patronatus til kirken, som stedse har fulgt klosteret. I indlæg 
svarede han dernæst, at jus patronatus til Vreløuf stedse havde 
fulgt klostret, og det kunde forfares af gamle breve, at Hestrup 
kapel for mere end 120 år siden blev bygget af Vreløuf kirke 
formedelst den onde og lange vej, som de af Hestrup havde til 
hovedsognet; kapellet havde altid efterfulgt Vreløuf kirke under 
en jus og jurisdiktion; ærkebispen i Lund havde, siden kapellet 
blev bygget, i et brev (fr.) tilbødet og befalet alle de, som 
bygge og bo i Heigstrup, at de skulle søge deres rette sogne
kirke i Vreløuf og der udgive deres sogneredsler; da nu hans 
forældre havde fåt jus og rettighed til Vreløuf kloster mod den 
jus, hans fader havde til Alindemagle kirke i Sælland, havde 
de også tilholdt sig al anden rettighed til Vreløuf, og den havde 
fulgt ham og hans søskende på det 39. år, hvilket han og med 
et 24 mænds vidne af Vreløuf birketing den 15. avg. 1610 for 
os beviste; da hans forældre døde, blev både kongens og kirk
ens parter af Vreløuf og Hestrup tiende ham og hans søskende 
til skifte indregnet, og siden havde han afhandlet dem deres 
anpart og fåt skøde af Nackebøl 28. jan. 1594 (fr.) derpå. 
Kort tid efter havde Jesper Vogensen i mod skødet forhvervet 
Ofve Lungis fæstebrev på Hestrup kirketiende og siden ilet 
efter at få vort stadfæstelsesbrev der på. J. Bilde beviste derpå 
med Jesper Vogensens eget brev af Vreløuf 9. maj 1577, at 
hans (J. B.s) moder havde bevilget J. Vogensen en magevej 
til Hestrup by og kapel, og han havde så forpligtet sig til at 
afskaffe vejen, når hendes sonner bleve sin egen værge og ikke 
længere vilde samtykke vejen; her af kunde eragtes, at han 
ingen rettighed havde til Hestrup kapel; J. Vogensens fæste
brev burde ikke komme ham til hinder eller forfang. — Her 
til svarede Jørgen Friis, at han havde bekommet vor her fad
ers brev om at skulle påtale den kvægtiende, som J. Bildis
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fogeder nogen få år siden havde forført fra Hestrup kirke, og 
da var han kommet i forfaring, at J. Vogensen for 20 vintre 
siden havde stædt korntienden af kirken, og at der i fæstebreve 
benævnes vor og kronens anpart af tienden, så der med nok 
forstås, at kirken tilhører os og kronen; J. Bildis kongelige 
skiftebrev formældte ikke det ringeste ord om Hestrup kirke, 
og hans søskendeskiftebrev formældte videre, end vor her fader 
havde tilskiftet deres fader, men der med kunde han dog ikke 
afvinde os vor og kronens tiende. Dom: „Epterdi udi afgangne 
Erik Ruds och Jørgen Skrambs besichtelse, som er daterit dend 
24. januarii 75, findis indført, at hvis sig belanger jus patrona
tus til Allindemagle och birket sammesteds, som vor kierre her 
fader af J. Bilde til maglaug hafver bekommit, det hafve de under- 
dannig indstillet til vor her faders naadigst behaug, hvad der 
for skulle gifvis, och udi vor kiere her faders mageskiftebref 
klarligen formeldis, at J. Bilde skulle hafve jus patronatus til 
kirken, som ligger til klosterit, hvilket forstaaes om Vreløuf 
kirke och icke formeller omHestrup kirke, och udi et ser- 
dellis bref bevilgis hannum birkerettighed til Vreløuf birk, 
hvilket bref er daterit dend 29. januari anno 1575; vi och be
finde och er giort bevisligt, at afgangne Ofve Lunge paa vore 
veigne hafver stet och bortfest til J. Vogensen kirkens tiende 
af Hestrup sogen och der paa bekommit vor stadfestelsebref; 
det och befindis, at Hestrup kvegtienden hafver fult kirkeverg- 
erne til Hestrup kirke udi langsommelig tid, før ind J. Vog
ensen hafver fest samme kirketiende, och J. Bilde der emoed 
intet fremblegger, hvor met hånd billigen kand tilholde sig 
nogen jus eller rettighed til Hestrup kirke, da bør jus pa
tronatus til Hestrup kirke J. Friis paa vore veigne at epter- 
følge“. Hdb. 23, 175—80.

x) Hdb.: och.

9. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Erik Vads- 
biurdt til Eriksholmb tiltalte Eske Bilde til Ellinge, em-
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bedemand på Mariager kloster, fordi han med nogle pantebreve 
havde spildt en indførsel, som han (E. V») efter rigens ret 
vilde lade gore i Esge Bilde Pedersens gods for at blive 
skadesløs for nogle løfter, han havde lovet for denne; det var 
ikke i brevene angivet, for hvor stor en sum penge godset var 
pantsat; brevene vare heller ikke underskrevne af E. Bilde 
Pedersen selv, men af hans hustru nogle få dage for hans død, 
og ved mange kongelige domme var det domt, at hustru ej må 
afhænde gods al den stund, hendes husbonde lever; E. Bilde 
Jørgensen havde heller ikke for ridemændene gjort bevisligt, at 
han havde lidt nogen skade for sine løfter; han formente sig 
„emoed lougen och ald billighed uret at verre sket, dersom 
hånd som en kreditor 'skal miste sin betalling och en anden, 
som saa vel vor en creditor som hånd, skulle betallis, men 
formente christelig, billig och ret at verre, at naar slig tilfald 
skier, at nogen døer och icke hafver fult at betalle met, at en
hver af creditoribus da bør at korte pro sua qvota och dend 
enne med dend anden at lide skade, och icke dend enne mer 
end dend anden for frendskab eller venskab at betallis“; ind
stævntes pantebrev og købebrev burde være magteløs og han 
stå til rette for skade, kost og tæring, som han der over havde, 
lidt. Hidstævnet var Christoffer Kraufse til Egholmb, Tage 
Krabbe til Rydsholmb og Mogens Krabbe til Vegholmb, som 
havde forseglet samme breve. — E. Bilde Jørgensen i rette 
lagde: 1. E. Bilde Pedersen til Svanholmb hans brev af Svan- 
holmb 20. maj 1608 med hans segl undertrykt og af hans 
hustru, fru Else Skramb, underskrevet, hvor ved han (E. B. J.) 
fik pant i en part af E. B. P.s gods i Sælland, straks at an
namme, til sikkerhed for hvis løfter og hægtelse, som han 
havde lovet og hægtet for sin faderbroderson E. B. P. 2. 
sammes brev, udfærdiget på samme måde af 26. maj 1608 og 
underskrevet af M. og T. Krabbe, lydendes fast som det for
rige. 3. sammes brev med samme udfærdigelse af 7. juni 1608, 
forseglet af C. Kraufse, lydende på Trannemoese mølle i Bief-
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verskoug herred, som E. B. Jørgensen i lige måde fik sig 
pantsat. 4. sammes følgebrev af 3. juni 1608. E. Bilde Jørg
ensen beviste derhos med breve og afregninger, at han havde 
lovet og betalt for E. B. P. 17190 enkende rdlr. og derfor fåt 
hint gods i pant, som havde fulgt ham nu i 4 år; det burde 
fremdeles følge ham. Dom: „Epterdi det bref, som E. Bilde 
Persen hafver udgifvit til E. Bilde Jørgensen med hans eget 
signet forseiglit och hans hustrue frue Else Skrambs haand 
underskrefvit, som er daterit den 20. maii 1608, med et andet 
bref, daterit dend 26. maii der nest epter, som hånd udi lige 
maade hafver beseiglit och nogle vore gode mend til vitterligr 
hed med hanum forseiglit hafver, bekreftiges; vi och befinde, 
at hånd til os saa vel som til andre gode mend, hånd er kom
men udi løfte for [for] E. Bilde Pedersen, hafver udlagt en 
anselig stoer summa pendinge och der for sat hannum samme 
gods til underpant, hvilket dog icke ner skulle kunne forstrecke 
sig til hans udlagde summa och erledne skade; vi och befinde, 
at samme gods siden dend 3. junii anno 1608 hafver hannum 
stedse epterfult, da bør E. Bilde for E. Vadsbiurs stefning 
och tiltale kvit at verre^. Hdb, 23, 180—83,

9. juni. Svanto Banner til Frøgberggaard tiltalte 
O fve Bilde til Lindvid, Niels ^Skinkel til Gierskouf og 
Otte Urne til N., fordi de ved en dom (fr.) af 20. juli 1610 
afsagt mellem Jørgen Brockenhus til Ullersløuf, befalingsmand 
i Halsnøe kloster og Herranger læn, på Visenberg kirkes vegne 
og ham og hans medarvinger, havde fradomt de sidste 9 agre, 
som havde fulgt dem og deres forældre i langsommelig tid 
ulast og ukært, og det under henvisning til et gammelt perga
mentshævd og et pergaments sandemændsbrev om, at den om
trættede jord findes midt blandt kirkens, og at den burde ligge til 
kirken så længe hine breve stode ved magt. Hidstævnet var 
Morten Skinkel til Østerød til at erklære, hvorfor han ikke 
havde medforseglet dommen, skont han også var tiltagen i vor
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befaling; end videre J. Brockenhus og her Lavrids Andersen, 
præst i Visenberg. S. Banner i rette lagde: 1. en 8 mænds 
granskning af Fønboe landsting 2. maj 1579 om, at den jord 
som omtrættes, ikke kunde indfanges eller begribes efter de 
skel, som er bemældt i kirkens lovhævd, men dog ligger jorden 
i blandt og om ren med kirkens jord. 2. M. Skinkels erklær
ing om, at han efter det gamle synsbrev, landsdommer Morten 
Broks dom, og fordi jorden så længe havde fulgt Svanto Banner 
og hans medarvinger, ikke havde villet medforsegle dommen. 
S. Banner beviste derhos med vidisse af Fønboe landsting 23. 
maj 1573, at hin jord havde fulgt gården i Bred i mere end 
50 år, men ikke Vissenberg kirke, og med dom af Fønboe 
landsting 14, jan. 1581, at jorden blev tildomt hans forældre; 
da der nu ikke blev ført bedre bevisning end den, der den 
tid var for landsdommer, burde de gode mænds dom være 
magteløs, de stå ham til rette og de 9 agre efter recessen x) 
følge ham og medarvinger. — Ofve Bilde mødte med indlæg, 
hvor i han var dommen bestændig, og beviste med et perga
ments lovhævd af 1494 og breve af Hak Ulfstand, Corfvids 
Viffert og andre, at de 9 agre lå i kirkens hævd, dog kunde 
han ikke gore det bevisligt, at de 9 agre havde efterfulgt 
kirken. Dom: „Epterdi det er giort bevisligt, at forskrefne 
9 agre jord udi langsommelig tid ofver 60 aar hafver ligget 
til de svenskis2) gods udi Visenberg sogen til en deris gaarde 
udi Bred; det och bevises, at en part Vissenberge kirkeverger 
hafver vundet och verrit bekient, at der icke hafver verrit 
krefvit nogen afgift til kirken eller presten af samme jord, det 
de af ved; dend icke heller skal hafve fult Visenberg kirkes 
laughefd, siden dend hafver verrit giort; icke heller kirkebogen, 
sandmends bref och kirkens laughefd skal specificere eller for
melde om samme 9 agre, eller de kirken at hafve epterfult, 
men at hafve ligget til de svenskis2) gods och dennum epter
fult lenger end udi 60 aar; det och er giort bevisligt med otte 
mends grandskning, som hafve verret paa aastederne, at samme



1613. 465

jord icke kand indfattis eller begribis efter de skiel. som er 
bemelt i kirkens loughefd enten vesten eller norden; vi och 
befinde, at afgangne Morten Brock, landsdommer udi vort land 
Fyen, bafver tildømbt de Bielker3) samme jord at beholde til 
deris gaard epter recessen, hvilken domb endnu er ustefnit och 
staar ved sin fulde macht, och O. Bilde, N. Skinkel och O. 
Urne dog der emoed hafver fradømbt dennum samme jord och 
at burde ligge til Visenberg kirke, da bør deris domb icke at 
komme Svanto Banner och hans medarfvinge paa samme deris 
eigendomb til hinder eller skade udi nogen maade. och O. 
Bilde, N. Skinkel och O. Urne plichtig verre at igien gifve 
hannum billig kost och tering“. Hdb, 23, 183—87,

*) Reces 1558 § 50. 2) Svante Banner hørte til de
svenske Banner. 3) Det var gennem giftermål med slægten 
Bjælke, at de svenske Banner havde fåt gods på Fyn; dette 
kaldes sædvanlig „de Bjælkers gods på Fyn“.

9. juni. Markus Bilde til Hvidkild tiltalte jomfru 
Kirsten Oldeland til Alstedgaard med sin lovværge, fordi 
hendes afg. fader Lavrids Oldeland 8. apr. 1610 havde givet 
Caspar Markdanner til Søegaard, embedsmand på Koldinghus, 
et brev om, at Veiløfliung, Grøfteholmb og Brunholmb af arilds 
tid havde ligget til Veiløfgaard og Vestergaard, og at ingen 
anden havde drift eller brug der på. Dette stred i mod et 
til Salling herredsting 27. febr. 1610 udgåt vidnesbyrd om, at 
Torud, Grøftholmb og Veiløfliung havde været brugt til frit 
græsbed til Veiløf by undtagen en have, som var blevet ind
taget til Vestergaard; endvidere i mod et beseglet brev af gode 
mænd af 1558 om, at de havde været på Veiløf mark og for
ligt Lauge Urne til Ryegaard, Eggert [i] Vestergaard og Vil
helm Oldeland til Veiløfgaard om, at L. Urnis tjænere i Veiløf 
by skulde have fri ordreft og græsgang på Veiløfliung i mod 
Fangel mark til deres eget fæ og kvæg; ved L. Oldelands brev 
var der gjort ham uret, i det hans ret på grund af det ved

30
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dom af Salling herredsting 26. juli 1610 (fr.) var blevet op- 
skuvet til hojere dom, fordi der fandtes adelsbreve, som gik i 
mod hver andre. — Hidstævnet var Caspar Markdanner til 
Søgaard, embedsmand på Koldinghus, Knud Rud til Rubierg- 
gaard, embedsmand i Ottense, jomfru Kiersten Munk til Nør- 
lund med sin lovværge og herredsfogden i Salling herred. — 
C. Markdanner lod i rette lægge L. Oldelands brev af Ølsted- 
gaard 8. apr. 1610 og indlæg, hvor i han formente, at dette 
brev burde blive ved magt, da L. Oldeland selv i langsomme
lig tid havde haft ejendommen i hånd og hævd. Dom: „Eft
erdi vi befinde, ingen endelig domb at verre gangen udi hof- 
vidsagen om forskrefne eigendomb, och ingen sager bør at ind
komme for os før domb er gangen til herridsting, landsting 
eller och for rigens candzelerx), da bør denne sag at indkomme 
til Fønboe landsting, der først at ordellis udi hofvidsagen; 
hvemb siden videre paa skader, da at gaa der om, hvis ret er, 
och L. Oldelands bref icke at komme dennum paa samme deris 
tiltalle til hinder eller skade udi nogen maade“. Hdb. 23, 
187—92.

!) Reces 1558 §§ 5, 8, reces 1576 § 1.

10. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Fru Karen 
Sparre, vonhaftig i Svenborg, Peder Sandbergs enke, tiltalte 
Peder Grubbe til Aalstrup, fordi han havde ladet hugge og 
afrydde hendes anpart i Magelskouf, ploje og så og høstet og 
afført afgrøden, samt med landsdommers dom forhvervet en 
oldengangx), som blev magteløs domt af os og vore råd, hvilken 
sag hendes søster, afg. fru Helrad Sparre, havde udført med 
ham, indtil hun for hendes skade, kost og tæring havde be
kommet indførsel i hans gods; da nu hun (fru K. S.) havde 
lige stor part i grunden som hendes søster og havde lidt lige 
stor skade, burde han i lige måde være pligtig at stå hende 
til rette for sin anpart. — Jesper Grubbe i rette lagde på sin 
faders P. Grubbis vegne: 1. hans indlæg, hvor efter fru K.
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Sparris beskyldning er den gamle hovedsag, til hvilken fru K. 
S. med fru H. S. og deres medsøsken havde været under et 
lovmål. 2. kontrakt af Opagger 19. juni 1610 mellem Emicke 
Sparre, Jacob Gabriel, Karen Sparre og Anne Sparre om, at 
de hver, når nogen af dem kunde bekomme opretning af P. 
Grubbe for deres store bekostning, skulde bekomme lige meget 
af, hvis her udi vindes kunde både i skov, jord og penge. 3. 
kontrakt af Opagger 4. juli 1612, lydende, at Emicke Sparre 
til Opaggergaard, Peder Grubbe til Aalstrup, Villich von Vest- 
hoffven, voenhaftig i Nestvid på sin hustru fru Ane Sparris 
vegne om, at de efter aftale med 14 dages varsel havde for
skrevet Jacob Gabriel til Kringerup og fru Karen Sparre til 
at møde i Opagger den 29. juni til at fordrages om de tvistige 
sager mellem P. Grubbe på den ene og de andre på den anden 
side, og nu have de fortøvet til i dag, og de to ere ikke frem
kommen uden alene fru K. Sparis skriftlige fuldmagt til sin 
broder Emicke, så have de nu forhandlet således med hinanden, 
at E. Sparre og V. von Vesthoffven afstå den stævning, de 
have udtaget til næste herredag over P. Grubbe, medens denne 
ikke skulde byde sig i rette mod stævningen; der næst afstod 
E. Sp. og V. v. V. deres anpart i de gårde, hvor i de under 
fru Helrad Sparris navn var indførte af ridemænd, dog skulde 
fru Karen Sparres og Christian Knudsens rettighed være dem 
forbeholden. I henhold hertil mente J. Grubbe, at hans fader 
burde være kvit for fru K. Sparis tiltale. — Her til svarede 
forskrevne 2) Christen Pallisen, at P. Grubbe, da han var til- 
domt at stande hans (C. P.s) moder3), fru Helrad Sparre, til 
rette, også burde stande fru Karen Sparre så vel som hans 
moder til rette. Dom: „Epterdi vi med vor rigis raad hafve 
tildømbt P. Grubbe at stande fru H. Spare til rette for dend 
fellids eigendomb, hånd epter vor dombs liudelse icke hafver 
udlagt, och epter hånd samme vor domb icke hafver fuldgiort 
och epterkommit, er H. Sparre epter vor och rigens louglig 
forfølling met hanum udi rigens ret indkommen och for hendis 
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erledne skade, kost och tering skal hafve sig udi hans jorde
gods ladet indføre, och epterdi vi befinde en contract och for
handling emellum Jacob Gabrielsen paa hans moders vegne 
frue K. Spare med flere deris medarfvinger at verre giort och 
oprettet, at enhver af dennum skulle hafve lige megit udi hvis 
der udi kunde erholdis baade i skouf. jord, gods och pendinge, 
hvad det verre kunde, da bør frue K. Sparre saa vel som de 
andre for sin anpart at verre delachtig udi samme indførsel 
epter deris sambtlig contractis liudelse och enhver dennum for 
sin qvota udi samme indførsel at søge sin opretning“. Hdb. 
23, 193—96.

J) Oldingegang se ovfr. s. 187—89. 2) Kristen Pallesen 
har ikke været nævnt i det foregående, skont han nu optræder 
på fru Karen Sparres vegne. 3) Moder må, her betyde sviger- 
moder, og det synes altså, som om en af Helrad Sparres og 
Gabriel Knudsen Akelejes dotre, der på, stamtavlen opføres 
som ugifte, har været ufrit gift, ti Kristen Pallesen er ikke 
nogen adelsmand.

10. jlini. Jokim Los, borger i Vismar, tiltalte Hin- 
rik Lange til Oldagger, Knud Gabriel til Kringerup, Jost 
Friis til Vadskergaard og Ifver Vind til Grundet, vore 
sekretærer, fordi de ved dom af 20. febr. 1613 (fr.), efter at 
freden var sluttet, havde fradomt ham hans skib og gods, skont 
han havde vort fripas, og mente nu at kunne få en anden dom, 
når vi og rigens råd havde hørt tiltale og gensvar. Dommen 
lød på, at for indstævnte som tilforordnede at domme i admi
ralitetssager mødte Palle Pedersen*) på redernes vegne til st. 
Mickel2) og Jokim Los, og P. Pedersen i rette lagde indlæg 
om, at det, skont J. Los havde forhvervet kongens pas og fri
hed i denne fejde til med de vilkår sådant ske måtte at ud
hente sin gamle gæld i Sverig eller Finland, som tilstod ham 
for fejden, og skont han her havde ladet sit skib besigte, dog 
kunde bevises, at han foruden sandbaglast eller sten alene, som



1613. 469

han burde, havde haft i skibet 700 dir. svensk mønt, 4 læster 
æbler, nogle tusinde potter og pottemagers varer og mange 
vever løg og andet, som der i landet var såre vel solgt; han 
havde her ved gjort imod kgl. majts. patent, som lød, at intet 
andet måtte indføres end sten eller sand til baglast; fremdeles 
havde J. Los medtaget en købsvend af Lybek, som tjænte Her
man Ruszkam og skulde indkræve sin herres gamle gæld i Fin
land, og det skont det i kgl. majts. pas er benævnt, at han 
ingen lybske eller anden må med sig indtage under det skin, 
at han vil ham friholde; den købsvend er seglet med ham fra 
Finland igen og har indskibet i samme skib kalveskind og 
renshuder og lånt Jokim i Aabo 60 dir., for hvilke han i Ly- 
bek skal give ham 3 tdr. laks og 4 deger bukskind: dette var 
også imod patentet, hvor efter han kun måtte tage med sig sig 
selv, sit folk og eget gods; desligeste „end og forskrefne kiøb- 
mand 3) kiender sig ved alt det gods i skibet er, hannum alenne 
at tilhøre, och alt med sit merke, som her in margine staar, 
bemerket, och samme gods der udi Findland udi 3 eller 4 parter 
dellet och aflagt och paa hver part gods en del sat sit for
skrefne merke paa och et biemerke hoes paa hver part eller 
del, som hånd sinne gieldener och creditores til Lybek gifve 
ville, hver sin anpart, som band dennum tildellit hafver, siufnis 
ligere at tilhøre 3 eller 4 kiøbmender end hannum aldene, och 
icke heller er kiøbmands brug saa i fremmede lande at delle 
gods, før ind hånd kommer paa det sted, som skibet skal laasis, 
och mand da blifver forligt om, hvor dyre det tagis skal; der 
hoes ochsaa findis udi hans skib epter hans egen bekiendelse 
en andel gods, som er merkit med hans vertis merke til Lybek, 
och fordi hånd siger sig at verre hannum skyldig, hafver hånd 
set hans merke paa, hvilket hånd icke hafver giort paa de 
andre deler eller parter til de andre hans gieldener och credi
tores och sat deris merker paa det gods, hånd ville unde den
num, uden kand nok erachtis, at alt godsit, som hånd siger 
hører hannum til, forstaais saa lenge, som det nu er udi hans
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vold och skib och dog, som jeg formenner, hører hans vert saa 
vel som hannum sielf och andre til; her foruden hafver hånd 
39 støcker kobber, 25 stenger jern och 13 lester tierre, som 
icke er merket med hans merke, och dersom saadant hans vor. 
kunde hånd det saa vel merke som det andet hans gods, och 
dog ligevel skal alt godsit hannum tilhøre. Findis och udi 
lige maade i skipperens skriftafle, epter som dend udviser, en 
stoer del gods, som hånd der i Findland for rede pendinge 
kiøbt hafver, sombt der af er merkit, sombt umerkit, som er 
smør, fisk, graaverk och andet; om saadant er at indfordre sin 
gammel gieid och indtage en andens gods, stiller jeg ind til 
dommeren, om saadant mere icke er emod kongl. maits. patent, 
och epterdi at hånd med saadant et støcke gods er af Findland 
seiglit, och som brugeligt och sedvonligt er, at man tager pas 
der fra eller toldsedel, udi hvilken er benefvnt, hvad gods som 
fortoldit er, och hvor meget af hver slag, och hvemb som for
toldet hafver, saa befindis dog hoes hannum hverken pas eller 
richtig besked at frembvisse for dend aarsag skyld, som jeg 
formenner, at flere kiøbmend er der udi benefvnt, som fortoldit 
hafver, end hånd alenne. Der nest ochsaa findis ingen rulle 
paa hans gods, som di indskibet hafve, som brugeligt er, at 
alle skippere anteigne ved dennum selfver eller ved deris skrif- 
vere och bør jo at vide, hvad gods och hvor megit i hans skib 
indskibis, hvor epter det bør siden igien at lefveris af skibet, 
saa kand mand der af fornemme, at dersom der blef frembvist 
nogen rulle, blef obenbarit, hvemb goudsit tilhørde och merk- 
erne tilkomb“. End videre havde J. Los gjort mod patentet 
ved ikke at sejle did igen, som han borger er, i det han havde 
fragtet sit skib til Lybek, og med hans egne breve kunde be
viges om hans madskaberi med Melkior von Dieken til Lybek 
ug andre; da J. Los således i adskillige måder havde forset sig 
i mod patentet, burde han efter dette ipso facto have skib og 
gods forbrudt. Til Palle Pedersens beskyldning svarede og 
bekendte J. Los, at han med skipper Detlof Lucht af Lybek
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og deres skibsfolk, efter at deres skib var blevet besigtet, havde 
indført til Aabo 4 læster æbler, 3000 potter, 50 skok løg, hver 
skok til 12 ris løg, hvor for de havde tilforhandlet sig nogle 
læster sinor og andet, men han påstod, uden dog at gore det 
bevisligt, at de forordnede visitatorer i København havde be
sigtet og løsgivet de varer; hans pas forbød ham ikke at med
føre de 700 dir., der lå i et skrin, som visitatorerne ikke be
gærede at få åbnet; med hensyn til den købsvend Jacob Heise 
af Lybek bekendte J. Laas, at han ikke her havde angivet at 
have ham med, og da eden her for retten blev foreholdt køb
svenden, og han blev tilspurgt, om han havde varer i Ditlof 
Luchtis skib, bekendte han, at han havde indskibet 4 tdr. laks 
og 4 deger bukskind, som han havde afkøbt J. Los til Aabo. 
J. Los mente end videre, at han ikke her behøvede at have 
nogen toldseddel at fremvise, og at hans fra Vismar udgivne 
certifikats og kgl. majts. pas ikke formente ham at løbe til 
Lybek, hvor han havde haft og drevet sin handel. Palle Ped
ersen fremlagde der efter 3 københavnske borgeres besigtelse 
af 18. febr. 1613 der skibet blev losset, hvor efter der på 
noget gods fandtes J. Lossis eget mærke, på andet tillige et 
nullo, et kors eller en stjærne til bimærke; på en del gods, 
nemlig smor, laks, tjære og huder, fandtes fremmede købmands
mærker, og noget andet gods vidste J. Los intet af at sige. 
Hertil kunde J. Los ikke svare andet, end han havde svaret, 
der skibet blev besigtiget, og foregav, at godset tilhørte ham 
undtagen skibsfolkenes føring. Palle Pedersen fremlagde frem
deles en godsrulle, som en købsvend af Lybek, Daniel Klein- 
sorg, havde skrevet 1611, og som var fundet på et andet skib, 
som blev optaget i søen af en af kgl. majts. udliggere. Her 
om bekendte J. Los, at det gods, som er optegnet på denne 
rulle og indskibet i Detlof Luchtes skib og nu blev fundet 
her, der skibet blev visiteret, havde han afkøbt hin købsvend 
til Aabo på hans æventyr, og da eden blev foreholdt skipper 
Detlof Lucht, bekendte han, at han forst til Aabo havde ind-



472 Kongens og rigens råds domme

skibet tjære, som tilhørte J. Los, men som han siden måtte 
udskibe for at indtage læder og anden købmandsvare, som blev 
ført ombord, hvilket J. Los heller ikke kunde benægte, i det 
han desuden bekendte, at det gods, som findes på hans rulle 
noteret med bimærke og signeret med W, det havde han til
forhandlet sig sidst i Aabo. „Da efterdi for os er giort be
visligt, at udi skipper Detlof Luchtis skib er blefven penge 
och anden vare til Findland med J. Lossis villie och vidskab 
indført, hvor met de svenske, som da vor kgl. maits. och rig
ens fiender, ere bestyrkede, emoed kongl. maits. udgangen 
mandat, daterit Kiøbenhafn dend 13. januarii 1612, som for
meller eblandt andet, at hvo hans maits. pas forhverfver at 
seigle paa Sverig, der fra deris gamble tilstaaendis gieid, som 
for krigen giort er, at udhente, deris skibe skal med intet 
verre lat uden med slet, blot och gemenne baglast, som er 
kampsten eller sand; disligeste epterdi J. Los och D. Lucht 
her frivilligen for rette hafver bekient, at de med deris skib 
och gods hafver villet løbe til Lybek, godsit der samme steds 
at opskibe, uanseit at kgl. maits. pas tilholder J. Los, at hånd 
paa hiembreigsen skulle sig forholde epter kongl. maits. ud- 
gangne mandat, hvilken indeholler, at hånd sin reigse tilbage 
igien alleniste til dend sted, hånd er boesidendis, och ingen 
anden steds skulle tage, det hånd icke hafver villet giørre; saa 
och epterdi det befindis J. Los at hafve til Aaboe i Findland 
udi D. Luchtis skib indtaget andre kiøbmends gods och vare 
och det dennum til vilge ville udføre, som noksombt er giort 
bevisligt med dend besichtelse, de trende borgere her samme 
steds under deris hender hafver udgifvit, saa vel som och af 
dend rolle eller forteignelse, D. Kleinsorg med sin egen hånd 
hafver skrefvit, sambt af J. Laasis skipper, D. Luchtis, og J. 
Heisis bekiendelse forfaris, J. Los at hafve misbrucht hans 
maits. pas och handlit emoed kongl. maits. patent, som tilholler 
enhver, som i saa maade bekommer hans maits. pas, icke at 
maa nogen andre deris gods eller noget mere gods, end som
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hans certificatz udi sig self indeholler och udi bogstafvenne 
formeller, indtage eller indlade och fra Sverig udføre, och der 
hoes ydermere indeholler kongl. maits. mandat och patent, saa 
frembt en eller flere icke hafver udi acht alle och enhver punkt, 
som udi hans maits. mandat formeldis och som forskrefvit staar, 
och sig der epter forholler, da skal dend, som udi saa maade 
betredis, hafve baade skib och gods forbrut och icke videre at 
skulle høris, men hafve skade for hiembgield, viste vi epter 
slig forberørt leiglighet, epterdi det befindis, J. Los i atskil
lige maade, som forskrefvit staar, kongl. maits. pas at hafve 
misbrugt och sig icke epter kongl. maits. udgangen mandat och 
patent at hafve forholdet, icke andet der paa at kunde sige, 
end forskrefne skib med alt des indladde gods och vare, ihvo 
som heldst det tilhører, jo bør forbrut och pris at verre“. 
— Vore kommissarier mødte og mente ikke at kunne domme 
anderledes; J. Los burde give dem kost og tæring. Dom: 
„Epterdi voris udgifvene pas, hannum vor meddelt, tilholt J. 
Los, at hånd paa hiembreisen skulle sig forholde epter vor ud- 
gangne mandat, hvilken indeholler, at hånd sin reigse tilbage 
igien allenniste til dend sted, hånd vor boesiddendis, och ingen 
anden steds sig skulle begifve, hvilket hånd dog icke hafver 
epterkommit, men det befindis och er giort bevisligt, at udi 
skipper D. Luchtis skib er blefven pendinge ofver 700 daller 
och anden vare til Findland med J. Losis villie och vidskab 
indført emoed vor udgangen mandat, som tilholler enhver, som 
hafde vort pas at seigle paa Sverig der fra deris gamble til- 
staaendis gieid før krigen giort at udhente, deris skib skulle 
med intet verre lat uden med slet, blot och gement baglast; 
vi och befinde, at J. Los hafver til Aaboe udi Findland i D. 
Luchtis skib indtaget andre kiøbmends gods och vare och det 
dennum til villie udført videre, end hånd udi hans certificatz 
hafver ladet angifve, och udi saa maade er befunden at hafve 
misbrugt vor pas och handlit emod voris udgangen mandat och 
patent udi feigdetid, och vore commissarier fordi hafver kient,
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samme skib med alt des indladde gods och vare burde forbrut 
och pris at verre, da bør deris domb ved macht at blifve och 
J. Los plichtig at igien gifve dennum billig kost och tering“. 
Hdb. 23, 197—205.

J) I Begyndelsen af dommen står urigtig: Peder Pal
lesen. 2) Formodenlig det kaperskib, som havde opbragt det 
af Jokim Los ladede vist af Betlev Luclit (jfr. s. 471 og 472) 
førte skib. 3) Jokim Los.

10. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Holger 
Rosenkrandz til Rosenholmb tiltalte (indlæg) Mogens 
Giøe til Gunderslef, befalingsmand på Sæbygaard, Hans 
Løcke til Krabisholmb, Otte Banner til Løfvidsmoese, Falk 
Løcke til Skoufgaard, befalingsmand i Christianopel, Jørgen 
Løcke til Budgaard og fru Karen Strangisdaatter til 
Dunslund, Christen Juls enke, med sin lovværge til at betale 
hver sin anpart i deres forløfter for fru Margrette Giøe til 
Trudsholmb, Erik Løckes enke, som han, da han var formand 
i næsten alle løfterne, havde indløst, efter at han havde taget 
fru M. Giøes skriftlig forsikring, at hun til omslag 1612 skulde 
indfri hans hånd og segl, eller han skulde tage saa meget af 
hendes gods, som kunde forrente den sum, som fandtes at 
restere; da dette ikke var efterkommet, havde han ladet ud
fordre af hende med rigens ret og fåt ridebrev og, da det trak 
ud med indførselen, ham og medforlovere til største efterdel og 
skade, end videre vores seks ugers påmindelse til ridemændene, 
hvor efter disse havde indført ham i fru M. G.s gods og løs
øre for den sum, han havde erlagt på alle medforlovernes vegne, 
langt over 22000 dir. med rente, og der med indløst deres 
breve, hvilket han nu også med adskillige gældsbreve beviste; 
indstævnte burde derfor fornoje ham for deres anpart og igen 
annamme fyllest i fru M. G.s gods, som han nu på alles vegne 
havde i hånd og hævd. — M. Giøe i rette lagde indlæg, hvor 
efter han, som var medforlover for sin søster for 4000 dir.,
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burde være kvit for M. Rosenkrandzis tiltale, fordi denne ikke 
i sin indførsel havde navngivet nogen af sine medforlovere, 
men ladet sig indføre for den ganske sum; M. R. burde nem
lig ikke forst kunne tage sin opretning i fru M. G.s gods og 
siden hos ham. Dom: „Epterdi vi befinde, H. Rosenkrantz 
at verre kommen udi atskillige løfter och pendings udgift for 
frue M. Giøe, som skal beløbe sig ofver 22000 daller hofvid- 
stoel och rente, som hånd allenne til os saa vel som til omslag 
och anden steds hafver maat erlegge, och hofvidbrefvenne til 
sig hafver indfriet hans medforlofvere til bedste, des støre skade 
udi tide at forekomme, och hånd der ofver ved rigens ret och 
louglig forfølling paa sin egen och hans medforlofveris vegne 
hafver ladet sig indføre udi alt frue M. Giøes gods och løsøre, 
ihvor det fandis her udi riget, for dend udlagde summa, som 
hånd allenne hafver betalt, och epterdi godsit icke ner kunde 
opløbe samme summa, som hånd allenne paa sinne och alle 
deris vegne hafde udlagt; icke heller vor retmessigt, at hånd 
alene for sin gode villie skulle sticke udi ald skaden, end og 
hånd hans medforlofvere sambtligen til bedste hafde ladet sig 
udi godsit indføre, da bør forskrefne gods, som hånd paa sin 
egen och hans medforlofveris vegne hafver ladet sig udi ind
føre, at komme denum sambtligen til bedste och enhver at tage, 
udi samme gods och gieid for sin qvota, epter som de hafver 
lofvit fore, saa vidt enhver kand tilkomme och bør at udlegge 
med rette“. Hdb. 23, 205 — .9.

9. juni. (Overvær, de samme.) Jacob Gabriel til 
Kringerup tiltalte på egne og medarvingers vegne Peder 
Grubbe til Aalstrup til straks at indløse det gods, hvor i 
hans (J. G.s) moder, fru Helrad Spare, havde ladet sig ind
føre efter to vore og rigens råds domme, eller dette gods, som 
ikke kunde forrente halvparten af det, pengene ellers kunde 
inddrage, at følge ham for ejendom. — P. Grubbe lod ved sin 
son Jesper Grubbe i rette lægge en kontrakt af Opager 4. juli
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1612 J) og indlæg, hvor efter det ikke var hans skyld, om der 
var blevet udlagt for lidt gods, ti han og hustru vare ikke da 
tilstæde; ridemændene burde svare dertil, og da hans veder

parter den tid nojedes med indførselen, kunde de nu ikke med 
billighed kræve ham; godset burde desuden i følge kontrakten 
følge ham og han være kvit for J. Gabriels stævning. Dom: 
„Epterdi Jacob Gabriel paa hans moders fru H. Sparis vegne 
epter vor och rigens louglig forfølling hafver ladet sig indføre 
udi P. Grubbis gods for kost, tering och skadegield epter en 
vor egen och Danmarkis rigis raads dombs liudelse, och samme 
gods epter ridemends brefs liudelse hende hafver epterfult, och 
[han] til des icke hafver erlagt pengene och godsit igien ind

frit, da hvis hun och hendis medarfvinger icke lougligen kand 
blifve der udført igien inden 6 maaneder epter denne vor 
dombs datum, bør det dennum for egendomb angerløs at epter- 
følge och enhver af samme medarfvinger for sin qvota der udi 
at søge sin opretning“. Hdb. 23, 209—12.

J) Se ovfr. s. 467.

10. juli. (Overvær, de samme.) De samme tiltalte (ind

læg) ved Christen Pallisen som fuldmægtig1) den samme, 
fordi han i mod vore domme af 8. juni 16082) og 26. mårs 
16103) og ridemænds tov på ny havde ladet opsætte et af de 
gærder mellem Aalskouf og Magelskouf, som han lod afkaste, 
for ridemændene kom på åstederne, med hvilket gærde han for

mente sagsøgernes tjænere deres uddrift til græsbed i Magel- 
skouf, hvor de havde haft den af alders; ligeledes havde han 
opsat et led, som ridemændene aldeles havde afsagt, og som 
var blevet afkastet straks efter deres afsigt; han burde afskaffe 
samme led og gærde. C. Pallisen i rette lagde: 1. ridemænds 
afsigt af 28. mårs 1611, hvor efter det led, som havde ståt 
mellem Magelskouf, Fruerhed og Løfveds moseager, skulde sæt

tes og stande, som det havde ståt af alders, og det led ved 
Opagergaard være aldeles afskaffet. 2. tingsvidner af Fulse og
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Sønder herredsting 1613, hvor med bevistes, at det gærde mel
lem Aalskouf og Magelskouf var afkastet, der ridemændene 
vare på grunden, og blev siden opsat igen, og at det led bag 
Mortens gård i Opager var blevet afkastet, siden ridemændene 
vare der, og stolperne optagne, men nu befandtes det, at være 
ophængt der, som uddriften var til Magelskouf, Opager mænd 
til stor afbræk, i det de ikke kunde komme deres rette vej 
frem, men skulde omkring ad Veilebye. — Jesper Grubbe i 
rette lagde sin faders indlæg, hvor efter det gærde ved Op- 
agergaard ikke var opsat nogen der med at forhindre sin vej
fart eller fædrift, men x for at svin og kvæg kunde holdes af 
vangen; det gærde mellem Aalskouf og Magelskouf stod på hans 
egen grund, og der fandtes på det et led, som det var enhver 
frit for at igennem drage, ti der var ingen lås for; han burde 
være fri for den tiltale. Dom: „Epterdi vor forige udgifne 
domb formeller, at hvis brug Opager mend epter deris brefs 
liudelse hafver epterfult, dennom her epter at følge; vi och udi 
en anden vor egen och Danmarkis rigis raads domb hafver til- 
dømbt hannum at stande frue H. Spare til rette, for hånd icke 
epter vor forige dombs liudelse samme fellids eigendomb igien 
hafver udlagt; sammeledis befindis, at ridemend, som hafde 
verret paa aastederne, hafver afdømbt gierdet och det led ved 
Opagergaard til uddriften at skulle aldellis verre afskaffit och 
verre, som det af alders verrit hafver, hvilke vore domme och 
ridebref hånd endnu icke hafver epterkommit och fuldgiort, 
men sinne vedderparter med ydermere trette foraarsaget, da 
skal det gierde emellum Aalskouf og Magelskouf, som P. Grubbe 
hafver ladet opsette, epter at ridemend hafver verrit paa aa
stederne, saavel som och det led ved Opagergaard aldellis verre 
afskaffit, och i alle maade der med forholdis epter vor forige ud- 
gifven domme och ridemends brefs liudelse“. Hdb. 23, 212—16.

*) Han har formodenlig også ført den foregående sag, 
skont han ikke nævnes i dommen som fuldmægtig. 2) Ovf'r. 
s. 1S7—S9. 3) Ovfr. s. 344—45.
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II. juni. Tyge Lange til Bregningegaard, vor secretarius, 
tiltalte efter vor befaling vore undersåtter, over al Her- 
dallen boende, fordi de i den forleden fejde havde svoret 
og givet dem under hans kgl. majt. i Sverig. De Herdals 
fuldmægtige mødte med indlæg, hvor efter fjenden ganske hast
igen havde overfaldet den ene part af landet, nemlig Sveg sogn, 
som de forst brændte, og dernæst den anden part af samme 
landsort, nemlig Hede sogn, hvilke sogne ere ringe af mandtal 
og ligge i det ringeste 14 mile fra hver andre, så det ene 
sogns folk kan ikke komme det andet til hjælp; tilmed havde de 
langt til Norge og der blev ingen krigsfolk tilskikket dem, som 
kunde forsvare deni; de begærede, at deres forseelse måtte denne 
gang efterlades dem. Dom: „End og de Herdaller hafve lige 
saa vel sovren kongen af Sverig huldskab och troeskab som de 
Jempter, dog alligevel, epterdi det forfar is, at landet største 
delen vor afbrent, før end de Herdaller hafver sovrit svensken; 
di ochsaa ingen undsetning hafde uden dennum self sambt och- 
saa blef saa hastigen ofverfalden, at de hverken kunde faa kveg 
eller andet rørendis gods med dennum, hvor af de sig med deris 
hustruer och børn i nogen maade underholde och ernere kunde 
sambt ochsaa boer langt fra hveranden, som forberørt er, och 
fra ald undsetning fra andre steder vore vit aflegen, dog hafver 
vi epter forberørte deris underdannigste anlangende och, paa 
det de dis større troeskab och plicht frembdellis och ydermere 
altid her epter, som de plichtige ere och bør at giøre os och 
deris federne rige, skulle bevise, dennum denne gang forberørte 
deris forseelse naadigst epterlat“. Hdb. 23, 216—18.

II. juni. Tyge Lan ge til Bregningegaard, vor secretarius, 
tiltalte efter vor befaling vore undersåtter over al Stor
dals præstegæld og til Meragerfeld, fordi de havde 
ladet en svensk øverste Mønnickhofven med et ringe antal 
krigsfolk drage i gennem fra Stordales sogn og ind i Jempte- 
land over Meraggerfeld uden at gore ham nogen modstand. —
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Stordals karles fuldmægtige på menige mands vegne af Stør- 
dallen, Verdallen og Skougen mødte og gave til kende, at Møn- 
nickhofvens krigsfolk var dem så hastig på hænde kommen og 
overdragen, at de ikke kunde forsamles og have al beridning 
færdig til at tage imod dem, så de kunde forhindre dem land
gang, og der de kom efter dem til de trende Enanger og Kils- 
gaarde og vilde omringe dem, skød fjenden skarpt ud af gården 
og kunde lange længere med deres musketter, end de med deres 
flintebøsser; item faldt der en stor regn om natten, så de ikke 
kunde få bøsserne af, og da de siden vilde følge dem i fjældene, 
havde de ingen fetallie at opholde sig med under rejsen; til 
med vare de ubevaante folk til slige sager; de begærede for
ladelse, om de i så måde havde forset sig. — T. Lange svarede, 
„at hverken dend regen, som faldt om naten, ei heller deris 
flintebøsers udugtighed eller och dend mangel paa fetalie haf- 
ver verrit saa stoer en aarsage til, at ilenderne ubeskedentlige 
er kommen igiennum landet, at bønderne jo kunde det afverget, 
om de trolligen och duligen vilde hafve standen bie, som de 
hafde burt at giøre, men at de fejlede mest derfor, at de vilde 
icke fremb och ingenlunde eventyre sig at indfalde i gaarden 
til tienderne om natten, som dennum af befellighebbere vor be- 
fallet och der foruden kunde end ochsaa siden hafve opholt 
sig med fetallie i hellen, om end nogen skulle hafve blefven 
af dennum, saa vel, som tienden giorde, som der komb igien
num, men at de af idel forsagthed och ubetenksom ulydighed 
emod deris befellighebberis raad vor vent tilbage och saaledis 
ladet tienden fremmit sin villie och fuldkommit hans onde for
set, uanseit, at tienden vor icke tredie parten saa sterk, som de 
voru, de burde derfor stå til rette. T. Lange i rette lagde 
derhos deres befelhebbers Anders Ørums og Frederik Nahns 
beviser af Trundhiembs rådstue 3. mårs og 19. febr. 1613 
samt Arild Olsens bevis af Trundhiembs rådstue 2. mårs 1613 
og Anders Terkeldsens af 26. febr. 1613. Dom: „Epterdi det 
icke er simpliciter forrederie, men dog en motvillig och grof
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forseelse, som Størdal bønder och de der boede omkring och 
vor med at omringe Mønnickhofvens kridsfolk udi de trende 
Enanger och Kilsgaarde, som de laa udi, hafve beganget, da 
bafver vi der udi saaledis naadigst berammit och tillat, at saa 
mange, som med forskrefne forseelser befin dis och kand ofver- 
bevises der udi skyldig at verre, de skulle tiltalles derfore af 
vor lensmand paa vor gaard udi Trundhiemb och derfor verre 
udi hans minde paa vore veigne“. Hdb. 23, 218—20.

II. juni. Tyge La nge, vor secretarius, tiltalte efter vor 
befaling vore undersåtter, bønder og menige almue 
over alt vort land Jempteland, fordi de i den forledne 
fejde havde forglæmt deres ed og troskab og givet dem under 
kongen udi Sverig, og i rette lagde et indlæg med beskyld
ningerne: „Først da hafver en Jemptefenle, som laa under Jo
han Wesling, veigrit dennum at leigre sig i Refsund en miel 
ner tienden, men er dragen bort emoed Hans Baszes forbud, at 
de der sig skulle forholde; dernest end og Jempterne vore til
sagt, hvad fenle af det norske kridsfolk enhver sogen eller 
bygdelaug skulle giøre tilføring, saa giorde de det dog icke, 
och end og mange hafde nok korn, da ville de dét dog til 
knechtene hverken malte eller malle, ei heller for et skielligt 
verd selge, hvor ofver de norske knechte hafde stoer mangel 
for fetallie och stedse muniterede der ofver och blefve ulydige, 
saa mand icke kunde faa fennikerne til sig, naar mand vilde, 
eller dennum bruge paa de steder, som fornøden giordes. 
Videre naar Jempterne blefve tilsagde at komme mand af hus, 
da komb neppelig hver fierde mand och gemenlig alderne folk, 
men de unge blefve hiemme. Der commissarierne vilde leigre 
dennum ved Udendsager *) med de fenle norske knechte, som 
hafde enda noget at forterre, at fortøfve undsetning och videre 
hielp fra Norge, da kunde de det icke giørre, fordi alle Jempter 
vore dragen til skoufs och af dennum aldellis ingen fetallie 
vor at bekomme, och end og forskrefne Jempter af kongl.
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mait. i Sverig hverken med mord eller brand er beschediget, 
anseindis, at af fienderne icke er drebt en mand, dog epterat 
fienden af dennum hafde begierrit, at de vilde gaa til foede och 
sverge hans mait. udi Sverige huldskab och troeskab, da hafver 
de det giort och ved samme ed blefven indtil friden rigerne 
emellum er oprettet, och hans mait. udi Sverig Jempteland 
(med Herdal) igien hafver frastaaet til kongl. mait. och kronen, 
och eptersom af forskrefne omstendige handlinger klarligen for
faris, forskrefne Jempter at hafve begaaet de forseelser, som for- 
skrefvit staar, och icke bevist deris herre och federne rige den 
lydighed, troeskab och huldhed, som de hans mait. och deris 
federne lande plichtig ere, men med underfundig, eigensinding 
och forsetlig ulydighed hindrit kongl. mait. och deris federne 
riges gafvn och Ilendens anslag der med forfremmit och ende- 
ligen falden fra dend ed och troeskaf, de hans mait. som deris 
rette øfrighed sovrit och giort hafver, da setter jeg udi rette, 
om icke de Jempter, som findis skyldige i de forskrefne sager, 
icke hafver handlit emoed kongl. mait. och deris federne rige 
som erløse, menedige landsforreddere och skelme och bør der
for at hafve forbrut deris odel til kongl mait. och kronen och 
verre fridløs epter det 3. cap. i udfarbalken2) och det 2. cap. 
i mandhelgebalken3)“. På menige Jempte indbyggere deres 
vegne mødte J. Jensen i Nørregaard, O. Stensen i Aaflot, J. 
Søfrensen i Mallung, E. Hogensen i Bøden, L. Nielsen i 
Oensal, L. Povilsen i Loraas, Helle Biørnsen på Aalsøe og O. 
Oelsen i Brefaag med fuldmagt med landsens indsegl og med 
indlæg, hvor efter de havde været nødt til at sværge Svensken, 
ti forst blev nogen af deres folk i hjel slagen og de Norske, 
som skulde hjælpe at forsvare landet, forlode dem hastigen, der 
fjenden kom, og toge deres heste og både, med hvilke de skulde 
komme gennem landet til Norge, med sig; de havde bødet til 
at angribe fjenden, men det blev dem ikke tilstædt; fornævnte 
J. Jensen havde tilbudt 350 tdr. korn til knægtenes underhold, 
at de ikke skulde drage af landet; de vare også overdragen

31
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og beskedet af Svensken med brand, og turde derfor ikke 
romme for. at ban ikke skulde afbrænde alt landet. — Jens 
Bielke til Ostrat, embedsmand i Rins kloster, og Hans Basse 
til Tveden mødte og gave til kende, at det var Norske og ikke 
Jempter, som bleve i hjel slagen i begyndelsen; for deres egen 
modvilligheds skyld havde man måttet oprykke med folket; selv 
om der af de norske knægte blev frataget dem nogle heste, så 
beholdt de mange flere af knægtenes heste; bådene kunde man 
ikke føre med sig over fældet, så de kunde ikke undskylde 
sig med, at de ikke havde både; Svenskerne brændte i Jempte- 
land langt efter, at de havde svoret, og det kun to sogne næst 
Norge, af befrygtelse for indfald der fra, og ikke for at trænge 
Jempterne til nogen ed; de 350 tdr. korn kunde de ikke drages 
til minde, men knægtene kunde heller ikke være hjulpen der
med, når Jempterne ikke vilde male det og malte det i rette 
tid, som de dog ikke vilde gore; hvad tilbudet om at angribe 
fjenderne angik, så var de en gang bievne proberede i Refsund, 
hvor de skulde angribe, men de vilde ikke forbide fjenden på 
en mil nær, og derfor kunde de ikke heller siden betro dem 
der til; desuden var de befundet med anden utroskab, med 
falsk kundskab og forsømmelighed med tilførsel, så de, som 
kommandere skulde over de norske knægte, ofte ikke kunde få 
deres egne folk til sig, når de dem helst behøvede. Dette 
blev straks gjort bevisligt med generaldokumenter af menige 
befelhebbere og knægte af Undersager og Trundhiembs rådstue 
13. avg. og 21. avg. 1611, med missiver og vekselbreve, som 
vare gangne kaptinner og deres overbefelhebbere imellem, sær
lig med Peter Nielsens og Rubbert Schaattis beviser om mangel 
på fetallie af Ovigen 12. avg., Berg 24. juli og Trundhiemb 
4. septbr. 1611, med fogdens bevis af kongsgården i Embte- 
land 7. avg. 1611 om deres modvillighed at komme frem til 
landeværn, når de bleve tilsagte, med Hans Basses bevis af 
Bryndfloed 7. avg. 1611 om falsk kundskab fra Lone, for uden 
meget mere om falsk kundskab, som indeholdes i de general-
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dokumenter. Derhos fremlagdes tingskriverens bevis af Trund- 
hiembs rådstuve om de norske knægtes jævnlige klage over 
mangel på fetallie, samt et svensk brev til Jempterne om af
fældighed, som længe var blevet fordulgt hos Jempterne og 
lyder på danske som epterfølger: „Epter det i dannemend alle, 
som udi Jempteland boendis [ere], nok vitterligt ere, hvad for 
unødig krig konningen i Danmark med vor allernaadigste kon- 
ning i Sverig konning Carl dend niende och dend svenske 
krone paabegynt hafver, til hvilket hånd endnu (des gud lof) 
en gandske ringe, ja snarist sagt plat ingen løcke haft hafver, 
och i med de norske Jyderne, som her i landet ere, hafve 
understaaet eder med bevebnit haand at drage ind i Medelpat 
och Helsingeland och der fenkligen en hob folk borført, saa 
och bortaget, røfvit och henført deris gods och enda undsagt 
dennum videre med alt fiendskab til det høieste at forfølge, 
tilmed hafver ladet sig forliude, at udi Sverige er ingen krids- 
mand lefvendis uden en hob gubber och kierlinger, derfor haf
ver jeg verrit foraarsaget med mit medhafvendis kridsfolk at 
begifve mig der ind udi landet, saadan spotfiendlig handel paa 
di steder at veddergiørre och forhindre, som der til tienner. Ti 
vil jeg hafve eder alfvorligen adspurt, om i ere aldellis til sinds 
at staa med Dansken emoed de Svenske eller ei; men ville i 
flye forderf och undergang, saa maa i betenke, at i ere af 
svenske blod først kommen, och i fordum tid hafver dette land 
mest altid ligget til Sverige, hvilket endnu hoes en part nok 
kand verre i mande minde; derfor maa i eder betenke och 
gifve eder med gode under liøigbemelte kongl. maits. och Sver- 
igs kronne och lade mig inden toe dage bekomme en vis svar 
med nogre vise och forstandige mend af eders medbønder, och 
dersom i ville med gode gaa mig paa høigbemelte kongl. maits. 
vegne til hande, da vil jeg med guds naadige hielp och bi
stand eder for Dansken och de Nordske er ligen forsvare, och 
eder skal af mit medhafvendis och undergifne kridsfolk icketil 
et eg, meget mindre til en hønne blifve frataget, och jeg vil 

31*
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med mit kridsfolk en saadan justitia och auge holde, at ingen 
erlig mand skal ofver mig eller dem hafve at beklage udi nogen 
maade. Men hvis det erlige svenske bioed udi eder aldellis 
forkølnet er och i endeligen ville hafve min naadigste konning 
och hans kongl. maits. undersaatter til fiende, saa vil jeg skrifve 
til det andet min naadigste konings kridsfolk, som ligger nogle 
tusinde mand sterke paa Helsingeveien, at de och komme hid 
til mig til stede och sambt med mig med mord, rof och brand 
dette gandske land saa forderfve och forstørre, at barnet, i 
vuggen ligger, icke skal blifve forskonnit, hvilket jeg dog ellers 
giørre vil, saa frembt at icke gode raad kunde hielpe. Jeg 
raader eder endnu til ofverfløed, at i eder betenke, at mange 
uskyldige fattige kvinders och børns jammerlige blods udgydelse 
icke skie skal; jeg vil for gud och alle mennisker udi deris 
blod verre uskyldig, och dersom i vil falde til foede, saa som 
forbemelt er, da vil jeg eder paa skielligt set lade opfylde ald 
dend skade, mit kridsfolk hafver giort eder, och i skulle med 
frid niude dend guds gafve, i paa jorden och agrene se for 
eders øien; men hvad det icke skier, skulle i med guds hielp 
miste baade det och andet mere, ti jeg tvifler intet om guds 
naadige hielp och bistand udi denne retferdige sag, och epter 
Dansken hafver self begynt, saa lader hannum oc self udholde, 
och verrer i men stille och holler med ingen, saa skal eder til 
ingen del skade, men i skulle niude eders med frid. Jeg vil 
nest guds hielp self verre mechtig nok at jage hannum herud; 
jeg hafver her nogre tusinde mand, och mere haabis jeg snart 
verre for haanden, som mig til undsetning komme skal, med 
hvilke jeg med guds naadige hielp Danskens blodetørst med 
hans eget bioed sløcke skal. Dette jeg eder hafver villet for
holde och begierrer herpaa svar inden toe dage, eller hvad det 
icke skier, skal det saaledis smelde paa alle sider om eder, at 
i da gierne skulle ynske, at i hagde søgt freden, imeden i 
hagde kundet finde hannum. Datum feldleigerit i Stafre dend 
7. augusti 1611. Baldser Bech. Vilhelm Andersen. Dette er
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alle ritmesters, hopmends, befels och gemenes baade rytere och 
knechters endrechtelige mening, beslutning och sambtøcke“. 
Uden på brevet fandtes skrevet: „Til alle erlige och fortroede 
Jempter udi ald Jempteland, dette bref med største al vore och 
hast til hende forsent“. Endvidere fremlagdes et sendebrev fra 
Frederik Nann, kaptejn over det krigsfolk i Verdallen, afTrund- 
hiemb 18. mårs 1612 om, at Jempterne havde al tid været 
med i den forledne fejde at ledsage Svensken over fjældene udi 
Norge, og ikke en af dem havde advaret ham til forn om deres 
ankomst; et sendebrev fra Frederik Nann og Anders Ørum om, 
at der var mange Jempter i Størdallen, der Mønnickhofven slap 
der i gennem, og de vilde saa lidt som de Norske gore fjenden 
modstand; samt et sendebrev fra Christoffer Haar, befelhebber 
på Stoed om, at fjenden efter kundskab en gang kun var 180 
mand stærk i Jempteland og blev dem ingen afbræk anmodet 
af Jempterne. Endelig blev fremlagt et gammelt dokument, 
som viste, at indbyggerne i Jempteland også havde været af
fældige i den anden forledne fejde og det straks det år fejden 
begyndte, som var 1563, så de offenlig blev skældet der for 
af Erik Bild, befalingsmand på vor gård i Trundhiemb. Dom: 
„Epterdi det klarligen befind i s først, at alle Jempterne, som 
laa under Johan Weslings fenlin, icke epter Hans Baszes be
fal n in g vilde leire sig eller fortøfve i Refsund paa en miel ner 
fienden, men droge modvilligen bort och leigrede sig i Brynd- 
floed 4 mielle derfra ind i landet bedre (!) baade fra Hans 
Basze och fra deris capiteiner; dernest der de Nordske ville 
leire sig udi Undersager, der undsetning at fortøfve fra Norge, 
da hafver hverken dend Jemptefennike, som Johan Wesling vor 
capetein ofver, ei heller dend anden fenlin, som Henning Jensen 
vor captein ofver, verrit deris capteiner did hen følgachtig, men 
emoed befalling och tilskyndelse ere blefven tilbage, saa der 
icke er funden af begge fenlin ofver 5 eller 6 persoenner; for det 
tredie epterdi det er giort bevisligt, at samme Jempter hafver 
annammit tiendens brefve, som dennum vor tilskrefven, hvor udi
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de begierdis, at de Jempter ville verre nevtral och lade fienden 
drages med de Nordske allenne, och ingen af dennum hafver 
obenbaret samme skrifvelse for vorre commissarier, før end langt 
epter de vore hiemb kommen til Trundhiemb igien uanseit, at 
brefvit er daterit dend 7. augusti och folkenne icke oprøkte 
ofver fieldet før end dend 15. augusti, saa at samme bref da 
allerede hafde verrit der 8 dage forborget i landet, och for 
det fierde epterdi de hafver sovret en fremmit herre och mere 
der udinden achtede en ringe forskonsel och anden deris leig- 
lighed end deris ære och æds forplicht, med hvilken de os och 
Norgis kronne deris federne rige vore tilforbundne, och der 
udinden som skielmere och forreddere ere os frafaldne och dend 
svenske krone tilfalden uanseit, at de hverken med mord eller 
brand, før end de sovre, ere af fienden ofverdragen, och i samme 
deris grofve ulempe ere blefven frembturendis, indtil feigden 
hafver faaet ende, da hafver vi der paa saaledis afsagt for rette, 
at alle de, som hafve ligget under de tvende Jemptefenlin, som 
Johan Wesling och Henning Jensen vore captein ofver, och 
icke komme til stede i Undersager; disligeste alle de, som haf
ver hørt, set eller vist af fiendens bref at sige och det hafver 
fordult; sammeledis alle dennum, som hafver sovrit kongen af 
Sverig huldskab och troeskab, di hafve forbrut deris odel til 
os och kronen, saa meget de eie och hafve, och det at følge os 
och kronen som andet vort och kronens gods udi vort rige 
Norge, och der hoes bør at miste deris frid och blifve udsleig- 
ere, eptersom dend nordske loug formeller udi udfarbalkens 3. 
cap.2) och mandhelgebalkens 2. cap.3); men hvad anden speci
alforseelser belanger, som icke kand hentydes til obenbare for- 
redderie, saa som er med vacht at holde, vrang kundskab at 
føre, med rugsveder at brende emod forbud, sambt och serdellis 
med dend forsømmelse med brygning och bagning til krids- 
folkens behof, icke frembkomme, naar de tilsagdes, da hvilke, 
som forskrefne specialforseelser eller andre saadanne mishand
linger kand ofverbevises, de skulle derfor serdellis til deris
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hiembting tiltalles af vor lensmahd paa vor gaard udi Trund- 
hiemb och da at gaa der om, hvis loug och ret er.w Hdb, 
220—28. Tyge Langes konceptantegnelser til indlaget mod 
Janterne, der nu findes blandt dokumenterne til kongens ret
tertings dombøger, er trykt i Norske saml. 1, 370—72.

*) Undersager. 2) Ner må menes landvarnsbolken i 
Norske lovbog 1604. 3) Norske lovbog 1604.

II. juni. Tyge L an g e til Bregningegaard, vor secretarius, 
tiltalte efter vor befaling Sten Bilde, fordum befalingsmand 
i Trundbiemb, Herdal og Jempteland, fordi nogle svenske be- 
falingsmænd og krigsfolk i forleden fejde havde indtaget Jempte
land og Herdal, og fordi en svensk øverste Mønnickhofven med 
nogle få krigsfolk havde draget gennem Trundhiembs læn fra 
Størdals gæld og ind i Jempteland uden modstand; hans uagt
somhed og uflittighed havde givet tilfælde til sligt. Hid
stævnet var Jens Bielcke til Østerat, befalingsmand i Rins 
kloster, og Hans Basse, som havde kommanderet over vort 
krigsfolk i Jempteland. T. Lange i rette lagde indlæg, som 
lød: „Eptersom vi hafver ladet udgaa voris missive til S. Bilde 
och Jens Bielcke, daterit Kiøbenhafvn dend 4. martii anno 
1611, hvor udi vi først gaf til kiende os at verre høieligen 
foraarsaget en obenbare feide at paaføre konning Carl udi 
Sverig, och der næst udi samme skrifvilse stykvis opreignede, 
hvorledes vi med alting der udi lenit fienden at angribe vilde 
hafve forholdet, hvor sterk de skulle verre, om tiden, naar ind
fald udi Sverig skulle skie, med flere omstendige vilkaar, da 
hafver S. Bilde samme voris missive strax, epter dend hannum 
vor tilstillet (udi paaskeuge, før end voris feigdebref om for- 
skrefne krig til Sverig ankomb), icke for nogen vise och for
standige persoenner, som hånd kunde raadført sig med, och de 
hannum kunde gifve nogen goed anleiding sin befalning frucht- 
barligen at stille udi verk, men for den gemenne mand ofent- 
lig paa raadhuset ladet lese och forkynde och der med saa
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meget udrettet, at alle vore anslag, som mand fra dend lands
ort mod tienden at bruge hafde betenket och anstillet, da ere 
udspret och i hver mands kundskab kommen, saa at Renden 
icke mindre end voris egne sig der epter kunde hafve at rette, 
voris och dend ort lands, som S. Bilde vor tilbetroet, til største 
ulycke och efventyr. Der nest epter at det antal af kridsfolket, 
som skulle føris til Jempteland emoed Renden, er udskrefne, 
da er der eblant udtagen Rre fenle knechte af de lene, som 
ligger ved siøsiden, som er Nummedal, Fosen, Sundmør och 
Rumsdal, hvilke folk, som i de forskrefne lene boer, en ringe 
ting til fields sig kand behielpe och boer aller lengst fra Jempte
land eblant alle di bønder, som udi Trundhiembs len boer, 
uanseit, at dersom S. Bilde vilde hafve noget flittig achtet sig 
om och betenkft] baade voris gafvn och folkens leiglighed, da 
kunde andre bønder, som ner hoes Jempteland boer och med 
skiøtteri kand omgaais, bekvemmeligere dertil blefvit brugte, 
hvilken forseelse icke hafver verret en ringe aarsage, at det 
forskrefne taag uden frucht er afgangen. Videre da er S. Bilde 
en slig ordinantz af os foreskrefven, at de bønder, som blefve 
hiemme, skulle besolde dennum, som paa taaget blef udskrefven; 
disse pendinge, som di hiemme sidende bønder contributerede, 
med hvilke och taaget skulle fuldgiøris, er icke af S. Bilde 
self eller af nogen anden dertil forordinerit persoenne opborgen 
och siden nodtorfteligen och epter leigligheden kridsfolket til
stillet, som ellers pleiger at skie, men di bønder, som pending- 
ene contributerede, antvordede dennum self til knechtenne paa 
en tid, hvilke dennum siden ødde och fordrak, saa dend tid, 
de hafde bedst giorts behouff, da vaare de forterrit os och 
riget icke til ringe skade. Udi det land Herdal skal ingen 
forordning verre giort, hvor epter dend provintsis indbygere 
kunde hafve nogen hielp af, och epter at Herdal vor af de 
Svenske brent, indtagen och de fleste bønder hafde sovren 
kongl. mait. i Sverig, de andre, som det icke vilde giørre, vor 
rømbt ind i Trundhiembs len, da hafver S. Bilde det icke ob
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ladet til kiende gifve, men sligt hafver verret os ubevist, indtil 
de svenske commissarier paa grendsen den leiglighed, langt 
epter det vor indtaget, hafver berettet. Hvad Mønnickhovens 
dend svenske øfverstis durchtog igiennum Trundhiembs len er 
belangende, da er samme øfverste med sine femb skibe, de tre, 
som vor hans eigne, och de toe en skotte och en af Husomb, 
som hånd tog paa Sundmør, vor løben fra Trundhiembs bye 
och seiglede langs fiorden henad Størdal der at sette sit krids- 
folk i land, da siufnis det at verre en meget uachtsombhed och 
forsømmelse af S. Bilde, at slet ingen baade bemandede med 
kridsfolk langs landet løb epter hannum dend samme veig, at 
forhindre hannum landgangen; ei heller andre, som boede udi 
eignen, der han landede, bemødede sig at forhindre hannum at 
komme iland, hvilket hafde verret det bedste och gafvnligste 
middel, man til en begyndelse kunde hafve brugt. For det 
andet da er Mønnickhoven kommen for Trundhiemb dend 9. 
dag julii, och viste ingen i byen hans ankombst før end samme 
dag, han sette for elfven; nu er det vist, at Mønnickhoven 
brende och pløndrede nogle gaarde paa Sundmør, som ligger 
nest op til Trundhiembs len, nogle dage tilforne, før end hånd 
begaf sig ad Trundhiemb; disligeste da hafde forskrefne øfverste 
seiglit ofver 30 mille derfra igiennum Trundhiembs len inden 
skiers, før end hånd komb til byen, hvor af forstaais, hvad for 
kundskab vor lensmand hafver laugt vind paa, epterdi det, som 
fiendlig saa ner skede, vor hannum saa lenge ubevist, och epter 
forskrefne øfverstis kridsfolk vor set i landet, och de tre skibe 
løb tilbage igien langs fiorden fremb for Trundhiembs bye ad 
Avdenes dend samme kaas, de tilforne vore kommen, och icke 
mer folk hafde inde, end de kunde regierre seigel och redskab 
med, da er dog plat ingen anslag giort paa dennum hverken 
med baade at udruste eller nogen forhindring dennum at giøre 
ved Avdenes, hvor saa snefrd et løb er, at neppe toe skibe 
hoes hverandre kunde tillige udløbe, men i alle maade uan- 
fechtet er løben af lenit igien, uanseit at samme skibe denne
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bravering os och riget (dog til større spodt och forkleinring 
end til skade) beviste, at der kridsfolket vor afrygt til fields, 
och de vore seigelferdige, brende de først en bundegaard af, 
før end de gik til seigels“, og efterdi vi nådigst havde forlænt 
S. Bilde med Trundhiembs læn det i alle måde at forestå, og 
dog af akterne forfares hans uagtsomhed og forsommelighed, så 
burde han derfor stå til rette. — Markus Bilde til Hvidkild, 
embedsmand på st. Hans kloster i Odense, i rette lagde sin 
broders S. Bildes indlæg, hvor efter han havde givet vort mis
sive til kende på Trundhiembs rådstuve ikke for hver mand, 
men for lovmændene, borgemestere og rådmænd, for at disse 
kunde holde borgerskabet, som mesten delen var sejlfærdig til 
Nordlandene, tilstæde indtil der efter vor befaling kunde ud
tages officerer og underofficerer; han havde stor møde og umage 
med at bekomme dem, ti hver vilde været sin vej; det var ikke 
sket for, at Svensken der om kunde bekomme kundskab, ti 
krigsfolket, som blev indskikket i Jempteland, var der på nogle 
ugers tid, for de havde fornummet noget til Svenskens ankomst; 
lænet kunde ikke tåle, at der til lands allenex) blev udtaget et 
sådant antal knægte, som skulde til Jempteland, og han vidste 
ikke heller vor vilje, om sølederne skulde forskånes dermed. 
„Hvad knegtenes besolding anlanger, hafver en part det første, 
de opdroge, taget victualia, en part støfle, skoe, kleder, heste, 
vaaben, verger och andet, hvis dennum behøfvede, udi betalling 
af bønderne, som denum udgiorde, før ind at de kunde faa 
dennum fremb, och de blefve icke lenge i Jempteland, før end 
de komme tilbage igien, ellers skulle vel blefvit giort bedre 
forordning end som vor begynt, och hånd icke troede, at nogen 
af de, udi Jempteland vor, skulle bevise, at de for pendings 
fattelse skyld maatte forlade landet, om end skiøent en part af 
knechtenne hafde forterrit deris unøtteligen; emoed deris tid 
vor ude, hagde dog fogderne i hvert fogderie igien bestillet, 
hvad de skulle hafve, och det richtigen anteignit, saa en part 
bekomb fire maaneders, en part toe maaneders och en part
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halfanden maanids besolding, och dersom nøden hafde det ud- 
krefvit, hafde hånd fogden i Jempteland tilskrefvet at skulle 
forstrecke dennum son) fattedes til videre besked. Disligeste 
gaf til kiende, at Mønnickhoven vor løben fra Sundmør i 
Bergenhus len med skibene och til haufs, stak saa ind i Trund- 
hiembs len paa Normør igien, och end og hånd hafde flittig be
stillet med alle fogderne baade til lands och vands om kund
skab, saa kom der dog icke bud fra fogden paa Normør der 
om, før ind skibenne vore fra Trundhiemb igien udløben, ti 
de komb med en durchstaaende vind; derfor kunde de icke 
med fløttingsbaade eller heste ofver landet komme saa hastige, 
ti før end der kom tiende fra fogden, at der skulle verret 
nogen fribyter paa Sundmør och pløndrit, komb disse skibe, 
och ingen viste dend tid, om det vor fribytter eller orlufs- 
skibe, och der de løbe ud igien, kunde hånd ingen baade eller 
erfaren folk bekomme, som dennum kunde angribe, for de 3 
monterede skibe holt sig altid tet tilsammen, och der de løbe 
ind i Størdal, frachtede hånd strax et koldingskib med 225 
mand, hånd sende af byen til undsetning foruden de andre, der 
blef forsamblit. Hvad Herdallen2) er anlangende, hafver hånd 
icke vist andet, end det forstoedis altid under Jempteland, och 
vor det ekun en ringe antal folk, som gik Svensken til haande 
nest grendsen; de andre vaare ofverrømbt til Norge [i] goed 
tid och kunde aldellis intet holde nogen kridsfolk for deris ar- 
moed skyld, meget mindre forsvare sig self eller faa undsetning 
for det store Rudefield emellum Norge och dennum; det er 
ekun 2 smaa sogner, liggendis 14 mille fra hinanden, och er 
icke uden 4 mielle emellum Jempteland och Herdalle. Dis
ligeste lod gifve til kiende, at dend tid bønderne blefve fremb- 
skickede at anfalde fienden, da torde de af redsel ingen mod
stand giøre, men en part forstak sig udi busken, en part rømbte 
tilbage igien, saa at capteignerne ingen gehør ofver dennum 
kunde hafve; formente, at hånd och hagde skrefvet Jens Bielcke 
til, der hånd laa her nedre, at skulle til hofve lade angifve, at
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Herdallen vor indtagen, sambt sent hannum en document der 
om, som vor anslagen paa Sverigs kirkedør; mente fordi det 
icke hans forsømmilse kunde erachtis. epterdi det Jens vor 
vitterligt giort“; han begærede, at vi vilde ham efterlade, om 
noget heri var forsomt, da det ikke var sket med hans vilje 
eller forsæt. — J. Bielcke svarede, at S. Bilde havde tilskrevet 
ham om til hove at give til kende, at Herdallen var indtaget, 
samt tilsendt ham et dokument, som skulde være anslagen på 
Sveriges kirkedor, men af samme dokument befandtes dog, at 
den landsort ikke den gang var ganske erobret, men fjenden 
havde det for hænder og i sinde at ville indtage den, så folket 
havde ikke endda svoret Svensken, hvilket han nu med brevet 
for os beviste. Dom: „Epterdi vi hafde tilskrefvit S. Bilde 
och Jens Bielcke och udi samme voris missive hafver specifi- 
cerit, hvorledes vi med al tingest udi atskillige maade folket at 
anstille och siden i sin tid fienden at angribe ville hafve for- 
holt, hvilket missive hånd udi paaskeuge offentlig paa raad- 
stufven hafver ladet lese och forkynde, end og voris feidebrefve 
icke enda vor blefven forkynte, och hånd der med saa meget 
udrettet, at alle vore anslag, som mand fra dend, landsort moed 
fienden at bruge hafde betenkt och anstillet, da ere udspredde 
och i hver mands kundskab kommen, saa at fienden icke mindre 
end voris egne sig der epter kunde hafve at rette, os och dend 
ort lands, som S. Bilde vor tilbetroet, til største uleiglighed 
och efventyr; hånd icke heller, end og hånd betiden nok der 
om er advarit, nogen god och richtig ordinantz hafver forordi- 
nerit om samme kriegsvesen, men det befindis, at de, som 
hafve verret langt fra Jempteland aflegen och ved siøsiden 
boendis, er udskrefven emoed fienden, och de, som boede ner 
ved Jempteland och med skiøterie kunde omgaais och dertil 
bekvemmeligere och dueligere at brugis, icke er udskrefven, 
men hiemme blefven, hvilken forseelse icke hafver verrit en 
ringe aarsage, at det tog uden frucht er afgangen; S. Bilde ei 
heller nogen richtig forordning om pendingene, som blef con-
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tribuerit, hafver anordnit, idet hånd icke self eller nogen paa 
hans veigne hafver oppebaarit pengene och dennum ordentlig 
uddelt, men det befindis, at pengene paa en tid er blefven 
kridsfolket, som blef udgiort, overantvordet, hvilke dennum 
siden hafver øt och forkommit, saa at pengene dend tid, de 
bedst fornøden giordis, vore borte, hvilket och icke vor en 
ringe orsage, at toget uden frucht afgik; hånd ei heller hafde 
giort nogen forordning med Herdallen2), hvor epter dend pro- 
vintsis indbyggere sig kunde forholt, och end og at en stoer 
part af Herdallen2) hafde sovrit kongen af Sverig, da hafver hånd 
det os icke andraget, før end vi af di svenske commissarier 
langt epter, det vor indtaget, der om er paa grendsen til kiende 
gifven; det och befindis, at epter Mønnickhoven med femb skibe 
ere løben for Trundhiembs bye och seiglit langs fiorden hen at 
Størdal der at sette sit folk udi land, da hafver S. Bilde udaf 
uachtsombhed och forsømmilse ingen modstand eller afbrek giort 
hannum eller hindrit hannum landgang udi nogen maade, uan- 
seit hånd nogen dage tilforne, før end hånd komb der for byen, 
hafde brent och pløndrit nogle gaarde paa Sundmør, som lig
ger nest op til. Trundhiembs len, och alt dette uachtet ingen 
kundskab sligt at afverge hafver lagt vind paa; vi och befinde, 
at epter samme øfverstis kridsfolk vaare satte i land, och 3 af 
hans skibe løbe tilbage igien langs fiorden fremb for Trund
hiembs bye at Avdenes och vore ubemandet uden de, som 
kunde regierre seigel och redskab, da hafver S. Bilde ladet 
dennum ubehindrit och uanfechtet af lenit igiennum passerit 
uanseit, at samme skibe, epterat kridsfolket vor afrykt til fields 
och de vore seigelferdige, bafve først afbrent en bundegaard, 
før end de ginge til seigels, os och riget icke til ringe spot 
och forkleinering; da epterdi her udinden befindis S. Bildes 
forsømmelse, uachtsombhed och forseelse, och icke hånd hafver 
brugt de midler til fiendens indfald at afverge, som det sig 
burde, hvor udaf vi och riget hafver taget skade och lid for- 
kleinnering, hånd ei heller noget hafver at fremblegge, hvor



494 Kongens og rigens råds domme

med hånd sig nøigachteligen kand erklere, da sagde vi derpaa 
saaledis af for rette, at S. Bilde der udinden hafver forset sig 
och bør derfor at staa os til rette“. Hdb. 23, 228—35. 
Dommen er efter en afskrift af Klevenfeldt og i moderne om
skrivning trykt i Norske saml. 1, 375—83. A. st. s. 367— 
70 er ligeledes trykt Tyge Langes konceptantegnelser til ind
laget mod Sten Bilde, der nu findes blandt dokumenter til 
kongens rettertings dombøger.

2) Hvad der nemlig vilde have blevet tilfaldet, om byens 
mandskab frit fik drage til Nordlandene. 2) Hdb.: Herdaller.

II. juni. (Overvar. kongen og alt rådet.) God ske 
Randzov til Trøieborg tiltalte (indlæg) Peder Lavridsen 
i Lovrup, Jens Hansen og Lavrids Nielsen i Haris samt 
menige selvejerbønder i Løe herred så mange, som 
ligge og tjæne til Trøieborg, fordi de efter tvende gamle stad
fæstelsesbreve, givne dem af vor faderfader, som lød på, at de 
skulde være fri for ægt og arbejde til Trøigborg, indtil han 
eller efterkommere blev anderledes til sinds, vilde vægre sig 
udi at gore ægt og arbejde lige ved andre fæstebønder, liggen
des til Trøieborg, og som de havde gjort i Peder Randzovs tid; 
deres vægring stred imod vor faders mageskiftebrev på Trøie
borg, som lød, at P. Randzov skulde have rettighed der til, 
som vi og former konger i Danmark og kronen og andre rid- 
dermændsmænd til deres gods have; herredsfogden havde, da 
disse breve vare imod hinanden, ikke villet være dommer i den 
sag, og Viborg landsting havde stadfæstet hans dom; da hine 
jordegne bønder af arilds tid efter tingsvidners lydelse1) havde 
gjort ægt og arbejde til Trøeborg med fæstebønder, burde de 
også fremdeles være pligtige dertil. — Indstævnte lode berette, 
at de havde fåt vores kommendats og missivebrev til Godske 
Randzov, at han endeligen skulde lade dem være ubehindret 
og ikke tilfoje dem noget mod deres selvejerfrihed og benåd
ninger; de burde være kvit for G. R.s tiltale. Dom: „Epterdi
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P. Randzov hafver bekommit Trøiborg med des tilliggendis 
bønder af vor her fader med lige slig rettighet, som det hans 
kierlighed och kronen fult hafde, och under dend frihed, som 
adelen her udi riget deris gods hafver, och handfestningen2) i 
det 6. cap. formeller, at adellen skulle niude deris jordegods 
och tiennere frie til evig tid med hals, haand och ald anden 
herlighet och rettighed, som vi och vore forfedre, konninger 
udi Danmark, vor och kronens goeds hafver och friet haft haf
ver, och recessen3) udi dend 34. artickel tillader hver ridder
mandsmand at giøre sig sit eiget gods saa nøttig, som hånd 
kand; det och er brugeligt her udi riget saa vel eblant adellen 
som kronens tiennere, at alle jordeigne bønder giøere egt och 
arbed, da ere de sielfeigerebønder til Trøieborg jo saa vel som 
festebønder samme steds plichtige at giøre Godske Randzov 
egt och arbede“. Hdb. 23, 235—38,

1) Disse lød på „saa lenge, som nogen af dennum kunde 
mindes“. 2) Håndf, 1559 og 1596, 3) Reces 1558,

II. juni. (Overvær, de samme,) Eske Bilde Jørgensen 
til Ellinge, befalingsmand på Mariagers kloster, på Jørgen 
Arenfeldt til Rugaard, Axel Arenfeldt, Niels Arenfeldt og umyn
dige søskendes vegne og på Falk Giøe til Skiersøe, fru Anne 
Krabbe og fru Dorete, Erik Lyckes enke, alle fru Ingeborg 
Skiels arvinger, deres vegne tiltalte (indlæg) Sivert Grubbe 
til Hofdal, embedsmand på Malmøhus, Giert Bryske til As
dal og Truid Bryske til Estrup, alle fru Karen Banners 
arvinger, for nogle breve, som fru K. Banner med urette havde 
givet fru Margrette Rosenkrandz til Hundslund, Hans Lindenovs 
enke, anlangende nogle strandboer ved Bangsbo strand, da 
disse var fru I. Skiels rette arvegods, som for andet gods var 
hende tilskiftet af kronen. Hidstævnet var fru M. R. med sin 
lovværge og fru Ingeborg Nielsdaatter i Ulsted med sin lov
værge for et bænkebrev, hun havde udgivet. — Hans Lindenov 
til Gafnøe, embedsmand på Boringholmb, mødte på sin moders
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fru M. R.s vegne, og fra bægge sider i rette lagdes en del 
breve. Dom: „Epterdi de skiøde och skiftebrefve, som nu er 
udi rette lagt, icke klarligen formeller, saa der af kunde er- 
faris dend rette grund, paa hvis gods samme strandboer ved 
Bangsboe strand liggendis er eller hvor de med rette tilhør, 
før end aastederne tagis udi besichtning, da bør de samptligen 
at tage en vor befalling til gode mend, hvilke de paa begge 
sider ville der til betroe, samme leilighed at grandske och for
fare, paa hvis grund samme strandboer liggendis er, och hvemb 
de bør at tilhørre med rette, och siden at gaais der om, hvis 
ret er“. Hdb. 23, 238—41.

II. juni« (Overvær, de samme.) Maren, Niels Bagers 
enke, vonhaftig i Odense, tiltalte ved fuldmægtig EskeKraufse 
til Asendrup, Christoffer Kraufse til Egholmb, NielsKaas 
til Birkilds, Jørgen Kaas til Hovegaard, Knud Gylden- 
stiern til Aagaard og Otte Banner til Løfvidsmoese, alle 
Johan Ruds arvinger, til at betale en sum penge, som J. Rud 
var blevet hende skyldig; skont hun i J. Ruds begravelse og 
senere havde gjort anfordring der om, havde hun ikke kunnet 
få betaling, fordi fru Anne Hardenberg, J. Ruds enkes, hånd 
stod under afregningen; da denne havde fragåt arv og -gæld 
efter J. Rud, men indstævnte havde vedgåt den, burde disse 
betale hende, hver efter den anpart, som han havde arvet. Hun 
lod i rette lægge afregning af 15. jan. 1603, som fru A. H. 
havde underskrevet, med en opskrift om, at Jacob Jørgensen 
den 26. septbr. 1603 ved Moridsmis market i Viborg havde 
betalt 300 dir. der på, samt J. Ruds egen sedler af 1598 og 
1604. — Indstævnte lod berette, at fru A. H. skriftlig over 
J. Ruds grav havde frasagt sig arv og gæld; de havde tilbudt 
Maren, N. Bagers, at betale hende hovedstolen, men hun vilde 
ikke dermed være benojet, idet hun vilde have renter, hvad der 
var ubilligt; de burde være kvit for hendes tiltale. Dom: 
„Epterdi vi befinde, at J. Ruds fuldmøndige fouged Jacob
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Jørgensen hafver epter hans hosbunds befalling afbetalt 300 
daller paa frue A. Hardenbergs handskrift och samme hendis 
bref i saa maade bekreftiger, da er J. Ruds arfvinger plichtig 
at betale och fornøie Maren, Niels Bagers, forskrefne pendinge, 
saa vit allerede icke er betalit och epterkommit epter J. Ruds 
och frue A. Hardenbergs udgifne handskrift och sedellers 
lydelse“. Hdb. 23, 241—44.

II. juni. (Overvær, de samme.) Fru Ane Hardenberg 
til Vedtoftegaard, Johan Ruds enke, tiltalte (indlæg) ved fuld
mægtig Ottoe Banner til Slustrup, Christoffer Kraufse 
til Egholmb, Eske Kraufse til Assendrup, Niels Kaas til 
Birkilds, Jacob Rosenkrandz til Kierstrup, JørgenKaas 
til Hovgaard og Knud Gyldenstiern til Aagaard på egne 
og søsters vegne, som han er værge for, alle afg. Johan Ruds 
arvinger, til at stå hende til rette, fordi hendes afg. husbond, 
skont de ikke havde born sammen, i mod lovens1) 1. bogs 35. 
kap. havde afhændet en del af hendes arvegods til Clavs Malte- 
sen og Jørgen Due, nemlig efter en fortegnelse (fr.): i Salling 
herred Karupgaard, Karup mølle, 1 gård og 1 hus i Fiellers- 
lef, i Tyland Kiallerupgaard, 1 gård i Mors i Sønder herred i 
Fiellerslef by og 1 gård i Hanherred i Eistrup. — Indstævnte 
i rette lagde en fortegnelse, som af Eiler Qvitzov blev læst 
over Johan Ruds grav den 13. juni 1609 og var underskrevet 
af Knud Rud og Erik Urne og lød, at fru A. Hardenberg 
efter sin husbonds begæring 14 dage for hans død havde af
ståt det livsbrev, han havde givet hende på Møgelkier m. m. 
gods, og al arv, som kunde tilfalde hende efter ham. End 
videre i rette lagdes indstævntes indlæg, hvor efter afhændelsen 
af fru A. H.s gods var sket til bægge ægtefællers tarv og 
nytte og derfor ikke i mod loven; hun havde over J. Ruds 
grav ladet sig frasige arv og gæld, så de til ikke ringe tab 
for sig havde måttet indløse den fælles gæld; de burde være 
kvit for den tiltale. Dom: Da J. Rud har afhændet sin hus-

32
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trus gods, og der ikke efter loven i 1. bogs 35. kap. igen er 
udlagt fyllest og vederlag derfor og hun haver sagt sig fra arv 
og gæld efter ham, så bor hans arvinger erstadige hende, hvis 
han i så måde har afhændet af hendes. Hdb. 23. 344—46.

x) Jyske lov.

II. juni. Erik Vasbiurd til Vinderup tiltalte (indlæg) 
borgemester og råd i København samt byens kæmner, 
fordi de uden dom i nogle år formente ham færdsel til den 
gård, som vor her fader ved skøde af 9. apr. 1568 (fr.) havde 
givet hans hustrus fader Christoffer Packs, og det skönt denne 
havde haft samme færdsel i rolig hævd i 28 år; de burde igen 
udlægge og ryddeliggöre samme vej. Han i rette lagde vor 
herre faders missive af 29. avg. 1580 om, at C. Packs skulde 
lade lukke den port, som han havde sin færdsel i gennem, og 
hans hus, at der ingen indkom at to klæder i det vand, som 
løb op på slottet i posten, samt tingsvidne af Holbek byting 
28. jan. 1611, at C. Mortensen på sin hustrus vegne m. fl. 
vandt, at hun ved 27 år siden kom til fru Sophie, C. Packsis, 
at tjæne, og da fulgte hun tit og ofte fruen ud til København 
og lå i deres egen gård i Farfvegaden og altid, når de kom, 
åg de ud og ind af den port ved vandmøllen og ind i Packsis 
gård; ligeledes siden hun blev gift, fulgte hun fruen did og 
aldrig hørte hun der blev anket på; for sin egen person vandt 
C. M., at han, siden han for 12 år siden blev C. Packsis 
bonde, ofte havde været forårsaget i sin bestilling at søge der 
til gården og så tit og ofte, han er der kommen, har færdselen 
været ind og ud af den port ved vandmøllen; i kroningen så 
han den gode mand og andre gode mænd ride ind og ud gen
nem samme port. — Indstævnte mødte med indlæg, hvor efter 
den jord, som E. Vasbyrd påtalte, yar byens fri grund, i for
dum tid heden lagt og opkastet af bysens grav, som løber fra 
farveriet og til vandmøllen og hører til bysens befæstning; först 
1596 kom det for lyset, at C. Packs vilde have mere ret der
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til end nogen anden, ti da tiltalte afg. Axel Gyldenstiern på 
sin søsterdatters fru Birgitte Rosenkrandzis vegne C. Packs 
fordi han formente hende udgang af hendes gård over samme 
byens jord til vandet i vandmøllegraven; indstævntes formænd 
gave da parterne en afsked (fr.), hvor i de forbeholdt byen 
sin ret, og gave siden C. Packs varsel til et tingsvidne af by
tinget af 30. avg. 1599 (fr.) om, at mange havde vundet, at 
den jord i langsommelig tid havde fulgt byen og været åben 
ved bægge ender, og at hver mand kunde gå ud og ind der 
på fra Vestervold og ved farveriet bag om Packsis gård; da 
samme jord langs ud med bysens grav og befæstning havde 
fulgt byen fra 1599 af, da Sten Brahe, råd, Christoffer Valcken- 
dorf og Axel Gyldenstiern forhandlede byen og C. Packs i 
mellem, at samme veje skulde være afskaffet, hvilket S. Brahe 
også nu for os tilstod, burde den følge byen angerløs. Dom: 
„Epterdi S. Brahe her for retten hafver bekient, at hånd med 
afg. C. Valckendorf och A. Gyldenstiern nogen aar forleden 
epter vor befalling vor tilforordnit emellum byen och C. Pachs 
at skulle forhandle om samme jord, som nu omtrettis, och de 
da dennum emellum forafskedet, at samme ferdsel och vei skulle 
aldellis verre afskaffet och poerten afbrydes och Pachs sig intet 
der med skulle befatte, hvilket hånd och siden dend tid hans 
lifstid hafver epterkommit, saa det byen hafver epterfult, da 
skal det her epter blifve ved vore gode mends forhandling och 
afsked och samme jord och grund langs ud med bysens graf 
och befestning Kiøbenhafvns bye angerløes at epterfølge och 
borgemestere och raad for denne Erik Vasbiurds tiltalle kvit 
at verre“. Hdb. 23, 246—49.

II. juni. (Overvær, kongen og alt rådet.) Børge Ros- 
enkrandz til Ørup tiltalte (indlæg) Hans Lindenov til 
Ørslef, fordi han eller hans afg. fader Hans Lindenov havde af
købt afg. Niels Persen Ingelstedgaard og gods, skont B. R. da 
havde N. Persen i rigens forfølgning; han burde have udlæg i 
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Ingelstedgaard så vidt, som denne var bedre end det forstepant, 
N. Pedersen havde givet afg. H. Lindenov den til underpant 
for, og det køb ingen magt at have. Hidstævnet var Jokim 
Bilow til Ingelsted, embedsmand på Vordingborg, og fru Elsabe 
Juel, H. Lindenovs enke. B. Rosenkrandz i rette lagde æsk- 
ning over N. Persen af Skåninge landsting 6. avg. 1608 for 
1050 dir. hovedstol og 87 V2 dir. rente, som han havde udlagt 
for ham; end videre vor og rigens dom af 8. apr. 1609 x) og 
Peder Galts brev af 14. juni 1609 om, at han som den, der 
ved fuldmægtig til byting og landsting i Skåne havde ladet sig 
afsige med arv og gæld efter sine forældre, ikke vilde befatte 
sig med den rigens forfølgning, som B. Rosenkrandz havde 
forhvervet over dem. — J. Bilov mødte med fru E. Juls ind

læg, hvor efter H. Lindenov havde haft Ingelstedgaard og gods 
i roligt brugeligt pant og besiddelse i 6 år, og da det så ikke 
blev indløst, havde han forhvervet kgl. befaling til gode mænd, 
nemlig Axil Rosenkrandz, Mogens Svabe, Tage Krabbe og 
Jørgen Clavsen, tiltaget i Otte Lindenovs sted, om at domme 
ham og N. Pedersen i mellem; på et møde iYdsted 9. (!) oktbr. 
1608 kom de der om til ende, og de gode mænd gave på N. 
Pedersens vegne H. Lindenov skøde på gården, hvor efter 
hendes son besad den i 3 år for han solgte den til J. Belov, 
og ikke B. Rosenkrandz gjorde noget forbud der på, men fordrede 
1060 dir., som hendes husbond betalte ham på N. Pedersens 
vegne; han var desuden tilstæde i Ydsted, men gjorde ikke 
arrest på skøde eller penge; hun og hendes son burde være 
kvit for hans tiltale. J. Bilov i rette lagde der næst skødet 
af Ydsted 19. (!) oktbr. 1608 og sit eget indlæg, hvor efter 
den rigens dele, som B. Rosenkrandz påkaldte, ikke burde 
komme ham til skade, da rigens dele ingen hvile burde have,, 
på det hver kunde tage sig vare for skade, og da Ingelsted

gaard alt er kommet på 3. mand fra N. Pedersen. Dom: 
„Epterdi H. Lindenov dend eldre hafver udlagt och betalet til 
B. Rosenkrandz et tusind och nogle daller saa vel som och
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paa andre steder til got folk betalt udi N. Pedersens gieid af 
de pendinge, hand hannum for Ingelsted gaard och goeds vor 
skyldig blefven epter et register och forteignelse, hand af N. 
Pedersen annammid, och dend tid vore gode mend udi Ydsted 
anno 1608 vore forsamblede och samme skiøde da blef oprettet 
emellum N. Pedersen och H. Lindenov, hvor B. Rosenkrandz 
och til stede vor och viste, at hand enda skulle gifve N. Ped
ersen en summa pendinge, hvilke hand och da til stede hafde, 
och dog intet fordrit om nogen gieid samme tid eller giorde 
arrest enten paa skiøde eller pendinge udi nogen maade, ei 
heller om nogen rigens forfølling lod sig forliude med N. Ped
ersen at verre indkommen, hand icke heller, aid dend stund 
H. Lindenov den eldre saa vel som siden dend yngre, som der 
epter besad Ingelsted, giorde anfordring om nogen pendinge 
før end nu, godsit er kommen paa tredie mand udi Jokim Bi
lovs verge, icke heller brugt sin forfølling dend stund, hand 
kunde kommit til sin betalling, da bør H. Lindenov dend 
yngre for denne B. Rosenkrandzis tiltale kvit at verre och 
forskrefne skiødebref paa Ingelsted gaard och goeds bør ved 
sin fulde macht blifve“. Hdb. 23, 249—54.

*) Ovfr. s. 291—92.

12. juni. (Overvær, de samme.) Ofve Uggerup til Of- 
visholmb, Christen G iu 11 en stier n til Stiernholmb og 
Melkior Uistand til Axelvold fik (indlæg) dom over Hans 
Lindenov til Ørslef, som ikke mødte, til efter sine skadesløs
breve (fr.) at skaffe dem deres hænder og segl igen fra hans 
hovedbrev af Kil trium regum 1608 (fr.) til Gert Rantzov til 
Bredenberg, embedsmand på Haderslefhus, på 4000 dir., hvilket 
brev de havde forseglet som forlovere; H. Lindenov var nu 
forrejst, så han ingen steds vilde lade sig finde. Hdb. 23, 255—57.

12. juni. (Overvær, de samme.) Styge Høg til Vang 
fik dom over Christen Krabbe, som ikke mødte, skont det
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med opskrift på stævningen bevistes, at han var lovlig stævnet, 
til at halve Bustrup hovedgård, hvor i han ved ridebrev af 
14. avg. 1612 (fr.) var blevet indført, skulde, hvis han ikke 
blev lovlig udløst der af inden 6 måneder efter denne doms 
datum, følge ham for ejendom til erstatning, fordi han havde 
lovet og hægtet for ham for 8000 dir. til Jesper Randzov til 
Smaale; hovedbrev her på skulde S. Høg indfri for sig og 
medforlovere; samt til erstatning fordi han (S. H.) havde be
talt 200 rdlr. med rente for C. Krabbe til Albrit Skiel til 
Fusingøe. Hdb. 23, 257—58.

12. juni. Dytmar Haar og Anders Olufsen, borger 
i Flensborg, fik ved fuldmægtig dom over Christen Krabbe, 
som ikke mødte, skont opskrift på stævningen viste, at han var 
stævnet, til at betale sit håndskrift af 7. juni 1605 (fr.) på 
600 rdlr. Hdb. 23, 258—59.

12. juni* (Overvær, alt rådet.) Jacob Abeions enke 
i Aarhus fik ved fuldmægtig dom over Hans Sefeldt til 
Skiervad til at betale sit håndskrift af 21. apr. 1611 (fr) på 
106 dir., hvor på var betalt 4 dir. 2 mrk. 2 sk. Hdb. 23, 
259—60.

12. juni. (Fr. kongen, Sten Brake.) Sten Brahe til 
Knudstrup, råd, embedsmand på Kallundborg, fik dom over 
Erik Lange, som ikke mødte, skont det med opskrift på 
stævningen bevistes, at han og hustru vare lovlig stævnede, 
på hans hustrus fru Sophie Brahes vegne til, at 3 gårde i Konge by 
og 1 gård i Biernerup i Oense herred skulde følge ham for 
ejendom, hvis han ikke blev lovlig udført der af inden 6 
måneder. Fru Sophie Brahe havde pantsat de gårde til Jørgen 
Brahe, og Tønne Brahe til Taastrup, vor hofsinder, havde ved 
brev 4. septbr. 1610 (fr.) opladt dem til nævnte S. Brahe, som 
ligeledes ved brev af 18. apr. 1602 (fr.) havde fåt overdraget 
en indførsel, som Eiler Qvidzov havde erhvervet i godset for,
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hvad det kunde være bedre end hin panteret; S. Brahe beviste 
med tingsvidne af Skåninge landsting 8. decbr. 1610, at han 
havde tilbudt E. Lange gårdene mod betaling af pantepengene 
og indførselspengene. Hdb. 23, 261—63.

12. juni. Kiersten, Anders Gyltes enke, vonhaftig i 
Varberg, tiltalte (indlæg) Morten Mogensen til Østerød, 
fordum landsdommer i Halland, fordi han havde ved magt 
domt en åtte mænds afsigt mellem hendes husbond A. G. og 
Oluf Rasmussen, borger i Helsingborg, om dennes skude, som 
A. Gylte og Jens Arnidsen 1608 havde fragtet fra København 
og til Stralsund og siden til Helsingiøer og Varberg, og som 
O. Rasmussen selv havde forsat på bunden med godset, hvilken 
afsigt havde tilfundet A. Gylte som den, der sidst stod til 
rors, at betale skuden; afsigten var funderet på kun én mands 
vidnesbyrd, som ikke burde stande til troende, fordi han til- 
forne havde bødet for uærlig sag, men dog havde M. Mogensen 
ikke villet kende om vidnesbyrdet burde stande ved magt; hans 
dom burde ikke komme hende til skade. Hidstævnet vare de 
8 mænd, O. Rasmussen samt Svend Pedersen, borgemester i 
Varberg, som ved byfogden og fire mænd havde udtaget af 
hendes husbonds og hendes hus for mere end 300 dir. og ind
ført det i sit eget hus, så A. Gylte ikke måtte få det igen for, 
end han havde tilfredsstillet O. Rasmussen for sin gamle skude, 
og som havde uforrettet dem i andre måder, hvor over der 
var tilfojet dem stor skade. Dommen af Hallandsfar landsting 
29. juli 1609 (fr.) lød: „Epterdi søreten formeller1), at en 
skiper skal verre forsichtig udi hans bestilling, saa kiøbmandens 
gods intet blifver at skade for hans egen forsømmilse och 
uachtsomheds skyld, saa frembt hånd icke vil stande kiøbmanden 
derfor til rette, och skipperen O. Rasmusen hafver bevist, at 
hånd for nattens lenge och mørkhed icke hafver tort gifvit sig 
saa tilig til seiels, men ligget for anker udi goed hafvn, kiøb
mandens gods uskat, och lagt sig til søfns i sin køie och A.
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Gylte. som er kiøbmand, hafver af sin egen dristighet och 
uforsichtighet uden skipperens befalling ladet opvinde anker, 
gifvit sig til seils och self nogen glas standet til roers skip

peren uvidendis, der hånd endnu laa udi køien, och af slig 
bister kaas och falsk gidsning er skibet støt och ombkommit, 
och de 8 mend der ofver hafver tildømbt A. Gylte at stande 
O. Rasmusen til rette, der udi hafver de ingen uret giort, men 
deris domb bør ved sin fulde macht blifve“. — O. Rasmussen 
mødte med en kontrakt af Laurentii 1609, hvor ved A. Gylte 
blev forligt med ham om, at han skulde beholde alt redskab, 
som var bjærget af skuden, og A. Gylte der til med udgive 
til ham 214 dr. både for skuden og det gods, han samme tid 
mistede; den storste summa betaltes straks og på resten gav 
A. Gylte sin håndskrift af Varberg 22. avg. 1609 (fr.). — 
M. Mogensen var sin dom bestændig og mente, at han ikke 
kunde underdomme de 8 mænds afsigt, da de alle vare søfarne 
inænd, som havde gjort tov og afsigt mellem A. Gylte og O. 
Rasmussen; sagsøgerinden burde give ham kost og tæring. 
Dom: „Epterdi vi befinde, at A. Gylte emod O. Rasmusens 
skipperens minde och tilladelse om nattetid hannum uafvidende 
er gangen til seils och skibet formedelst hans uforsichtighet 
bortsat, och vor landsdommer fordi hafver tildømbt hannum at 
stande til rette, epter som 8 mend hagde hanum tilkient; vi 
och befinde, at epter dommen er udgangen, er giort contract 
och forhandling emellum A. Gylte och O. Rasmusen, saa hånd 
for samme hans forseelse skulle gifve hannum en summa penge, 
hvilken och en del skal verre annammit och betalt, da bør vor 
landsdommers domb ved macht at blifve och Kiestenne, A. 
Gyltes, plichtig at igiengifve Morten Mogensen bilig kost och 
tering“. Hdb. 23, 263—66.

J) Søret 156 § 39 og 53.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Kield Brockenhus til 
Lerbek på jomfru Kiersten Skiels vegne, som han er
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værge for, tiltalte fru Ingeborg Skiel til Linderumsgaard, 
Clavs Dyris enke, med sin lovværge for et skøde, som C. Dyre 
havde bekommet af Bendix Randzov den yngre, og hvor med 
hun vilde tilholde sig sin søsters afg. fru Karen Skiels gård 
Knoile; dette skøde burde ikke komme jomfru K. S., hvem 
gården var arveligen tilfalden, til skade. Hidstævnet var B. 
Randzov, og nu i rette lagdes Axel Galt til Ryumgaard hans 
skøde af 30./ maj 1609. hvor ved han solgte til Clavs Dyre 
sin anpart, som han havde bekommet af sin svoger B. Randzov, 
i Knole i Skallerup sogn, Venneberg herred, med skyld til 
hans anpart 2 tdr. byg og 1 skovsvin. — Fru I. S. lod i rette 
lægge indlæg, hvor efter hendes husbond aldrig havde været i 
køb med B. Randzov om Knolle, men fåt skøde af A. Galt, og 
gården havde siden fulgt ham og hende, hvilket den også frem
deles burde gore. Dom: „Epterdi vi befinde B. Randzov 
ingen kiøb eller forhandling at hafve udi verrit med C. Dyre 
om forskrefne gaard, men det befindis A. Galtis skiødebref der 
paa at verre udgifven och hånd icke stefvnt er, da bør med 
denne sag at opstaa och beroe, indtil lougligen stefnis, siden 
gaais der om, hvis ret er“. Hdb. 23, 266—67.

12. juni. Bent Lav ridsen i Ambøgge, fordum tingfoged 
til Tøndersø herredsting, tiltalte Morten Mogensen til 
Østerød, fordi han som landsdommer havde påført ham stor be
sværing med dommes hjemvisning og med at udgive kost og 
tæring og blandt andet ved dom 10. febr. 1610 (fr.) tilfundet 
ham med det aller forste muligt er at give fra sig beskrevet 
domme og tingsvidner til ridefogden på vort slot Laugholmb 
og give denne kost og tæring, og hvis han havde tingskriveren 
noget at beskylde da at stævne denne; her ved var der gjort 
ham uret, ti han vilde gærne give ridefogden beskrevet, hvis 
han begærede, men han kunde ikke få tingskriveren til at skrive 
det; det kunde bevises med dennes egen hånd, at han vilde 
have en fortegnelse over de domme og tingsvidner, som blev
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begæret, og tillige have udlagt betaling for sin moje og ar
bejde; tingskriveren havde ikke svoret til ham, så han rådede 
ikke over ham, og recessens1) 11. kap. tilholdt tingskriveren 
og ikke ham, som er tingfoged, at skrive domme og breve. — 
M. Mogensen mødte med indlæg, hvor efter han var sin dom 
bestændig; B. Lavridsen, som ikke kunde bevise, at han for
medelst hans dom havde lidt nogen skade, burde give kost og 
tæring. Dom: Da B. Lavridsen ikke kan bevise, at han har 
lidt nogen skade formedelst M. Mogensens dom, efter hvilken 
han ikke heller har rettet sig, bor M. Mogensen være kvit for 
hans tiltale, og han give M. M. kost og tæring. Håb. 23, 
268—69.

Reces 1558.

12. juni. Kield Brockenhus til Lerbek tiltalte Otte 
Banner til Løfvidsmose, fordi han ikke havde holdt det hægt- 
elsebrev af 12. jan. 1612 (fr.), som han havde givet ham, fordi 
han havde sagt god for Niels Kaas til Birkilds til Jørgen Se
sted til Perdølle. K. Brockenhus i rette lagde Erik Lunge til 
Stovgaard hans brev af 25. jan. 1613 på 140 rdl., som han 
havde modtaget af K. Brockenhus til dobbelt rente for hans 
anpart af 5000 rdl., for hvilke hati, Otoe Christoffer Rosen- 
krantz til Boller, Mogens Kaas til Støringgaard og Otoe Ban
ner til Løfvidsmose havde sagt god for N. Kaas til Jesper 
Randzov til Smaalle; fremdeles erklæring af Hartvig Kaas til 
Myllerup og Truid Bryske til Estrup af Viborg 21. febr. 1613 
om, at de havde indmanet O. Banner på K. Brockenhuses 
vegne, og på samme seddel var en påtegning af Morten Hvas 
af 22. febr. s. å. om, at O. Banner endnu kl. 9 ikke var mødt 
til at holde indlager i hans hus. — O. Banner mødte og be
rettede, at det var K. Brockenhus vel bevidst, at han tilforn 
var manet til Kil, hvorfor han forst måtte afstille den maning; 
han beviste med kundskab af M. Hvas, borgemester i Viborg, 
af 22. febr. 1613, at O. Banner i hans hus i gode mænds nær-
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værelse havde tilbudt K. Brockenhus skadepenge og optalt bare 
pendinge 150 rdlr. 3 mrk., hvilke penge han lod bestå efter 
sig, og befalede ham at lade dem følge K. B.s bud. I henhold 
hertil påstod O. Banner, at han burde være kvit for K. B.s 
tiltale. Dom: Da O. Banner har erlagt samme skadegæld i 
M. Hvasis hus, bor han være kvit for K. Brockenhusis tiltale. 
Hdb. 23, 269—72.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Axil Rosenkrandz 
til Kye tiltalte (indlæg) Bendix Randzov, vonhaftig i Had
erslef, fordi han havde måttet indløse hans hovedbrev af 1608 
(fr.) fra Bartram Paavisch til Schiønhorst, til hvem han havde sagt 
god for ham for 500 rdl.; han havde ladet B. R. mane, og denne 
havde så givet ham sin obligation (fr.) at ville betale til sidste 
omslag eller 14 dage efter inddrage i Aalborg i borgemester 
Niels skrifvers hus, hvilket han heller ikke havde efterkommet; 
A. R. havde lidt stor skade her ved: han var blevet indmanet 
i Kil og havde måttet betale dobbelt rente; B. R. burde stå 
ham til rette for al lidt skade. — B. Randzov lod i rette lægge 
indlæg, hvor efter han gærne vilde inddrage i indmaning, men 
formedelst svaghed, han var med behaftet, var han blevet for
hindret der i. Dom: B. Randzov bor efterkomme sit brev og 
holde A. Rosenkrandz det skadesløs. Hdb. 23, 272—74.

12. juni. Jacob Christo phe rsen, indvåner i Prestøe, 
på egen og broders Anders Christophersens vegne tiltalte 
Lavrids Friis til Lyngballe, Olavs Kaas til Nestrupgaard, 
fru Ane Vind, Envold Kruse, forrige landsdommer i Nørre 
Judland, hans enke, og jomfru Maren Kruse til Vingegaard 
med deres lovværger for tvende breve på 100 dir., som E. 
Kruse havde udgivet til deres moder og afg. broder Morten 
Christophersens hustru for samme deres broders død, i det han, 
der han i sin lovlig bestilling i Henrik Krags gård skulde for
kynde vor stævning på Albrit Reinicke, borger i Holstbroe
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hans vegne for fru Johanne Kaas til Lundergaard, af Lavrids 
Naffvill til Hedegaard og Niels Krag Henriksen blev således 
overfalden og uden al skånsel slagen, stødt og ilde medfaren, 
så han kort tid efter afgik ved døden; med hine breve havde 
E. Kruse dem ubevidst, som dog vare rette eftermålsmænd og 
værger, og för de, som vare uden lands, kunde få det at vide, 
villet afsone og nederdæmpe sagen; til med havde hans foged 
imod recessenJ) og uden al varsel til Viborg byting forhvervet 
et tingsvidne L. Naffvill og N. Krag til behjælpning, og for
medelst dette tingsvidne vare brødrene blevet forhindret i deres 
lovlige forfølgning; E. Kruses arvinger burde stå dem til rette 
for al lidt skade. De i rette lagde: 1. missivebrev af 14. febr. 
1610 fra deres moder, om Morten Christophersens død. 2 
sammes missivebrev af 14. maj 1610 om, at hun og M. Christoph
ersens hustru, formedelst byfogdens Anders Rolandsens trusel 
og andres tilskyndelse og fordi E. Kruse havde taget sig sagen 
an, så ingen turde svare ham i mod, havde ladet sagen forlige 
for 100 dir., som E. Kruse havde givet dem hver et brev på. 
3. E. Kruses gældsbreve til Maren Mortensdaatter, Christoffer 
skrifvers enke, og Maren Lavridsdatter. Morten Christoffersens 
enke. 4. en beskikkelsesseddel af to borgere i Viborg og Randers 
af 18. mårs 1611, at de på nævnte brødres vegne havde været 
hos hine to kvinder at forhøre, af hvad årsag de fik brevene 
af E. Kruse, og de svarede, at de fik dem for, at de ikke 
skulde klage på L. Naffvill og N. Krag for Morten Christof
fersens død. — Clavs Kaas mødte med skriftlig fuldmagt fra 
E. Kruses arvinger og berettede, at de to forskrivninger kun 
vare blotte og bare gældsbreve, der ikke kunde hedentydes om 
nogen drabssag; han burde være kvit for sagsøgernes tiltale. 
Dom: „Epterdi E. Krusis håndskrifter paa forskrefne 100 
daller, som hånd til Maren Lavridsdater och Maren Mortens- 
dotter hafver udgifvit, er ickun toe bloette och bare gieldbrefve 
och icke formeller eller kand forstaais for J. Christoffersens 
broders død at verre udgifven, icke heller bevises udi de maader
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at verre udgifven for nogen bøder, da bør E. Krusis arfvinger 
for denne J. Christoffersens och hans broders tiltalle kvit at 
verre, men hvad hofvidsagen sig belanger, der gaais om, hvis 
ret er“. Hdb. 23, 274—77.

') Reces 1558 § 14.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Anna, Johan Cordings 
enke, borgerske i København, fik ved fuldmægtig dom over fru 
Anne Bilde til Nielstrup, Johan Bernekovs enke, med sin 
lovværge, der ikke mødte, skont hun efter opskrift på stævn
ingen var lovlig stævnet, — til efter sit brev af 24. juli 1611 (fr.) 
at betale 352 dir. 5 sk. skadesløst. Hdb. 23, 278.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Johan Her mandsen, 
borger i Nyborg, fik dom over Anders Mogensen til Heselt, 
der mente, at renten var ubillig opskrevet, til efter håndskrift 
af Amsterdamb 7. decbr. 1609 (fr.) at betale 120 dir. 5 sk.; 
renten skulde kun beregnes til 6 dir. årlig af hvert hundrede. 
Hdb. 23, 279.

12. juni. Peder Andersen i Svenstrup i Aarsted her
red tiltalte Morten Mogensen til Østerøed, fordi han ved 
dom af Falkenbergs landsting 10. febr. 1610 (fr.) havde domt 
en 12mænds granskning af 15. septbr. 1601 (fr.), som havde 
kendt en gierdisgaard eller teppe, som P. A. havde ladet sætte 
på sin egen grund i Vinterkierrit østen til Vinterveigen, ulov
lig at være og at være sat de Skellentorp mænd til fortrængsel 
på deres hævd og brug med høgge og øksen, ved magt og til- 
domt ham at optage samme gærde igen; M. Mogensen havde 
ikke villet agte de breve, han havde ladet læse på landstinget 
eller indføre dem i sin dom. — M. Mogensen mødte og var i 
skriftligt svar sin dom bestændig. Dom: „Epterdi vi befinde 
forskrefne jord och eigendomb, som omtrettis, hafver af arilds 
tid ligget til fellids emellum Skellentorpe mend och P. Andersen, 
och epter at siufnsmend ere kommen paa aastederne och des
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leiglighet grandskit och forfarit, hafver de befunden et nye 
gierde och teppe at verre sat paa forskrefne gierder Skellentorp 
mend til fortrengsel emod deris gammil hefd och adkomb, och 
M. Mogensen, dend tid landsdommer, epter at sagen for han- 
num er indstefnt, hafver tilfunden P. Andersen samme gierde 
at optage, indtil olinge eller ridemend dennum der om hafde 
atskilt, och hånd dog der emod endnu hafver samme jord ind- 
teppit, da bør M. Mogensens domb ved macht at blifve och P. 
Andersen forplicht verre at rette sig epter vor landsdommers 
dombs liudelse och P. Andersen plichtig at igien gifve hanum 
billig kost och tering“. Hdb. 23, 280—83.

x) JEt par steder i Hdb. står: 8, men i gransknings
brevet: 12.

12. juni. (Overvær. alt rådet.) Børge Rosenkrandz 
til Ørup tiltalte (indlæg) Frederik Lange til Søfvede for et 
løfte, han med afg. Hans Lindenov og Albrit Galschøt havde 
gjort for Erik Lange til Engelstholmb til Frederik Breide til 
Vorgaard, hvilket brev af trium regum 1588 (fr.) på 2000 dir.
A. Galschøt alene havde betalt; brevet var tilfaldet B. Rosen
krandz efter afg. Christoffer Rosenkrandz, og F. Lange burde 
nu erlægge sin anpart med skade, kost og tæring. — F. Lange 
i rette lagde indlæg og beviste med C. R.s eget brev af 1595, 
at han på sin anpart havde betalt 713 dir. 10 sk. 9 p., og 
med tilbud af 1597, at han havde tilbudt C. R. resten 30672 
dir. mod at få hovedbrevet udleveret for der med at kunne søge 
sin skades opretning, hvilket ikke blev ham bevilget. Dom:
B. Rosenkrandz er pligtig at annamme samme 306x/2 dir., og 
F. Langes forsikring bor ikke komme denne til skade. Hdb. 
23, 283—85.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) BoildAlbritsdatter, 
Johan Andersis, borgerske i Helsingborg, tiltalte Frans 
Juel til Melgaard til efter sin hustru fru Karen Rostrups
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håndskrift af 25. juli 1609 (fr.) at betale 200 rdlr., som hun 
som forloverske havde måttet udlægge for fru K. R. til Anders 
Mickelsen, byfoged i København. F. Jul lod i rette lægge 
indlæg, hvor efter ej det ringeste var ham vitterligt om den 
gæld, som han nu med anmodes; han burde efter lovens x) 3. 
bogs 44. kap. være kvit og angerløs for samme gæld. Dom: 
„Epterdi frue K. Rostrup hafver udgifvit sin forskrifving til 
Boeld Albritsdaatter paa forskrefne summa penge och hendis 
hosbund F. Juel det icke met hende bevilget eller sambtøkt 
hafver, ei heller hånd vil verre hende det stendig, och lougenx) 
3. bogs 44. cap. formeller. at hvilken hustrue, der self hafver 
bunde, hun maa icke skiøde bort och icke anderlunde afhende 
noget goeds uden hendis bundes raad, item dend hafver dog 
sit verd tabt, der med bundens høstrue kiøbte, da bør forskrefne 
gieldforskrifving icke at komme F. Juel paa hans høstruis 
vegne til hinder eller skade udi nogen maade“. Håb. 23, 
285—86.

x) Jyske lov.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Her Peder Hansen, 
sognepræst til Sandager og Holvad, tiltalte (indlæg) fru Bar- 
bra Breide, vonhaftig i Assens, med sin lovværge, til efter 
sit håndskrift af Assens 16. juli 1611 (fr.) at betale 30 si. dir. 
med skade, kost og tæring. Dom: Fru B. Breidex) bor være 
kvit for den tiltale, og hvis han vil have hende ydermere til 
at tale, da bor han stævne hendes husbond. Hdb. 23, 287—88.

x) Det omtales ikke, om hun gav møde eller ikke-, i ind
laget og domsslutningen står: Margrete Breide, men i stævn
ingen og gengivelsen af håndskriftet: Barbra Breide, og dette 
er vel rigtigst. Ti Barbra Breide, gift med Otte Urne Aks
elsen, synes at have levet i Danmark, medens Margrete Breide, 
død 1617, var gift med Peder Iversen Jærnskæg og levede i 
Norge (Kiev.)
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12. juni. (Overvær, alt rådet.) TageThottAndersen, 
embedsmand på vort slot Laugholmb, fik (indlæg) dom over 
Hans Lindenov til Ørslef kloster, som ikke mødte, skont 
opskrift på stævningen viste, at han var stævnet, til, at han 
skulde fornoje ham, fordi han som forlover (for to breve sam

men med Fredrik Budde), havde indløst hans brev på 1000 
rdl. fra Jørgen Grubbe til Hageløs, på 2000 rdl. fra Jesper 
Randzov til Smaale, på 200 rdl. fra Matis Hansen, borger i 
København, og på 400 rdl. fra Henrik Tommessen, borger sstd. 
Hdb. 23, 288—89.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Peder Ibsen, borger i 
Aarhus, fik dom over Christen Kaas til Skoufsgaard, der 
ikke mødte, skont opskrift på stævningen viste, at han var 
stævnet, til efter sit brev af 18. apr. 1612 (fr.) at betale ham 
79 dir. 1 mrk. 10 sk. og en god staldokse. Hdb. 23, 289—90.

12. juni. Den samme fik dom over Niels Kaas til 
Skoufsgaard, der ikke mødte, til efter håndskrift af 15. mårs 
1612 (fr.) at betale 44 si. dir. Hdb. 23, 290—91.

12. juni. Johan Trip, borger i Malmøe, fik. dom over 
Frands Kaas til Skoufsgaard, der ikke mødte, skont opskrift 
på stævningen viste, at han var stævnet, til efter håndskrift af 
19. mårs 1613 (fr.) at betale 339 dir. 3 mrk. Hdb. 23, 
291—92.

12. juni. Tage Thott Ottesen til Eriksholmb, embeds

mand på vort slot Landskrone, fik dom over Hans Lindennov 
til Ørslef, der ikke mødte, skont opskrift på stævningen viste, 
at han var stævnet, til efter sit skadesløsbrev af 4. decbr. 1603 
(fr.), at fornoje ham, fordi han og Eske Bilde som forlovere 
havde måttet indløse hans brev af Kiel trium regum 1604 på 
2000 rdl. med 7 dir. årlig rente af hundredet til Bertram Pog- 
visch, Berterams sohn x) til Schonhorst. Hdb. 23, 292—93.

2) Hdb.: schone.
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12. juni. Fredrik Lange til Søfdegaard fik dom over 
Børge Rosenkrandz til Ørup, der lovede at efterkomme 
sit brev og, uden dog at gore det bevisligt, påstod, at F. Lange 
for gælden havde begyndt med rigens æskning over ham til 
herredsting, til efter sit skadesløsbrev af 20. decbr. 1609 (fr.) 
at holde ham skadesløs for sin part af hans (B. R.s) hovedbrev 
af 20. decbr. 1609 på 1000 rdl. til afg. Tage Krabbe til Jord- 
bierggaard, som F. Lange med Jens Clavsen til Biørnstrup 
havde været forlovere for. Hdb. 23, 293—94.

12. juni. Jacob Bendixen, borger i Malmøe, fik ved 
Johan Thrip som fuldmægtig dom over Ni el s K a a s til Skoufs- 
gaard, der ikke mødte, skont opskrift på stævningen viste, at 
han var stævnet, til efter håndskrift af 23. mårs 1613 (fr.) at 
betale 21 si. dir. Hdb. 23, 295—96.

12. juni. Fru Margrete Brahe til Vidskiølle, Christian 
Berpekovs enke, fik ved fuldmægtig dom over Hans Linden- 
nov til Ørslef, der ikke mødte, skont opskrift på stævningen 
viste, at han var stævnet, til at holde hende skadesløs, fordi 
hun havde måttet indløse hans brev af Ingelsted 29. septbr.
1609 (fr.) til Hans Graabov til Semelgaard på 1000 rdlr., 
som hendes afg. husbond var forlover for. Hdb. 23, 
296—97.

12. juni. Jø rgen Vensterm and fik (indlæg) dom over 
Hans Lindennov til Ørslev kloster, der ikke mødte, skont 
opskrift på stævningen viste, at han var stævnet, og som var 
draget af landet, så han ikke kunde findes, til efter hans skad
esløsbreve (fr) af Ingelsted 17. febr. 1610, af Landskronne 20. 
febr. s. å. og af København 24. novbr. 1611 at fornoje ham, 
fordi han havde måttet indløse hans forskrivninger (fr.) afKiel
1610 til Jesper Randzov til Smaale på 2000 rdl. og på 1000 
rdl., som han som forlover (for den forste sammen med Frede
rik Lange) havde måttet indløse. Hdb. 23, 297—98.
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12. juni. (Overvær. alt rådet.) Sten Villomsen, vor 
mand, tjæner og skibshøvedsmand, fik ved fuldmægtig dom 
over Hendrik Aagesen, vor mand og tjæner, som ikke 
mødte, skont opskrift på stævningen viste, at han var stævnet, 
og som ikke vilde lade sig finde, til at .fornoje ham, fordi han 
havde måttet indløse hans brev af Væ 25. jan. 1609 (fr.) til 
Mogens Ulfeld til Sielsøe, råd og rigens admiral, på 200 rdl., 
som hans afg. broder Must Villomsen havde underskrevet som 
forlover. Hdb. 23, 299—300.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Johan Norbye til 
Taigmoesegaard på afg. Peder Norbyes borns vegne tiltalte 
(indlæg) ved fuldmægtig fru Else Stens til Sebyegaard, Oluf 
Brockenhuses enke, med sin lovværge til med renter at betale 
300 dir., som afg. Hendrik Norbye var sin broder Peder Nor
bye skyldig. Da skiftet stod på Skoufgaard efter fru Mergrette 
Brockenhus og Hendrik Norbye mellem O. Brockenhus og P. 
Norbyes born, blev der efter vor befaling af gode mænd gjort 
en kontrakt af 12. avg. 1600 (fr.) om, at O. Brockenhus skulde 
have alt løsøre og tage ved indgæld og udgæld; nu var der i 
afg. Christoffer Rosenkrandz, som var P. Norbyes borns værge 
hans skrin, der dette blev opladt i Haderslef, hvor alle gield- 
erne vare forsamlede, blevet fundet 2 breve (fr.) af 4. oktbr. 
1589 og fredag for Martini 1590 fra H. Norbye til P. Norbye 
på til sammen 300 dir. til 6 dir. årlig rente af hundrede, som 
denne havde lånt ham; tingsvidne af Slaugelse herredsting af 
2. apr. 1612 (fr.) viste, at de 300 dir. var blevet afæsket fru 
Else Stens på Bartholomæi dag på Seibierg kloster. — Fru 
Else Stens lod i rette lægge indlæg om, at hun ikke burde 
udgive rente af de 300 dir., da disse forst for to år siden 
vare bievne æskede af hendes son Johan Brockenhus. Dom: 
Fru Else Stens bor efter kontrakten udlægge P. Norbyes born 
samme 300 dir. efter brevenes indhold. Hdb. 23, 300 — 2.
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12. juni. (Overvær. alt rådet.) Christoffer U1 feld til 
Svenstrup, befalingsmand over Heine kirkes læn, fik (indlæg) 
dom over Hans Lindenov til Ørsløuf, som ikke mødte, skont 
opskrift på stævningen viste, at han var stævnet, til efter sit 
skadesløsbrev af Ingelsted 12. decbr. 1609 (fr.) at fornoje ham 
skadesløst, fordi han som forlover havde indløst hans brev af 
trium regum 1610 (fr.) til Jochim van Buchwoldt på 1000 
rdl. Hdb. 23, 303.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) O uf ve Ug er up til Ouf- 
visholmb, Christoffer Ulfeld til Svenstrup og Tage Thott 
O tte sen til Eriksholmb, befalingsmand på vort slot Lands* 
krone, fik dom over den samme, som ligeledes nu udeblev, 
til efter skadesløsbrev af 15. febr. 1610 (fr.) at fornoje dem 
skadesløst, fordi de som forlovere havde indløst hans brev af 
Kil trium regum 1610 (fr.) til Hendrik von der Wisch til 
Glasau på 3000 dir. Han var nu forrejst og vilde ingen steds 
lade sig finde. Hdb. 23, 304.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) Melkior Uistand til 
Axelvold, Clavs Bilde til Vandaast og Tage Thott til Eriks
holmb, embedsmand på vort slot Landskrone, fik dom overden 
samme, som ligeledes nu var udeblevet, til efter sine fire 
skadesløsbreve (fr.) af Engelsted 28. decbr. 1604, Ulstrup 8. 
decbr. 1608 og 16. decbr. 1607 og København 24. novbr. 
1611 at fornoje dem skadesløst, fordi de som forlovere havde 
indløst hans breve af Kil trium regum 1607 (fr.) til Jørgen 
Seestede til Pandoel på 3000 rdlr. og af Kil 1612 til Caspar 
Randzov til Smol på 3000 rdlr. Hdb. 23, 305—6.

12. juni. (Overvær, alt rådet.) ClavsCondevin, borger 
i København, fik dom over fru Anne Bilde til Nielstrup, 
Johan Bernekovs enke, der udeblev, skont opskrift på stævn
ingen viste, at hun var stævnet, til efter sit brev af 28. mårs 
1613 (fr.) at betale 2670 rdlr. Hdb. 23, 306.

33*



516 Kongens og rigens råds domme

12. juni. (Overvær. alt rådet.) Mester Søfren Peder- 
søn af Ribe fik dom over Anders M o gen søn til Hissel, som 
udeblev, skont opskrift på stævningen viste, at han var stævnet, 
til efter sit brev af Amsterdamb 6. maj 1609 (fr.) at betale 
142 rdl., som han havde fortæret i hans hus udi øl og mad. 
Hdb. 23, 307.

i4. juni. (Overvær, alt rådet.) Lavrids Ubing, Hen- 
rikVesling, perlestikker, Johan Hollender, skomager, og 
Johan Harder, guldsmeds, enke, alle indvånere i Flens
borg, tiltalte fru Ingeborrig Skiel til Linderumsgaard, Clavs 
Dyres enke, og jomfru Kierstene Skiel til Jungergaard med 
deres lovværge til, da de havde taget ved arv og gæld efter 
deres sfg. søster, efter Bendix Randzov den yngres håndskrifter 
af 1607 (fr.) til Johan Harder på 1118 rdlr. og af Pauli 1609 
(fr.) til Hendrig Vesling på 158 rdlr. samt 3 håndskrifter til 
Johan Hollender på 137 rdlr. at betale disse penge, som han 
var blevet sagsøgerne skyldig, medens han levede i ægteskab 
med indstævntes søster, og endelig til efter fru I. Skiels eget 
håndskrift til Lorens Ubbing, rådmand i Flensborg, på sin 
søster fru Karren Skiels og B. Randzovs vegne på fjærdeparten 
af 325 mrk. 8 sk. Ib., som er 40 dir. 22 sk., at betale disse 
penge. — Fru I. Skiel lod i rette lægge indlæg, hvor efter B. 
Randzov havde forkommet sit og deres søsters løsøre, hvor 
med gælden skulde betales, og var tildomt at indføre det igen, 
hvilket han ikke havde efterkommet; for dette var sket, kunde 
de ikke være pligtige at svare til gælden. Dom: Da vor og 
rigens råds forrige domx) tilholder fru Karen Skiels arvinger 
at betale halv gælden, bor de betale sagsøgerne halvparten 
efter B. Randzovs breve. Hdb. 23, 307—9,

!) Dom af 29. mårs 1610 ovfr. s. 367—68.

14. juni. (Overvær. alt rådet.) Maren Knudsdaatter, 
David Sverins enke, borgerske i København, fik (indlæg) dom
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over Henning G i ø e til Kierstrup, befalingsmand på Høgstrup, 
til efter sit brev 13. apr. 1610 (fr.) til D. Sverin at betale 
100 rdlr., som han var blevet skyldig på en gård, han havde 
afkøbt D. Sverin. H. Giøe tilbød at betale, når han måtte få 
skøde på gården. Hdb. 23, 309—10,

14. juni. {Overvær. kongen og rådet undtagen Mogens 
TJlfeld.) Ofve Bilde til Lind ved fik ved fuldmægtig dom 
over fru Anne Bilde til Nackebølle, Eiler Brockenhusis enke, 
der udeblev, skont opskrift på stævningen viste, at hun var 
stævnet, til efter hendes brev af 14. avg. 1611 (fr.) at fornoje 
ham, fordi han som hægter for hende til Corfvits Ulfeld til 
Bavelse, befalingsmand på Rugaard, havde måttet betale 500 
dir. til C. UlfelJ, som havde været forlover for hende for disse 
penge til Breide Randzov, vor statholder. Hdb. 23, 310—11.

14. juni. {Overvær. de samme.) Knud Rud til Vedbye- 
gaard tiltalte (indlæg) fru Helvig Kaas til Restrup, Hanne- 
bal Gyldenstiernis enke, med sin lovværge for et morgengave
brev, som ikke alle H. Gyldenstierns søskende og arvinger 
havde forseglet men kun afg. Tyge Brahe og Christen Gylden
stiern, og som derfor var ugyldig efter lovens 3. bogs 43. kap.; 
godset, som brevet lød på, havde heller ikke fulgt fru Helveg, 
men H. Gyldenstiern havde selv rådet for det; der næst fordi 
hun havde ladet sig udlægge gods af ham og medarvinger for 
gods, som H. G. skulde have solgt af hendes arvegods, men 
hun havde ikke bevist, at sådant var blevet afhændet; dette 
burde hun gore eller udlægge det modtagne vederlag; endvidere 
fordi hun efter et skiftebrev, som han og medarvinger havde 
givet hende, forholdt ham noget af hans hustrus arvegods, skont 
hun havde givet ham genbrev på, at hvad endnu var uskiftet, 
skulde komme dem alle til gavn og bedste; endelig fordi hun 
efter samfrænders dom, som tilpligtede hende at levere sin hus
bonds arvinger en rigtig jordebog over hans efterladte gods,
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havde leveret en jordebog, der var urigtig, i det noget af hendes 
husbonds arve- og købegods var udeladt; morgengavebrevet 
burde være magteløs og skiftebrevet og jordebogen ikke komme 
ham til forhindring på hans hustrus arvegods. Han i rette 
lagde gode mænds dom af 26. septbr. 1608 og fru H. Kaasis 
brev af ReBtrup 18. oktbr 1608 om, at K. Rud, da han ikke 
vilde samtykke det livsbrev, som hans hustru havde forseglet 
med hende, straks skulde have godset efter hans lod, og om, 
at hun var tilfredsstillet, så hun skulde betale sin afg. hus
bonds gæld. — Oufve Urup til Oufvisholmb mødte og i rette 
lagde: 1. et morgengavebrev af løverdag næst efter st. Moritii 
dag 1574, lydende, at H. Gyldenstiern havde givet sin kære 
fæstemø jomfru Helvig Kaas 10 gårde i Fyn og Jylland og 
2000 dir. til morgengave. 2. kontrakt af Viborg 30. septbr. 
1608, som Mandrup Pasbierg, Ifver Jul, Holger Rosenkrantz, 
Mogens Gyldenstiern, Christian Gyldenstiern og Knud Rud 
samt fru Helvig Kaas med flere Hannebal Gyldenstierns arv
inger havde underskrevet, og som lød, at fru Helvig var for
ligt med de andre om, at hun skulde afstå de 2000 dir. efter 
morgengavebrevet og de to guldkæder, som blev givet hende 
til fæstensgave, men ellers skulde morgengavebrevet være ufor- 
krænket; end videre skulde hun betale sin husbonds begravelse 
og dennes arvinger afstå tiltalen til hende for opbørsel af nogle 
af deres skove eller ejendom og afstå næst forgangne års af
grøde, som var indavlet til Restrup. 3. H. Gyldenstierns arv
ingers afkald af 16. oktbr. 1608 til deres broderhustru fru H. 
Kaas. 4. dom af Viborg landsting 18. juli 1612, at herreds
fogdens ulæmpe ikke kunde findes i, at han havde nægtet at 
stæde æskning over fru Helvig, fordi der ingen bevisning havde 
været for ham om, at H. Gyldenstiern ved sin død havde haft 
skove, som ikke kom til skifte. O. Ugerup berettede der hos. 
at det måtte være H. Gyldenstiern frit for til morgengave at 
give hen af sit gods, som sædvanligt havde været i de dage, 
for vi udgave den forordningx) om, hvorledes med morgengave
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skal forholdes; hvad udlæget, hun havde bekommet, angik, så 
havde skiftebrevene og lodderne va^ret for skriveren, som var 
der til betrot af alle arvingerne, og ikke disse kunde gore hende 
udlæg, hvis skiftebrevene og lodderne ikke havde været tilstæde ; 
hun havde dernæst ikke udelukket noget af sin husbonds gods 
af jordebogen eller forholdt K. Rud eller andre noget, som 
arveligen var tilfaldet dem ; hun havde efterkommet samfrænders 
dom og leveret en rigtig jordebog fra sig; fru Helvigs morgen
gavebrev burde blive ved sin fulde magt og K. Rud straks 
bevise, hvad gods der var udelukket af den forseglede jordebog. 
Dom: „Epterdi H. Gyldenstiern hafver bebrefvit sin høstru 
frue H. Kaas ti bøndergaarde och tu tusind daller til morgen- 
gafve, hvilken hans forskrifving er udgangen anno 74, som er 
tre aar tilforne før, end vor mandat och forordning om morgen- 
gaufve, hvorledis der med her epter holdis skulle, er udgangen ; 
vi och befinde en contraot, som Mandrup Pasbierg, raad, Ifver 
Juel och Holger Rosenkrandz emellum frue H. Kaas och H. 
Gyldenstierns arfvinger forhandlit och oprettet hafver, som K. 
Rud och hans medarfvinger samptligen hafver indgaait, sarnb- 
tøkt, forseiglit och underskrefvit anno 1608 dend 30. septembris, 
hvor udi frue H. Kaas hafver afstaait di 2000 daller, som 
hinde efter hindis morgengafvebrefs indhold da skulle verrit 
erlagt; der nest ochsaa toe guldkieder, som hinde vor gifven 
til festensgaufve, hafver hun och godvilligen bevilget at motte 
med ald anden løsøre skiftis hinder och hindis metarfvinger 
emellom, dog ellers hindis morgengaufvebref och lifsbref der 
med uforkrenket efter contractens indhold, och H. Gyldenstierns 
arfvinger der emoed hafver afstaait och efterlat alt, hvis tiltale 
de kunde hafve til fru H. Kaas for opbørsel af nogen deris 
skouge, goeds eller eigendomb, ehvad som helst det verre kunde 
udi nogen maade, och der efter skriftlig afkald dennom emel
lom giort och gangen, da bør frue H. Kaasis morgengafvebref 
efter contractens liudelse vid magt at blifve, men hvad sig be
langer K. Ruds beskyldinger til frue H. Kaas, at hun skulle
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bekommit udleg af hindis hosbunds arfvegods for nogit, hånd 
af hindis skal hafve afhent, som K. Rud formener icke skal 
verre giort vederlaug forre, saa vel som och om dend under- 
skrefne leverit jordbog, hvilken hånd formener skal verre ude- 
lat baade af arfvegods, kiøbegods och skofver och hun der 
emoed formener saeme jordbog noksom richtig at verre, saa vel 
som och om lodder och skiftebrefve, som hånd formener icke 
skal verre kommen til stede ofver skifte, hvor emod hun for
mener sig noksom af K. Rud med contracten och afkaldet 
kviterit at verre, da efter slig, leilighed hvemb der nogit vidre 
paa skader at tage en vor befalling til gode mend, som den- 
nom der om ved endelig domb eller venlig underhandling ende- 
ligen kunde atskillie, och gaas der om, hvis ret er“. Hdb. 
23, 311—18,

x) Fr. 18. oktbr. 1577.

15. juni. (Overvær, alt rådet,) Christoffer van Gierstrup 
til Søebygaard med skriftlig fuldmagt fra Hans Munk til 
Vesselberg fik dom over Kield Brockenhus til Lierbek på 
jomfru .Kiersten Skiels vegne, som han er tilforordnet værge 
for, Hans Diure til Boller på sin afg. broders Olavs Diur is 
barns vegne, som han er værge for, og fru Ingeborg Skiel 
til Linderumsgaard, Olavs Diuris enke, til som Bendix Randzov 
den yngres hustrus arvinger i overensstemmelse med vor egen og 
vor riges råds dom af 29. mars 1610x) (fr.) at betale halv
delen af 1787 dir. 11% sk. in specie, som H. Munk havde B. 
Randzovs skadesløsbrev på, fordi han havde sagt god for ham 
for 3000 dir. til Henrik van Ahnfelt til Satterupholmb og 
Jesper Randzov til Smaalle, og som han nu havde indløst og 
betalt. K. Brockenhus i rette lagde fru I. Skiels indlæg som 
ovfr. s. 516. Hdb. 23, 318—19.

x) Se ovfr. s. 368—69.

15. juni. (Overvær, alt rådet.) Balthasar van Ale- 
feldt til Hilligenstede, råd, embedsmand på Stenborg, og
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Jørgen Bandzov deres fuldmægtig Johan van der Høye til
talte Axel Galt, embedsmand på Aastrup, til årligen så 
længe, hans hustrus fader Benedictus Bandzov den ældre levede 
eller til dennes gæld var betalt, at betale 900 dir. af ind
komsten af Aastrup læn efter den forskrivning (fr.), som han 
1. febr. 1607 havde underskrevet med sin hustru Mette Rand- 
zov og givet B. R. på hin afgift med sikkerhed i Ryumgaard 
som underpant, fordi B. R. med vor tilladelse havde opdraget 
ham Aastrup læn, hvor med han var forlænet. Sagsøgerne 
havde forpantet denne afgift af B. Randzov og også 1608 og 
1609 modtaget 900 dir. at dele pro qvota, men siden havde 
de intet modtaget, skont A. Galt havde givet B. van Alefeldt 
sit brev af 12. juni 1608 på 900 dir. til trium regum 1609 
og 1610 og på til 1612 at erlægge resten af B. Randzovs gæld 
til dem; han burde erlægge resten af gælden med kost og 
tæring. — A. Galt mødte med indlæg, hvor efter B. van A. 
1608 havde udbragt vores missivebrev til ham om at tilfreds
stille B. Randzov for 2100 dir., og han havde da forpligtet 
sig til at betale ham årlig 900 dir. til de 2100 dir. blev be
talt; han havde der efter 1609 og 1610 erlagt 900 dir. og 
1611 tilbudt resten med 300 dir. med anvendt bekostning, når 
de der om vare forligte, hvilket sagsøgerne ikke vilde annamme; 
Jørgen Randzovs pantebrev kunde han ikke holde for sit pant, 
da han hverken havde haft det i sine hænder eller det efter
fulgt ham. Dom: „Epterdi vi befinde, at den skriftlig handel 
och forening, som er oprettit emellum B. van Alefeldt och A. 
Galt, icke liuder eller noget formelder paa J. Randzov, men 
B. van Alefeldt och A. Galt aldene och ingen andre emellom 
at verre giort och gangen; vi och befinde, at A. Galt hafver 
erlagt och afbetalt, hvis hånd epter hans udgifne haandskrift er 
skyldig blefven, saa ner som 300 daller, der rester paa, hvilke 
penge hånd hafver verrit ofverbødig til B. van Alefeldt at ville 
erlegge och sin forskrifning epterkomme saa vel som och ladet 
hans fuldmechtig her udi byen same penge tilbiude, dog hånd
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dennom icke hafver villet anamme, ti bør B. van Alefeldts 
fuldmechtig at anamme samme pendinge, och A. Galt bør 
siden for denne B. van Alefeldts tiltale kvit at verre, men der
som J. Randzov formener sig nogen tiltale at hafve til B. 
Randzov for hans gieid, der gaas om, hvis ret er“. Håb. 23. 
320—23.

15. juni. (Fr. kongen og Mogens Ulfeld.) Axel Rosen
kran dz til Kye fik (indlæg) dom over Jørgen Rostrup til 
Selleskoufgaard, der ikke mødte, skont opskrift på stævningen 
viste, at han var stævnet, til efter hans skadesløsbrev af 18. 
jan. 1612 (fr.) at fornoje ham 2000 dir. med rente, hvilke han 
som forlover efter Clavs van Ahnfeldts brev af 23. mårs 1613 
(fr.) med dobbelt rente havde måttet betale for J. Rostrup til 
Asmus van Ahnfeldt til Nør. Hdb. 23, 223—25.

15. juni. (Fr. de samme.) Axel Ro sen k ran dz til Kye 
fik dom over Christen Krabbe, som ikke mødte, skont op
skrift på stævningen viste, at han var stævnet, til, at 2 gårde 
i Ramsing sogn, 3 gårde i Veibye og 1 gård i Vesterlemb by 
i Salling og Refshofvit gård iVolling sogn i Hønborrig herred 
og 2 gårde i Sønderlemb bye i Røding herred efter to skades
løsbreve af 24. jan. 1612 (fr.) skulde følge ham for ejendom, 
hvis han ikke inden 6 uger efter dommens datum blev udløst 
der af, efter som godsetx) var sat til underpant til sikkerhed 
for et løfte, som han sammen med Hertvig Kaas, Byrge Trolle, 
I fver Lycke, Giert Bryske, Truid Bryske og Clavs Belov havde 
gjort for C. Krabbe til Otto van Qvalen til Koslaw for 7500 
dir., og de nu havde måttet indløse C. Krabbes hovedbrev af 
trium regum 1610 (fr.). Godset, som ikke kunde forrente 
fjærde parten af de penge, A. Rosenkrandz havde måttet ud
lægge, og han havde forgæves tilbudt C. Krabbe indløsningen, 
hvad der fremgik af dennes missivebrev af 6. mårs 1613 (fr.). 
Hdb. 23, 325—27.
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*) Blandt landgildeydelserne nævnes: rug en tindel ørte, 
biug en tindel ørte, hafre en tindel ørte, rug 3 tolmand ørte, 
biug 3 tolmand ørte, hafre 5 tolmand ørte. 1 fødefolle.

15. juni. Jacob Christoffersen, borgemester i Prestøe, 
på egne og broders Anders Christoffersens vegne tiltalte 
(indlæg) Lavrids Naffvell til Hedegaard og Niels Krag 
Hendriksøn, fordi de havde overfaldet deres broder Morten 
Christoffersen, da derine på Albrit Reinicke, borger i Holstebroe, 
hans vegne, skulde forkynde vor stævning for fru Johanne 
Kaas til Lundegaard, så deres broder døde få dage efter. Hid
stævnet var A. Reinicke. Efter at deres broder så vel som 
hans medfølger Niels Tydsk med stor fare vare undkomne, 
havde han med A. Reinicke været hos borgemester Morten 
Hvas at give denne sådaiit til kende, og denne havde også ud
sendt 2 stadstjænere, som gave L. N. og N. Krag varsel for 
vold; ligeledes beklagede M. C. sig for mange, som efter tings
vidne af 3. septbr. 1611 (fr.) havde set, at han var blodig, og 
at der var blod på stævningen; næste mandag var M. C. på 
bytinget og foregav sit klagemål, som han havde ladet give 
varsel for, og lige så anden tingdag, men ikke det måtte blive 
indført i tingbogen; få dage efter døde han, og efter hans død 
havde Anders Jensen, landstingstjæner, lyst og klaget over hans 
grav; 3. tingdag var hans moder inden tinge med en klage, 
som byfogden ej heller vilde stæde at måtte læses og påskrives, 
men da hun så havde skrevet Jacob Christoffersen til sig og 
sligt blev formærket, lod Envold Kruse, vor landsdommer, for
samle i byfogdens hus Hans Søfrensen, landstingshører, hans 
egen foged, deres moder, der var en gammel enfoldig kvinde, 
samt byfogden Anders Rolandsøn, og der overtalte de hende 
med trusel og mange ord til forlig1); da de indstævnte i så 
måde havde afsonet denne drabssag hemmelig med nogle kvind
folk og udlovet penge mod recessen 2) og gamle domme og ikke 
med rette eftermålsmænd, burde den sonelse ikke have nogen



524 Kongens og rigens råds domme

magt og indstævnte stå til rette for sagsøgerens broders død. — 
Indstævnte lode i rette lægge: 1. indlæg, hvor efter de ikke 
havde uførmet M. Christpffersøn, så han der udaf kunde tage 
sin død, ti han havde selv tilforn bekendt, at han befandt sin 
svaghed af en byld, som kunde forårsage hans død; så vel hans 
moder og hustru som præsten, der meddelte ham sakramentet, 
havde bekræftet, at han ikke havde angivet noget menneske at 
have været årsag i hans sygdom; for kort tid siden var de af 
andre advaret, at sagsøgerne havde ladet dem indstævne, men 
stævningen var ikke forkyndt for dem selv eller for deres gårde 
efter recessen3); de burde være kvit for A. C.s ubeviste, usand
færdige beskyldning. 2. dom af Viborg landsting 16. mårs 
1611, hvor ved nogle hjemmegjorte „stofvebrefve“, A. C. lod 
sig af heromme om nogle ord, M. C. skulde have udtalt om 
årsagen til sin sygdom for dem, som udstædte brevene, bleve 
magtløs domte. 3. tingsvidner af forskellige ting om, at M. 
Christoffersøn ikke 5. febr. 1610 lyste noget lovmål over L. 
Naffvell og N. Krag på Viborg byting, at han havde beklaget 
sig over en byld i siden, som han befrygtede skulde blive hans 
død. men ikke den tid beklaget sig over L. N. og N. K., og 
at M. C.s moder og hustru havde svoret, at de ikke havde hørt
M. C. klage over L. N. og N. K. for hug, slag eller sygdom, 
og at de intet vidste at beskylde disse andet end al ære og 
godt. Dom: „Epterdi det icke er giort bevisligt, at M. 
Christoffersøn hafver taget sin død af de hug, L. Naffvel och
N. Krag skulle slaget hannum dend tid, hånd vor hoes dennum 
med vor stefning at forkynde, men hånd sielf paa hans yderste 
for got folk kort for hans afgang, dtr hånd er blefven adspurd 
om hans siugdomb, hafver verrit bekient, at hånd hafde en 
byld i sin side, hvilken hånd sagde at hafve haft nogen tid 
lang, dend befrøchtede hånd skulle blifve hans død; det och 
med tingsvinder er giord bevisligt, at der hans moder och hus- 
troe er adspurt inden tinge, om hånd klaget noget paa forskrefne 
goede mend udi hans siugdomb, da hafver de verret bekient,
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at hånd paa hans yderste hverken for hug, slaug, siugdomb 
eller død hafver klaget paa dennum; icke heller hafver de vist 
orsagen til at klage paa dennum i nogen maade, men hånd 
aldeniste at hafve klaget sig af en byld, hånd hafde i hans 
side; vi och befinde, at de vidnisbiurd, J. Christoffersøn hafver 
forhverfvid, ere eckon benkebrefve och icke til tinge eller for 
domb och ret tagen och forhverfvid, som det sig burde epter 
recessen4), hvilke och til landsting er underdømbte, da bør L. 
Naffvel och N. Krag for denne J. Christoffersøns och hans 
broders stefning och tiltalle kvit at verre; dog epterdi det lader 
sig anse, at L. Naffvel och N. Krag udi nogen maade hafver 
uførmit M. Christoffersøn, der hånd udi louglig ærende och 
verfve vor stefning for dennum hafver forkynt, och icke anset, 
at vi som den høie øfrighed enhver til rette bør at haandhæfve 
och for ofvervold at forsvare, da skal vor lensmand paa vort 
slot Hald der om forfare och siden der paa at tale saa vit, 
som hånd kand giørre med loug och ret“. Hdb. 23^ 327—33.

x) Se videre ovfr. s. 507—9; de der nævnte breve bleve 
atter i rette lagte. 2) Reces 1558 § 21. 3) Reces 1558 § 5. 
4) Reces 1558 § 14.

15. juni. (Overvær, alt rådet.) Anders Jensøn, råd
mand i Haderslef, tiltalte Kield Jørgensøn og Peder 
Lambert søn, borgemester i Ribe, og Ebbe M o gen søn, 
Niels Griisbeck og fem rådmænd sstd., fordi de, efter 
at Albret Skiel, embedsmand på Riberhus, havde ladet stævne 
ham fra Haderslef til gæstetinget i Ribe, havde den 7. febr. 
1613 domt ved magt nogle vidnesbyrd, som 11. oktbr. 1611 
bleve vundet om, at han for 14 år siden efter st. Søfrens dag 
havde købt 14 øksen og ladet dem drive ind i vort hertugdom 
Slesvig ufortoldet, og ligeledes andre vidnesbyrd, som vandt 
13. decbr., at han noget efter hellig kors dag for 14 år siden 
kom gangende over gammel Vaadgaard og beså 12 øksen, som 
en karl havde købt. Herved var der gjort ham uret, ti den
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ene af vidnerne var „icke lougrigb‘, fordi han havde optinget 
for uærlig sag; vidnerne stemte ikke over ens, ti nogle vandt 
om 12, andre om 14 øksen, og dernæst vare de ikke tagne på 
færsk fod; han beviste med tingsvidne af Haderslef byting 7. 
decbr. 1611, at 30 mænd vandt, at han til des i 30 år og 
mere årlig på den tid, som er 3 uger for st. Mickels dag havde 
været på sin næring og håndtering til Lybek og ikke fuldendt 
rejsen for Martini dag; indstævnte burde stå ham til rette. 
Hid stævnet vare vidnerne, A. Skiel og hans ridefoged. — 
Borgemester og råd og A. Skiel lode ved fuldmægtige i rette 
lægge: 1. indlæg, hvor efter A. Jensøn var stævnet fra Haders

lef til Bibe i overensstemmelse med mandat af Koldinghus 
mandag næst efter midfaste søndag 1545 J) og vort missive af 
29. novbr. 1596; der var ført to vidnesbyrd på ham og 3 
mænd i hvert vidne, så det ene bestyrkede det andet; de vare 
ikke ført paa færsk fod, ti den, som nogen ulovlig gærning vil 
gore, lader ikke mange være hos, som straks kunne fores til 
vidnesbyrd; det Haderslef vidne formældte intet på den tid, 
som Adser Pedersøn og hans medbrødre havde om vundet; 
de to vidner havde vundet, at han havde købt kvæget af dem 
selv og personlig betalt dem 40 dir. af samme øksenpenge, 
hvad der kunde bevises med hans håndskrift af Haderslef 8. 
decbr. 1612; borgemester og råds dom burde blive ved magt 
og han gengive kost og tæring. 2. borgemester og råds dom 
af 7. febr. 1612, lydende, at der, da vidnesbyrdene stemme 
over ens og de to vidner nu i A. Jensens egen påhørelse yder

mere bekendte, at de 12 øksen blev købt af dem selv ude i 
heden, at A. Jensen betalte de 40 dir., som stod tilbage af 
betalingen, i Kolding marked der næst efter, og at han, samme 
tid han beså de 12 øksen, købte af det ene vidne for 16 dir. 
en rødstjærnet slagtokse, som blev drevet over åen med de 12 
øksen, ikke kunde siges i mod det indstævnte vidne, men dette 
burde blive ved magt. Dom: „Epterdi det bevises med vor 
her farfaders obne bref, daterit paa vort slot Koldinghus anno
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1545 8) saa vel som och med vor her faders bref, dateret paa 
vort slot Koldinghus anno 1570, som tilholder lensmanden paa 
vort slot Riberhus at hafve flittig indseinde, om nogen der 
epter af vore undersaatter kunde udspørges med slig ulouglig 
øxendrift at hafve omgaaets, de der fore skulle tiltalles med 
rette; sammeledis beviste [s] med en vor egen missive daterit 
Koldinghus anno 96 lensmanden paa vort slot Riberhus til- 
skrefven, at om nogen søgte ulouglig och forbuden vei och vad

steder emellum Kolding och Ribe med heste, folier, øxen eller 
andet at uddrifve anden steds end til Kolding och Ribe och 
der met vor och kronens told och rettighed at mindske och 
forkrenke udi nogen maade, da skulle vore toldere udi Kolding 
och Ribe dennum der fore paa Kolding och Riber byeting for

følge som andet tyfnit, och det er giort bevisligt, at A. Jensen 
emoed forbud hafver uddrefvit øxen ofver ulouglige och for

budne toldsteder och der met vor och kronens told och rettig- 
het forkrenked, och hånd der emoed intet hafver fremblagt, 
hvor med hånd sig tilbørligen och lougligen undskylle kunde 
andet end om tiden, at det skulle verre 14 aar, siden giern- 
ingen skal verre sket, uanseit voris mandat och forordning da? 
terit anno 96 tilholder lensmanden paa vort slot Riberhus, at 
hånd med aller største flid skulle lade forfare och udkundskabe 
om slig øxendrift, och naar hånd der om er til videndis vorden 
och kommen udi forfaring nogen slig ulouglig øxendrift at hafve 
beganget, och de der epter kunde betredis, skulle de der for 
tiltallis och der ofver straffis, som ved burde, och A. Jensen 
icke der for kunde blifve tiltallit, før ind vor lensmand nu der 
om er komen udi visse forfaring, och A. Jensen for vor borge

mester och raadmend udi Ribe intet nøigachtigt hafver fremb

lagt eller giort bevisligt, hvor med hånd samme vidnisbiurd 
kand dadle och ukraftig giøre, och vor borgemester och raad 
der fore icke hafver vist samme deris vidne emoed at sige, men 
ved macht at blifve, da bør vore borgemester och raads domb 
ved macht at blifve och A. Jenssøn plichtig at igiengifve vore



528 Kongens og rigens råds domme

borgemestre och raadmend billig kost och tering“. Hdb. 23, 
333—39.

!) I Danske kancellis registranter findes ikke indført 
noget brev med dette datnm (16. mårs.) 2) Jyske tegn. 5,13.
3) Hdb. 1542, men det ovfr. angivne årstal 1545 må være 
rigtigt, ti 1545 var kongen netop på Koldinghus i mårs måned, 
medens han i 1542 i samme årstid opholdt sig på G-ottorp.
4) Missive 16. mårs 1570 i Tegn, over alle lande 11,54.

15. juni. (Overvær, alt rådet.) Niels Krabbe til Toste- 
lund tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Peder Galt Nielsen 
for et løfte, hans afg. son Lucas Krabbe sammen med Jørgen 
Raastrup til Selleskoufgaard havde gjort for ham til Casper 
Randzov til Smaale for 1500 dir. N. Krabbe i rette lagde 
P. Galts hovedbrev af trium regum 1611 samt hans skadesløs
brev af 3. jan. 1611, hvor ved han antvordede L. Krabbe 7 
gældbreve til 1350 dir. til sikkerhed og pant for løftet; da 
det indfriede hovedbrev med omkostning beløb sig over 2200 
dir. og P. Galt ikke havde holdt indmanelse efter sin forskriv
ning, burde de pantsatte breve tilhøre N. Krabbe og P. Galt 
stå til rette så vidt de ikke kunde tilstrække. — P. Galt mødte 
ikke, skont opskrift på stævningen viste at han var stævnet. 
Dom: „Hvad forskrefne hofvidstoel, som er 1500 daler, med 
sin aarlige rente sig kand beløpe, som N. Krabbe hafver ud
lagt, saeme hofvidstoel och forfalden rente er P. Galt plichtig 
hannum igien at betaile, men hvad kost, tering och interesse er 
anlangendis, skal erlegges efter tvende goede mends sigelse, som 
dennum der om emellem skal forhandle, och hvad P. Galt 
da der udi blifver tilkient, er hånd pligtich N. Krabbe at be- 
talle“. Hdb. 23, 339—41.

15. juni. (Hr. kongen og M. Ulfeld.) Mester Daniel 
Hogevoldt, vor bardskier, og Agnette, Jacob Dechardes enke, 
borgerske i København, fik ved fuldmægtig dom over Hans
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Seefeldt til Skiervad, som ikke mødte, skont opskrift på 
stævningen viste, at han var stævnet, til i henhold til sit brev 
af 7. decbr. 1611 (fr.) til afg. Peder Jacobsen, skomager, at 
betale 91 rdlr. 1/2 ort, som han skyldte for modtagne støvler 
og sko. Hdb. 23, 341—42.

15. juni. (Fr. de samme.) Her tvig Kaas til Myllerup 
tiltalte (indlæg) ved fuldmægtig Axel Galt til Ryumgaard til 
efter sit brev af Ryumgaard 3. jan. 1609 (fr.) at skaffe ham 
Morten Pax til Kindholm hans hægtebrev, fordi han havde 
gjort løfte for ham til Jesper Randzov til Schmolle for 3000 
dir. — A. Galt mødte og berettede, at det brev, som H. Kaas 
havde givet ham, var ikke blevet brugt og ingen penge optaget 
der på, hvilket han beviste med brev fra Jørgen Vesling, ind
våner til Kiel, af 14. juni 1613. Dom: „Epterdi det icke for 
os bevistes, at H. Kaas er kommen til nogen penges udgift 
eller at hafve lid nogen skade for hans løfte, da bør A. Galt 
for denne stefning kvit at vere; men dersom det fremdelis kand 
befindis, at hånd for samme løfte gerader udi nogen udgift 
och skade, da ad gaa der om, hvis ret er“. Hdb. 23, 342—44.

15. juni. (Fr. de samme.) Berent Jungenn, apoteker 
i Aarhus, fik ved fuldmægtig dom over Hans Seefeld til 
Skiervad, der ikke mødte, skont opskrift på stævningen viste, 
at han var stævnet, til efter brev af 8. novbr. 1611 (fr.) at 
betale 21 si. dr. 3 mrk. 8 sk. Hdb. 23, 344— 45.

15. juni. (Overvær, alt rådet.) Hans Dyre til Boller 
på egne vegne og med skriftlig fuldmagt fra Mogens Kaas 
til Aas og Ifver Dyre til HvidstedgaardJ) tiltalte (indlæg) 
Niels Kaas til Birkils, fordi han ikke havde holdt sit brev 
af 21. jan. 1613 om 18. febr. at møde i Viborg, hvor han 
vilde fyldestgore dem så vel som andre af hans forlovere i hans 
jordegods, men i det sted forsikret Otte Christoffer Rosenkrandz 
til Boller, Henning Bilde til Vrelouf og Hans Lycke til Krab- 
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bisholmb i hans gård Birkils uden al lovlig indvisning og taks
ering ; han burde stå dem til rette. Hidstævnet vare de nævnte 
tre mænd. — I lige maade blev Niels Kaas tiltalt af Trud 
Bryske til Estrup. — Sagsøgerne i rette lagde N. Kaasis, 
af Peder Munk og M. Kaas indløste, gældsbrev af 1610 in 
octavis trium regum til Kai van Alefeldt på 2000 dir., som 
P. Munk, H. Bilde og M. Kaas vare forlovere for. — N. Kaas 
lod ved fuldmægtig berette, at han havde tilbudt indstævnte 
og de andre kreditorer sin jordebog, men de vilde ikke an
namme den; det skulde ikke befindes, at O. C. Bosenkrandz, 
H. Bilde og H. Løcke havde annammet hans gods eller det 
kunde annamme, for end de med andre hans forlovere havde 
forfaret, om de vilde annamme hans gods og stå last og brast 
med hver andre; der næst havde T. Bryske brugt rigens dele 
og æskning over ham til Kierre herredsting, siden han tilbød 
dem sit gods, hvilket han med tingsvidne af 2. mårs 1613 be
viste ; T. Bryske kunde ikke på en tid og i en sag forfølge 
ham i rigens forfølgning og forhverve stævning over ham på 
hans ære at forfølge. Der i rette lagdes O. C. Bosenkrandz, 
H. Bilde og H. Løcke deres brev om, at de, eftersom N. Kaas 
sidste Moritii dag i Viborg havde givet dem sit brev at skaffe 
dem hånd og segl igen, havde „epter hans venlig anfordring 
och begierring bevilget och sambtøcht at vilde møde i vor kiøp- 
sted Viborg dend 18. februarii eptersam di andre got folk, som 
hånd hagde tilskrefvit och dennum gaarden och go ids at vilde 
udlegge, da vilde de eller deris fuldmechtige til samme tid 
møde och da staa last och brast met hver andre met hvis goids, 
som de udlagdes, och dersam saa skiede, at di och de andre 
got folk, som da forskrefvit vor, icke da Bamptligen gaarde och 
goids vilde annamme, naar di och deris fuldmechtige til stede 
kommer, da skulle det verre O. C. Bosenkrandz, H. Bilde och 
H. Løcke frit for at rette dennum epter N. Kaasis bref och 
forplicht, hånd dennum gifvet hafver paa hans gaarde och goids 
at annamme“. — K. Gyldenstiern til Aagaard mødte med skrift-
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lig fuldmagt af O. C. Rosenkrandz, H. Bilde og H. Løcke og 
berettede, at disse ikke anderledes havde annammet N. Kaasis 
gods end efter hans strænge æresforskrivning og efter domme, 
som der over forhvervede ere; han beviste med breve og tings
vidner, at bønderne havde efterfulgt dem og påstod, at samme 
gårde og gods burde følge dem for ejendom, og at de måtte 
kunne afhænde dem til hvem, de vilde; hvis sagsøgerne skulde 
kunne være berettiget til nogen gæld hos N. Kaas, burde det 
ske efter dennes skadesløsbrevs udvis eller i andet hans jorde
gods, da der fandtes videre gods N. Kaas til behøering, end 
det af dem annammede. — Dom: „Epterdi vi befinde, at N. 
Kaas hafver tilskrefven hans forlofvere samptligen och veret 
begierendis, at de ville møt udi vor kiøpsted Viborg dend 18. 
februarii nest forleden, da vor hånd ofverbødig af yderste for
mue at ville fyllistgiørre dennum udi hans jordegods och ac- 
cordere met dennum samptligen for deris løfter, de vaare for 
hannum met behaftit; det och befindis, at hånd hafver giort 
hans hofvitgaard ryddelig for hans forlofvere dend samme dag, 
hånd dennom til Viborg hagde forskrefven, och vi befinde, at 
O. C. Rosenkrandz, H. Bilde och H. Løcke for dennum selfver 
aldene skal hafve indgaait en skriftlig forhandling met hver 
andre at vilde staa last och brast met de andre forlofvere udi 
hvis gods, dennom blef udlagt, och de 3 vore gode mend ald
ene skal hafve ladet sig udi hans gaard och goids forsikre, 
end dog de andre forlofvere jo saa vel vor kommen til skade 
och udleg for hannum, som de vore, och fordi icke vor ret- 
messigt, at de aldene udi samme goids skulle forsikris och icke 
de andre forlofvere at skulle der udi vere med lodtagen emod 
deris udgifne brefs liudelse, som forskrefvit staar, da bør N. 
Kaasis och hans hustruis gaarde och jordegods, saa møgit de 
eige och hafve, at indkomme til alle gieldener och forlofvere 
och de samptligen der udi at verre lodtagen hver for sin an
part, efter sam de hafver lofvid for, och som godsit i sig self 
eller des værd kand sig forstrecke, undtagen de, som met rig- 
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ens ret der udi allene er indkommen, men hvemb siden kand 
hafve nogen tiltalle til N. Kaas, eller vidre paa skader, om 
godsit icke kand tilstrecke gielden, der gaas om, hvis ret er“. 
Hdb. 23, 345—50.

!) Hdb,: Hvadstedgaard. 2) Hdb. tilfojer: der.

17. juni. (Overvær, alt rådet.) Gabriel Nielsen 
Bramb, foged på Høigstrup, tiltalte Henning Gøye til 
Kierstrup, befalingsmand på Høgstrup, der mødte. Dom: 
„Efterdi H. Gøye beskylder G. Bramb at hafve beholt och for- 
dult forskrefne missive hoes sig och icke ladet dend efter hans 
befalling fremkomme til Detlof Holck, hvilket skulle vere orsage 
til, at hånd ofver tiden blef udi hans tienniste, och G. Bram 
der emoed paa det høieste benegter sig ingen brefve af H. Gøye 
at hafve annammet eller forborgen hoes sig beholden och ingen 
bevisning af enten parterne er ført udi rette, hvor efter endelig 
domb kunde gange dennom emellum, och H. Gøye berober sig 
paa det noksom at ville giøre bevisligt, da bør H. Gøye for 
denne G. Brams stefning kvit at verre och sagen at hiemkomme 
til deris verneting; der begge parterne at føre deris bevisning 
udi dend sag, siden gaaes der om, hvis ret er“. Hdb. 23, 
350—53.

28. juni. (Overvær, kongen og rådet uden Mogens Ul- 
feld og J, Friis.) Jørgen Daa tiltalte efter vor befaling 
Markus Lundt i Deiberg, fordi han havde „ladet omkomme 
hans høstrue, fru Dorette Linov, och hende af dage taget och 
siden udi hans eget brøgers udi Deiberg ladet nedsette, hvor 
hun nogen kort tid der epter er blefven funden och igien op
tagen, hvor udinden hånd formente hannum saaledis at hafve 
handlet och forset sig, at hånd der for burde at verre erløes 
och straffis paa lif och velfart“. Han i rette lagde: 1. be
kendelse, som her Christen Mickelsen i Vedskølle m. fl. havde 
underskrevet 23. juni 1613, og som lød, at Inger Nielsdaatter,



1613. 533

tjænendes fru Margrette Brahis lænsmand i Deiberg, bekendte, 
at „dend 7. junii, som vor en mandag, da stoed hun i hin dis 
hosbunds loe och hørde et ynkelig skrig udaf si. frue D. Linovs 
gaard; da løb hun hastig hen at ville forfare, hvad for haanden 
kunde verre, epterdi at det skreg och gaf sig saa ynkelig, men 
der hun kom for gaarden, møtte M. Lundt hende i ledit, och 
hun tilspurde hannum, hvad paa ferde var, men det skreg saa 
ynkelig hoes hannum, hvor til M. Lundt svarede hende, at der 
vor to griser i hiel slagen for dennum, der for gaf hans frue 
sig saa jammerlig, hvor til pigen svarit, at hun hafde icke be- 
houf at skrige och beklage sig saa ynkelig for alle hendis 
griser, om di end skønt vore døde, mens intet hun kunde komme 
i talle med fruen, mens blef der med afvist; sammeledis hafver 
Beret Peder Svendsens udi Deiberg for os vundet, som forbe
rørt er“. 2. M. Lundts egen bekendelse, dateret Vedskølle 22. 
juni 1613, og lydende: „Eftersom jeg Markus Lundt udi Dei
berg er ombedet af Jørgen Daa at bekiende min sandhed for 
disse epterskrefne: Mads Knudsen, borger i Ve, Morten Søfren- 
søn fouget paa Sandbyegaard och Anders Joensøn udi Deiberg, 
hvorledis at min si. hustrue frue D. Linovs endeligt er til- 
gaaen, da bekiender jeg (dis ver), at jeg hafver om bedet och 
tilstedet, at en ved nafvn Gregers Knudsøn udi Deberg hafver 
drebt och i hiel slaget min si. høstrue Dorette Linov och til- 
hiulped hender at begrafve och nedersette udi mit eget brøgers 
udi Deberg, hvor di hinder siden hafve funden och optagen“. 
— For retten var indstillet M. Lundt og kunde ikke benægte 
samme gærning; han begærede, at vi retten nådigst med ham 
vilde formilde. Dom: „Efterdi det befindis och med M. Lundts 
egen skriftlig bekiendelse er giort bevisligt, saa vel som och 
hånd nu for os self hafver verrit bekient at hafve ombedet och 
tilstet Gregers Knudsen at skulle drebe och i hiel slaa hans 
egen hostrue D. Linov, hånd self hafver giort forenning med 
hannum, at hånd hans hostru i saa maade skulle ombringe och 
aflifve; hånd och bekiender sig self at hafve hoes verrit och
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tilhiulpet dend tid, hun udi hans eget brøgers er blefven hem
in eligen begrafven, och saadan hans slemme gierning hafver 
dult och forborget och icke der paa hafver klaget eller be
skyldet nogen anden samme drab och utilbørlig gierning (om 
hand hagde forment sig der udi uskyldig och sig ubevist) at 
hafve beganget eller fororsaget, men hand, som vor hindis egte 
hosbonde, hafver self med verrit at lade hende hemmeligen 
begrafve och samme uchristelige gierning dult och forborget, 
indtil vi der om uforvarendis er til videndis vorden, och hand 
der for fenkeligen er blefven anholden, da bør M. Lund for 
slig hans slemme uchristelige begangne doder och gierninger at 
verre erløs och miste sit liftt. Hdb. 23, 354—55,

Kongens og rigens domme 1613.

22. februar. (Nærv. Erik Urne til Siøg aard, Clavs Daa 
til Rafnstrup). Niels Krag til Agerkrog forfulgte (for
deling) ved fuldmægtig Christen Jensen i Linding til, da 
han havde fra sig leveret de andre breve på Linding gods, 
også at forskaffe ham et sandemandsbrev anlangende, at Lind
ing mark er indsvoren rundt omkring, som efter tingsvidne af 
Østerherreds ting 27. juli 1612 (fr.) er læst og set i Linding, 
siden han har bot der, eller også at værge sig efter loven så
ledes, som han ved dom af Østerherreds ting 21. maj 1610 (fr.) 
er tildömt. Derhos i rette lagdes tingsvidne af samme ting 9. 
juli 1610 om, at Niels Krag fordelte C. J. for nogle ejendoms
breve, og at denne da „tog ofring for forskrefne tiltale otte 
dage der efter, oc hvis at hånd icke der forinden forrede sig 
for samme tiltalleu, skulde han stå til rette. — Indstævnte mødte 
med indlæg, hvor efter delsvinderne var drevne efter vidnes
byrd, der ikke ere lovfaste, og han havde derfor indstævnet
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dem til Viburge landsting, hvor sagen ved opsættelse af 26. 
septbr. 1612 (fr.) var optagen i 6 uger; dom og dele skulde 
midlertid ikke komme ham til skade. — N. Krags fuldmægtig 
svarede, at C. Jensen selv godvilligen for tingsdom havde taget 
ved ofring at ville inden åtte dage forrede sig for samme til
tale; det var to år siden sagen var begyndt, så han havde 
haft tid og respit nok at apellere; N. Krag havde ydermere 
bevisning i sagen, men var nu udi vort forfald uden riget for
hindret. Da have vi saaledes forhandlet dem i mellem, at for
følgningen skal opstå til N. Krag hjemkommendes vorder, og 
„optagit saeme sag indtil rette maanidsdag, efter N. Krag 
hiembkommendis vorder til hans gaard Aggerkrog, hvilkeft] da 
N. Krags fuldmechtig skal lade C. Jensen til hans verneting 
forkynde, paa det de begge ret monids tegtedag kand vide 
dennom der efter at rette, och hvis de des forinden icke ind- 
biurdes kand forennes om forskrefne irringe och trette, da 
begge parterne efter forrige udgifne vor och rigens stefning at 
komme for os paa vort retterting rette maanidsdagen, efter N. 
Krag hiembkommendes vorder, och siden at gaae der om, hvis 
ret er.u (Nyborg.) Rdb. 1609—IS, 63—66.

13. apr. (Nærvær. Jørgen Kaas til Gielskouf, embeds
mand på vort slot København.) Herluf Eriksen x) til Fule- 
berggaard på sin broder Christian Eriksens vegne for
fulgte (æskning2)) Lavrids Hendriksen i Store Heddinge 
til at skaffe tilstæde en C. E. tilhørende gås, som han havde 
ladet bortkomme, skont der var gjort arrest og beslag hos ham 
til ikke at lade den bortkomme for, end dom og ret fik dem 
adskildt, og det efter dom af Store Heddinge byting 27. juli 
1612 (fr.), afsagt efter pålæg af Sællandsfar landsting 6. maj 
1612 (fr.); ved dom af bytinget af 21. septbr. 1612 (fr.) var 
L. H. for usand snak domt til sine tre mark, og han havde 
ikke rettet for sig; han var derfor ikke den mand, hvem der 
burde stædes genmæle i retten. — L. Henriksen gav i indlæg
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til kende, at 3 af Heddinge borgere indkom til hans hustru 
med 3 gæs, som de havde taget af 3 gåsehobe i deres korn
mark; de havde bedt byfogden Lavrids Goddicke om at være 
deres gæst at drikke det, de kunde bekomme på samme gæs 
efter deres bys vilkår og vedtægt om fred og hegn i deres 
vang, og bade nu hans hustru betro dem øl på samme gæs, til 
de kunde opspörge rette ejer, så skulde hun beholde gæssene 
for et pant, indtil de bleve hende fraløste; da hans hustru fik 
kundskab om, at C. Eriksen havde en gås der i blandt, havde 
hun ladet tilbyde hans foged at løse den fra hende, og da 
denne ikke vilde, havde han (L. H.) efter byfogdens befaling 
med en medborger og byestjænere båret den til J. N., som 
ham gåsen havde påført; straks er gåsen ham igen båren, og 
da de ikke vilde tage den i forvaring, lod de den løbe ud på 
gaden, hvort den vilde, og der over er den blevet slet borte; 
der Christians foged formærkte dette, havde han fordret den 
selv samme gås med rigens ret, hvad han ikke havde burdet, 
da den arrest, han havde gjort i byfogdens fraværelse ikke var 
lovlig; han burde være kvit for den tiltale. Da have vi for
handlet dem i mellem til mindelighed, og H. Eriksen har for 
vor skyld ladet falde samme sag, dog med slig besked, at L.
H. skal give ham på hans broders vegne 20 rdlr. at erlægge 
på Fuleberggaard til Bartholomæi dag, hvis ikke H. E. skal 
fremfare med rigens ret og tage sin forfylgning, som han den 
nu sluppet haver. (Kiøpenhavfn.) JEldb. 1609—18, 66—69.

9 Herluf Eriksen skrives i Hdb. „til* sin ejendom, men 
kaldes så lidt som sin broder „vor mand og tjæner“, da de 
bægge vare uægte sönner af Erik Valkendorf lænsmand på 
Hojstrup, 2) Til byting og landsting.

2. aVfl. Lavrids Andersen, borger i Holbek, gav til 
kende, at han var stævnet af Hinrik Carstensen, byfoged i 
Holbek og bød sig i rette. Da han havde forbiet i tre dage 
og ej havde burdet forbie uden forste dags solgang og H. C.
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ej mødte, så mæle vi ham nederfældig for den vor stævning1) 
og ej efter at tage genbrev i den sag og L. A. for den sag 
kvit at være. (Kolding.) Rdb. 1609—18, 69—70.

2) Se Samling 1595—1604 s. 326.

14. avg. Anders Bager, borger i Kiøge, fik Hans 
Christensen, borger sstds., som ikke mødte, end og 9. avg. 
var rette sjæte uge stævnedag, mælt nederfældig og ej efter 
at tage genbrev og A. B. fremdeles at forfølge sin sag med 
vor og rigens breve, og H. C. pligtig efter rigens ret at igen give 
ham skellig kost og tæring. (Kolding). Rdb. 1609—18, 70—71.

Kongens og rigens domme 1614.

I. jan. Svanto Banner til Diurisholmb forfulgte ved 
fuldmægtig Ofve Bilde til Lindvid til at betale den kost og 
tæring, han næst forledne herredag er tildömt at give ham. 
Dom: „Da fordi deris rette siette uges tegtedag indfalt paa 
nytaarsdag, fant vi der paa saa for rette, at epterdi paa saa- 
danne høigtidelige dage hverken bør at holdes ting eller stefne 
emoed recessenJ), och S. Banner ligevel med vor och rigens 
stefning hafver for os i rette stefnit O. Bilde udi dag, som er 
nytaarsdag, at møde paa vort retterting, da bør O. Bilde for 
denne vor stefning kvit at verre och S. Banner at tage paa 
nye rigens stefning, saa frembt hannum videre der paa skader, 
och siden at gaais der om, hvis ret er.w (Nyborig.) Rdb. 
1609—18, 71.

*) Reces 1558 § 3.

I. jan. Henning Valckendorf til Glorup forfulgte 
Morten Ibsen i Svindinge for den ejendom, som denne til-
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holder sig at bruge. Dom, afsagt Uge som i foregående sag, 
(Nyborig.) Råb, 1609—18, 72.

24. jan. (Nærvær. Eiler Qvitzov til Løckisholmb.) Si
vord Grubbe til Hofdal, embedsmand på Malmøehus, for- 
fulgte (æskning) Mogens Svave til Svavisholmb for en sum, 
som han var tildömt at betale for sin si. broder Jørgen Svave, 
med hvem der nu var procederet på 14 års tid; med kgl. 
majts. brev og immission i J. Svavis forlæningsgods i Fyn 
kunde bevises, at gældsagen var opdraget S. Grubbes si. hus
trus moder, og at han på det sidste med kgl. majts. mandat 
havde bragt J. Svave til hans indmanelse efter, at han tilforn 
ikke havde villet agte sit eget brev og segl eller de domme 
på hans ære og læmpe, som forhvervedes over ham; med kejs
erlig notarii i Colberg instrument kunde bevises, at M. Svave 
efter sin broders død havde afhændet dennes gods i Hinder- 
pommeren; med kontrakten mellem M. Svave og Jørgen 
Wobeser, som købte dette gods, kunde bevises, at M. Svave 
skulde befredige og contentere sin broders gældener, og derfor 
burde han betale ham (S. G.) lige som de andre gældener; et 
missive fra M. Svave viste, at han vilde sælge sit gods i Pom
mern og betale ham, og den tid kgl. majt. var på Gladsaxe, 
gjorde han ham (S. G.) fortrøstning på sin betaling, når hans 
broders pommerske gods blev solgt; efter domme til herredsting 
og landsting burde han komme videre til sin forfølgning og 
M. Svave give kost og tæring. S. Grubbe i rette lagde: 1. 
notarialinstrumentet af Colberg 25. septbr. 1612 om, at S. 
Grubbes fuldmægtig havde forlangt kundskab og sandt vidnes
byrd om, hvor vidt Jørgen Svavis gods i Hinderpommern, som 
var død til Haderslef i S. Grubbes indmaning og endnu stod 
ubegravet, var solgt; så havde notarius efter hans forlangende 
begivet sig til junker Philip Phachslouf til Machentin, som nu 
var tilstæde i Colberg og vidste god besked om den sags lej
lighed, og spurgt ham der om i nærværelse af Hans Patzløuf
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den gamle til Mechentin og to borgere, og han havde da 
svaret, at det gods Damnitzen og Cartzenitzen i Hinderpom- 
mern hørte J. og M. Svave samtligen til; efter J. Svaves død 
og hans svoger, Henrik Hansen, som havde haft godset af 
brødrene, hans død havde M. Svave alene annammet godset og 
solgt det til Jørgen Wobeser den gamle for 8400 fl., hvor af 
de 4000 gylden er betalt og de 4400 fl. skulle betales til 
Martini 1612. 2. dom af Alboe herredsting 2. mårs 1612,
hvor ved M. Svave tildomtes at betale J. Svavis gæld til S. 
Grubbe, da denne i rette lagde et åbent instrument om, at M. 
Svave havde solgt broderens gods i Pommern, og han hverken 
til 4. ting eller rette tægtedag havde i rette lagt noget. 3. 
dom af Skåninge landsting 26. juni 1613, hvor efter M. Svave 
havde stævnet tingfogden til at stå til rette for den dom og 
forfølgning, han havde givet S. Grubbe over ham „uanseit, at 
jeg ikke kunde svare, fordi jeg hafde lagt mine 3 mrk. paa 
tingit for dend aarsag, mig af dend forrige tingfouget ingen 
ret maatte vederfar is; “ til med havde han ikke solgt noget sin 
broders arvegods så lidt, som denne af hertugen af Pommeren 
havde bekommet noget lænsgods, ti han døde for sagen, som 
hængte i rette om lænsgodset, var kommet til ende; da hans 
broder, der var medarving, var død, for godset blev skiftet dem 
i mellem, blev han nu selv som rette lænsarving bevilget af 
hertugen af Pommern at beholde eller sælge samme lænsgods, 
hvilket endnu ikke var sket. M. Svaves son i rette lagde der
hos kontraktbrev af Elbagen 24. juni 1613 mellem sin fader 
og Jørgen Wobeser til Wobesern i Pommern om godserne 
Damnitz, Corsnitz og Benidzen in der Pommerschen Stolpeschen 
landvogtey, hvor ved han solgte disse så vel på egne som på 
sin broders umyndige borns vegne. Her til svarede S. Grubbe, 
at M. Svave intet havde villet svare til hans delemål, hvor 
efter han havde fåt dom og siden æsket den fyllest, og da det 
noksom af det i rette lagde købebrev kunde ses, at M. Svave 
havde solgt godset på egne og broderborns vegne, og således
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befattet sig der med, burde han betale hovedstol og anden in
teresse. Landsdommeren dömte her efter „Epterdi herrids- 
fogden hafver dømbt epter hvis brefve och tiltalle, som S. 
Grubbe hafver haft til M. Svave, och der emod ingen gienmæle 
er giort af hannum, ei heller forskrefne domb er stefnit af M. 
Svave (men allenne eskningen), och M. Svave nu bag paa her- 
ridsfogdens domb i rette legger forsetter och brefve, som icke 
hafver verret i rette for hannum tilforne, och i samme sit for
set formeller, at hand icke hafver solt noget af hans broders
J. Svavis gods i Hinderpommeren, och hand, dog i samme sit 
forset bekiender om samme arfvegods och lengods at hafve ind
vent paa sig och siden fremblegger en contract, som er for- 
hverfvit i Malmøe dend 24. junii anno 1611, hvilken er met 
hans egen hand och seigel bekreftiget, hvor udi udtrøckeligen 
formeldis, at M. Svave hafver befattet sig med det gods Dam- 
nitz, Corsnitz och Benidzen och det solt saa vel paa sinne egne 
vegne som paa sin broders salig J. Svavis børns vegne, da 
epterdi ingen gienmæle hafver verrit af M. Svave for herrids- 
fogden dend tid, hand hafver dømbt sin domb, ei heller dend 
tid, hand hafver gifvit eskningen beskrefvit, men nu først her 
til landstinget fremblegger sit forset emoed S. Grubis forhverf- 
vede brefve, domb och eskning bag paa herridsfogdens domb, 
och udi sit forset icke saa forstandeligen och udtrøckeligen vil 
gifve sin menning til kiende, saa er dog udaf forskrefne con-, 
tract (gangen udi Malmøe). som hand self hafver beseiglit och 
underskrefvit, klarligen och obenbarligen noksomb at forstaa, 
at M. Svave hafver befattet sig med det gods i Hinderpom
meren saa vel paa ^in eigne vegne som sin broders J. Svavis 
børns vegne, at hafve solt och afhent, epter som samme con
tract och kiøbebref der om ydermere formeller, ti viste vi epter 
slig leiglighet icke at kunde emodsige herridsfogdens domb 
och eskning, mens S. Grubbe at blifve ved sin eskning epter 
dend fortegnelse paa forskrefne gieid, hand her til landsting 
hafver ladet eske och paaskrifve.“ — Mogens Svave lod ved
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fuldmægtig i rette lægge indlæg, hvor efter S. Grubbe havde 
forhvervet sine vidnesbyrd ulovlig i mod vores danske ret, i det 
han (M. S.) ikke havde været kaldet til dem; der næst havde 
hans broder J. Svave ikke alene noget arvegods i lånte Pom
meren, men var kun en medarving til noget fælles lænsgods, 
og han var nu død for, end lænsgodset var forlænt dem bægge 
af hertugen af Pommeren; det er her kansler vel selv vitter
ligt, „at hvor udi Tysland brødre sider udi fellis lengods och 
det er uskift och en af dennum ved døden afgaar, da kand 
ingen komme til forskrefne gods at arfve eller besidde, hverken 
brødre, børn eller slegtenger uden dend broder, som efterlefver 
och dend rette lenfølger erw; det kunde bevises, at J. Svave 
ikke havde haft noget gods der i lånte Pommeren, og det var 
kun én person, som havde vundet i sagen, og han havde til
med vundet falsk, hvad her kansler kunde erfare af købebrevet. 
i det hans (M. S.s) købmand skulde erlægge den sidste rest til 
14 dage efter Michaelis og ikke til Martini 1612, som Philip 
Pachslauf havde vundet; S. Grubbes vidne burde følgelig ikke 
efter vor danske ret komme ham til skade. S. Grubbe burde 
straks efter J. Svaves død have så vel som de andre kreditorer 
søgt sin ret i hans f. n.s hofgericht der, som lænsgodset er 
liggendis, og ikke imod kejserretten her i Danmark, for M. 
Svave med hertugen af Pommeren hans consens og bevilling 
havde afhændet lænsgodset; til med havde han (M. S.) efter 
sin broders afgang, således som købebrevet viste, ene måttet 
betale alle de kreditorer og gældener, som af hertugen var ind
vist i lænsgodset, hvilket efter et hertugens vidissebrev, som er 
lagt i rette, beløber sig til 20912 72 dir. 14093 fl. Til trods 
for dette havde han tilbudt S. Grubbe, „epterdi hånd hafde for
bøden min si. broder jorden“, og efterdi han ingen ret kunde 
bekomme der i Pommeren, 1000 dir. af hans egne penge, 
hvilket han dog ikke vilde bevilge. Der havdes vel uden lands 
mange exempler på, at når en ærlig adelsmand dør, og der 
efter ham bliver en så stor gæld, at han ikke kan betale den»
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så bliver vel, som det nu er vederfaret hans si. broder, jorden 
og begravelsen forbøden, men al den stund, han står oven 
jorden og ikke må begraves, må hans gældener og kreditorer 
ikke dele eller tale på gælden, men hverken kejserretten eller 
nogen anden kristelig ret tilstædte forst at bevise det si. lig 
schimpf og spot på sin jordefærd og siden der til at ville have 
sin betaling, hvilket mig synes en ukristelig gærning at være 
både for gud og verden. Desuden var det køb, M. Svave 
havde gjort med sin købmand, magteløs gjort af denne, i det 
han ikke havde holdt sit brev og erlagt den sidste rest, som 
er 3000 dir., hvorfor han heller ikke har bekommet skøde på 
godset; han burde være kvit for S. Grubbes forfølgning, denne 
søge ham for han f. n.s hofgericht og nu give kost og tæring. 
M. Svave lod i rette lægge forskellige sedler og udskrifter, 
som bleve læste og påskrevne, men da de ikke vare beseglede 
eller underskrevne, var det unødvendigt her at indføre dem. — 
S. Grubbe svarede, at han, da herredstings- og landstingsdom
dommene stode ved magt og vare ustævnede, og M. Svave 
havde haft tid nok at apellere dem, burde komme videre til 
sin forfølgning. Dom; „Epterdi vi befinde denne sags leiglig- 
hed møget perplex, anseendis, der udi berøris atskillige punkter 
baade om udlendiske jurisdiction, gericht, proces och anden 
saadan leiglighed; disligeste refererer sig til furstlige brefve och 
consens uden riget, som dog icke hafver verrit for os udi rette 
in originali, men alleniste nogle uforseiglede och uunderskrefne 
copier med andre punkter, som her til dags hafver verret 
ubrugelig udi vort rige Danmark, saa dend fast anseendis en 
actio novi exempli, hvor om ingen saa klare och udtrøckelige 
rigens constitutiones eller domme findis at verre udgangen, at 
vore underdommere der epter sig fuldkommeligen kunde vide 
udi saadanne sager at forholde, hvorfor samme sags leiglighed 
erfordrer voris egen forhøer och determination, da ville 
vi hafve denne sag indsat for os self och rigens raad 
til første almindelig herredag, hvor enten af parterne dend
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lougligen mue indstefne“. (Nyeborg.) Rdb. 1609 —18, 
73—84.

x) Datum er næppe rigtigt, da landstingsdommen er af 
22. juni 1613.

26. jan. (Nærvær. Christian Thott, embedsmand på 
Skif vehus.) Eiler Kruckov til Borsøe forfulgte (æskning) fru 
Anne Andersdaatter Galt til Søholt, Morten Venstermands 
enke, med sin lovværge til efter sit og sin husbonds skades
løsbrev 5. jan. 1607 (fr.) at skaffe ham hånd og segl igen fra 
et løfte han havde gjort for dem til Ebbe Andersen, afg. And
ers Pedersens son til Birkilds. — Fru A. G. lod ved fuld
mægtig i rette lægge indlæg om, at hun straks efter E. K.s 
opskrivelse havde fåt bud til Ebbe Andersen, som var i Lybek, 
efter seglet og tilbudt E. K. det, men han havde slaget hende 
kost og tæring for hdjt an, medens hun kun vilde erlægge, hvad 
billigt og ret kunde kendes. — E. Kruckov svarede, at han 
ved modtagelsen af hendes tilbud alt havde fåt æskninger og 
lovdagsbreve over hende og haft stor omkostning og pendinge- 
spilde; hun burde befredige ham her for. — Fru Annes fuld
mægtig tilbød at tilstille E. Kruckov sin hånd og segl strax 
•og til E. K.s værneting at rette for kost og tæring. Dom: 
rEpterdi frue Anna Andersdaatter allerede hafver ladet tilbiude 
E. Kruckov hans haand och seigel igien for det løfte, hånd for 
hendis afgangne hosbund til Ebbe Andersen lofvit och god 
«agt hafver, och E. Kruckov det da icke hafver vilt annamme, 
med mindre hun ville fuldgiøre hannum for kost och tering, 
saa vit hånd der paa anvent hafde, och frue Anna Andersdaat- 
ters fuldmechtig nu udi dag vor ofverbødig, hannum hans 
haand och seigel igien at tilstille saa vel som och til deris 
hiembting at erlegge hannum billig kost och tering, da epterdi 
ingen forfølling maa dennum ofvergaa, som vil rette for sig, 
och Christen Frost paa hans hosbunds vegne hafver vedtaget 
til i dag sex ugger hiemme til E. Kruckovs verne ting at rette



544 Kongens og rigens domme

for sig, hafve vi tilfundet frue Anna Andersdaatter til hans 
herridsting der samme steds til forskrefne tid at udrette och 
igien forskaffe E. Kruckov hans haand och seigel saa vel som 
och for billig kost och tering at stande hannum til rette; hvis 
det icke skier, da E. Kruckov videre at komme til vor och rig
ens forfølling ofver hinde, som hånd dend nu sluppit hafver.“ 
(Nyborig.) Rdb. 1609—18, 84-87.

5. mårs. (Narv. Mogens Ulfeld, Danmarkes riges 
admiral.) Henning Valckendorf til Glorup forfulgte (for
deling) ved fuldmægtig Morten Ibsen i Svindinge til i hen
hold til dom af Gudme herredsting 8. oktbr. 1612 (fr.) og af 
Fyns landsting 6. mårs 1613 (fr.) at udlægge en jord og ejen
dom, som tilkom ham (H. V.) i henhold til kgl. mageskiftebrev 
3. avg. 1574 og skøde af Gudme herredsting 5. novbr. 1590, 
og som M. I. brugte i mod hans minde. M. Ibsen mødte med 
vidtløftigt indlæg, men i rette lagde i øvrigt intet, hvor med 
han kunde bevise sin hjemmel til hin ejendom» Dom: „Eft
erdi M. Ibsen hafver understaait sig emod forbud och minde 
at besidde och bruge de åre eigendoms parter udi dend gaard 
i Svindinge, hånd i boer, som H. Valckendorf tilhører epter hans 
Bkiødebref och adkombs liudelse, och der for til herridsting 
och landsting er tildømbt at stille H. Valckendorf til frids och 
at stede och feste forskrefne parter af sin hosbund eller at 
udlegge til hannum udi skouf och mark och eigendomb, saa 
vit samme parter sig kand belange, och der hånd det icke 
hafver epterkommit och fuldgiort, er hånd til herridsting och 
landsting blefven delt och lougforvunden, hvilke domme och 
dele endnu stande ved deris fulde magt och ere ustefnde; hånd 
ei heller nu for os hafver erbødet sig eller fremblagt nogit, 
hvor med hånd sig emod H. Valckendorf tilbørligen kunde er- 
klere eller for sig rette, da bør H. Valckendorf videre at 
komme til vor och rigens forfølling ofver M. Ibsen, som hånd 
dend sluppit hafde, emeden och ald dend stund forskrefne her-
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ridstings och landstings domme och delsbrefve stande ved deris 
fulde magt, och M. Ibsen plichtig at igiengifve H. Valkendorf 
billig kost och tering/ (Kolding.) Rdb. 1609—18, 87—96.

2. apr. Herluf Eriksen til Fulebierregaard forfulgte 
(æskning) Niels Ibsen, byefoged i Kiøge, til at efterkomme 
dom af Sællandsfare landsting 22. septbr. 1613, hvor ved han 
var tildomt på egen bekostning at forfærske en sag mellem 
Simon de Freundt, borger i Kiøge, og H. Eriksen og at give 
denne - kost og tæring, fordi han havde givet ham afvisning 
uden grund. — N. Ibsen mødte med indlæg om, at han gærne 
vilde have befrediget H. E. for kost og tæring og forfærsket 
sagen, men S. de F. havde været forrejst af landet og var 
forst for nylig kommet hjem. Da have vi lagt os der udi og 
så vidt udi mindelighed forhandlet, at H. E. har forundt ham 
respit til sancti Johannis dag at fuldgore landsdommers dom, 
hvis det ikke sker, da H. E. at komme videre til vor og rig
ens forfølgning. (Nyborg.) Jddb. 1609—18, 96—102.

2. apr. CorvidsRudtil Sandolt, embedsmand til Hinds - 
gafvel, forfulgte (indlæg) ved fuldmægtig fru Ellene Mar
svin, Knud Ruds, til Lundegaard med sin lovværge til efter 
vor dom af 7. juni 1613 (fr.) at betale ham 2000 rdl.; hun 
havde „vel tilforen understaait sig at reformere baade lofven 
och kgl. maits. stadfestelse,“ men han kunde dog ikke tro, at 
hun havde persvaderet sig, at det alt var ret, som hun gjorde 
imod ham; hun havde vel i København tilbudt ham de 2000 
rdl., men da kunde og vilde han ikke modtage dem, og derfor 
var det, at „kgl. maits. vor naadigste herres candzeller“ sagde 
af for rette, at han ikke skulde have dem for sankte Mickels 
dag, og da havde også hverken hun eller han fåt dommen be
skrevet at se, men var det den gang ret, at hun skulde give 
ham hele rigsdaler, var det vel også det nu; hun burde er
lægge ham summen med 2000 gode rigsdaler og „icke med 
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kofvermynt eller afsette och udgenge riclisdaller“, og desuden 
stå til rette for kost og tæring. — Fru E. Marsvin lod i rette 
lægge indlæg, hvor efter hun samme dag, som dommen gik, 
lod tilbyde ham de 2000 rdl. i hele enkende rdlr. i Oluf Ros
enspares gård i København, hvor han da havde sit losemente; 
10. septbr. 1613 havde hun ladet tilbyde ham pengene på 
Hindsgafvel med 1200 i enkende rdlr. og de andre i mark
stykker og ligeledes siden mange gange således, som tingsvid
ner af Salling herredsting og Fynbo landsting viste, ladet ham 
tilbyde dem uden, at han vilde annamme dem; han førte hende 
trætte på uden billig årsag, ti hans majts. dom talte ikke om 
rdlr. in specie og ingen anden mynt, men kun om rdlr., hvilken 
stil hidtil kun var blevet forståt om rigsdalers værd; ellers 
havde det været forgæves og ufornødent at sætte i noget hånd
skrift: „enkende, item in specie, item ingen anden myntu; hun 
måtte kunne betale ham med her i riget gangbar mynt efter 
mandat 3. apr. 1610; de 2000 rdlr. vare ikke heller lånte, 
men tildomte penge; han burde give hende kost og tæring. 
Dom: „Epterdi vi befinde, at C. Rud och frue E. Marsvin 
tvister och tretter om di ord udi vor egen och rigens raads 
dom daterit Kiøpenhaufn dend 7. junii anno 1613 x), som for
melder, at frue Ellen er plichtig' at erlegge til C. Rud tov 
tusind reichsdaller et cetera, hvilke formalia C. Rud formen
ner at skulle forstaais in specie, och frue E. Marsvin der emod 
formenner at forstaais icke in specie (efter at vor dom det icke 
udtrøckeligen formelder), men om reichsdallers verd udi god 
gangbar mynt udi vore riger efter vor udgangen forordning om 
mynten etc., och efter at samme sag (af forskrefne aarsag) icke 
kand udi rigens ret ordelis, da ville vi hafve dend indsat for 
os selfver och Danmarkes riges raad til første almindelig herre
dage, hvor enten af parterne dend lougligen maa indstefne.“ 
(Nyborg.) Rdb. 1609—18, 102—7.

x) Ovfr. s. 454.
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25. april. Henrik Jensen, borger i Nestvid, forfulgte 
Rasmus Eriksen, borger sstds., til at efterkomme dom af 
Nestvid byeting 4. oktbr. 1613. Dom: Fordi deres rette 6. 
uges tægtedag indfaldt på anden påskedag, og på sådanne høj
tidelige dage ikke bor holdes ting eller stævne imod recessen J), 
bor R. E. for den stævning kvit at være. (Nyborg.) Rdb. 
1609—18, 107—8.

*) Reces 1558 § 3.

9. juli. (Nærv. Jens Juel til Kieldkier, rentemester, 
Henrik Lange til Oldagger.') Ulrik Sandberg til Kvel- 
strup, embedsmand på vort Slot Lundenes, forfulgte (fordeling) 
ved fuldmægtig Niels Grafversen i Tulstrup til at efter
komme dom af Hammerum herredsting 1609. stadfæstet til Vi
borg landsting 21. oktbr. 1609 (fr.), og fra sig lægge en konge
lig konfirmation på Ulrik Sandbergs fæstebrev på kongekorn- 
tienden af Ikast, som han havde forhvervet med vrang under
visning, i det han ikke havde omtalt, at præsten i Ikast ved 
vor her farfaders brev af 9. maj 1555 (fr.) havde fåt halvparten 
af samme tiende; U. S. havde fåt kgl. missive 14. mårs 1609 
(fr.) om at skulle afkræve ham fæstebrev og konfirmation, men 
N. G. havde ikke villet udlevere dem. — N. Grafversen mødte 
med den kgl. konfirmation af 18. maj 1604 og berettede, at 
han havde fåt halvparten af hin tiende i fæste af kong Fredrik; 
den anden halvpart havde præsten siden opladt ham med læns
mandens vilje og samtykke; han havde siden fåt U. S.s fæste
brev og kgl. konfirmation der på; men efter at den gamle 
præst var død, havde her Jens Clemmidsen klaget over at ske 
for kort på tienden, skont han så vel som hans formand lige 
til 1609 havde oppebåret den årlige afgift, som N. G.s fæste
brev tilholdt denne at udgive; han burde derfor være kvit for 
U. S.s tiltale. Dom: Da domme og dele ere overgåede N. 
Grafversen og han endnu ikke har leveret brevene fra sig, bor 
han hjemme til sit værneting at rette for sig til i dag 6 uger 
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og stå U. Sandberg til rette for billig kost og tæring, hvis 
ikke denne skal komme videre til vor og rigens forfølgning 
over ham. (Kiøbenhafvn.) Rdb. 1609—18, 108—11.

12. juli. Svanto Banner til Diurisholmb forfulgte ved 
fuldmægtig O fve Bilde til Lindvid for den kost og tæring, 
han til næst forledne herredag blev tildomt at give ham. Ind
stævnte mødte ikke og mæltes nederfældig efter formularen i 
Samling 1595—1604 s. 319. (Kiøbenhafvn.) Rdb. 1609 
—18, 112.

3. septbr. (Nærv. Mogens Ulfeld til Sielsøe, råd og 
vigens admiral, Christian Friis til Kragerup, embedsmand på 
vort slot Kiøbenhafvn.) Fru Karen Skram, Lavrids Brocken- 
husis enke, tiltalte ved fuldmægtig Svanto Banner til Diuris
holmb, fordi han havde taget genbrev mod hendes forfølgning 
til lås på tvende gårde i Odense herred i Verninge sogn, den 
ene ved Navn Skovsboe med skyld 13 skp. arre, 1 tde. smor, 
1 lam, 1 gås, 1 skp. gaasearre, 3 hons og holder en foderokse, 
den anden med skyld 18 skp. byg, 12 skp. arre, 1 gås, i skp. 
gaasearre, 2 hons og holder et fødenød, på hvilke gårde hun 
9. novbr. 1606 på Egeskouf havde fåt skøde (fr.) af Svanto 
Bielke, her Hogenskild Bielkis son til Ulfaas, efter at de havde 
været pantsat til L. Brockenhus af S. Bielkes broder her Sten 
Bielke. — Lavrids Skogge i rette lagde' som fuldmægtig for S. 
Banner og Niels Bielke indlæg, hvor efter hine gårde hørte de 
Bielker og Banner til i fællesskab med alt det gods, de gode 
herrer havde i Danmark, som kaldtes de Bielker og Banners 
gods; da det stod dem udelt og uskiftet i mellem, kunde ingen 
af medejerne uden fuldmagt fra de andre afhænde noget af 
godset, og fru K. Skram burde derfor ikke komme videre til 
sin forfølgning i denne sag. Dom: „Epterdi frue Karen 
Skrams fuldmechtig udi rette fremblegger en fuldkommen skiøde 
paa forskrefne tvende gaarde udi vort land Fyen liggendis,
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som S. Bielke til hinde solt, skiøt och afhent hafver, med gode 
mends hender och signetter til vitterlighed underskrefven och 
bekreftiget, hvor udi hånd kiendis at hafve oppeborit fylliste 
och fuld betalling udi gode enkende reichsdaller for samme 
gaarde och gods ; fru K. Skram och epter samme skiøde hafver 
haft godsit udi brugelig possession, och det hinde er epterfuld 
saa vel som endnu følger hinde och samme skiøde endnu staar 
ved sin fulde magt och er ustefvnt, hvor emod Lavrids Skogge 
intet nøigachtigt fremblegger, hvor med hånd billigen hindis 
louglige forfølling kand hindre och ukraftig giøre, andit end 
lians egen blotte och bare beretning, ti bør fru K. Skram 
videre at komme til vor och rigens forfølling, som hun dend 
sluppit hafver, emeden och ald dend stund samme skiøde staar 
ved sin fulde magt, och efterdi L. Skogge hafver tagit vor och 
rigens gienbref hindis louglige forfølling der met at hindre, da 
er hånd plichtig at igiengifve hinde billig kost och tering.44 
(Kiøpenhafvn.) Rdb. 1609—18, 112—7.

II. Oktbr. Otto Urne gav til kende, at han havde 
taget genbrev i mod Jørgen Brockenhuses lovdagsbreve, 
og da denne ikke havde taget stævning, havde han selv taget 
den og begærede nu, at der måtte vederfares ham, hvad rigens 
ret kunde ham tilholde, efterdi hans vederpart ikke er mødt. 
„Da epterdi vor och rigens ret formeller, at dend, der tiltaller 
och tager stefning, skal møde siette ugge dag och biude sig 
udi rette emod sin gienpart første, anden och tredie; kommer 
dend anden icke och møder inden tredie dag soel gaaer nedder, 
da blifver hånd nederfeldig, “ og J. Brockenhus ikke er mødt, 
ti mæle vi ham nederfældig for den vor stefning och ei efter 
at tage gienbref udi dend sag.“ l) (Nyborg.) Rdb. 1609—18, 
118—19.

x) Jfr. Samling 1595—1604, 326 jfr. 319.
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Tillæg.

S. 21 lin. 1 f. n. skal læses: Jørgen Fris.
S. 22 lin. 3 f. n. skal læses: Fredrik Munk.
S. 46 lin. 15 f. n. Der sigtes til forord. 19. febr. 1582.
S. 58 lin. 9. f. n. Herluf Dås påstand har dog sikkert 

været stemmende med den ældre ret. Et kgl. missive af 1564 
(Tegn. o. a. lande 7, 672) viser, at den karl, som var styr
mand på kongens skib „Laksen“, og som forsatte det pårejsen 
fra Jylland med fetalje, var blevet dömt til at bøde skaden 
eller miste halsen. Da han ikke var formuende, benådede 
kongen karlen mod, at han sin livstid skulde tjæne kongen 
som bådsmand eller andet inden skibsborde og lide den idömte 
straf, om han her i fandtes forsömmelig.

S. 206 lin. 14 f. o. bör Rerup, der findes i Hdb., rettes 
til: Urup.

S. 212 lin. 11 f. n. Der sigtes til åb. brev 29. apr. 
1572 (Rordams kirkelove 2, 175—77.

S. 212 lin. 7 f. n. Der sigtes til forord. 19. febr. 1582.
S. 252 lin. 6 f. n. For Knustrup, skal læses: Krastrup.
jS. 288 lin. 7 f. n. For Styrmgaard, skal læses: Styrin-

gaard (Støvringgård).
S. 300 lin. 3 f. n. tilföjes som anm.: Reces 1558 § 43.
S. 325 lin. 2 f. n. For G. Kraufse, skal læses: C.

Kraufse.
S. 338 lin. 1 f. o. For Kilstrup, skal læses: Kierstrup.
& 354 lin. 1 f. o. bör Fanderup, der findes i Hdb.,

rettes til: Tanderup.
& 383 lin. 6 f. o. tilföjes som anm.: Reces 1558 § 3.
S. 433 lin. 13 f. o. bör: Staffvergaard, der findes i Hdb., 

rettes til: Staffverskouf.
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Sagregister.
(Da der gives en udførlig fortegnelse på de i dommene og anmærk
ningerne anførte lovsteder, er de i disse omtalte retsforhold i alminde
lighed ikke tillige opførte på særskilte slagord. — KRR o: kongens og 

rigens rådf

A-delig kvinde lader sig be
ligge af en ufri mand og 
drager landet om med ham 
32; som er beligget, ind
sættes i fængsel (jfr. reces 
1576 § 12) 36, 226; gifter 
sig med en uadelig 36, 134; 
er kommet i barselsæng for 
tidlig efter bryllupet 95; 
dør af pest 269; mishandles 
af sin husbond og tvinges 
til at udføre alle hånde 
grove og besværlige huslige 
gærninger 264 f.

adelsbrev kan ikke pådpinmes 
(reces 1558 § 27, fr. 15. 
avg. 1590) af borgemester 
og råd 300, af herredsting 
465 f.

adelsmand rejser sag mod en 
borgemester, som på byens 
vegne har krævet ham for 
gæld, 19; som hverken kan 
læse eller skrive 24; for
hindrer ved vold og trusler, 
at ejermænd gore sit tov, 
181 f.; dommes fra livet for

manddrab 257, 379, for
meddelagtighed i mord på 
sin hustru 533, for falsk 
309, fra liv, ære og gods, 
for crimen læsæ majestatis 
426. til livsvarigt fængsel 
for mishandling af hustru, 
tyende og bønder 267; bindes 
og fængsles 277; forlader 
sin hustru i elændighed 334; 
hans ret til at skøde sin 
ejendom hjemme og ikke på 
tinge (rec. 1558 § 49) på
stås anvendelig på pantsæt
ning 444; tiltales for gæld, 
han er skyldig for sit op
hold i en magisters hus, 516. 

admiralitetsdom af 20. febr.
1613 appelleret 468. 

afvisning ex officio af rigens 
kansler 245, af krr, fordi 
en sagen vedkommende per
son ikke er stævnet 505. i 
henhold til reces 1558 §§ 
5, 8, 1576 § 1, se disse §§. 

alminding 325. 
appelleret dom kan ikke und-
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erkendes under hensyn til 
en påstand, som ikke har 
været fremsat for vedkom, 
underret, 16

arilds tid påkaldt 45, 115,
179, 185, 194, 213, 393, 
476 f.. 509.

arrest og beslag på korn, som 
er udskibet på ulovligt sted, 
209, 253; på én debitor til
kommende gældsfordring går 
forud for 3. mands fordring, 
for hvilken gældsbrevet er 
givet i håndpant, 407; kgl. 
arrestbevilling på en kvindes 
gods erhverves af hendes 
værge, uden hvis samtykke 
hun har giftet sig, 229; 
følgen af ikke at gore arrest 
501; mod arrest gjort i by
fogdens fraværelse gores ind
sigelse 536.

arv, forskrivelse derfra kræver 
en svigerfader af sin sviger
søn til gengæld for hjælp i 
pengeforlegenhed 180; mød
erne, derfra vil en fader 
med urette udelukke sin 
datter 345; retten dertil på
kendes efter lovgivningen på 
det sted, hvor arveladeren 
dør, 142; der i tager kvinde 
halv lod med mand 147; 
arv og gælds fragåelse over 
arveladerens grav 236 f., 
496 f., tillige til landsting 
162; efter adelsmand 500; 
anses som en spot mod arve
laderen 238; vedgåelse deraf

over arveladerens grav 162, 
236 f., forpligter til at be
tale arveladerens gæld 434, 
453, 497.

arvebidning er afskaffet ved 
reces 1558 § 52, s. 127.

arvetrætte 31, 120, 124, 140, 
146, 191, 201, 219, 290, 
324, 345.

arvinger efter biskop tiltales 
af en præst, hvem han ikke 
vilde tillade at prædike til 
præstevalg, 171.

avktion over fast ejendom af
holdes for en indbudt kreds 20. 

begravelse, ved en mands, der 
mælde hans kreditorer sig 
20, 283 f., 440, 496; ved 
en adelsmands, taler en 
standsfælle mindeordet over 
ham 449 jfr. 238; hvorledes 
hojtidelig holdes efter en 
adelig jomfru 352; af en lovfor
vunden mand hindres med 
magt 261; bliver forbudt af 
en kreditor, indtil den dødes 
gæld er betalt, 542; det på
stås at være ukristeligt, både 
at forbyde begravelsen og 
indtale gælden ad rettens 
vej, 542.

benægtelse, indstævntes, tages 
for gyldig, da sagsøgeren 
ikke i rette fører noget be
vis 328.

beskikkelse 6, 54, 82, 180, 
236, 309, 345, 508.

bevis for betaling af håndskrift
gæld bor føres med kvit-
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tans, ikke med løse vidner 
155, 157.

birkeret til Vrejlev birk be
vilges ved brev af 29. jan. 
1575 s. 461.

birkeret 1623 § 20 anført 149. 
borgemester og råd i en by 

dommes til at give kost og 
tæring for en underkendt 
dom, skont de personer, der 
i sin tid afsagde den, nu 
mesten alle ere døde, 107 ; 
at de, som i sin tid sade 
som borgemester og råd, og 
som da muligvis kunne have 
gjort noget ulovligt, nu på 
én nær ere bortdøde, er en 
grund til at frifinde det nu 
fungerende borgemester og 
råd 255.

borgemester og råds domme 
appellerede til krk fra: 1. 
København af 27. mårs 
1605 s. 15; 7. apr. 1609 s. 
295; 8. decbr. 1609 s. 299. 
2. Helsingør af 9. maj 
1603 s. 16. 3. Århus af
16. maj 1606 s. 193. 4.
Ribe af 21. febr. 1605 s. 
210, 5. febr. 1608 s. 196, 
12. febr. 1608 s. 210; 7.
febr. 1611 s. 525.

borgen, sag der om 203 (jfr. 
forløfte); for en persons til- 
stædeblivelse 101; påstand 
på, at en part skal stille 
borgen for kost og tæring 
eller selv være borgen 175. 

borgensmand kan efter op-

sigelse kræve sin hånd og 
segl igen eller en nojagtig 
hægter 77 f.; har krav på 
forsikring for, at han bliver 
skadesløs. 180.

borgfred, brud derpå straffes 
med døden 411.

borte bleven persons møderne 
arv skiftes efter arveforholdet, 
da han blev borte, 124; 
borte blevet kvæg, beviset for 
ejendomsretten dertil 151.

broder, der ikke har samtykt 
den af hans ugifte søster 
stiftede gæld, hæfter ikke 
for den, selv om han siden 
overtager hendes gods, fordi 
hun har ladet sig besvangre, 
227.

byens bog godkendt som bevis 
for en der i indført rets
handel 22; udskrift der af i 
rette lagt 101.

bænkebreve (stuebreve) 33, 117, 
187, 495, 524.

bønderejendom påstås at være 
løsøre i arveskifte 438.

dele 133, 139, 142, 210; for 
sådan bor dom gå 246.

delsbrev 112, 131, 144, 369, 
545, delsvidne 107 f., 117, 
119, 338, 369, 534.

deposition af skyldige penge 
hos kongens foged 110, 247, 
379 f.; der eller i tredings- 
kirken 3; i herberget, hvori 
man er indmanet, 5, 215, 
507; af en kvittering hos 
borgemester og råd 225.
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dom, gammel, påkaldt som 
hjemmel for en retssætning 
462.

domkapitlet i Arhus, dets jorde- 
bog af 1427 s. 45; i Ribe, 
dets præbende 212; et med
lem der af er borgemester i 
Vejle 212; Århus kapittels 
dom appelleret 38, 44.

død mand indstævnes for krr 
150; hans kreditorer have 
ikke fortrinsret i hans gods 
frem for kreditorer til arv
inger, som vedgå arv og 
gæld, 160—3; hans udsagn 
om årsagen til sin død lagt 
til grund for sagens pådøm
melse 525.

dødsgave uden arvingernes sam
tykke er ugyldig 455.

ed, lydende på sjæls salighed 
og himmeriges lod 206; se 
helgens ed.

ejendomsdom på gods, i hvilket 
man er indført med rigens 
forfølgning, se denne rubrik, 

ejermænd skulle sværge om 
markeskel 181 f.; vold ud
vises mod dem 181; se old
inge.

embedsforsommelse, lænsmand 
straffes derfor med at skulle 
stå kongen til rette 494; 
herredsfoged dommes derfor 
til at genoprette den voldte 
skade 150.

embedsfortabelse, dertil dommes 
en herredsfoged af landsting 
312, en herredsskriver 428.

endelig dom, bestem, der om i 
rec. 1558 §§ 5, 8, 1576 
§ 1 påkaldes af rigens kans
ler 112.

enke kan ikke tilbagekalde 
den hendes værge givne be
myndigelse til at fragå arv 
og gæld efter sin husbond, 
og hendes senere vedgåelse 
er uden retlig betydning 
239; kan ikke, efter at have 
giftet sig på ny, i eget navn 
til ende bringe en forfølgning 
til lås, som er påbegyndt 
for hendes 2. ægteskab, 245; 
dommes til at stille sine 
borns værge sikkerhed for 
sin bestyrelse af hornenes 
gods 340; er, når hun over
for arvingerne har overtaget 
husbondens gæld, pligtig at 
betale denne 348; stævnes 
med lovværge, se dette ord; 
stævnes uden lovværge 67, 
517; hendes ret til morgen
gave, se dette ord.

erstatning pålægges en retsbe- 
tjænt for embedsforseelse 
144; tilkendes skadelidte 
hos den, som har påført 
skaden ved en forbrydelse, 
302, 305, 315; pålægges
den, som ved uagtsomhed er 
skyldig i et skibs stranding, 
504.

falsk, dom derom 152 f., 166, 
283, 304, 305 f.. 315; der
for sigtes et brev, da det der 
under anbragte segl ikke
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synes rigtigt, 214; derfor er 
en herredsskriver blevet hen- 
rettet 307, dommes en adels
mand fra livet 309, en præst 
til at stå til rette 166.

fiskeri, sag derom 91, 178, 300, 
392, 414; i hvad omfang, 
det kan udøves efter et kgl. 
privilegium, 179; for ulov
ligt f. på fremmed grund 
tager lodsejeren våddet fra 
fiskerne 178.

fordeling i henhold til dom 
107, 111, 115, 131, 138, 
140 f., 144, 210, 239, 246, 
544, 547, til regnskabsbog 
112, til håndskrift 196, 373, 
382, for fornærmelse, som 
er in confesso 211, 427;
der med inddrives husleje 
20 f., husbondens faldsmål 
369, gores gældende for
pligtelse til at holde skifte 
241 og til at give afkald i 
arveskifte 196; annulleres 
112; anvendes mod mand, 
som har købstadejendom, 115; 
er grundlag for eksekution 
efter reces 1558 § 54 s. 
144; er udgangspunkt for 
forfølgning med rigens ret 
og dele 103, 105, 107, 115, 
139, 239, 241, 246, 369, 
534; for bøder, som ikke 
ere lovbestemte, kan ikke fås 
dele uden, at der tages dom 
for bødernes storrelse, 106; 
bytingsfordeling pådomt af

borgemester og råd 196, 
210, af landsting 241.

fordelt mand kan ikke gå i 
rette for en anden 75; kan 
ikke gå i rette for sig selv 
eller på tinge foretage nogen 
retlig handling 369 (jfr. lov- 
fældt mand).

forfald, lovligt, undskyldning 
der med forkastes af retten 
62, 66, 345, 349.

forkøbsret 385.
forlig indgås for krr 19, 47, 

95 f., 291, 347, for rig
ens kansler 98, 103, 368, 
372, 379, 382, 388, 390, 
535 f., 545.

forlover kan ikke den være, 
der står i hovedbrevet som 
hovedmand, om der end 
findes anden mundlig aftale, 
7; som har indtalt kvota 
hos sin medforlover, bor 
skaffe denne sin hånd og 
segl igen fra brevet 232; er 
pligtig pro qvota at overtage 
debitors gods, i hvilket en 
medforlover har ladet sig 
indføre på alle forloveres 
vegne, og betale denne en 
tilsvarende del af forløftes
summen, der er udbetalt af 
medforloveren, 475; har intet 
krav på at få stillet en hægter, 
når det af ham forseglede 
forløftebrev ikke er blevet 
benyttet, 529; når alle kre
ditorer og forlovere af de
bitor have fåt tilbud om at
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overtage hans gods i fælles
skab, kunne tre ikke mod
tage sikkerhed deri for sig 
selv, 531.

forlæningsbrev, arvingerne efter 
den ægtefælle, som har haft 
et sådant på den forst af
dødes gods, skal udlevere 
det med tilhørende breve og 
jordebøger til dennes arv
inger 57.

forløfte, sag der om 58, 77 f., 
93, 204, 228, 279—81, 345,
350,
510,

353, 363, 474, 501,
512 —15, 529 jfr.

hægtning, 
fornærmelse, sag der om 76,

95, 105, 155, 210, 276,
312, 315; derfor dommes
man til logner og til 3 mrk.
145, 148, 155, for usand
snak til 3 mrk. 535; dom
der om underkendes af
KRR 301.

forordning (mandat), af sådanne 
anført: 19. mårs 1282, an
ført som rigens ret, 110, 
248, 252, 294, 373. — man
dag efter midfaste sondag 
1545 s. 526.— 29. apr. 1572 
s. 550. — 18. oktbr. 1577 s. 
518. — 19. febr. 1582 s. 46, 
212 jfr. s. 550. — 15. avg. 
1590 s. 342. — 19. juni 1594 
s. 193. — mandat 1604 s. 
295. — 13. jan. 1612 s. 473 
f. — forordning om rente s. 
458. — mandat om den sig 
indkøber til præstekald 175.

forvedspant 231: kan ikke 
indløses, når indløsningstiden 
er oversiddet, 288.

forældelse ikke påkaldt, skont 
sagsøgerens krav er gam
melt (42 år) s. 94; for
gæves påkaldt, skont gælds
brevet er 60 år gammelt, 
(jfr. fr. 1. apr. 1606) 320. 

fredløs mand møder for krr 
som sagsøger (romningsbrev 
synes dog læst efter stævn
ingens udtagelse) 138—39. 

fredløshed, dom derpå for ikke 
at efterkomme en dom 143, 
402.

frifindelse 31, 77, 196, 199, 
201, 215, 235, 279, 289 f., 
316, 320 f., 329, 333, 346 
f., 351, 353, 356, 366 f., 
409, 412, 440, 463, 499, 
501, 507, 509, 511, 532.

fuldmagt, kan ikke gives for
delt mand til at gå i rette 
75; skriftlig, til at gå i 
rette for en anden 140, 454 ; 
modparten giver afkald på, 
at sådan produceres, 388; 
generalfuldmagt binder man
danterne overfor den, som 
kontraherer med deres fuld
mægtig, 65.

fylling sættes på ejermænd 
181 f.

fængsel (arrest), der i sætter 
en fader sin datter 101, 
sættes adelig kvinde, som 
er blevet beligget, 36, 226; 
livsvarigt, dertil dommes
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adelsmand for mishandling 
af hustru og undergivne 267. 

færsk fod, procedure, som ikke 
er drevet på f. f. efter gærn- 
ingen, annulleres 149.

fæstebønder føre proces mod 
adelsmand 194; ejerens ad
gang til at gore sig fæste
godset så nyttigt, som han 
vil, 195 f.

fæstensgave og morgengave 
blandt adelen tilfalder altid 
den eller dens arvinger, til 
hvem den er givet, 169; til 
fæstensgave gives to guld
kæder 518.

fæstensøl fejret af borgere 196. 
følge, at, som udtryk for ejer

ens besiddelses- og ejendoms
forhold over tingen, 88, 93, 
161, 167, 180, 443 etc.;
pantebrev, som godset ikke 
har fulgt, har ingen betyd
ning overfor kreditorer, som 
få indførsel, 163, eller sen
ere køber 167 eller pant
sætters arvinger 455; skøde, 
som godset ikke har fulgt, 
har ingen gyldighed ovfr. 
senere køber (D. L. 5. 3. 
32) 200 jfr. 202, eller ovfr. 
kreditor, som har retsfor
følgning 329.

følgebrev 79, 90; meddeles
foruden skøde køberen af en 
fast ejendom 199; givet på 
gældsbrev, som overdrages 
en anden, 227.

gangarv 146.

gave til et hospital annulleres 
332.

gode mænd, til deres gransk
ning henvises en skeltrætte 
110, 114; se kommissarier, 

gårdfred og husfred 176. 
gårdsret 1562, deraf anført § 

16 s. 32 f., 96; § 42 s. 59. 
gås tages i hus for krænkelse 

af markfred 536.
gæld., efter død mand kræves 

på trynningsdag 69 f., eller 
over graven 162; betales 
under reservation 355; over
enskomst om, at tredje mand 
skal betale den, er kreditor 
uvedkommende 330; se be
gravelse.

gældsbrev, betaling deraf skal 
bevises med kvittans og kan 
ikke bevises med vidner 155, 
157; som er bart og ikke 
refererer sig til parternes 
andet mellemværende, kan 
kræves betalt uden, at mod
regningskrav kan gores gæld
ende, 356; skal betales af 
udstæderen uden hensyn til, 
at denne måske modtog mod
præstationen på sin faders 
vegne, 367.

gæsteting i Ribe 21, 117, 525; 
der afsiges dom over en af 
byens borgere 118.

havn, lovligheden af udførsel 
derfra henvises til gode 
mænds pådommelse 209; om 
erf sådan, som beskyldes 
for at være ulovlig, vil
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kongen selv give nærmere 
regler 255.

helgens ed 76, 136, 181.
helligdag, på en sådan må ej 

ting holdes (reces 1558 § 
3) 383, 537 f., 547.

herredsfoged er ansvarlig for, 
at hérredsskriveren ekspe
derer de hos ham bestilte 
domme og tingsvidner 505; 
som ikke kan læse og skrive 
313.

herredsting og landsting, ind
sigelse om, at en sag ikke 
er blevet behandlet der, ikke 
taget til følge af krr 23, 
180, 221.

herskabsfoged i Ribe 118. 
hittegods 311.
hjemmel for en af anden mand 

begåt gærning kan den ikke 
være, som ikke er veder
hæftig eller nogen steds bo
sat, 18.

hospital i Ribe 20 f.
husbond dommes til at betale 

hustrus gældsbrev 66, 367; 
hans skøde på hustrus gods 
ville de i skødet indførte 
vidner ikke besegle, da det 
stred mod J. L. 1, 35, s. 
81, 319; hans salg af hustrus 
gods mod J. L. 1, 35 påtales 
af hendes broder, skont hun 
endnu lever, 334.

husfred 176.
hustru, som stævnes for gæld, 

men udebliver, frifindes ex 
officio 511; som har husbond,

kan ikke udtage stævning i 
eget navn 104; kan ikke i 
eget navn forsætte en for
følgning til lås, som hun 
har begyndt som enke, 245; 
hendes arvinger få pålagt 
ansvar for halvdelen af den 
af husbonden for ægteskabet 
stiftede gæld 310, 516, 520; 
hendes gods kan udlægges 
for den af husbond stiftede 
gæld, som er stiftet til hæg
ges gavn og bedste, 458.

håndfæstning, af sådanne an
ført: 12. avg. 1559 og 17. 
avg. 1596 § 6 s. 195, 394, 
495; § 10 s. 178; § 13 s. 
278; § 16 s. 37; § 26 s. 
343; § 35 s. 87.

hægtning jfr. forløfte, dom 
derom 77, 179, 224, 506, 
517.

hævd (jfr. reces 1558 § 50), 
lovens eller recessens, 184; 
en part påstår, at „langsom 
hævd uden lovlig adkomst 
er ikke hævd“, 91; 20 års 
nydelse af pant i en fast 
ejendom, som er stiftet af 
en inhabil person, giver den 
retsgyldighed 184; 30 års 
besiddelse ulast og ukært 
giver ejendom 199.

høringsdele (jfr. delsbrev, for
deling) 137, anvendt i Fyn 
241.

indførsel i fast ejendom sker 
efter sædvane i København 
ved, at byfogden, kæmneren
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og to borgere sætte kreditor 
for bordenden i huset, 298, 
385; en herredsfoged til- 
domt at opsøge bortflyttet 
gods, som han ikke i rette 
tid havde gjort indførsel i, 
150.

indsætning i retten, se deposi
tion.

insolvent dødsbo bor formen
lig deles mellem kreditorerne 
pro sua qvota 462.

jordegods, handel der om er 
uden betydning, når ikke 
købebrev eller skøde er ud- 
stædt, 408.

jus præsentand i defineret i 
modsætning til jus patrona
tus 85.

jus patronatus 85, 243.
jyske lov anført i en sællandsk 

sag 296, i en skånsk 99, 
511, i en hallandsk 146; 
kaldt danske lov 127; deraf 
anført: forord til udgaven af 
1590 s. 121, 125; 1,4 s. 
325; 1,5 s. 146, 324 f.; 
1,6 s. 121, 125; 1,8 s.
228; 1,17 s. 124, 126; 1, 
23 s. 121, 123, 192; 1,26, 
s. 204; 1,28 s. 229, 332, 
339; 1,29 s. 295, 333; 1, 
30 s. 10, 121, 207, 295; 
1,33 s. 228; 1,34 s. 128; 
1,35 (jfr. Eriks sæll. lov 
1,27; 3,9) s. 81, 205, 207 
f., 319, 334, 497; 1,36 s.
62, 127, 194, 206 f., 358, 
431, 433; 1,37 s. 396; 1,39

s. 452; 1,41 s. 208; 1,44 
s. 184; 1,99 s. 452; 2,21 s. 
99; 2,32 s. 447; 2,65 s. 
446, 452; 2,68 s. 10, 329, 
370, 384; 2,73 s. 377; 2,99 
s. 447; 2,102 s. 133, 296, 
443; 2,105 s. 152; 2,111 s. 
447; 3,22 s. 399; 3,43 s. 
127; 3,44 s. 205 f., 208, 
227, 331, 358, 452, 511, 
517; 3,45 s. 332.

kirkeordinans 1539 anført 38 
f., 41, 173—75.

kirketiende, trætte om retten 
til at bortfæste en sådan 
212. Se tiende.

kirketjænestes afholdelse for
hindres af en adelsmand 259. 

kommissarier (gode mænd) 28, 
82, 191, 222, 321, 436; 
deres dom stadfæstet 9, 14, 
170, 317, underkendt 465; 
sag forligt under appel af 
deres dom 19; de domme i 
en skiftesag 316; til deres 
dom henvises en ejendoms
trætte 325, 440, 443, 496, 
en sag om stolestader 339, 
en skiftesag 520 ; mægle for
lig i en skiftesag 514.

kommissorium (kgl. missive) til 
at pådomme en trætte eller 
forlige parterne 9, 436, 500. 

kongen, fornærmelse mod ham 
420 jfr. 425; meddeler på 
rådets forbon tilgivelse for 
en begåt forbrydelse 184.

kongen og rigens råd pådom- 
mer en sag om ikke opfyld- 

36
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else af en af dem afsagt 
dom 216, 219, 344, 476, af 
gode mænds dom 9, 81, 234; 
om gyldigheden af låsebrev 
25; deres dom grundlag for 
forfølgning med rigens ret 
og dele 102, 106, 249, 372, 
379, 545; et medlem af 
retten afgiver, skont med
dommer i sagen, vidnesbyrd 
om et incidenspunkt 499; 
er appelinstans for: ride- 
mænds indførsel 160, dom 
af kommissarier 442, 456, 
462, admiralitetsdom 468, 
landemodsdom 171, arrest 
gjort af borgemester og råd 
i Odense 209; til deres dom 
henvises en indviklet sag, 

‘ hvor i fremmed ret påkaldes,
542, sag om forståelse af en 
tidligere krrb dom 546. 

— pådommer som 1. instans 
sager om: 1. adelsbreve, 
kontrakter og underskrifter 
5, 19, 23, 31, 47, 50, 53, 
63—8, 71 f„ 75, 77 f., 80, 
93—97, 134, 166, 187,198 
f., 202—5, 209, 214 f., 218, 
221—27,231 —33, 235, 279 
—81, 283, 303, 311, 320, 
323, 326, 329 f., 335, 337 
f., 340, 345—48, 352, 355— 
59, 361, 363,365—68,393, 
406, 431 f., 434—36, 443, 
445, 452—55, 465, 474, 
495 f., 500, 505 f.. 510 f., 
512—17, 520, 528 f., trods 
modpartens protest 180, 221.

2. betydningen afetkgl. gave
brev 91, af kgl. privilegium 
eller skøde 178. 395, 459, 
494, 498, af kgl. befaling 
408. 3. gæld, som skyldes
sagsøgeren, men henviser til 
værnetinget sag om en arvet 
fordring på sagsøgte 76. 4. 
stolestader 339. 5. adels
mands ro8tjænestepligt 451.
6. adelsmands ulovlige præste
kaldede 281. 7. om adels
mands lovfældning for ikke 
at have aflagt tyltered 349.
8. adelsmands gæld, som 
indkræves efter regning. 352.
9. adelig kvindes besvang
rede 95. 10. adelsmands
pligt til at give køber skøde 
185. 11. broders ret til at
volde sin adelige søsters 
gods, fordi hun har giftet 
sig mod hans forbud, 229.
12. adelsmænds liv og ære 
255, 258, 276, 302, 305, 
314, 375, 416, 487, 523, 
532. 13. diverse sager mod
adelsmænd 328,332,334,497. 

kontrakt, som er underskrevet 
af en umyndig og upåtalt 
ikke overholdt af nogle af 
underskriverne, ikke anset 
for bindende for andre 30; 
som man har indgåt om 
skiftet af en falden arv uden 
der i at forbeholde sig en 
lod efter sin beliggede og 
nu afdøde søster, er til 
hinder for. at man siden
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kan kræve lod som arving 
efter hende, og det så meget 
mere, når man kun for sit 
eget vedkommende har del

taget i omkostningerne for 
arveladerens begravelse, 37; 
kontrakt om forlig, som skal 
være mæglet af landsdom

meren, ikke tillagt gyldighed 
mod en parts benægtelse, da 
den ikke var underskrevet 
af landstingsskriveren eller 
gjort til selve landstinget, 
310; parten i en sådan om 
godsskifte kan ikke fritage 
sig for sin forpligtelse ved 
at overdrage godset til sine 
born 363; kendes ugyldig 
pågrund af misligholdelse 53. 

korn på stubben regnes for 
løsøre i søskendeskifte 439. 

kost og tæring idomt indstævnte

efter rigens ret 102, 109, 
112, 119, 241, 250, 545, 
549, sagsøgeren, som ude

bliver under forfølgning 
med rigens ret og dele, 98; 
tilkendt en dommer efter 
påstand (rec. 1558 § 8) 14, 
71, 124, 127, 134, 138 f., 
142, 145, 153, 156 f., 170, 
176, 198, 218, 392, 403, 
405, 414, 474, 504, 527, 
uden påstand 131, 146, 152, 
166. 510; tilkendes af dom

mere, hvis dom stadfæstes, 
kun dem, som møde for ker, 
170, 459; tilkendes til

trods for påstand ikke en

sådan 74, 178, 405, 430; 
hverken påståt eller tildomt 
en dommer, hvis dom stad

fæstes, 16, 193; idomt sag

søgeren, som udebliver fra 
krr, 337. 412, 431; derfor 
frifindes sagsøgte, som til

byder at rette for sig, 456; 
tilkendes én af en i sagen 
inhabil person (hustru) ind

stævnt part 103, rigens 
kansler, som har været hid- 
stævnt under en sag om 
låsebrevs gyldighed, 12, 25, 
borgemester og råd. fordi 
de med urette ere sagsøgte til 
skadeserstatning for et ud

givet tingsvidne, 76, en dom

mer under appelsagen, fordi 
sagsøgeren ikke har bevist, 
at have lidt nogen skade, 
506; ophæves 149, 178, 442; 
eftergives af ridemænd 163; 
pålægges til trods for på

stand ikke en dommer, hvis 
dom underkendes, men den 
part, som har erhvervet 
dommen, 19; pålægges uden 
påstand en dommer, hvis 
dom underkendes, 43, 301, 
310, 314, 343, 465, 545; 
inddrives, skont den ikke er 
pålagt ved dommen i hoved

sagen (om genbrev mod en 
låseforfølgning), 3; sag der om 
henvises til gode mænds af- 
gorelse 528.

kvægmærke 151, forvanskning 
deraf 152 f. x

36*
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købebrev, som ikke er efter
fulgt af skøde, i sammen
stød med pantebrev 444.

køber, som har købebrev på 
en fast ejendom, kan kræve 
nöjagtigt og utvivlagtigt 
skøde på den og dens tillig
gende 186 f., 222, 365; 
dommes til at betale købe
summen, skönt han ikke har 
fåt skøde på den solgte 
grundejendom, 517.

könsed 11, 13, 219, frifindelse 
derfor 169 f., se: tyltered.

landebog i Halland påkaldt 
414—16.

landemode i Fyn, dets dom af 
29. novbr. 1605 appelleret 
171, 176.

landsdommer henviser sag om 
betydning af kgl. skøde og 
privilegium til krr 178, 
191; pådommer sag om vold, 
begåt af adelsmand mod ejer- 
mænd under udøvelse af 
deres hverv, 182; hans under
skrift får först gyldighed, 
når den ledsages af lands
tingsskriverens, 310; frifindes 
under apellen af hans dom, 
da sagsøgeren ikke beviste 
at have lidt nogen skade 
ved hans dom, 506; blander 
sig i en manddrabssag 508, 
523.

landsting, skænderi der 256; 
der til hjemvises en sag 323; 
for Halland i Falkenberg 
509.

landstingsdomme appellerede 
fra: Hal land 325, af 14. 
juli 1604 s. 73; 27. oktbr. 
1604 s. 146; 18. jan. 1606 
s. 147; 22. juni 1606 s. 
427; 29. novbr. 1606 s.
309; 24. jan. 1607 s. 145;
11. juli 1607 s. 143; 12. 
septbr. 1607 s. 150; 2. apr. 
1608 s. 300; 29. juli 1609 
s. 503; 20. avg. 1609 s. 
311; 1G. febr. 1610 s. 505, 
509; 21. juli 1610 s. 414; 
4. maj 161 ls. 400; 8. avg. 1612 
s. 404; 12. avg. 1612 s. 
405; 22. avg. 1612 s. 413. 
— Langeland af 11. mårs 
1612 s. 397. — Låland 
og Falster af 1606 s. 158;
12. mårs 1606 s. 154; 9.
apr. 1606 s. 165; 22. oktbr. 
1606 s. 155; 11. mårs 1607 
s. 157; 7. oktbr. 1607 s. 
176; 10. avg. 1608 s. 342; 
12. avg. 1612 s. 431. — 
Skåne u. d. 153; af 9. juni 
1604 s. 223; 13. oktbr.
1604 s. 163; 10. novbr. 1610 
s. 402. — Sælland af 27. 
novbr. 1604 s. 151; 11.
decbr. 1606 s. 152. — Vi
borg af 28. avg. 1591 s. 
218; 9. apr. 1603 s. 69; 
27. avg. 1603 s. 69; 22. 
oktbr. 1603 s. 69; 23.
novbr. 1605 s. 140; 1. mårs 
1606 s. 136, 142; 15. mårs 
1606 s. 139; 30. avg. 1607 
s. 131; 7. septbr. 1607 s.
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129; 26. septbr. 1607 s. 
124, 127; 27. septbr. 1607 
s. 138; 12. mårs 1608 s. 
120, 131; 21. oktbr. 1609 
s. 412; 24. novbr. 1612 s. 
390.

leje går for eje til fardag er 
ude 362.

livsforlæningsbrev, se forlæn- 
ingsbrev.

livsvarigt fængsel, dertil dom
mes adelsmand 267.

lovbydelse 400..
lovdagsbreve, læste urigtigen 

til herredsting og i forfulgtes 
hus, 247.

„loven“ påkaldes som hjemmel 
for: at lod står og jævned 
går 28, at man bøder 3 mrk. 
for logn 148. Lovens 2,27 
anført 344.

loven, resessen og udgivne 
mandater, som udtryk for 
„lov og rettt 28; loven, re
cessen og kongelige domme, 
ligeledes 190, 434; loven og 
recessen, ligeledes 200, 430. 

lovfældt mand dommes den at 
være, som unddrager sig 
for at præstere en idomt 
tyltered, 349; han kan ikke 
være værge 383; hans skøde, 
gjort i henhold til indførsel, 
er ugyldig 299 (jfr. fordelt 
mand).

lovhøringer udmældes af den 
ret, som pålægger eden, 9, 
84, 192, 314; udnævnes af 
kongen 348.

lovværge stævnes sammen med 
enke 56, 61, 71 f., 77 f., 
89, 95, 97, 103, 197, 201, 
330, 335, 339, 341, 347 f., 
350, 352 f., 357, 359, 366, 
445, 454, 474, 495, 505, 
507, 514, 516 f., 543; med 
hustru 511; ikke sammen 
med enke 351; hans mynd
ighed med hensyn til enk
ens retshandler 239; hans 
samtykke til en af en umyn
dig pådraget gæld behøver 
ikke nødvendig at konsta
teres ved, at han har for
seglet og underskrevet gælds
brevet, 358.

lybsk ret gælder i Tønder 142. 
lås, dom i forfølgning dertil 

99, 113, 243, 548; lås er 
lovens ende 25; forfølgning 
dertil udsættes (i 6 uger), 
indtil gode mænd kunne få 
påkendt en skeltrætte, 100, 
115; dom dertil appelleres 
til krr 24.

låsebrev, der imod kan indsig
else ikke med rette gores, 
når der ikke i sin tid er 
taget genbrev, 12; lovlig er
hvervet låsebrev kan ikke 
omstødes på grund af mang
lende habilitet hos en hjem
melsmand til noget af 
godset 25.

lænsgods i Pommern 538—41; 
tysk ret derom påkaldt 341. 

lænsmand afstår med kong
ens tilladelse sit læn til
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en anden mod en årlig af
gift 521.

læse og skrive kan ikke en 
adelsmand 24, en herreds- 
foged 313.

læst jord 180, 183.
majestatis, crimen læsæ, 424 

jfr. 426.
manddrab 310, dom der om 

257,375,413; begåt af våde 
397 ; frifindelse derfor 413; 
der om sværge nævninger i 
Halland 413.

maning 5 f., 72, 214, 364; 
ikke overholdt 228, 363, 
366, 406, 432, 434, 507, 
fordi debitor er manet af en i 
anden 506, på grund af syg- | 
dom 507; unødig sagsøgning | 
derfor 441. |

mishandling af tyende, bønder 
og hustru 259 f.

missive (sendebrev), vedgåelse 
af gæld i sådant til tredje
mand ansét for bindende 
overfor kreditor 95; ytringer 
i sådant til tredjemand gælder 
ikke overfor formeligt revers 
135 jfr. 138.

modregningsindsigelse forkastet 
65, 76.

mora creditoris 510.
mord 532.
morgengave 169, 215, 335,

517; pantsætning derfor 216. 
mulkurv med lås anbringes på 

et tjænestetyende 259 jfr. 
264, 271.

mundsprog, gement m., ord og

regel påkaldes til støtte for 
en dom 156; anføres 272.

mønt, sag om, i hvad slags 
mønt en gæld skal betales, 
546.

narviske varer (varer fra Narva), 
handel dermed 13.

nederfældig 298, mæles den 
udeblivende sagsøgte i for
følgning med rigens ret og 
dele H, 111, 248, 291, 
373, 537, 548; mæles den 
udeblivende sagsøger 98, 
537, 549; mæles den, som 
ikke præsterer en ham på
lagt tyltered 130 jfr. 384.

norske lov 1604, deraf anført 
udf. balk. 3. kap. s. 481, 
486; mandhælg. balk. 2. kap. 
s. 481, 486.

notarialinstrument, udenlandsk, 
taget for gyldigt bevis uden 
hensyn til rec. 1558 § 14 
s. 539 jfr. 541.

Næstved bys privilegium 1451 
s. 178.

nævninge, femten, sværge om 
manddrab i Halland 413.

Odense bys privilegium 1477 
§§ 10, 17, s. 209, 254.

offenlig ejendom, sag om ind
greb der i 115—19, 210.

offenlige protokollers bevis
kraft, se byens bog, rigens 
registrante, rådstuebog.

ofring, tage ved o. at ville 
rede for sig for en tiltale 
534 f.

oldinge 342, sværge skel i
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overværelse af ridemænd 100, 
for dem føres vidnesbyrd 100. 

overfald i mands hjem med 
en langbøsse 105; på stævn
ingsmand under stævnings 
forkyndelse 507, sag der om 
henvises til lænsmandens på
tale 525.

pant givet i en guldkæde 67, 
226, i et guldarmbånd m. 
m. 226; panteret, som er 
overdraget af en inhabil per
son, bliver gyldig efter 20 
års forløb 194; dom til ind
løsning af underpant (o: 
hånd pant) i løsøre 226; 
pant i fast ejendom per mo- 
dum forvæth 231, 287; ejen
domsdom på pant i fast 
ejendom 232, 522 (af denne 
beskaffenhed ere ikke dom
mene s. 287 f. og 361 så
ledes, som antaget af Matzen 
i Panterettens historie s. 
352 anm. 3); ejendomsdom 
på pantsat gods, hvis ind
løsning forgæves er tilbudt 
pantsætterne, 338, 454; pant 
bær penge hjem, denne sæt
ning påkaldt 318. Se: 
følge.

pantebrev, gammelt, anset for 
betalt, da godset ikke har 
fulgt brevet, 320; med gode 
mænds segl under er gyldigt 
uden hensyn til, om pantsæt
teren har en usædvanlig hoj 
alder, 336; i sammenstød 
med købekontrakt 444.

penge, håndskrift, som lyder 
derpå, kan ikke betales med 
gods 219.

pest, deraf dø folk uden sakra
mentet 260 jfr. 267, 269 f. 

pinligt forhør over en trold
mand 107.

prisdommelse af et skib for 
overtrædelse af fr. 13. jan. 
1612 s. 473.

privilegium for Vejle 112, 
Odense 209, 254, Næstved 
178.

præst domt for falsk 166, fra 
præsteembede og sakrament
ernes uddelelse for simoni 
173.

præstekaldelse uden den bedste 
sognemands og hans tjæn- 
eres medvirkning og fore
taget i hans og hans fogeds 
fraværelse er ugyldig 43; 
tilveje bragt ved simoni, dom
mes ugyldig 175; gjort af 
mænd, som ikke have fuld
magt dertil af menige sogne- 
mænd, er ugyldig 281 f.

påstand, kun de der i optagne 
alternativer kan pådommes 
af dommeren 61.

rebning, dertil henvises trætte 
om anpart i en skov 202.

reces, af sådanne anføres: 
1558 § 3 s. 537 f., 547 
(burde være nævnt til s. 
383); §§ 5 og 8 s. 12, 180, 
186, 339, 345, 403, 466 
(burde være nævnt s. 457); 
§ 5 s. 524; § 9 s. 312,.
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414; § lis. 428—30; 506; 
§ 12 s. 19; § 14 s. 396, 
508, 525; § 17 s. 429; § 
20 s. 155, 211, 311; § 21 
s. 379, 523; § 22 s. 399; 
§24 s. 177; §26 s. 176; §27 
s. 99, 342; §30 s. 402 f.; § 31 
s. 178, 394, 416; § 34 s. 
195, 495; § 36 s. 37; § 
39 s. 26, 234; § 40 s. 104; 
§ 43 burde være nævnt s. 
300 lin. 3. f. n.; § 49 s. 
56, 81, 444; § 50 s. 184, 
194, 217, 284, 361, 395, 
464; § 52 s. 122, 125, 191; 
§ 53 s. 10, 120, 123, 204, 
434; § 54 s. 143; § 66 s. 
459; påkaldt som hjemmel 
for, at fornærmelser bødes 
med 3 mrk., 149. — 1576 
§ 1 s. 12, 180, 186, 339, 
346, 403, 466; § 4 s. 413; 
§ 5 s. 150; § 12 s. 32, 35, 
96; § 14 s. 37.

repræsentationsret, bor ns, ved
taget mellem søskende 324. 

res judicata, principet der om
58, 61, 68, 184, 218, 389, 
404, 452, 465, 467, 540.

retløs, se: tre mark (jfr. sag
register til Samling 1595— 
1604).

Riberartiklei' 1542 § 1 s. 39. 
Riberret, 1269 § 32 anført 21.

— 6. kap. anført 115, men 
bestemmelsen genfindes ikke 
i de trykte udgaver.

ridefogeds kompetence til at 
bortfæste en kirketiende i

lænsmandens navn 391; bor 
stå til rette for et uden be
rettigelse udstædt tiende
fæstebrev 392.

ridemænd skulle granske og 
eventuelt ride marke- og 
skovskel 100; deres ind
førsel indstævnet for krr 
160, 457.

rigens dele, instruks til at for
følge, påkaldt 12, 25; burde 
være anført til 244.

rigens forfølgning, bor ikke 
overgå den, som vil rette 
for sig, se: fr. 19. mårs 
1282; stanses (i 6 uger) for, 
at indstævnte kan rette for 
sig hjemme 1, 103, 105,
107, 110, 246, 252, 293, 
373, 544, 547, forlig kan 
forsøges hjemme 535, for at 
dom kan gå til byting og 
landsting 106, til landsting
108, 242, 246, 248, til by
ting 371; dermed søges en 
gås udleveret 535; må ikke 
opholdes af sagsøgeren, hvis 
den skal have betydning 
overfor sagsøgtes transakt
ioner, 501; ejendomsdom på 
gods, i hvilket man dermed 
er indført, gives af krr 66, 
90, 158 f., 223, 225, 281, 
289, 341, 354, 361, 401, 
426, 440,476, 502; deri tager 
forfulgte stævning, da sag
søgeren ikke gor det, 109, 
380; annulleres, fordi lov
dagsbrevene ikke ere rigtig
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læste, 247, fordi sagsøgeren 
både gor påstand på betal
ing og på indførsel i pantet 
381, fordi sagen falder i 
rette en helligdag 383, 537 
f.; den, som har sådan over 
debitor, har fortrinsret for 
de øvrige kreditorer 562.

rigens kansler tager med part
ernes samtykke sagen for 
for tægtedagen 99, 101; til 
hans kendskab til udenlandsk 
ret henvender en part sig 
541.

rigens registrant eftersét ex 
officio 369 f.

rigens ret, der i bor ikke være 
hvile 298.

rostjæneste bor udredes for
holdsvis af køberne af en del 
af en ejendom 451.

rådstuebog (jfr. bysbog) 21. 
romningsbrev, den, som der 

med er fredløs gjort, behand
les som fældt mand 370.

romningsmand skal af kongen 
have oprejsning på sin fred 
370.

Sagsøger, som vil angribe en 
besidders ejendomsret, skal 
møde med sine beviser (jfr. 
D. L. 5. 5. 3) 190.

samfrænder, til deres dom hen
vises en sag om storreisen 
af den en umyndig tilkom
mende arvelod 31; deres 
dom 68, 72, 78, 109, 202, 
290. 328, stadfæstet 80, 234, 
af landsting 164.

sandemænds tov kasseret af 
kbr 399.

segl og ror fratages skibe, som 
losse og lade i en ulovlig 
havn, 209.

selvejerbønder føre proces mod 
en adelsmand 50; ere pligt
ige til at gore ægt og ar
bejde ligesom fæstebønder 
495; deres gårde købes af 
en adelsmand 50, men da 
denne ikke holder den ind
gåede kontrakt, kendes den 
ugyldig 53.

selvtægt 301. 
sendebrev, se missive.
sentens, domsslutning 136. 
simoni 171—76.
skandskrifter og paskviller ind

smugles i Sverrig 17.
skadeserstatning idomt 73 f., 

for misligholdelse af en kon
trakt 451; tilkendes ikke, 
med mindre man beviser at 
have lidt skaden, 76.

skeltrætte 99, 111, 113, 180 
—84, 187, 456, 466, 476; 
henvises til gode mænds på
dømmelse 100.

skifte (dødsbo), sag der om 26, 
316.

skrivefejl tillægges ingen be
tydning 104, 113.

skolen i Århus har en årlig 
kornindtægt af et præstekald 
„til en bekendelse“ 44.

skovhugst, sag der om 91. 
skånske kirkelov § 15 s. 149. 
skånske lov § 33 s. 146; §
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35 s. 147; § 181 s, 402; 
§ 201 s. 416.

skøde, formular dertil 91; af 
borger, som ikke er gjort til 
tinge, er ugyldigt 396; af 
adelsmand, som ikke er 
underskrevet af gode mænd, 
er ugyldigt 432; som er 
underskrevet og forseglet af 
gode mænd, selv om dette 
ikke er sket samtidig med 
udstædelsen, er gyldigt 434 
(jfr. reces 1558 §49.). Se: 
følge.

slægtnavn; som sådant gives 
en kvinde af de Strange- 
sonners slægt navnet Strang- 
esdatter, skont hendes fader 
hed Klavs, 225.

sognevidne 113.

sone, forhandling om en sådan 
for manddrab 377.

spanske kappe anvendt af en 
adelsmand mod et tyende 
264.

stadstjænere give varsel 523. 
stob, forgyldt med våben på 

272.

stokkenævn 117. 
stolestade, trætte derom 339. 
strudsæg, beslåt, 272. 
stævning, deri skal altid alle 

søgsmålsgrunde opregnes 154; 
opskrift derpå beviser dens 
lovlige forkyndelse 502, 509, 
512—17, 522, 528 f.

svigerfader er pligtig til at 
tilstille sin svigerson på 
dennes hustrus vegne en

fortegnelse over sin afdøde 
hustrus gods 337.

sygdom, smitsom 70. Se: pest, 
sælger, som har overdraget 

den af ham afhændede ejen

dom til tredjemand, bor til

bagelevere, hvad der er er

lagt af købesummen, og det 
på resten modtagne gælds

brev 203; som sælger det 
gods, en skifteudlodning lyd

er på. bor efterkomme hand

elen, skont køberen vidste, 
at noget af det i lodden 
nævnte gods var solgt for 
mange år siden, 435.

sællandske lov, Eriks, deraf an

ført 1,27 s. 334; 2,27 s. 32; 
3,9 s. 334; 3,22 s. 151; 
3,54 s. 151.

søgneting 296.

søret 1561, deraf påkaldt §5 
s. 58; § 39 s. 503; § 51 
s. 60; § 53 s. 503.

søsag 58—61, 358, 503; sø- 
og handelssag 358.

tiden bestemmes efter, hvor 
mange lys der var blevet 
brændt om aftenen, 376.

tiende, trætte der om 84, 459, 
547; ydes i kærven 391.

tilbagevirkende kraft kan ikke 
tillægges forbudslove 519.

tilgivelse for begåt forbrydelse 
meddeles af kongen på råd

ets forbon 184.

tingbøger, udskrevne, opbevares 
hos lænsmanden 427, 429 
jfr. 431.
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tingskriver dommes for falsk 
bl. a. fra tingbænken og til 
ikke at sidde i dommers 
sted 427.

tjæner, utroskab af en sådan 
107.

tockeskifte, betydningen der af 
26—30.

Tors artikler, der af påkaldt 
den latinske tekst § 15 s. 
78, § 40 s. 125; den læng
ere danske tekst § 22 s. 
125.

tre mark, lægge tre mark på 
tinget, fordi man ikke kan 
få ret af tingfogden, 538, 
jfr.: retløs.

troldmand henrettet 107.
tyltered pålægges ved dom 9, 

83, 129, 192, 317; se:
konsed.

udeblivelse af indstævnte be
virker, at han dommes efter 
sagsøgerens påstand, 77, 94 f., 
97, 158 f., 203,209,221,223, 
225—27, 232 f., 283, 288, 
336, 341, 347, 357, 363, 
366—68, 501 f., 509, 512 
—17, 522, at han taber
sagen, til han stævner på 
ny (rec. 1558 § 5)363, 368; 
af sagsøgeren bevirker, at 
denne taber sagen, til han 
stævner på ny, 337, og skal 
give kost og tæring 412, 
431, 451; jfr. nederfældig; 
som sådan behandles util
strækkelig forfaldsanmæld- 
else 67.

udgang fra en ejendom i Købh., 
trætte der om 498.

udlændinge ere sagsøgere for 
krr 19, 468, sagsøgte 228. 

udsættelsesforretning mod en 
lejer udføres ved en bys- 
tjæners hjælp 22.

umyndig, handel med en sådan 
omstødt 62, 72.

undersåtlig troskabsed, brud 
derpå straffes som crimen 
læsæ majestatis 426; tilgives 
478, straffes med odels for
brydelse og fredløshed 487; 
derfor skal man være i 
kongens minde 480.

uskikkelighed i retten 105.
Vedgåelse af sin gæld, debitors, 

i brev til sin foged anset for 
bindende overfor kreditor 
95; grundlag for dom 352. 

vedligeholdelse af en gård på
lægges en lejer, som af tid
ligere ejer har fåt fritagelse 
for leje på 10 år, 139 jfr. 
239—41.

Vejle bys privilegium 112; bor
gere der kunne kun tiltales 
til bytinget 112.

vidner stævnes for krr 206, 
føres for krr 206, 304.

vidnesbyrd om hørte udtalelser 
behøver man ikke at aflægge 
tre år efter 77; om en for
brydelse kan ikke kræves 
ført på færsk fod for, at 
det skal være gyldigt, 526. 

vin, som ulovlig er blevet op
lagt, konfiskeres 193.
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vitterlig gæld 69, 72.
vold udvist mod ejermænd, 

som ere på veje til at gore 
sit tov på åstedet, 181.

„volde“ i Jyske lov 1,33, be
tydningen deraf 228.

voldgift 405.
værge forlanger dom over sig 

for at fri sig for ansvar 
overfor de umyndige 326; 
beskikkes af kongen 109, 
200, for born, hvis fader er 
domt lovfældt at være, 383; 
den fødte værges ansvar i 
anledning af de af hornenes 
moder som enke foretagne 
dispositioner 295.

værgemål, sag derom 9, 109, 
198, 200, 294, 328, 332.

værnetinget retter sig efter en 
mands ejendomsgård uden hen
syn til, om han måske bor på 
et andet sted, 431.

ære og læmpe, dom derpå for 
gæld 538.

ægteskab indgåt mod værgens 
vilje 228.

æskning, foretaget pågrundlag j

af håndskrift 103, 108, 110, 
136, 247, 387—89, 543, af 
dom 58, 102, 109, 245,
291, 294, 370, 381, 383, 
385, 538, 545, af krrs dom 
250, 292, af voldgiftskend
else 251, af købmands regn
skabsbog 75. 108, af notor
isk bestående fæsteforhold 
84, tjænesteforhold 247; er 
udgangspunkt for forfølgning 
med rigens dele 1,2, 3, 98, 
100, 103. 245, 247, 292, 
535, 538; dermed gores en 
forpligtelse til at holde 
skifte gældende 292, til at 
udlevere en gås 535; be
tegnes som en fordeling 
136; foretages til byting og 
landsting 292; nægtes stædt 
af herredsfogden, da der 
ikke føres bevis for søgs
målsgrunden, 518; kan ikke 
fås omstødt til landsting, 
når ikke den dom, hvorpå 
den støtter sig, er appelleret 
540.

Hksenhandel, ulovlig 309, 525.
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(Forklaring gives med løbeskrift, se i øvrigt indledningen til Doms
samlingen for 1595—1604. — Mndt. o: mellem-nedertysk; mht. o: 

mellem-hojtysk; ht. o: hdjtyskj.

Abildhafve 445 f., 450. 
adelgade 119.
adkom, adkomst, a. och skiøde 

327.
ådre?, dend stoere ådre, af 

aderen, forskrefne gamle 
ådre 113 f.

adskillig, forskellig, 415. 
afdømme, afskaffe ved dom, a.

gierdet och det led ved 
Opagergaard 477.

afhandle, slutte overenskomst 
om, a. det lovmaal 12.

afhænde sig noget 329.
aflegen, fjærn fra, fra andre 

steder vit a. 478.
aftegning, afregning, regnskab, 

373.
afligning, fordeling, reparti

tion, 102.
afmerke, forandring af (kvæg) 

mærke, a. och forvandeling 
152.

afsige, lade sig a. med arf oc 
gieid 162.

afsked, aftale, 499.
afslette, udslette, 24. 
afspendig, frafalden, 417.

afstene, mærke af med sten, 
a. en vei med sten oc pel 
181.

afstaae, opgive, saadant at 
skulle a. 173 f.

alder, af alders 476 f. 
aldenneste 327, allenniste 93, 

164, 185, 395, 424.
aldminding, fælles jordejen

dom for et storre antal 
ejere, 189, 325.

amectich oc svag af sorrig 62. 
amode, føre på regning, 170, 

jfr. anmode.
anboden, tilbudt, 408, 410. 
anbaaren, sine rette a. møderne 

arv 242.
anvending og bekostning 351. 
angerfuldgifven, sorgfuld, 60. 
anhengig, giøre sig bønderne 

i sagen a. 175, 417, 419.
anleide och forføre 420, mht. 

anleiten.
anleiding, anvisning, 418, 425, 

487.
anmode en hofmod oc fortred 

181, spot 228, 237, ingen 
nogit ærerørigt 301, hinde
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slig beskyldning af had och 
afvind 410; hvis en kønsed 
skulde anmodes dem 192. 

anse, ænse, 172.
anstand, tilstand, situation, da 

haver det verit en erbarme- 
lig oc jammerlig a. baade 
med skipperen oc folkit 
(nml. at opholde sig på en 
øde holm) 60.

antage, modtage, 20. 
appeteker 317.
arre 45, 288, 548, modsættes 

hafre 435; gaase arre 548. 
arrild, gammel tid, jfr sagreg. 

arilds tid, af a. 179, 185. 
arfvesiddendis, ht. erbgesessen, 

269.
arfvesvig 55. 
arflist 237, argelist 365. 
baglast, ballast, 468.
balk, se tornebalk. 
banghed, ængstelse, 60. 
bedage, give zidsættelse med,

374, 388.
befelhebber, mndt., 479, 482, 

485, befellighebber 479.
beflitte sig deden 277, beflit- 

tige sig der heden 278.
befredige, ht. befriedigen, 

stille til freds, 406, 408, 
538.

befrie, mndt. bevrien, ægte, 
409 f.

befritte og forespørge 427. 
beføre sig med, rådslå med, 

94.
begreb, indhold, et kort b. af 

et tingsvidne 15.

behafte, arrestere, 418; behaft
et med løfter for hanum 531. 

behjælpning, mndt. behelpinge. 
296, sig til b. 186.

behollendis, hvad der er i be
hold, hafve noget b. goeds 
242.

behøering, måske fejl for: be- 
høerinde, videre gods dr. 
K. til b. 53.

bekiendelse, give aarlig 1 pd. 
korn til en b. 44.

belove, love, 185.
bemelding, efter haandskrifts 

b. 126.
benegte en noget, 144.
beng, bænk, 276.
benkebref, et hjemmegjort og 

derfor ugyldigt skriftligt 
vidnesbyrd jfr. reces 1558 
§ 14 (Kalkars forklaring 
er unöjagtig) 33, 117, 187, 
495 jfr. stofvebref.

benævnt tid, fastsat tid, 161. 
bepligte sig til 33, 136, 331. 
beredde, frelse, 60.
beridning, forberedelse, 479. 
beschedige, ht. beschädigen, 

481.
besegle, forsegle, 35.
besichtning, tage aastederne 

udi b., tage syn paa, 100. 
beskatte, pålægge som afgift, 

262 f.
beskeden, vilkår, løfte er med 

388, fordre b. der om 17; 
hans b. vor ikke der, han 
havde intet der at göre, 
378.
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beskede, måske skrivefejl for: 
beskedige, ht. beschådigen, 
b. og overdrage med brand 
482.

beskede, give befaling til, b. 
samme bunde at skulle 
møde 410.

beskrifve, optegne, 15.
besnelle, overliste, b. os med 

arfvesvig fraa voris arf 55.
bestendig. mndt. bestendich, 

vedgående, 18, 133, 428
etc.

bestille, stille op, b. alle 
fruens piger omkring samme 
smid 265.

bestaa, vedgå, 22.
besverge, besvære, 68. 
besværgelse, svergen, ved ed oc 

b. 153.
besøge, ansøge, 171.
bevare sig med samme bispe- 

gaard 20, med at tage nogit 
kald 40, give sig af med.

bevisning, dokument, som tjæner 
til bevis for noget, esk- 
nings b. 75.

bevonne, bebo, 362.
bierring, det som høstes, aufvel 

ocb b. 274.
billighed, vere med ingen b. 

104.
binding, fag (af et hus), tre 

bindinger hus 52.
bing, korn eller melkiste, to 

binge til told (af malet 
korn) 437.

bister, mndt. bister, hvad der 
er veget fra den rette vej,

b. kaas ock falsk gidsning 
504.

biude, de havde bødet til at 
angribe 481.

biurde, byrde, trengsel oc b. 
51.

blaa, sort, b. som en kiels- 
bunde (keddelbund) 262.

boelgalt (eller bolsvin), et 
hjemme (på bole) opfødt, 
og derfor bedre fedet svin, 
der gives i landgilde, i 
modsætning til et skov- 
(olden)svin, der fedes på 
olden i skoven, (Kalkars 
forklaring er urigtig) 48, 
435.

bopendinge 89. 
borgerstuve 446.
brast, skade, b. oc skade 76. 
bredelse, bredde, 92.
brofjæl 9.
brugelse, brug, 50, 53. 
bræk og mangel 138, mht. 

breche.
brøde, brøde, 254. 
bukskind 469, 471.
by, samme bref er ulouglig 

kommen til byes 187.
damsbund 19, se Kalkar: 

damsbånd.
deden, derhen, 410. 
deder, ht. thåter, 399. 
degentrouf 422, deientrouf at 

bruge til grynmaalen 437, 
dejtrug.

dele (Secher: om vitterlighed 
og vidnebevis 1, 14.) 134, 
142, delen, der efter dref-
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ven er, 133, 139, med dele 
lougforvunden 210.

delsbrev (a. st. 1, 16.) 112, 
131, 144, 369.

delsvinde (a. st. 1, 16.) 107 f., 
117, 119, 338, 369.

dige, uklart om s. 395: ud 
til digen., sigter til grav 
eller jordvold.

doder och gierninger 534.
dom, ret, domstol, paa lands

tinget fordomb76, til tinge 
oc for dom 145, for ting og 
dom 156, for dom och ret 
310, til højere dom 466, 
jfr. tingsdom.

dragis til minde 77.
dreflig, mndt. dreplik, betydelig, 

en d. stoer trette oc skade 
225.

drippe, oldn. drjupa, lude, 
toppen dripper 456, jfr. 
rinde.

drue, bevise, 105.
duligen, med duelighed, om 

de trolligen och d. vilde 
hafve standen bie 479.

durchstaaende vind, komme 
med en d. v. 491.

durchtog 489.
dør, sette bag dørren oc for

glemme sin adelige herkomst 
307.

dørgericht, ht. thurgericht, 
dorkarm, 438, 446.

dørk, dørken oc pompen (i et 
skib) 60.

edle oc fuldgiøre sin lov, 9, 
11, 130, 148, 318, 346,

samme ed at edle 84, 109, 
192, hafver edelit hans 
kønsed 220, edle och epter- 
komme en contract 325.

efterdel, ht. nachtheil, 474. 
eftertale os ilde 420.
ege, båd af udhulet træstamme, 

415.
eigen, egn, 34.
eigensinding och forsetlig uly

dighed 481.
emb, Uge, embt got guods 

275.
endel, 393, afmærke ejendom 

til e. med sten, stabel, grøft 
eller særmærke 183.

endeis mark 183, endels fiskeri 
393 f., egendels skov 30.

endelangs, skovene. 114, legge 
spyde och forke tvert och e. 
ofver grafven 261.

endvige, entvige, fravige, 274, 
380.

enkende 546, paa dend e. 
visse summa 136.

entholde sig hans omgieugelse 
265.

entledige, befri for, 230, ent
ledige sig af en manelse 6, 5.

entrichtung och erleging 410. 
erbarmeiig, ht. erbärmlich, 60. 
erbiude, tilbyde, 199, 143.
erholde, stadfæste, e. ved hindes 

æd 98.
eridspenge, arbejdspenge, 288, 

435.
erleging, ht. erlegung, 411. 
erstadige, erstatte, 166, 498. 
efventyr, til største ulycke och
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e. 488, til største uleiglig- 
hed och e. 492.

eventyre sig 60, 479. 
faldsmaal 402.
fald, forringelse, f. paa gaard- 

en 138.
fang, jordtilliggende, 99. 
farsterdatter 33.
farsyster 54, fadersyster 54. 
feile, mangle, 40.
feide, vindfælde, anpart af 

hvis felder forgangen aaring- 
er falden ere 202.

fenkligen, anholde, 18, 483.
fenle, mht. venelin, en hæraf

deling, en jempte f. 480, de
f. norske knechte 480, fenlin 
485 f.

fled, fællesbolig, ligge oc for- 
terre udi f. 12.

fli, give, f. hende hans mening 
54.

flodemaal, flodbund, 19. 
flucken, ht. fluehen, 274. 
foderokse, foeroxe, 435, 548. 
forafskede, aftale, 364, 499. 
forantvorde, overgive, 136. 
forarge, gore slet, dårlig, 450, 

480, gaarden forargis 274, 
forbede, bede for, f. med bøn 

och knæfald 378.
forbide, bie på, f. fienden 482. 
forboden, forbøden, forbudt, 

390, 542.
forborge, skjule, 534. 
forbygge, skade ved at bygge, 

f. sin nabo med hus 115.
fordele (Secher om vitterlighed 

og vidnedsbyrd 1,15) 20, 22.

fordrag, mndt. vordrach, over
enskomst, 412.

fordrage, mndt, vordragen, for
sone, dennom e. mellom at 
forene oc f. 2.

fordre om kundskab, kræve 
bevis, 37, fordre der om 20. 

fordricke, drikke op, 488. 
forestille en en usædvanlig 

forpligt 43, et skøde 249, 
et brev 180 jfr. stille.

forfare, erfare, 16, 82, 100, 
115, 533.

for fer ske en sag, begynde den 
på ny, 342.

forfornet, udgåt (om træ), 
448.

forfylde, opfylde, 60.
forføre, føre bort, f. den kvæg

tiende fra Hestrup kirke 
461.

forgiette, vor g et en, glæm-
me, 416.

forhadis, lægges for had, 274. 
forholde sig utuchteligen med 

løsachtighed 34.
forhverve hannom kald, skaffe 

ham kald, 174.
forkleinering, formindskelse, 

187, 490, 493.
forkort, ske f. k. 24, 108. 
forkrenke, gore skade, 51,527. 
forkundskabe, give underret

ning til, 423.
forredeligen, forrædersk, handle 

f. och skielmske vis 426.
forløbe, forbryde, R. at hafve 

forløbbit sit lif 378.
forløfve, give afsked, 69.

37
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formode sig, formode, 364. 
formerke, werfø, 229, 234, 

285, lade sig f. med noget, 
206.

forpante, sætte til pant, 90. 
forrede sig for samme tiltalle, 

534, rede for sig.
forrette, henrette, 107; besørge, 

f. brefve til bispen 17.
forykke og bortflytte 150.
forskatte, tage skat af, det 

goeds, som under lubsk ret 
forskattis oc er belegen 141. 

forskiude sig hiemb til herreds
ting 49.

forskonsel, skånsel, 486. 
forsnelle, overliste, 247. 
forspildelse, embeds f. 165. 
forstrecke, strække til, hafde 

kunde forstragt sig til at 
betaile 2.

forstrog, forstraag, område, 
94, 392 f.

fortale, tale ilde om, f. os 
foracbteligen 425.

forte 104.
fortenkelig. mistænkelig, 418. 
fortro, have tillid til, alle er- 

lige och fortroede Jemter 
485.

fortrængsel, skade, 509. 
foruden, vere denne ulycke f. 

376.
forundre, undre sig over, 447. 
forvandt, forbunden, den ed 

och plicht, med hvilken de 
os vore forvante 417, os 
med tilforvante 422.

forvaring, sikkerhed, 90.

forvende 1. forvanske, 74, 
raderit, forandrit och falske- 
ligen forvent 427, 429, f. 
hendes ret 151, gaarden 
ødis och forvendes 274. 2. 
anvende 86.

forverge 193 (mulivis skrive
fejl for: forsverge).

forvid, bebrejdelse 95. 
forvikle, forandre, f. sipher 

18 til 19 s. 165.
forvilde, fravende, f. hende 

gaardens ejendom fra 185.
forvunden for nogen sag 10. 
forvundt, jfr. mndt. vorwun- 

den, såret, 411.
forvøste, mndt. vorwosten, 

ødelægge, 258, forvüst 408, 
418.

fraaholde hinde hindes arfve 35. 
frasige, fradömme, 164. 
fratrinne, fravige, f. eller 

emodsige hans formands dom 
405.

fred, tage f. emellom os, 
mægle fred, 257.

fremmerlig, fremrykket, redef. 
til barsel 259, 263.

fremmest, forrest, 181. 
fremtarf 11, 295, 323, 333, 

nogen gode forraad och 
fremtarfve paa samme korn 
273.

frit kiøb, hafde ind vort Mars- 
ens agger for et frit kiøb 
186.

fruer stuve 446.
frugtbarligen, med nytte, 487. 
fuldgiøre, opfylde f. samme
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rostienniste 452, f. dom
men 8.

fuldmægtige, give fuldmagt,120. 
fuldsy ster, 13.
fuldmægtiger, fuldmægtig, 296. 
fæg, klat, plet? jfr. Molb.

Dial. leks. 141, makulerit 
med børneskrift, streger oc 
fægger 14.

fælding, idømmelse af bøder 
(Kalkars forklaring er urigt
ig, ifr- Secher: Om vit
terlighed og vidnebevis 1, 
146—47.), lovmaal paa hans 
fælding og fred 143. 

fælligbunden (gods) 10. 
færdige, i stand sætte, 116. 
føenøed, fødenød, 435, 548. 
føring, mndt. voringe, det gods 

som søfolk kunne tage frit 
med ombord, 59.

geferde jfr. mndt. geverde, 
sætte i fare, festningen at 
anfalde och g. 425.

giel der, kreditor, 70, gieldener 
531.

gemen oc løsactig kvinde 32; 
en utuchtig, g. kvinde 34:
g. sedvane 91; det gemene 
ord 155; blot oc gemenne 
baglast, som er kampsten 
eller sand, 472.

gemenlig 480.
gernes, ht., hendes adelig stand 

ingenlunde g. 265; 277;
contracten icke g. 450.

gevalt 424, 426. 
gieidslagen, en g. mand 297. 
gieile, gilde, et g. svin 152.

giensigelse, modsigelse, 40. 
gierdisgaard eller teppe, gærde, 

509.
gierning, stande i g., være und

er arbejde, 116.
giort sølf 169.
god, erlægge med alle gode 

63; niude vor intercession 
til gode 18.

gruselig, gruelig, 259. 
græsbed. græsning, 465, 476. 
guldsten 63.
gaard, fiskegård, 394; gaard- 

sted 393.
gaasearre 548, se: arre, 
hacke, mndt. hake, et land

mål, h. land 411.
hampestenke, optage hamp af 

hans h. 156.
handel, slaa sig i h. 89. 
handel, handling, unødig h.

emoed sin øfrighed 173. 
handle sig meget ubillig i mod 

en 263.
harm, sorg, drokne sig af ret

h. 263.
harstarrig, halsstarrig, 130. 
hart, ligge h. syg 86, den 

stoere sten h. hoes Klintelid 
99, hart ved en time 397, 
beleigre festningen h. 419. 

hartad 55.
hastighed 272, hastmodighed 

105, hidsighed.
henføre, bortføre, 277, 446. 
hedenlægge 498, hedenty 9, 

85, 134, 324, 387, 394,
457, henty 87, 324, heden
vise 342 f.

37*
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heel, hæl g, lyse sin part af 
Magleskouf udi h. for hver 
mands økse 188 f.

helling, hæling, det at tilhæle 
sig noget, 151, 153, >

helst, når de dem h. behøvede
482.

hende dom, tage dom, 92, h. 
loug af hannom 10, vere 
hans loughøring oc h. hans 
loug 84 (jfr. s. 192: an
namme deris æd.), 

henforrykke, bortføre, 147. 
henvende samme pendinge børn

ene til beste 13.
hefde, holde ved hævd, lade h. 

116.
hærtis ved, være stivsindet, 

116, h. ved at efterkomme 
dom 387.

hjemfødt kvægmærke, mærke 
på, at kvæg er hjemme født, 
152.

hofmod, overmod, bete dennom 
h. oc fortred 181.

holme, holm, ø, 59. 
honnisk, ht. høhnisch, 266. 
hud, struge huden af hannom 

bag paa 262.
huldhed, den h. og trohed vi 

have befundet af hinanden | 
324. i

hustrufader 180, hustrufader- I 
søster 190, hustrumoder 63. ' 

j 
hvedsten, hvæssesten, 256. 
hyllestløs, hjælpeløs, en h.

pige 210. j
hyf, en hoj, 261. j
hægte, icke tiltalt for en med-

forlofver, men som en heg- 
ter, som hafde hegted til 
B.K., for hvis løfte hånd lofvit 
hafde, 224, 226, 280, 314,
329, hægter 77, 97, 203,
224, 231, 400, 426, hægte
brev 314, 346, hægtelse
179, 462, hægtelsebrev 506.

hånd, modtage til troer hånd
330, til troer hende 134. 

haandpending, lommepenge, 12. 
haanhed, hån, 466.
høden, trusel, med truen, h.

oc undsigelse begegne 181. 
høgge, hugning, 509. 
høstruebroder 163. 
ildfork 263.
iling eller klage 342. 
indfange eller begribe en jord 

efter de skel 464 f.
indflikke sig med nogle af 

sognemændene 175.
indgang, indledning, udi loug- 

bogens i. 121.
indhave, indbo, gårdens i. og 

bofæ 192.
indhævde 111. 
indkiøbe sig til prestekald 175. 
indklikke hans forældres navn 

i samme bref 187.
indlager, indeleggere, mndt., 

husarrest, 283, 363 f. 
indmanelse 441.
indpas 296. 
indrømme, 1. rykke, flytte ind.

115,119, 210. 2. overlade,
i. hannom hans gaard 381. 

indserperler 225. 
indsette, sætte i fængsel, 35 f.
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indtegt. et stykke indgærdet 
jord, 344.

indteppe, indhegne, 510.
indvende arfvegods paa sig 

540.
indverie. indvort, 180, 217, 

indvorde 393.
indvisning, udlæg, 530.
irring, tvistige irringer 169 

f., 302, 355, 366, irung 438. 
Jamling, i saa lang tid mere 

end j. at hafve standet 123.
jucken, mndt., hujen, 378.
yder, de svenskes øgenavn for 

de danske, de norske jyder
483.

kammers 13.
keise, 38.
kielsbunde, keddelbund, 262. 
kiltebond, bånd til at opkilte 

skørter med, 271.
koldingskib 491.
krakel, mndt. krakele, larmende 

skrig, 185.
kramsenkleder 384.
kundskab, erklæring, 327. 
kvede, synge, 262 f., 271. 
kvegsmerke 153.
kynde løsen 49. 
kyndeløsning 47. 
kyndermisse, kyndelmisse, 395. 
kaar, kåring, niude det første 

val oc kaar 39, kaar oc 
elects 40.

kiøbebref 444, modsættes skøde 
186.

kiøbsvend, handelsbetjænt, 471. 
landkøb 369.
landsaatter, mndt. landsat en,

beboere af et land, 419, 
421 f., 423.

langdrægtighed 150.
last, forseelse, uden nogen be

vislig 1. 171.
lederstang, stang i det en stige 

lignende sidestykke i fading
en på en tremmevogn jfr. 
mndt. ledder, det nævnte 
sidestykke, 277.

legome 259 f.
lempe, ære oc gode 1. 77, 309, 

428;lempe deresuenighed277.
lide epter en 256 f.
lo, skibet laa under lo land 

oc flade grund 59.
lod, gaa paa lod 29, tilfalde 

paa lod 30.
lodne, saa vit hans lod der 

udi kunde 1. 12, 35.
lodregning, beregning over 

arvelod 197.
lovagtig 153.
lougbøder 201.
loven og vissen 1. 
lougforvunden 11, 262. 
louggang, ed med mededsmænd 

404.
loughøring 9.
lovkiøn, lovkyndig, 298.
lovmand, den, som præsterer 

tyltered, 404, mededsmand, 
144 f.

lougmaal 12, 138, 143. 
lougrig? 526.
lyd, lød, kiende sligt kveg paa

1. oc vonlige merker 153. 
lyst, ved gilder, drik, gestebud 

oc stoer 1. ofvertale 175.
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løsekynde, forkynde opsigelse 
af et forhold, lade lovlig
l. paa saeme gaard 49.

madskabi, fællesskab, 211. 
madstud, 263.
mag, bekvemmelighed, for deris

m. , udedrift oc gresgang 
skyld, 188 f.

magevej, genvej, 460. 
magtsbrev, fuldmagtsbrev, 140. 
mandfest, lovet (om en kvinde) 

til en mand, 10.
mandslet, mndt. manslacht, 

manddrab, 278.
markemode, markegrænse, ind

en alle fire m. 185.
medbefelhebber 417, se befel- 

hebber.
medhaftet, sygdom, han havde 

været m. 219.
meneids, menederisk, 272. 
mindelighed, forhandle dennom 

emellom til m. 31.
mod villiger vis, mndt., motwil- 

lich, 181.
motvillighed, mndt. motwille, 

afskaffe saadan m. 398.
moksen 51.
morster 287, 326, 453, mor

søster 194, 452.
mulkurfve, en, 259, 264, mul- 

kurf 267.
mundhof 309.
mundsprog, talemåde, 155. 
munitere, 480.
mødsommelig 25. 
møllestefning, opdæmning af 

mølledam, 19.
mørkning, en aften i m—gen 262.

llafngifve en forsagt dag 242. 
nederbryde 118, nederdempe 

al ting e mellom dennom 278. 
niude til gode vor intercession 

18.
noksom 117.
nordest, nordøst, 99. 
nøttelig 81.
Oldarv 125, enten af arv eller 

o. 219.
oldenskof, modsættes*, under

skof 456 f.; oldentræ 91.
ombede 285, 435 etc.; ombringe 

penge 274; ombære, und
være, 258; omgaa, omgås 
med, han haver emoed ald 
christelig skik omgaait samme 
kald 174; omkost, mndt. 
unkost, omkostning, 102.

omsier 181.
opberge skatter 390, jfr. mndt. 

ophoren.
opdrage, overdrage, 73, 90, 

299, 330 etc.
opdragelse, overdragelse, 299. 
opelst, opelsket, 402. 
opførdre, lade hinde o. paa 

gaarden 34.
ophouf, ophav, 424.
opladelse, 73.
oplegge oc betale øl for dem 

(gæsterne) 173.
opskrift. 1. udskrift på et 

brev, 17. 2. optegnelse i
en bog, 20, 104.

opskrive, opsige (penge), 456, 
o. penge med rente under 
indmanelse 72.

opskrivelse, opsigelse, 72, 543.
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opskuve til højere dom 466, 
henvise til hojere ret.

opstaae, saa lenge at op« med 
vor oc rigens forfylling 248, 
bør med denne sag at o. 
och beroe 505.

optænde lys 397, tænde lys. 
ord, i skulle hafve o. der om

40, komme til ords 229, 
holde ordet over hend
es husbonds begravelse 238. 

ordele, mndt. ordelen, domme,
48 f., 63, 69, 72, 290 etc. 

ordeling, mndt. ordelinge, af
gørelse, dom, være til skifte | 
og o. 370.

ordrift, fri o. og græsgang 465. 
orriges, nojes med, 106. 
overbødig, være o. at betale 24. 
ofverdrage, de ere med brand 

af tienden ofverdragen 486.
ofverdaadighed, giøere det af 

stoer o. 376.
ofverdaadeligen oc slemmeligen 

378.
of verfaldende, uden al o—s 

skade og nøds trang 334. 
ofvervold, vold, 265, 275, 525. 
ofverse, efterse, 429. 
ofversmitte væggene til haanhed 

och spot 446.
orvis eller nøjes med 249. 
pak, bundt, det p. brefve 18 f. 
pante, modtage i pant, 48. 
peckelin, et slags toj, 351. 
pericletere om lifvet 18. 
perlament, komme i p. 411. 
perleforreye, den guldkæde og 

det p. 236.

pernelleverk 438, 446.
perplex, vi befinde denne sags 

leiglighed møget p. 542.
persille, mndt. persel, stykke, 

197, 242, 359.
placere, maculere och p. 24. 
plat ingen 489.
platse og stævne de 12 ejer- 

mænd 183.
pleie liiemmelsbøder 17 f.
plichtiug 323, 331, 333, 337, 

hannom en pligtich at svare 
der til 92.

pracker, mndt. pracker, tigger, 
420.

prakticker, forrederske pr. 419, 
423.

pratickiske ochforehafvende an
slag 417, praktiksk angivelse 
308.

profoB, guds død p., en ed, 
242.

pusamentmager 362.
paaskrifve, saadant med urette 

at være honnom paaskrefvit 
172.

paate, sigte, 6.
raft, mndt. rafter, stang, til- 

refve (udlægge ved rebning) 
med reb och raft, 402.

rebdret jord, med reb udmalt 
jord, 111.

renshud 469.
ret, annamme til sig paa en r. 

168, med alle rette 190, 
nedsætte på en ret (depo
nere) 379.

retgøre værgemålet for J. M.s> 
børn 109.
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rinde, saa vidt roden rinder 
og toppen dripper 456, jfr. 
Jyske lov, 1, 53.

ringeskattig ting 440.
ris, 50 skok løg, hver stok til

12 ris løg 471. 
rodhugge et træ 5. 
rok, håndt én, 265. 
rompe, hale, 152. 
ronveder, en ugildet væder

(Molb. dial.leks. 451.) 263. 
rufen, ht., råben, 378. 
rumore, jfr. mndt. rumor,

larm, uførme r. og true 
258.

raadsforvante, ht. rathsver- 
wandt, medlem af radet, 
406.

raadstuve 483. f
Saltekielsted, sted til anbrin

gelse af en saltkogningsked
del, 186.

saldter, en s. med 6 engellot
ter, 4 milreser etc. 63.

sanden, sandhed, 300. 
schutzbref 417, 421. 
selfskyldiger, 228. 
selfvilligen, på egen hånd, 171. 
sensten, senest, 410.
sentens, domsslutning, 136. 
settegarn, 393.
sigelse 372, 377.
sichtebing 437, jfr. bing, 

sichtepose 437.
sigtning, sigtelse, 171. 
sildekiøb, værdi af sild, 94. 
simpelhed, kand sligt icke reg

nis forskrefne tingfogit til
s. eller enfoldighed 312.

siuning, erklæring om et fore
taget syn, 342.

skalkhed jfr. mndt. schalk 
(ondskabsfuld), ondskab, 
var der sket ham adskillig 
s. 301.

skandsek, den danske s. 263. 
skartecke, mndt. schartike. 
skel, vilkår, med saadan s. 86. 
skelden, mange ubekvems s. 274. 
skeidsbrev 214.
skiendsord 105, 210.
skibrod, saa hafver gaarden 

leiet s. paa aufvel och bier
ring 274.

skielmer, en, 257.
skiude, hafde i skiøt eder til 

deres vendisbiurd 272.
skifve, bord, 256, 437. 
skodsmol 269, skudsmaal 49, 

62, 130, 278.
skoufhøgge 402.
skoestrog, liger en s. end en 

gef regnskabsbog 14.
skovsvin 505, jfr. boelgalt. 
skære ham ud 263, kastrere 

ham.
skiøtteri, kan med s. omgaais 

488, 492.
slet, gange vor landsdomers 

domb s. forbi 248.
sor, svor, 323, omsoren 327, 

sovrit 478, 481, 493 ff.
spargere 17.
spidzig ord 256.
splet, saa hans mund blef s. 

op til hans øre 261.
spoliere, berøve, 18. 
spotflendlig 483.
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sprikord 292.
stande U. S. at vinde ald varsel 

til uden ald skodsmol 269, 
stande hannom for varsel 
uden etc. 278.

stafn, født paa stafne i A. 
219, paa andre gode mends 
stafven 272.

stegerse 262.
steense, den s., som B. affløtte, 

22.
stefader 171.
stefne en møllestefning 19.
stendig, mndt. stendich, ved

gående , 134 etc.
sticke sligt i sin egen barm 

430.
stiert, vognstang, 182.
stille, sætte i stil, affatte, s. 

skøde epter den gemene sed- 
vane her udi riget 91.

strandbo 495.
Strangister, Strangesdatterfå5. 
strenge, lade jord/ gøe, s. oc 

plouge 180.
strøe, hest, som staar paa 

hans s. 24.
studenter, en, 34.
stuve, stue, 274, se: borger- 

stuve, fruerstuve, raadstuve. 
stofvebref, stuebrev, hjemme 

(ikke på tinge) affattet brev, 
524.

støglingspige, en halvvoksen 
pige (Molb. dial. leks. 569.) 
262.

størrisk, ud af sit s—e oc 
egensinnige hofvit 266.

surskov, 402.

særjord 396.
søgneting 296.
sønderlig 35, en s. proces 278. 
sønderlighed, udi s. 15. 
søeverds, fare til s. 60.
tag, ikke skete der nogen 

nam eller t. 133.
tagmark, tagsmark, mark, som 

er bevokset med (rør til) 
tag, 180 f.

tanke, dommen var besluttet 
paa en tanke 240.

tarren, tæerne, 264.
teppe, hegn, 509 f. 
tilbringe, bringe til, 274.
tilbiude, påbyde, 460. 
tildreglig, med tildregligste

leiglighed 277. 
tilfald, hændelse, 462. 
tilforsigt, hvis en kønsed dog 

. uden t. skulde anmodes dem
192.

tilgiøre en hovedlod 15, af
sætte, bestemme.

tilhefde oc indgrafve sig jord
er 111.

tilhælle sig sit affarefæ 151, 
det svin 153, vist: tilhælge 
sig, jfr.: hæl.

tilhørig, tilhørende, 20. 
tilhøring, gaarden og rette t.

21.
tillægge, sted, hvor der kan 

lægges til med skibe, 253.
tilmynde 15.
tilslaa, skrøbelighed, som mig 

tilslaais, 275.
tindel, en t. ørte rug 523. 
ting, lønlige ting, penis, 262.

»
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tingest, en ringe t. 79, ald t. 
321, 492.

tingkalde, stævne til tings, 
447.

tingsdom 21. 118, 155, 211, 
296, 535, se dom.

tingstefvener 240. 
tiranniskeligen 376.
tiunde, tiund, tyende, 265, 

274, tiennestetiund 274.
tocke, tøcke, skiftet vor icke 

giort uden paa it t. 26; 
samfrænders tøcke 26; dele 
oc skifte paa it t. 27; deres 
venners t. oc raad 27; arf 
at staa paa tocke 28; tocke- 
lod 26 f.; tockeskifte 26 f.

told, afgift for malning af 
korn, 437.

toldmand, tre t. ørte rug 533, 
tre ørtug rug, bestående 
af skæpper, som hver er 
tolvmund? (se Lunds ord- I 
bog s. 141.)

tornebalk. en med tjørn be- : 
grot plet i en tilsåt ager 
(Molb. dial. leks.), 457.

torsk, fortid af: terske, 260. 
tov, brugt om ridemænds ind

førsel, 459. ;
tredingsdag, tredivte dag jfr. 

tredvengsdag i samling 
1595—1604 s. 546, 240.

tredingskierke 3, jfr. fjær- 
dingskirke.

treflig, giøre en t. skade paa 
en bygning, 240.

trel oc arbeide 51, treldomb, 
arbejde, 51, 275 f. !

tredde, fortid af: trede, 260; 
vilde hafve trad 261.

trætte, sagen hænger i t. 345; 
han hænger i t. om 364.

tribulere 258.
trohed 324.
troer, se: hånd.
trov, tro, 422.
trye?, det eneste jeg kunde

t. 275.
trøg, tryg, 197.
thrønningsdag 69. trøndingsdag 

70. tryndingsdag 125, tryd
ningsdag 192,=tredingsdag. 

tummult, slagsmål, i en t. 
mellem I. og hende 16.

tvist, omtvistet, 248; tvistige 
irringer 222; tvistactige ord 
285.

tynge, tønge, 51, 214 etc.
tøy, paaføre hinanden nogen t. 

eller trette 198.
tøie och afsige 398, 399, sand- 

mend tøet (fortid') 399.
Ubehiudret, uden hindring, 81, 

214.
ubeskedentlige, aarsage til, at 

fienderne u. er kommen 
igiennem landet 479.

ubevaant, de vare u—e folk 
til slige sager 479.

udarf, modsættes: arf efter 
fader, moder eller sødskind 
33.

uddrift, synonymt med ordrift, 
187 ff.

uderkant, yderkant, 117. 
udfly, udstyr, min datterB u. 

275.
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udfaa, få ud af, han havde 
intet udfaat i forskrefne bo 
16,

udgiert 242 er måske: udgiort. 
udgøre, udrede, 15.
udkommen, er u. oc bekostet 

paa deres felligs jord 13.
udkundskabe, ht. auskund- 

schaften, 527.
udligger, blokadeskib, 471.
udsleiger, oldn. utslægr, fred

løs, 486.
udslaa, afslå, 79, 266.
udstafere med våben oc verge 

181.
udsverge vei til eigendomb 

182.
uforfarenhed 59. 
uførme 258, 524 f.
uge, en stoer uge søes emellom 

M. oc E. 253.
ukræ, utoj, 436.
ulad, hans stuore u. och 

strenghed 275.
uleiglighed, icke betaile for 

u—s skyld 71.
ulæmpe, finde dommerens u. i 

hans afsagte dom 129, 136, 
182, 211, 518, skrifverens
u. 399, blive frembturendis 
i deres grofve u. 486.

undersked 60, undersketlig 
215, 258.

undervisning, giøre hannom u., 
give ham underretning, 199.

undfalde, lade sig u. nogle 
ukvemsord 276.

undløbe, stå os til rette for, 
at sådan told er undløbet, 254.

ungefer 253, ungeferlig 106, 
306.

Vanlykke 60.
veddergiørre, göre modstand, 

483.
vederkaste saeme grøft 111, 

kaste den til.
vedermaalstale, fordre hende 

did til v. og ting 153.
vegne, paa arfs v., som arv, 16. 
veiersige arf och gieid, 367, 

vedgå.
vejfait, forhindre nogen sin v. 

eller fædrift 477.
veldeligen, med vold, 181, 419, 

425.
velfart, straffis paa lif och v. 

532.
velgiort, takke for v. 398. 
verme, varme, 306. *
vermølle 351.
verdste, forandre til det v. 

450, forarge til det v. 480.
vev, fletning, mange vever 

løg 469.
vidskaf 72.
vild, dømt af v. og had 129. 
vilkore sig, forpligte sig, 242. 
vinde 269, se: stande.
vinter, en gandske v. lang nat 

263, en hel v. lang nat 264. 
vintervachs ret, henhøre til den 

sædvonlig v. r. 410.
vissen oc lofven 122, tage 

gods til vissen 204.
vog, 1000 voger fisk 64.
vogen, jeg skal komme dend 

esel v. nok 256.
volde og forvalte 229, 231;
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dog jeg der udi intet kand 
eller maa volde 274.

wonhaftig 5, 214, 336, 434, 
466, 511.

aarmaal, indtil saa lenge hans 
aa. er ude 362; at have en 
gaard 10 aarsmaal fri uden 
leie 139.

æskning, det dokument, som 
beviser, at æskning har 
fundet sted, 75, lig: æsk- 
nings bevisning 75.

ørte 365, 435, 523, ørtug 
435.
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Afkortninger: bd. o: bonde; bg. o: borger (borgerske); bgm. o. 

orgmester; byf o: byfoged; d. o: datter, f. eks. Lavesd. o: Laves- 
atter; e. o: enke; hr. o: her; jfru. o: jomfru; landsd. o: landsdommer; 
ensm. o: lænsmand; pr. o: præst; ridef. o: ridefoged; rådm. o: rådmand;
r. O', rigsråd; sgpr. □ : sognepræst;

Lbelen, Jakob, bg. i Arhus, 193, | 
502.

.belle, Niels Hansens e., i 
Kbhvn., 63, 66.

bildgård, Jørgen, i Slesvig, 158, 
224.
braham, Knud, i Eskelund 
(Ramdrup), 4» — Poul, 165. 

braham Hansen, ridef. på Ny
købing slot, 1.
dser Pedersen, bd., 526. 
gnete, Jakob Dechardes e., bg.
i Kbhvn., 528. i
kkeleje, Gabriel Knudsen, til I 
Krengerup, 5 f., 19, 187, 343, 
372, 468. — Jakob Gabrielsen, 
til Krengerup, 467 f., 475 f. — 
Knud Gabrielsen, til Krengerup, 
kgl. sekr., 468. — Kristen 1 
Knudsen, til Skennerup, 467. 
lefeld, fru Anne, Bendix Rant- 
zovs, 337. — Asmus v., til Nør, 
522. — Baltser v., til Heiligen
stedten, rr., lænsm. på Sten
borg, 520. — Henrik v., til i 
Satrupholm, 279, 338, 520. — 
Johan v., 316. — Kaj v.,
530. — Klavs v., 522.

stath. o: statholder.

Andbjørn Andersd. i Sleb, 311— 
314.

Anders, hr., i Junget, 317. — 
Andersen i Øverp, væbner, 114. 
— Andersen, i Brendolt, her
redsf. i Himle h., 414. — Jen
sen, landstingstjæner, 523. — 
Jensen i Rønne 64. — Jensen, 
rådm. i Haderslev, 525. — 
Kristoffersen, 507, 523. —Mad
sen, pr. i Herning og Rind, 
258 ff., 266 f., 270, 278. — 
Mikkelsen, byf. i Kbhvn., 511. 
— Mogensen, se Vognsen. — 
Nielsen, bgm. i Næstved, 2. — 
Olsen, bg. i Flensborg, 367, 
431, 452, 502. — Pedersen, bg. 
i Skive, 395. — Pedersen i 
Kærgård, herredsskriver i Høver 
h. 305—08. — Pedersen, se Galt. 
— Rolandsen, byf., 508,523. — 
Sørensen, se Klyne. — Valter- 
sen, bg. i Næstved, 1.

Anefeld, se Alefeld.
Anne, fru, Anders Rytters, 288. 

— Henriksd. i Kolding, 370 f. 
— Ibsd., Peder Jensens i 
Stadsgård, 120-125, 127 f., 292. 
— .Jensd., af adel, til Rugård,
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185 f. — Johan Kordings e., i 
Kbhvn., 509. — Maltesd., se j 
Sehested. — Nielsd., bgm. Niels 
Nielsens e., i Rudkøbing, 397.
— Stisd., se Ulfeld. — fru, se , 
Fris. — fru, se Krabbe.

Anrep, Reinhold, på Øsel, 409— 
412, 422.

Antoni Klement, i Kolding, 370 f. 
Antonius, hr., i Brande, 317, 
Apoteker, Matis, i Kbhvn., 64, 

347.
Arild Olsen, 479.
Arnfeld, Axel, til Rugård, 495. 

— Axel Nielsen, til Palsgård, 
32, 36. — jfru. Gertrud Axelsd., 
32. — Hans Axelsen, til Ru- ' 
gård, 31, 56 f„ 78, 234, 331. — 
Jørgen, til Rugård, 495. — ! 
Margrete Axelsd., '31 f., 34—38. 
— Niels, til Gundertved,32, 36 f. 
— Niels, til Rugård, 495.

Arns, Henrik, bg. på Øsel, 419.
Arvid Tordsen, tingfoged i Hal

land, 429.
Askersleben, Jørgen, til Jerstrup, 

168.
Axel Nielsen, se Arnfeld. — Age- 

sen, se Gere.
Baden, fru Bodel Axelsd., gift 

med 1. Age Olsen (Gere). 2. 
Bjørn Knudsen (Maaneskjold), 
377. — Kristen Hansen, til 
Nørgård, 3. — Søren Axelsen, til 
Tinnersøe, 233. — Trud Axel
sen, til Torp, 377.

Bager, Anders, bg. i Køge, 537. 
— Jørgen, bg. i Nakskov, 157. 
— Klavs, bgm. i Køge, 92. — 
— Niels, bg. i Odense, 71, 75, 
97, 102, 108, 111, 246,281, 496 f. 
— Oluf Nielsen, bg. i Odense, 
91 f., 253.

Bagge Jakobsen, pr. i 0. Sker- 
ninge, 170.

Bagge, Niels, til Baggesgård, 64. 
Baltser Maltesen, se Viffert. 
Bang, Klavs, bg. i Odense, 103.

— Kristoffer, bg. i Odense, 
103, — Niels, rådm. i Bogense, 
283. — Niels, provst i Skamme h., 
171. — Niels, i Klarskov, 23.

Banner, familje, 19, 290 f., 548, 
— Anders, ti) Gjessingholnu 
291, 324 f., 328, 347. — fru 
Karen, til Høgholt, Gregers 
Trudsen Ulfstands e., 56, 495. 
— fru Margrete Andersd., 
Niels Kaases, 33. — fru Mette, 
Jørgen Kaases, 34. — Otte 
Eriksen, til Asdal, 347. — Otte 
Andersen, til Stustrup (Løvis- 
mose), 323, 327, 332, 347, 474, 
496 f., 506. — Otte, til Vor- 
gård, 56 f., 234, 331 f. —
Svante, til Frøbjærggård (Dy- 
resholm), 463, 537, 548.

Barnekov, Johan, til Nielstrup, 
201, 235, 339, 509, 515. — 
Kristian, til Birkholm, lænsm. 
på Landskrone, 190, 201, 399,
513.

Barsebæk, Hans, 86. — Henrik, 
88. — fru Sidsel Henriksd., 
87 f.

Bartskær, Jost, bg. i Nakskov, 
294.

Basse, Hans, til Tveden, 480, 
482, 485, 487. — Hans Peder
sen, til Sem, norsk kansler,
232. — Sidsel Jørgensd., fru, 
Klavs Jakobsen Myltings, 321, 
323.

Beate, fru, se Brahe.
Bech, Baltser, svensk krigsøverste, 

484.
Bege Klavsd., fru, se Emmiksen. 
Bek, Jakob, til Før sløv (Beidringe), 

78, 294; lænsm. på Varberg, 
300 f., 311,427. — fru Kirstine,
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til Olstrup, Johan Venster- 
mands e., 294. — Lave, til 
Førsløv, 24, 150, 294, 296—99.
— Sigvard, til Førsløv, rente- | 
mester, 24, 151, 250, 294—97, | 
380. — fru Sofie, til Strandet, 
294, 455.

Belov, Henrik, til Spøttrup, rr., 
lænsm. på Kallø, 4, 43, 107; 
lænsm. på Koldinghus, 212 f. 
— Klavs, 522.

Bent Lavridsen i Stenbøge (Am
bøge), tingholder i Tønnersjø 
h., 150, 505.

Berg, Fromholt, d. ældre, på 
Øsel, 410, 420.

Bern Bentsen, foged i Drammen 
og Bragnes, forhenv. skriver på ; 
Hald, 373 f. |

Berner, Henrik, 298. i
Bernt, Didrik, i Hamborg, 247 f. | 
Bertel Lavridsen, pr. i Sunds, 41. i

— Madsen, bg. i Vejle, 34. — 
Sørensen, borgmand i Ribe, 21 f.

Bild, jfru. Berte Pedersd., 24 f. 
— Erik, lænsm. i Tronhjæm, 485. 
— Kristoffer, til Åstrup, 24. 
— Niels, til Ravnholt, 168, 435 f., 
438, 446.

Bilde, fru Anne, til Nielstrup, j 
Johan Barnekovs e.r 34, 201, I 
235, 339, 509, 515. — fru Anne, I 
Ejler Brokkenhus’s e., til Nak
kebølle, 23, 517. — fru Birgitte, 
til Tirsbæk, Ove Lunges e., 
352. — Erik Stensen, til Kærs
gård, 19, 227, 294. — Erik, til 
Rønneholm, 325. — Eske Jør
gensen, til Valden (Ellinge), 31, 
34, 36; lænsm. på Helsingborg, 
57, 78 ff., 99 f., 114, 153, 234, 
331, 348; lænsm. i Mariager 
kloster, 461, 495, 512. — Eske 
Pedersen, til Svanholm, 341, 
347 f., 357, 367, 462. — Frans,

438 f. — Henning, til Vreløf, 
529 ff. — Jens, til Vreløf 
(Valdbygård), 248, 325, 459. — 
Klavs, til Vandås, 515. — 
Knud Stensen, til Biidesskov, 
19, 456. — jfru. Margrete
Eriksd., til Donslund, 223, 326.
— Markus, til Hvidkilde, 23, 319, 
441, 465; lænsm. på St. Hans 
kloster i Odense, 490. — Ove, 
til Lindved, 19, 326 f, 435,441, 
463, 517, 537, 548. — Peder, til 
Hostrupgård, 75. — Peder
Eskesen, 347 f. — fru Sofie, 
Jakob Sefelds, 346. — Sten, 
til Billesholm, lænsm. i Tron
hjæm, Herjedalen og Jæmte- 
land, 487. — Peder, i Svend- 

I borg, 5, 98.
I Bilov, se'Bülov.
I Bing, Anders, til Smidstrup, 35.
i — Anders, i Torup, 113. —

Jon, i Bransing, væbner, 114.
Bitter, Antoni, Jost Tuleckens 

fuldmægtig, 193.
Bjælke, sv. familje, 19, 465, 548. 

— Hogenskild, til Ulfåsa, 548.
— Jens, til Østråt, lænsm. i 
Rejns kloster, 482, 487, 491 f.

■ — Niels, 548. — Sten, 548. —
i Svante, 548 f.

i Bjørn, Anders, 289. — Bjørn An
dersen, til Stenalt, 289. — jfru.

, Else Bjørnsd., 289.
I Bjørn Markvorsen,bg. i Viborg,227. 
! Blasius, Jens, rådm. i Næstved, 2. 
i Blav, Johan, i Helsingør, 101.
I Block, Morten, Knud (rylden- 

stjærnes foged, 94.
Blome, Tomas, i Kiel, 77, 204 f. 

— jfru. Anne Johansd., 98.
Bobert, Jørgen, apoteker i Kbhvn., 

361.
I Bodel, fru, se Baden. — Albertsd.,
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Johan Andersens, i Helsing
borg, 510.

Boesen, Svend, bg. i Helsingør, 
100.

Borre, Anders, bg. i Fåborg, 434. 
Borum, Tomas, rådm. i Ribe, 210. 
Brahe, Axel, til Elved, rr., lænsm.

på Dalum, 4,120,194, 203, 252 f., 
375, 380, 389. — fru Beate, 
Jørgen Lykkes, 350. — fru 
Else, Henrik Ramels e., 451.
— Jørgen, til Tostrup, 340 f., 
502. — Knud, til Engelsholm, 
70, 76, 81; lænsm. på Bygholm, 
111, 191, 212, 326, 339. — fru 
Margrete, til Vidtskøfle, Kristen 
Barnekovs e., 513, 533. — Otte, 
til Krenkerup, 322 f. — fru 
Sofie, Erik Langes, 338, 340 i., 
440 f., 502. — Sten, til Knud- 
strup, rr., lænsm. på Kallund- 
borg, 4, 99 f., 113, 119, 252, 
320, 338, 340, 375, 435, 499, 
502. — Tyge, 517. — Tønne, 
til Tostrup, 320, 341, 440, 502.

Bram, Gabriel Nielsen, foged på 
Højstrup, 532.

Brantt, Jesper, bg. i Flensborg, 
97.

Braue, Jesper, bg. i Flensborg, 
226, 317, 361.

Bredal, Mads, bg. i Vejle, 34.
Breide, fru Barbara, Otte Urnes,

233, 511. — Fredrik, til Vor- 
gård, 279, 357, 360, 510. — fru 
Margrete, Peder Iversen Jærn- 
skægs, 511.

Broder Jensen, i Helsingør, 101. 
Brok, Eske, til Estrup, rr., lænsm.

på Dronningborg, 4, 9, 38, 120,
234, 252, 281 f., 341, 348, 354, 
368, 375. — Lave, ridder, 19. 
— Morten, til Barløse, landsd. 
i Fyn, 464 f.

Brokkenhus, Ejler, til Nakkebølle, 
23, 517. — Frans, til Volders- 
lev, 5, 232, 363. — Johan, til 
Tostrup, 43, 160, 224, 329, 514. 
— Jørgen, til Volderslev, 
lænsm. i Halsnø kloster og 
Hardanger læn, 463 f., 549. — 
fru Karen, Otte Krags til 
Lunder up, 431 ff. — Kjeld, til 
Lerbæk, 224, 238, 291, 316 ff., 
338 f., 431 f., 442, 504, 506,520. 
Knud, til Nibstrup, 80 f. — 
Lavrids, til Egeskov, 548. — 
fru Margrete, Henrik Norbys, 
62, 514. — Oluf, til Sæbygård,
514.

Brun, Hans, tilTymmersø, skibs
høvedsmand, 220.

Brun, Jakob, bg. i København, 
295, 299. — Mads, sgpr. til Broby 
kirke, 88.

Bryckhusen, Robert, bg. i Hel
singør, 100.

Bryske, Ejler, til Dallund, 168, 
253,352 f. — Gert, til Asdal, 284, 
326 f., 495, 522. — fru Karen, 
Iver Lunges e., 269. — Karl, 
tilMarkegård (Margård), lænsm. 
på Århusgård, 121, 193, 292. 
— fru Kristense, til Katholm, 
Tomas Fastes e., 350. — Trud, 
til Estrup, 203, 495, 506, 522 
530.

Budde, Fredrik, 512. — Godsløf, 
til Rødsiet, lænsm. pa Børg
lum kloster, 288.

Bukvold, fru Anne v., 224, 426. 
— Henrik v., til Seierhagen, 
lænsm. på Gottorp, 50, 191, 
195. — Jokim v., 515. —
Klavs v., i Kiel, 214, 315.

Bunckhusen (Buvinckhusen), Kon
rad, bgm. i Helsingør, 18.

Bunde Nielsen, bd. i Damstrup, 
309.
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Buskmand, Simon, bartskær i 
Kbhvn., 12, 14.

Buvinckhusen, se Bunckhusen.
Buxhofden, Johan, på Øsel, 409 f. 

— Otto, på Øsel, 409, 416. 
— Rejnhold, 411.

Bülov, Joakim, til Ingelsted, 
lænsm. på Vordingborg, 500 f.

Baad, Berete, 352. — Jens, 337. 
— Kjeld, til Skovsbo, 387,351 f. 
— Magdalene, 352.

Bøgvad, Fredrik, fra Vejle, ride
foged i Halds læn, 131.

Dalhusen (Mønter), Hans, bg. i 
Kbhvn., 296, 298 f.

David Pedersen, prior for Kbhvns. 
hospital, 2.

Decharde, Jakob, bg. i Kbhvn., 
528.

Dellen, Herman van, bg. i Kbhvn., 
297.

Dieken, Melkior v., i Lybæk, 470. 
Ditmar, Jørgen, bg. i Kbhvn., 

94.
Diure, se Dyre.
Dohna, Roslavs v., borggreve 811. 

— Vradislavs v., borggreve, 
311; friherre 316.

Domme, Katrine, Peder Rantzovs, 
53.

Dorte Andersd., Niels Pedersens, 
i KbhvD., 63. — Klavsd., se 
Dyre. — Pedersd., se Galt. — 
Stubsd., 16.

Dresselbjærg, Anders, til Vognse- 
rup, 110, 168, 246; lænsm. på 
Holbæk, 322. — Vilhelm, til 
Vindinge, landsd. i Sælland, 
25, 100, 152, 178, 250.

Dreyer, Henrik, 317.
Due, Jørgen, til Oxholm, 316, 

400, 496.
Dyre, Dorte Klavsd., Baltser 

Maltesen Vifferts e., 233. — 
Hans, til Boller, 159, 287, 454,

520, 529. — Iver, til Hvidsted- 
gård, 160, 529. — Jens Klav- 
sen, til Boller, 454. — Klavs, 
til Linderumgård, kgl. sekretær, 
38, 291, 316, 318, 505, 516, 520. 

Daa, ftu Dorte, til Gjerdrup, 
Klavs Hundermarks e., 72, 103. 
— Elisabet Herlufsd., 101. — 
Herluf, til Snedinge, 24 f., 58, 
72, 101; lænsm. på Island, 228. 
— fru Hilleborg, Jørgen 
Skrams e., 237. — fru Hille
borg, til Kårup, Vilhelm Olde- 
lands e., 337. — Jørgen, kgl. 
kaptejn, 377, 532. — Klavs, til 
Ravnstrup, 228, 231, 235;
lænsm. på Skivehus, 255, 392, 
394, 534. — Knud, til Sersløv, 
84, 86, 88. — Knud, til Ram- 
drup, 318 f. — fru Margrete, 
Vulf Straales, 228—231. —jfru. 
Margrete 72 f.

Ebbe Andersen, se Galt. — Ja
kobsen, i Grenneton, 412. — 
Jakobsen, degn i Glenetorp, 
tingskriver, 427. — Mogensen, 
rådm. i Ribe; 76, 209, 525.

Eggert, se Sandberg.
Elisabet Herlufsd., se Daa. — 

Kokkes i Slagelse, 150, 152, 
250. — Madsd., Henrik Strat- 
mandts e., 94.

Elline Jakobsd., dr. Hans Lav
ridsens e., 171. — (Jøllind) 
Jespersd., se Vognsen.

Else Hansd., Didrik Fyrings, 92 f. 
— Kristen Vibes e., i Kbhvn., 
97. — Pedersd., Peder Ras
mussen Kanes, 138, 239.

Emmiksen, fru Bege Klavsd., til 
Hundsbæk, Peder Galskøts e., 
303, 330, 372. — fru Mette, til 
Stensgård, Jørgen Tidemands 
e., 434. — Morits, til Jershave, 
66. — Otto, lænsm. på Rugård, 

38
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203. — fru Tale, til Fallemose, 
Ejler Brokkenhuses, 283.

Erik Pedersen i Sleb sogn, her
redsfoged i Fjåre h., 311.

Esben, „troldmand“ i Bønnis- 
holm, 107.

Esbern Hansen, bd. i Nyker s., 
64.

Eskild Nielsen, i Mollerup, væb
ner, 114.

JFallo i Hestrup, 317.
Farensbach (Forenbech), Jørgen, 

lænsm. på Arnsborg, 420, 425.
Fasti, Tomes, til Katholm, 350. 
Fedder Nielsen, i Astrup, 219.
Fittinghof (Vittinghof), Otto v., 

411 f.
Foged, Las, bgm. i Skive, 392. 
Forenbech, se Farensbach.
Frans Nielsen, se Munk.
Frederik d. 2., konge, 45, 52, 83, 

84—88, 92 f., 178, 195, 212 f., 
289, 459, 494, 547.

Fredlof Sørensen, bg. i Viborg, 
107.

Freundt, Simon de, bg. i Køge, 
545.

Fris, Albert, til Haraidskær, 
lænsm. påRiberhus, 19—23. — 
Anders, til Estruplund, 288, 
451. — fru Anna, til Haraidskær, 
Gert Rosenkrandses e., 22. — 
fru Anne, Hans Jensens, i 
Østrup, 87. — Iver, til Oxholm, 
109 f. — Iver, til Ørbæk, 8 ff., 
198, 200, 222, 345, 357 f., 366. 
— Jost, til Vaskærgård, kgl. 
sekretær, 468. — Jørgen, til 
Krastrup, 21 f., 120; rr., 218, 
252, 279, 289, 318; lænsm. på 
Segelstrup, 331, 349, 373, 375, 
459. — Jørgen, til Favrskov 
(Vaskærgård), 67, 316, 329, 345, 
442, 451, 455, 457. — Kristian, 
til Borreby, rr., kgl. kansler, 4,

119, 252, 375. — Kristian, til 
Kragerup, hofsinde, 288 ; lænsm. 
på Kbhvns. slot, 548. — Lav
rids, til Kjærsgård, 159. — 
Lavrids, til Kringelhede, 34. — 
Lavrids, til Vasted (Lyngballe- 
gård) 67, 454, 458, 507. - fru 
Margrete, til Engelund, Didrik 
Høkense., 83. — Niels, 388. — 
— fru Sidsel, Henning Valken- 
dorfs, 87.

Fris, Niels, ridefoged i Arhus læn, 
120-128.

Frost, Kristen, 543.
Fyring, Didrik, guldsmed i Odense, 

91 ff.
Gabriel Knudsen, se Akkeleje.
Gagge, Holger, 335. — Jørgen, 

64. — fru Karen, til Bjellerup, 
Gabriel Svales e., 335.

Galle, Gude, til Ryomgård, 400. 
Galskøt, Albert, til Sønderskov, 

216, 303 ff., 510. — fru Anne, 
Mogens Juls, 303. — fru Jo
hanne, til Høgsbro, Kristoffer 
Rosenkrandses, 206, 303. — 
Kristoffer, 395. — fru Maren, 
330. — Otte, 330. — Peder, til 
Hundsbæk, 303, 330, 372.

Galt, Anders Pedersen, til Bir- 
kelse, 364, 543. — fru Anne 
Andersdatter, til Søholt, Mor
ten Venstermands e., 543. — 
Axel, til Tyrrestrup (Ryom
gård), 94, 116 ff., 202, 204, 221, 
319, 334; lænsm. på Astrup, 
337, 347, 363. 365, 368, 458 f., 
505,521, 529. — Dorte Pedersd., 
Jørgen Munks e., 24. — Ebbe 
Andersen, 364, 543. — Nteis 
Pedersen, til Ingelsted, 65 f., 
291 f., 449 fi. — Peder Ebbe
sen, 44, 217. — Peder Nielsen, 
500, 528. — fru, Sofie, Kristof
fer Pakses, 498.
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Gellis Gellisen, bg. i Kbhvn., 380, 
385.

Gere, Axel Ågesen, til Flinterup, 
226, 233, 291, 375. — Henrik 
Ågesen, til Holme, 376 f., 514. 
— Knud Skelmsen i Duege, 114. 
— Lave Skelmsen i Semmers- 
bjærg, væbner, 114.

Gersdorf (Gjerstrup), Kristoffer, 
til Søbygård (Visselbjærg), 204, 
221, 275, 360, 433, 520.

Gertrud, jfru., Axelsd., se Arn- 
feld. — Stisd., se Ulfeld.

Gjed, Peder, 92.
Gjedde, fru Karen, Mogens Krab

bes, 326.
Gjerstrup, se Gersdorf.
Gjordsen, fru, Anne, Albert Gal- 

skøts e., 303.
Glob Kristensen, bd. i Levring, 

68 ff., 129 f.
Glud, Niels, mester, kannik ved 

Ribe domkirke, 21.
Goddicke, Lavrids, byf. i Store- 

hedinge, 536.
Godske, Fredrik, af adel, i Ros

kilde, 336.
Grabov, Hans, til Semelgård, 64, 

513.
Grave (Grabe), Mogens, bg. i 

Ribe, 405.
Greve, Mikkel, byf. i Helsingør, 18.
Gris, Bagge, til N. Kongslev 

(Kongstedlund), 458.
Grisbek, Niels, rådm. i Ribe, 21, 

76, 197, 210 f., 525.
Grouu, Anders, i Sylvested, af 

adel, 188.
Grubbe, fru Birgitte, til Skovsbo, 

Kjeld Baads e., 351. — Jesper, 
466, 475, 477. — Jørgen, til 
Hageløs, 512. — Lavrids, til 
Gammelgård, landsd. på Låland 
og Falster, 154—157,187, 322 f., 
341, 431. — Peder, til Ål-

I »trup, 187, 321, 341 f„ 344, 
372, 466 f., 475 f. — Sigvard, 
til Hofdal, lænsm. på Malmø 
slot, 56, 495, 538.

Grubbe, Didrik, i Ålborg, 369. 
Grønbæk, Hans, rådm. i Århus, 

138 f., 239.
Guldsmed, Mads, bgm. i Slagelse, 

152.
Gunde Jensen, kgl. renteskriver, 

443. — Kristensen, landstings- 
hører (skriver) ved Viborg 
landsting, 131, 183.

Gunder Tordsen i Ludstrup, 
146 f.

Gyldenstjærne, Axel, til Lyngby- 
gård, 499. — fru Dorte, Kristen 
Munks e., 360 f. — Gabriel, til 
Iversnæs, 456. — Hannibal, til 
Restrup, 27—30, 100, 279, 318, 
517 ff. — Henrik, tilÅgård, 94, 
290 f., 323, 333, 364 f. — jfru. 
Jytte, 290, 328, 332, 847, 368. 
— Karine, til Nørgård, 3. — 
fru Karen, Jørgen Marsvins, 80. 
— Knud, tilMøgelkær, lænsm. 
i Vestervig kloster, 443. — 
Knud, til Tim, 199 f., 355. — 
Knud, til Ågård, 94, 251, 290, 
323, 327, 332, 347, 354, 363,368, 
496 f., 580. — Kristian, til
Stjærnholm, 372,432,501, 517 f. 
— Laxmand, til Duege, 113. 
— Mogens, til Bjersgård, 190; 
lænsm. på Varberg, 404, 412, 
431, 518. — Otto, til Iversnæs, 
80. — Predbjørn, til Vosborg, 
rr., lænsm. på Bøvling, 4, 9, 27, 
33, 81, 84, 94, 103, 120, 192, 
251 f., 269, 319, 355.

Gylte, Anders, bg. i Varberg, 
503 f.

Gaas, Niels, til Hjortholm, landsd. 
på Langeland, 397.

Gøje (Gjøe, Gøe), Falk, til Skærsø, 
38*
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78 ff. — Falk Falksen, til 
Skærsø, 31, 78 ff., 331. — Falk, 
til Skærsø, 234, 495. — fru 
Helvig, Eske Jørgensen Bildes, 
80. — fru Hel vig, Mogens Gøjes, 
78 ff. — Henning, til Kærstrup, 
lænsm. på Højstrup, 516, 
532. — Iver Falksen, 31, 234. 
— Kristoffer, til Gunderslev- 
holm, 78 ff. — fru Lene, til 
Trunderup, Jakob Hvides e., 
227. — fruMargrete, til Truds- 
holm (Skovgård), Erik Lykkes 
e., 185, 249, 362, 474 f. — Mog
ens, til Bremersvold, 78 ff., 97, 
176 f., 201, 235. — Mogens, til 
Gunderslevholm, (f 1544), 80. 
— Mogens, til Gunderslev, kgl. 
jægermester, 31, 56, 78 ff., 234; 
lænsm. på Sæbygård, 402, 474 

Hagen, Lucia v., 168. 
Hallend, Johan, 317.
Hammer, C., 395. 
Hamsfort, Magdalene v., 389. 
Hans, pr. i Nors, 184. — mester, 

kannik ved Århus domkirke, 44.

— Axelsen, se Arnfeld. — Esk- 
ildsen, bg. i Kolding, 247. — 
Ibsen i Odense, 242. — Jakob
sen, søn af læsemester i Odense 
J. Madsen, 108. — Jensen, se 
Hans Stisen. — Johansen, bart- 
skær i Krømpen, 338. — Krist
ensen, bg. i Køge, 537. — Lav
ridsen, dr., kannik ved Ribe 
domkirke, 21, 118, 171. —
Lavesen, rådm. i Ribe, 210. — 
Nielsen, bgm. i Fåborg, 434. — 
Olufsen, til Gyllingsgård, 64 f.
— Pedersen, se Basse. — Ped
ersen, mester, kannik ved År

hus domkirke, 44. — Povlsen, 
bg. i Ysted, 55. — Rasmussen, 
bg. i Ribe, 20. — Rembartsen 
(Remmersen), i No, 103. —

Stisen (Jensen), se Ulfeld. — 
Sørensen, bg. i Vejle, 34. — 
Sørensen, landstingshører, 523. 
— Sørensen, mester, pr. i Ny
borg, provstiVindingh., 171,174. 

Hans Adolf, hertug af Slesvig-Hol- 
sten, 140, 142.

Harbo, Kristen, til Hvalris, 442.
— Niels, til Nielsby, 330. — 
Rasmus, i Slemminge 176 f.

Hardenberg, Albert, 317. — fru 
Anne, til Vedtofte, Johan Ruds 
e., 390 ff., 496. — Erik, til Mat
trup, 203. — fru Helvig, til 
Arreskov, Erik Rosenkrandses 
e., 49, 452.

Harder, Johan, guldsmed i Flens
borg, 317, 516.

Hedbo, Anders Nielsen, 219 f.
Hegelund, Hans, rådm. i Ribe, 

197. — Peder, mester, super
intendent i Ribe stift, 41, 118, 
260, 269 f.

Heise, Jakob, købsvend i Lybæk, 
471 f.

Helge Lavridsen, pr. i Koggeryd, 
114.

Henning Jensen, norsk befalings
mand, 485 f.

Henrik Henriksen, kræmmer i 
Helsingør, 357. — Jakobsen, 
322. — Jensen, bg. i Næstved, 
547. — Karstensen, byf. i Hol
bæk, 536. — Nielsen i Kolding, 
370. — Tomsen, bg. i Kbhvn., 
512. — Ågesen, se Gere.

Herluf Eriksen (Valkendorf), til 
Fuglebjærggård, 535, 545.

Herman Henriksen, bgm. i Sæby, 
331.

Hilleborg, fru, Andersd., Jørgen 
Gundesens, 335 f.

Hobe, Frederik, til Boserup, 435. 
Hoffe, Gert v., 409.
Hofmand, Peder, bg. i Vejle, 34.
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Hofved, Anders, tingfoged i 
Fuglse h., 188.

Hofvid i Kjeldstrup, 163 f.
Hogevoldt, Daniel, kgl. bartskær,

528.
Holk, Bertel, til Højgård, 284 f., 

305, 326 f. — Detlef, 532. — 
Kristen, til Højgård (Søbo), rr„ 
lænsm. på Hald, 4, 84, 120, 131, 
158, 160, 192, 252, 318,322,348, 
373, 375, 395 f.

Hollender, Johan, skomager i 
Flensborg, 516.

Holst, Lavrids Nielsen, i Oluf- 
strup, 415 f. — Morten, bg. i 
Flensborg, 233. — Peder, ride
foged på Ålborghus, 140 ff.

Holtendorp, Hans, bg. i Odense, 71. 
Huldorf, se Hyldorp.
Hummeløl, Lavrids, bd. i Røg

have, 235.
Hund, se Hunt.
Hundermark, Klavs, 72, 103. — 

Markus, til Oxendrup, 103. — 
Peder Klavsen, 103.

Hunt (Hund), Hans de, 15 f. — 
Lucas de, 16.

Husen, Tøger, bg. i Ålborg, 
105 f.

Hvas, Jens, provst på Spøttrup, 
392. — Kristen, 217. — Morten, 
i Viborg, 363; bgm. i Viborg, 
506 f., 523.

Hvide, Jakob, 227. — Jens Mog
ensen, til Sindinggård, 77, 159, 
204, 223, 359.

Hvitfeld, Anders, tilTrundsted, 95. 
— Arild, til Odersberg, rr., 
rigens kansler, 4, 11 f.; lænsm. 
på Dragsholm, 25, 88, 120. — 
fru Beate, til Svenstrup, hov- 
mesterinde hos dronning Anna 
Katrine, 65. — fru Lisbet, 
Niels Pedersen Galts e., 291. — 
Otte, til Frøslevgård, 233. —

Peder, 78 f. — Povl, til Snid- 
strup, 300.

Hyldorp, Klavs, 346, 352 f.
Hågen Gundersen, bd. i Halland, 

146 f. — Hansen, bg. i Svend
borg, 351.

Haar, Ditmer, bg. i Flensborg, 
367, 431,452,502. — Kristoffer, 
befalingsmand på Stod, 485.

Høg,. Erik, til Klarupgård, 160. 
— fru Inger, Lavrids Kruses, 
63. — Jakob, til Trudsholm, 82, 
102 f., 316, 353. — Just, til 
Krumstrup, 400. — Kristen, til 
Todbøl, 160, 354, 383. — Niels, 
til Eskær (Hesselbjærggård), 
392 ff. — Stygge, til Vang, 190, 
334, 400, 501.

Høye, Johan v. der, 521.
Ingeborg, Niels Pedersens i 

Åstrup, 219. — fru, Nielsd. i 
Ulsted, 495.

Inger Klavsd., fru, se Ravens- 
berg.

Innocens VIII, 87.
Iver Herlufsen på Ålstrupgård, 

189.
Iver Jakobsen, søn af læsemester 

i Odense J. Madsen, 108.
Iver Povlsen, bg. i Kbhvn., 12.
Jakob Bendixen, bg. i Malmø, 

513. — Gabrielsen, se Akkeleje. 
— Hansen, pr. ved Ribe 
domkirke, 118. — Jakobsen, 
mester, læsemester i Odense, 
provst i Odense h., 171, 174. — 
Jørgensen i Mollerup, ridef. i 
Ørum læn, 390, 496 f. — Jørg
ensen, bg. i Slagelse, 150—153. 
— Kristoffers en, bg. i Præstø, 
507; bgm. i Præstø, 523. — 
Madsen, læsemester i Odense, 
108. — Madsen, mester, super
intendent i Fyn, 86, 171 f.

Jens, pr. i Snidstrup, 143 f. —
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Andersen, pr. i Kogred, 113. 
— Andersen i Voldkær, foged 
hos Sigfred Reinschatt, 260 ff. 
— Bertelsen, rådm. i Vejle, 288. 
— Gj ødesen, superintendent i 
Århus stift, 38, 43. — Hansen, 
provst i Bag h., 171. — Jakobsen, 
pr. i Skovlænge, 170. — Kjeldsen, 
bg. i Ålborg, 105 — Klavsen, 
se Dyre, Mormand. — Klem- 
mindsen, pr. i Ikast, 547. — 
Lavridsen, rådm. i Ribe, 21. — 
Madsen, pr. i Vore, 186. — 
Madsen i Halmstad, landstings
skriver i Halland, 404 f., 412. 
— Mogensen, se Hvide. — 
Nielsen, pr. i Nors, 181—84. 
— Nielsen, pr. i Gjellerup, 271, 
278. — Olufsen i Helsingør, 17 f. 
— Olufsen, bg. i Skive, 395. 
— Pedersen, bgm. i Halmstad, 
73. — Pedersen, tingfoged i 
Favrås h., 145, 147 f., 404. — 
Povlsen i Boserup. væbner, 114. 

— Rasmussen, pr. i Støvring 
og Mellerup, 38, 40 f. — Stisen, 
se Ulfeld. — Sørensen, bg. i 
Kolding, 370.

Jep Torbensen, se Sparre. 
Jesper Jakobsen, se Mylting. 
Johan Adolf, hertug af Go ttorp, 

407.
Johan Andersen, i Helsingborg, 

510. — Hermansen, bg. i Ny
borg, 509. — Olsen, ridefoged 
på Langeland, 397 ff.

Jon Ebbesen, bd. i Grenneton, 
412 f. — Lavridsen bd. i Grenne
ton, 413.

Jul, Børge Mogensen, 354. — 
fru Elline, 199. — fru Elsebe, 
til Krogsdal (Pallesbjærg), Povl 
Munks e., 76, 357, 361. — fru 
Elsebe, Hans Lindenovs e., 500. 
— Frans, til Mejlgård, 284,452,

510. — fru Ingeborg, 160. — 
Iver, til Villestrup, landsdom
mer i Nørrejylland, 68, 76, 158, 
161, 183, 234, 318, 338,341,390, 
400, 412, 433, 518 f. — Jens, til 
Kjeldkær, rentemester, 547. — 
fru Kirstine, til Kærsholm, 
Henrik Sandbergs e., 316, 318 f. 
— Kjeld, til Stubbergård, 67. 
— Kjeld Iversen, til Astrup, 
392. — Kristen, til Vosnæsgård 
(Donslund), 93, 97, 206, 221, 
235—39, 283-87, 301, 305, 308, 
326, 350, 474. — fru Lene, til 
Oxholm, Jørgen Dues e., 400.
— fru Margrete, Børge Rosen- 
krandses, 214 f., 363. — fru 
Margrete, Tyge Krabbes, 367.
— fru Marine, til Langtin, Erik
Rosenkrandses e., 67. — Mog
ens, til Pallesbjærg, landsd. i 
Norrejylland, 68, 77, 93, 97,166, 
202, 204 f., 214,221, 223 f., 226 f., 
231, 281, 289, 294 f., 315,
350, 353 f., 359, 361. — Mogens 
Mogensen, 159—163. — Niels 
Kieldsen, til Åstrup, 67, 237. — 
Peder, til Alsted, 190, 213. — 
Tomas, til Estrup, 302, 308. — 
Tomas Iversen, lænsm. på 
Skivehus, 392.

Jungen, Bernt, apoteker i Århus, 
193, 226, 529.

Junger, se Jungen.
Jøde, Jokim, 451.
Jørgen, pr. til Hvalinge, 414 ff. 

— Gundesen, af adel, 335. — 
Klavsen, se Mormand.

Kandestøber, Isak, i Kbhvn., 
336.

Kane, Peder Rasmussen, bg. i 
Århus, 138 f., 239.

Karen (Karine), bge. i Ribe, 22. 
— Andersd., Peder Jensens i 
Stadsgård, 120. — Bagersd. i
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Odense, 170. — Hermansd., fru, 
til Ålstrup, 187 ff., 844 f. — 
Jakob Andersen Skrivers, i 
Nakskov, 154. — fru, Jens 
Baads, 387. — Klavs d., se
Strangesøn. — Maltesd., se 
Viffert. — Olufs datter, Peder 
Jensens i Stadsgård, 121. — 
Strangesd., til Donslund, Kristen 
Juls e„ 221. — fru, se Gjedde. 

Kari, Jens, 69.
Karl (d. 9.), hertug i Søderman- 

land, Nerike og Værmland, 17; 
konge 483, 487 f., 493.

Karl Antonisen, bg. i Kbhvn.. 
380 f., 385 f.

Kasper Jakobsen, bg. i Århus, 
107.

Katrine, Evert Vettes e., i Flens
borg, 97, 226, 233, 361. — Peter 
Smids, i Helsingborg, 74.

Kidzing, Klavs, bg. i Horsens, 
112.

Kirstine af Sachsen, dronning, 
254.— Ænders Gyltes e., iVar- 
berg, 503. — rådm. Anders 
Sørensen Klynes e., i Ribe, 
196 f. — Andersd. i Svendborg, 
387. — Kristoffer Bangs, i 
Odense, 103. — Lavridsd., Niels 
Munks, 221. — Nielsd., Peder 
Olufsens e., 213.

Kjeld Iversen, se Jul. — Jørg
ensen, bgm. i Ribe, 19, 76, 115, 
197, 210 f., 525.

Klavs Albretsen, af adel, 330. — 
Emmiksen, bg. i Nyborg, 373. 
— Jakobsen, se Mylting. — 
Johansen, bg. i Kbhvn., 357. — 
Mal tesen, se Sehested. — Mog
ensen, se Mormand. — Nielsen, 
se Tornekrands.

Kleinsorg, Daniel, købsvend i 
Lybæk, 471 f.

Klemidsen, se Klementsen.

Klementsen, Niels, 217.
Klemmind Sørensen, bgm. i Vejle, 

provst i Jælling syssel, 212, 
339.

Kloppenborg, Johan, possement- 
mager i Helsingør, 362.

Klyne, Anders Sørensen, rådm. i 
Ribe, 196 f.

Kløeker, Johan, i Flensborg, 367. 
— Margrete, Johan Kløckers e., 
i Flensborg, 367.

Knubbe, Klavs, 418.
Knud Gabriel, se Akkeleje. — 

Jørgensen, bg. i Odense, 75.— 
Skelmsen, se Gere.

Koefod, Jens, landsdommer på 
Bornholm, 64.

Kolding, Anders, 17 f.
Kolhen, Jakob, bgm. i Arnsburg 

på Øsel, 419.
Kondevin, Klavs, bg. i Kbhvn., 

515.
Kording, Johan, bg. i Kbhvn., 

509.
Kort Andersen, byf. i Ålborg, 

105, 140.
Kotte, Lars, bg. i Odense, 23. — 

Markus, bg. i Odense, 23. — 
Mette, Hans Mules e. i Odense, 
108, 242.

Krabbe, familje, 37. — fru Anne, 
til Vorgård (Baggesvogn), Erik 
Kaases e., 29, 31 ff., 56, 234, 
331, 495. — fru Dorte, til 
Eskær, Erik Lykkes e., 31, 33, 
56, 234, 289, 354, 495. — Erik, 
til Bustrup, 158 f. — fru Ger
trud, Anders Sandbergs, 326. 
— Glob, til Østergård, 392. — 
jfru. Helvig, til Kølby gård, 
216 f. — fru Karen, til Flint
holm, Falk Gøjes e., 32 f., 79 f. 
— Kjeld, til Brusgård, kgl. 
sekretær, 280, 315. — Kristian, 
til Bjørnholm, 158 ff., 400, 501 f.,
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522. — Lukas, til Kølby gård, 
217, 528. — fru Maren, til 
Vestergård, 401. — Mogens, til 
Vegholm, 326, 462. — Niels, 
til Torstedlund, 68 ff., 78, 129 f., 
158, 190, 216, 280, 400, 528. 
— Tage, til Jordberga (Ryde- 
holm), lænsm. i Øvidskloster, 
325, 462, 500, 513. — Tyge, til 
Bustrup, 6, 93, 158—163, 233, 
367.

Krabbe, Erik, tingskriver til Himle 
og Favrås herredsting, 415 f.

Krafse, Eggert, til Asmindrup, 
347. — Eske til Assendrup, 
323, 327, 332, 496 f. — Kristof
fer, til Egholm, 323, 327, 332, 
347, 462, 496 f.

Krag, Erik, til Lydomgård (Ker- 
lingbjærg), 63, 330,433.— Hen
rik, til Trinderup, 81, 281, 507. 
— Jørgen, til Rolsegård, 335. 
— Kristen, til Glumstrup, 451. 
— fru Kristense, tilØluf, Fasti 
Stavergårds e., 433. — Mogens, 
til Sønderris (Glumstrup), 24, 
328, e32. — Niels, til Aggerkrog, 
kgl. sekretær, 63, 305, 433, 534. 
— Niels Henriksen, 508, 523. 
— Otte, til Lunderup, 24, 328, 
433. — Ove, til Kjellingberg, 
431.

Krampe, Jesper, 13.
Kristen Albertsen, bgm. i Kbhvn., 

232.
Kristen Eriksen (Valkendorf) til 

Fuglebjærggård, 535 f. — Esk- 
esen, bg. i Skive, 395 f. — 
Hansen, se Baden. — Jensen i 
Fredskilde, 390 f. — Knudsen, 
se Akkeleje. — Mikkelsen, pr. 
i Vedskølle, 532. — Nielsen, 
bg. i Alborg, 396. — Nielsen, 
pr. i Snejbjærg og Tjørring, 
provst i Hammerum h., 270 f.

— Nielsen, mester, kannik ved 
Arhus domkirke,44. — Pallesen, 
vist gift med en Akkeleje, 467 f., 
476. — Pedersen, bispens foged 
i Fyn, 86. — Pedersen, skipper 
i Kbhvn., 76. — Skammelsen, 
444. — Tomsen, se Sehested.

Kristense, fru, Nielsd., sé Rot- 
feld.

Kristian d. 1., konge, 178. — d. 
3., konge, 33, 45, 395. — d. 4., 
konge, 33, 48, 72, 86, 128, 179.

Kristoffer af Bajern, konge, 178. 
Kristoffer Jakobsen, bg. i Malmø, 

76. — Lavridsen, bgm. i Slag
else, 152.

Krog, se Krag.
Krukov, Ejler, til Borsø, 543. 
Krummedige, Henrik, 88. — fru 

Johanne Henriksd., 88.
Krumpen, Otte, 288.
Kruse, Enevold, til Vingegård, 

lænsmand på Island, 67, 81, 
landsd. i Nørrejylland, 160, 166, 
256, 294, 316, 329 f., 345 f., 348, 
353, 372, 390, 412, 442, 455 f., 
507 f., 523. - Enevold, til Hjer- 
midslevgård, rentemester, 34, 
37, 78, 80, 103; stath. i Norge, 
120, rr.; 296-299, 345. — fru 
Kirstine, til Lydomgård, Erik 
Krags e., 63,433. — Kristoffer, 
til Sønderris, 206, 328. —
Kristoffer, til Tulsted, 458. — 
Lavrids, 63, 297.—jfru. Maren, 
til Vingegård, 507. — Mogens, 
til Balle, 80, 442. — Tyge, til 
Svenstrup, 206. — Tyge, til 
Vingegård, 328.

Krusell, Jørgen, 411.
Kuuer, Johan, 317.
Kaas, Anders, til Østergård, 360 f. 

— jfru. Anne, 209. — jfru. Anne 
Emmiksd., i Fåborg, 434. — 
jfru. Anne Nielsd., 26—31. —
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fru Anne, Albert Skels, 27. — 
fru Anne, Iver Lykkes, 360. — 
Bjørn, til Starupgård, 26 ff., 30.
— jfru. Edel, til Bratbjærg, 
26—29. — Emmike, 360. — Erik, 
til Vorgård, 27, 29, 56. — Erik, 
til As, 328. — Erik, biskop i 
Viborg, 392. — Frans, til Skovs
gård, 512. — Gabriel, til Biers- 
holm (Tybjærggård), 26 f., 29 f.
— Gjord, til Torupgård, 227 f.
— Hartvig, til Møllerup, 236, 
238, 284, 360, 400 f., 506, 522,
529. — jfru. Helvig, til Løns
gård, 23, 328. — fru Helvig, 
til Restrup, Hannibal Gylden- 
stjærnes e., 27, 29, 316, 318 f., 
517. — Herman, til Skovgård, 
160. — Iver, til Nørgård, 392.
— Iver, til Ørndrup, 328. — 
Jens, til Ørgård, 328. — fru 
Johanne, til Lundergård, Niels 
Henriksen Krags, 508, 523. —
— Jørgen, til Stjerngård, 209.
— Jørgen Emmiksen, til Gjel- 
skov, 93, 102, 168,281,860, 380, 
438, 456; lænsm. på Kbhvns. 
slot, 535. — Jørgen Eriksen, til 
Tierrit (Birkelse, Hovgård), 64; 
lænsm. i Stavanger, 325, 328, 
332, 347, 496 f. — fru Kirstine, 
Ove Ugerups, 27 f. — Klavs, 
til Nestrupgård, 345, 442, 454, 
507. — Kristen, til Skovsgård, 
512. — fru Mette, Kristoffer 
Kruses, 328. — Mogens, til As, 
328, 529. — Mogens Eriksen, 
til Brendurre, 360. — Mogens 
93. — Mogens, 158. — Mogens, 
til Støvringgård (Birkelse), 38; 
lænsm. på Halmstad, 288, 454, 
506. — Niels, til Birkelse, 34, 
227, 318 f., 323, 327, 332, 355, 
454, 496 f., 506, 529 f. — Niels, 
til Skovsgård, 512 f. — Niels,

til Starupgård, 27—30. — Niels, 
til Torupgård, kansler, 27, 35. 
— Niels, til Ørndrup, 23. — 
Otte, 24.

Kølholt, Niels, slotsf. på Riber- 
hus, 21 f.

Kørning, fru Kirstine, Søren Åx- 
elsen Badens, 233.

Uademager, Hans Jakobsen, bg. 
i Kbhvn., 218.

Lambert Bentsen, bd. i Kslsgård, 
131—34.

Lange, Erik, til Stovgård, se 
Lunge. — Erik, til Engelsholm, 
338, 340, 440, 502, 510. — Fred
rik, til Søfde, 65 f., 510, 513. 
— Hans, til Bregninge, 280. — 
Hans, til Nørholm, 89, 132 f., 
179 f., 225, 433. — Henrik, til 

-Oldager, kgl. sekretær, 468, 547. 
— Kristen, til Brammingegård, 
21. — fru Maren, til Søbygård, 
Ove Nielsens e., 220. — Niels, 
til Skrumsager, 95 f., 432. — 
Tyge, til Kærgård (Bregninge), 
kgl. sekretær, 315, 416, 449,478, 
480, 487. — Mads, mester, sup
erintendent i Arhus stift, 45.

Lave Jensen, bg. i Vejle, 34. — 
Skelmsen, se Gere.

Lavrids Andersen, pr. i Vissen
bjærg, 464. — Andersen, bg. i 
Holbæk, 536. — Ebbesen, se 
Udsen. — Henriksen, bg. i 
Storehedinge, 535. — Knudsen, 
foged hos Mogens Kaas, 38, 40 
— Knudsen, i Odense, 75. — 
Lavridsen, pr. i Kjøng, provst 
i Lunde h, 172. — Nielsen, se 
Holst. — Ovesen, se Rød. — 
Sørensen, byf. i Ribe, 197.

' Lauterbach, Johan, påØsel, 409 f. 
Laxmand, Peder Madsen, til Gåse- 

vad (Klågerup), landsd. iN. og 
S. Halland, 74, 320, 404.
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Let, Jakob, bgm. i Odense, 254. 
— Lars Jensen, iEnslev, 124 f., 
128. — Peder Jensen, i Stads
gård, 120—128, 240 f., 292 f.

L^utholt, Anne Henriksd., 410.— 
Henrik, på Øsel, 410.

Leyel, Alexander, bg. i Helsing
ør, 16.

Lindenov, Hans, til Gavnø (Ørs
levkloster), 178; lænsm. på 
Hammershus, 218, 443 ft., 455 f., 
495, 499, 501, 512, 513, 515. — 
Hans Johansen, til Hundslund, 
495, 499 ft., 510. — Otte, til 
Borreby, 56, 500.

Linov, se Lunov.
Lisbet, se Elisabet.
Lobkowidz, Adam Gall Poppell 

van, 311.
Lorens Jensen, amtstjæner i det 

Paiomoiske amt, 409.
Los, Jokim, bg. i Wismar, 468.
Lucas Hansen (Johansen), i Hels

ingør, 12—16.
Lucht, Detlev, skipper i Lybæk, 

470—74.
Lund, fru Hilrad, Jesper Jakob

sen Mylting8, 322. — Mark- 
vard (Markus), 322, i Dejbjærg, 
532.

Lunde, Niels Hansen, pr. i Lunde, 
170.

Lunge, Erik, til Stovgård (Skov
gård, Hovgård), 76, 81, 160, 
234, 316, 400, 433, 506. — 
Jørgen, 158. — Ove, til Tirs
bæk, 168 f., 352 f. — Ove, til 
Eskær (Odden), 338; lænsm. på 
Ålborghus, 460. — fru Sofie, 
Detlev v. Quälens, 168 ff. — fru 
Viveke, 326.

Lunov, fru Dorte, Markus Lunds,' 
532 f. — Jens, til Bendstrup, 
363. — Jesper, 362. — fru 
Kirsten, Jesper Vognsene, 362.

— Kristoffer, til Nystrup (Ry
gård), 110, 134, 136 ff., 185,249, 
363. — Lavrids, til Holmgård, 
160, 442. — Marine, Mads Iver- 
sens, i Ølby, 110, 134. — Otte, 
til Restrup, 454.

Luten, Helmer van, 317.
Lutter, Albert, bg. i Viborg, 867. 
Lykke, fru Anne, Otte Krumpens, 

82, 288. — fru Anne, til Her- 
sumgård (Langegård), Ludvig 
Munks e., 77, 89, 279 f., 287 f., 
356 f. — fru Anne, til Holbæk- 
gård (Holmgård), Movrits Styg
ges e., 93, 159 f., 357, 360. — 
fru Anne, Klavs Maltesen Se* 
hesteds e., til Højris, 407, 409. 
— Ejler, til Torp, 216 ff. — 
Erik, til Eskær. 33, 56, 353 f., 
495. — Erik, til Skovgård (Ry
gårde), 185, 212, 331, 362, 365, 
474. — Falk, til Skovgård, 
lænsm. i Kristianopel, 474. — 
Hans, til Hennegård, 186. — 
Hans, til Krabbesholm, 160,284, 
289, 316, 853, 474, 529 ff. — 
Henrik, til Overgård, rr., lænsm. 
på Vordingborg, 4, 120, 252,
320. — Iver, til Havnø, 284, 
400 f., 522. — Jakob, til Tan- 
drup, 204; lænsm. på Lund i 
Mors, 216, 269, 320, 354, 436— 
39, 445, 447, 449 f. — Jørgen, 
til Overgård, 41, 212, 289, 350. 
— Jørgen, til Rygårde, 365,474. 
— fru Kirstine, Mikkel Torne- 
krandses, 289. — Kristoffer, til 
Buderupholm (Hessel), 77, 160, 
224, 359. — Lave, til Rygård, 
71. — Peder, 71. — fru Sofie, 
Peder Norbys e., 320. — fru 
Susanne, til Klingstrup, Bene
dikt Hartvigsens e., 71.

Mads Albretsen, bg. i Saxkjøbing, 
431. — Hansen, foged på Nør-
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holm, 223. — Ibsen, bg. i Odense, 
4. — Iversen, bartskær i Tisted, 
bd. i Ølby, 110, 134-37. — 
Jensen, bgm. i Falkenberg, 
300 f. — Knudsen, bg. i Odense, 
4, 111, 241. — Knudsen, bg. i 
Væ, 533. — Mortensen, i Torp, 
væbner, 114. — Nielsen, se 
Skade. — Tomesen, af adel, 199. 
— Tordsén, i Vejle, 288.

Magdalene Pedersen, bg. i Kbhvn., 
226.

Makkabæus, Klavs, til Etterup, 
landsd. i Halland, 400, 404 f., 
412, 414.

Maller, Henrik, bg. i Kolding, 
370 f. — Niels, bg. i Kolding, 
370.

Malte Nielsen i Holbækgård, af 
adel, 185 f.

Mandrup, Oluf, 205.
Marine (Maren) Andérsd. i Svend

borg, 387. — Anders Nielsen 
Hedbos e., 219. — Hansd., 
rådm. Niels Sørensens e., i Køb^ 
enhavn, 297. — fru, Henning 
Venstermands e., 453. — Hen- 
riksd. i Vejle, 370. — Knudsd., 
Niels Bagers e., i- Odense, 23, 
71, 75, 97, 102, 108, 111, 246 f., 
281, 496. — Knudsd., David 
Sverins e., i København, 516. 
— Lavridsd., Morten Ibsens, i 
Ribe, 196. — Lavridsd., Morten 
Kristoffersens e., i Viborg, 508. 
— Mortensd., Kristoffer Skriv
ers e., i Viborg, 508. — Nielsd., 
fru, Søren Mules e., 233.

Margrete Axelsd., se Arnfeld. — 
Johan Bartskærs e., i Kbhvn., 2. 
— Pedersd., til Simblegård, 
Jørgen Gagges e., 64. — fru, 
se Banner, Jul.

Markdanner, Kasper, til Søgård,

48; lænsm. på Koldinghus, 212, 
339, 465 f.

Markvor Kristensen i Søndervois, 
261 f.

Marsvin, fru Anne, Hans Axelsen 
Arnfelds, 57,234. — fru Elline, 
til Lundegård, 1. Ludvig Munks, 
243, 2. Knud Ruds, 355, 436, 
445, 452, 545. — fru Elline, til 
Barsø, Fredrik Ulfelds e., 78. 
— jfru Hel vig, 78. — »Førgen, 
til Dybæk, 80; lænsm. på 
Odensegård, 85. — Otte, til 
Dybæk, 78, 80, 251 f., 436, 446, 
452. — Peder, til Avnsbjærg, 
78, 269.

Matis Hansen, bg. i Kbhvn., 512. 
Maydell (Meidall), Hans, svensk 

krigsøverste, 417 f.
Mehlen, fru Agate van, Markvor 

Rodstens, 34. — Hans van, til 
Lundsgård, 81, 203, 232, 246, 
281.

Mette Bjørnsd., se Maaneskjold. 
— Madsd. i Viborg, 256. — 
Madsd., i Kolding, Henrik Mal
lers e., 371. — Hans Mules e. 
i Odense, se Kotte. — fru, se 
Emmiksen.

Meyer, Gert, bg. i Holstebro, 209. 
— Gert, bg. i Kbhvn., 347. — 
Hans, toldskriver i Helsingør, 
12 f.

Mikkel Kristensen, pr. i Hvornum, 
281 ff. — Nielsen, se Torne
kran ds.

Mogens Henriksen, bgm. i 
Odense?, 87. — Mikkelsen,
rådm. i Kbhvn., 298. — Peder
sen i Gieldebierre, 164.

Mormand, Jens Klavsen, til Bjørn
strup, 335, 513. — Jørgen
Klavsen, 500. — Klavs Mogen
sen, 97. — Morten Mogensen, 
til Østrid, landsd. i Halland,
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47, 73, 97, 143, 145 ff., 150, 300, 
309, 311, 325, 427, 503,505, 509.

Morten Ibsen, bg. i Ribe, 196. — 
Jensen, bg. i Rudkøbing, 398. 
— Jensen, tolder i Helsingør, 
362. — Kristensen, hospitals
skriver i Kbhvn., 2. — Krist
offersen, bg. i Viborg, 507 f., 
523 ff. — Mogensen, se Mor- 
mand. — Nielsen, i Ålborg, 
140. — Pedersen i Storehed- 
inge, 247 f. — Rasmussen, byf. 
i Slagelse, 152. — Sørensen, 
foged på Sandbygård, 533.

Most Villumsen, se Rosenvinge.
Mule, Hans, ejer af Neslevgård, 

bgm. i Odense, 108, 242 f. — 
Hans Kaspersen, bg. i Odense, 
241. — Jens, dr., læge i Odense, 
91, 108. — Jørgen, bgm. i 
Odense, 108. — Klavs, til Nes- 
levgåi d, 108. — Marine, 108. — 
Markus, i Odense, 108. — Mik
kel, 242. — Søren, 233.

Mumme, Henrik, bg. i Kbhvn., 
296—299.

Munk, fru Abel, 362. — fru Dorte, 
Kristoffer Parsbjærgs e., til Sø- 
dal, 158, 160, 268. — Ebbe, til 
Fjellebro, lænsm. på Andvord- 
skov, 47, 72. — fru Else, Niels 
Stygges e., 454,—Frans Nielsen, 
til Ørs, 346. — Fredrik, til 
Krogsgård, 19, 22 (jfr. 550), 
338 f. — Hans, til Vesselbjærg, 
23, 67, 96, 125, 316, 329, 520.
— jfru. Ide, 8, 109, 222. — 
Iver, til Krogsdal (Tvis), 5, 8, 
10, 78, 89 f, 93, 109, 117, 198, 
200 f., 225, 228, 279 f., 287. — 
jfru. Johanne, 357 f. — Jørgen, 
til Oxvang, 68, 109, 198 ff., 225.
— fru Karine Jørgensd., Iver 
Frises, 8, 109,200. — jfru. Kir
stine til Nørlund, 226, 251, 355,

357, 466. — KristeD, til Ørnho, 
206, 215, 360. — Ludvig, til 
Nørlund, 251, 355 f. — Ludvig, 
til Hersumgård, 89, 279 f., 287, 
356. — fru Magdalene, Sigfred 
Reinschatts, 262—266, 268, 272 
—75. — fru Maren, Gabriel 
Kaases, 29. — fru Mette i Søby, 
269. — Mikkel, 205. — Mogens, 
61, 205-208. — Oluf, til Kvi- 
strup, 198 f., 221, 226, 346, 357, 
366. — Peder, til Estvadgård, 
rr., marsk, lænsm. i Vestervig, 
4—8, 81, 90, 110, 119, 134, 136 
ff., 179, 205, 279, 287, 355, 392, 
394, 400, 530. — Povl, til Krogs
dal, 76, 280, 357, 361.

Munk, Jens, bg. i Kbhvn., 358.— 
Mads, rådm. i Vejle, 34. — 
Niels, bd., 221. — Peder, bd. i 
Stabykærgård, 221, 361.

Mylting, Jesper Jakobsen, 322.— 
Klavs Jakobsen, til Jonstrup,
321.

Maaneskjold, Oluf Pedersen, til 
Restenæs, lænsm. på Vardøhus, 
63. — Mette Bjørnsd., 377 f. — 
— Peder Knudsen, 158.

Mønnickhofven, svensk oberst,
478 ff., 485, 487, 489, 491, 493. 

Mønter, Hans, se Dalhusen.
Nahn, Fredrik, norsk befalings

mand, 479, 485.
Navel, Lavrids, til Hedegård, 249, 

284 f., 442, 508, 523.
Niels Andersen i Hedbo, 219 f. — 

Graversen i Tulstrup, 412, 547. 
— Gudmandsen i Flinterup, 
376. — Gødersen i Halland, 
146 ff. — Gødersen i Grisholt, 
400. — Hansen, rådm. i Kbhvn., 
63, 66. — Ibsen, byf. i Køge, 
545. — Jakobsen, byf. i Odense, 
254. — Jensen, fra Varde, foged 
på Brand holm, 255 ff. — Jensen,
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tingrider til Merløse herreds
ting, 25. — Jonsen, se Viffert. 
— Knudsen, provsti Skovby h., 
171. — Kristensen, foged på 
Asmildkloster, 256 f. — Krist
ensen, se Skriver. — Nielsen, 
bgm. i Rudkøbing, 397 f. — 
Pedersen, bgm. i Århus, 193. — 
Pedersen, bgm. i Kbhvn. 63. — 
Pedersen, se Galt. — Povlsen, 
rådm. i Ribe, 21; bgm. i Ribe, 
76, 210- — Sørensen, bg. i Ribe, 
196 f. — Sørensen, rådm. i 
Kbhvn., 297, 299. — Tomesen, 
i Ålborg, 140. — Tygesen, i 
Helsingør, 101. — Villadsen, 
mester, kannik ved Arhus dom
kirke, 38, 44. - Villumsen, 
mester, provst i Jælling syssel, 
212 f.

Norby, familje, 62 f. — jfru. El
lise, 382. — jfru. Gissel, 61 f., 
207. — Hans, til Uggerslevgård, 
382. — Henrik, til Skovgård, 
61, 216, 514. — Johan, tilTage- 
mosegård, 61, 205, 216,434,514. 
— fru Magdalene, Mogens 
Munks, 61 f., 205 ff. — Peder, 
tilUrup, 61, 205 f., 215 f., 303 f., 

514.
Nostidz, Albert, 317.
Nørlund, Anders Madsen, pr. i 

Rind og Herning, 41, 43.
Oldeland, Hans Kristoffersen, 47 

ff. — Hans, til Vejrup, 48 f., 
232. — jfru. Kirstine, til Ølsted- 
gård, 388, 465. — Kristoffer, til 
Vejrup, 48. — Lavrids, til Vejle
gård, 388 f., 465 f. — Vilhelm, 
til Kårup (Vejlegård), 337, 465.

Oluf Andersen, pr. i Lunde, 171 
—175. — Andersen, bg. i Vejle, 
34. — Hansen, pr. i Agri og 
Egens, 44, 46, 107. — Jakob
sen, søn af J. Madsen, super-

intendent i Fyns stift, 171. — 
Jørgensen, bg. i Slagelse, 98. 
— Nielsen, se Bager. — Peder
sen, seMaaneskjold.—Pedersen, 
bgm. i Ribe, 212 f. — Rasmus
sen, bg. i Helsingborg, 503 f. 
— Rasmussen, rådm. i Århus, 
193.

Oren, Hans, bd. i Tofte, 188.
Ostryd Henriksen, pr. i Halmstad, 

114.
Ove Nielsen, af adel, til Søby- 

gård, 220.
Oxe, fru Pernille, Otte Ruds, 333. 

— fru Sidsel, Erik Podebuskes, 
290, 325.

Pachslauf, se Patzløuf.
Paks, Kristoffer, til Torup, 498 f.

— Morten, til Kindholm, 529.
Palle Pedersen, i Kbhvn., 468, 

470 f.
Parsberg, Kristoffer, til Sødal, 

158, 160. — Manderup, til Hag
esholm, rr., lænsm på Ålborg- 
hus, 4, 81, 119, 191, 234, 252, 
369, 375, 518 f. — Valdemar, 
191.

Patzløuf (Phachslouf, Pachslauf), 
Filip, til Mechentin i Pommern, 
538, 541. — Hans, til Mechen
tin, 538.

Peder Andersen, byf. i Kbhvn., 
12. — Andersen, rådm. i Kbhvn., 
295—298. — Baggesen, rådm. i 
Ribe, 131. — Ebbesen, se Galt. 
— Frandsen, kgl. herold, 12, 
191, 219. — Frandsen, bg. i Vi
borg, 373. — Hansen, fgd., 19. 
— Hansen, pr. i Sandager og 
Holevad, 511. — Ibsen, bg. i 
Århus, 193, 227,512. — Jakob

sen, skomager i Kbhvn., 529. — 
Jensen, se Let. — Jensen, bg. 
i Århus, 139. — Kjeldsen, skip

per, i Kbhvn., 76. — Knudsen,



606 Personregister

se Maaneskjold. — Knudsen, 
rådm. i Ribe, 210« — Kristen
sen, bg. i Randers, 68, 129. — 
Kristensen, mester, 170. —
Lambertsen, rådm. i Ribe, 210; 
bgm« i Ribe, 525. — Madsen, 
se Laxmand. — Mortensen, pr. 
i Jevnager i Aggershus læn, 36. 
— Nielsen, norsk befalingsmand, 
482. — Olufsen, pr. i Bredsten, 
provst i Jælling syssel, 212 f. 
— Sørensen, dr., livlæge hos 
Fredrik II, 297. — Tomsen i 
Hørdum, herredsfoged i Has
sing h., 137 f. — Tomsen, skip
per i Rudkøbing, 397. — Tor- 
kildsen, mester, kannik ved Ar
hus domkirke, 44. — Tygesen, 
bg. i Horsens, 5 f.

Pentz (Pendze), Magdalene, 168. 
Plum, Lennert, skrædder i Kbhvn., 

380, 385.
Podebusk, Klavs, til Krapperup, 

100, 341«
Pogvisk, Bertram, til Dobbertorf 

(Schiønhorst), 158, 507, 512. — 
Didrik, til Pettersdorf, 227. — 
Hans, til Damsbo, 441. — fru 
Ide, Kristoffer Wennigsteins e., 
346. 352. — jfru. Magdalene, 
346, 352 f.

Polen, Frans, til Starup, 95.
Pors, Johan, til Nørgård, 354. —

Klavs, til Øllingsø, 294, 322 f.
Pors, Jens, i Vejle, 112. — Mads, 

mester, kannik og sognepræst 
ved Ribe domkirke, 21, 118.

Postfeld, Engel, rådm. i Næst
ved, 95; bgm. i Næstved, 178.

Povl Hansen, bgm. i Kbhvn., 297. 
— Jensen i Mollerup, af våben, 
113. — Madsen i Suserup, 98. 
Madsen i Trelleborg, 366 f. — 
Mikkelsen, ridefoged, 103 f. —

Nielsen, bg. i Odense, 382, 3881. 
— Nielsen, rådm. i Vejle, 112, 

Prip, jfru. Dorte, 383 f. — Iver, 
383 f. — Kristen, til Øland (Sø
gård), 67, 95, 110, 134 ff., 180, 
345, 348, 383, 442 f. - jfru. 
Margrete, 383.

Qvalen, Agate v., 168. — Detlev 
v., 168 ff. — Jokim v., 168. — 
Otto v«, d. ældre, 5—8, 78, 228. 
— Ottov., tilKoslaw, 347, 522.

Qvitzov, Ejler, til Lykkesholm, 
landsd. i Fyn, 249, 372,438,446, 
497, 502, 538. - Fredrik, til 
Qvitzovsholm, 363 f., 438, 446.

Haft, Mikkel Andersen, i Rølikke, 
157.

Rammel, Henrik, til Bekkeskov, 
rr., 4, 120, 451.

Rantzov, fru Anne, Gabriel Skink
els e., 363. — fru Anne, i Had
erslev, Mogens Kaases e., 360 f. 
— Antonius, til Gleschendorff 
og Hammershof, 311. — Bendix, 
d. ældre, i Haderslev, 218, 337, 
363, 406 f., 507, 521. — Bendix 
Bendixen, til Brantholm, 179, 
223, 225, 291, 311, 316,318,368, 
505, 516, 520. — Brede, til 
Rantzovsholm (Hagenfeld), rr., 
stath. i Kbhvn., 4, 85, 119, 252, 
319, 375, 517. — Frans, til Rant
zov, lænsm. på Silkeborg, 316, 
319. — Gert, til Bredenberg, 
stath. i Holsten, 190,449; lænsm. 
på Haderslevhus, 501. — Godske, 
til Trøjborg, 50, 191, 194, 494. 
— Jesper (Kasper), til Schmol, 
401, 502, 506, 512 f., 515, 520, 
528 f. — Jørgen, 521. — fru 
Margrete, til Endrupholm, Krist
en Vinds e., 61, 205. — fru Mar
grete, til Arensburg, Peder 
Rantzovs e., 50, 191, 195. — 
fru Margrete, Otto Emmiksens
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e., til Gjerstrup, 203, — Mar- 
grete, 168. — Melkior, 360. — 
fru Mette, Axel Galts, 521. — 
Peder, til Trøj borg, 50—53,191 f., 
195 f., 494 f. — Tomas, til 
Vester sei (Enkendrop), 50, 191, 
195.

Rasmus Eriksen, bg. i Næstved, 
547. — Jensen, pr. i Næstved, 
32, 37. — Jørgensen, bg. i 
Odense?, 4. — Knudsen, bg. i 
Randers, 218. — Nielsen, bg. i 
Kbhvn., 12. — Pedersen, pr. i 
Kippinge og Brarup, 165.

Rasperen, Hans, 311.
Ravensberg, fru Inger Klavsd.,

Anders Pedersen Galts, 364. 
Ravn, Jesper, i Fionade, 361. 
Reff, Kristen Nielsen, mester, 

kannik ved Århus domkirke, 
40, 46.

Reinicke, Albret, bg. i Holstebro, 
507, 523.

Reinschatt (Rindskat), Regina, 272. 
— Sigfred, til Hemingsholm, 
friherre til Freiberg, 3, 41, 43, 
95, 258, 276.

Remer, Johan, 317.
Remers, Markus, 368.
Riber, Niels Pedersen, bg. i Ål

borg, 226. — P^der Jensen, 
284.

Ridder, Gøddert, skomager i 
Kbhvn., 380, 385.

Riis, Kristen, foged på Bygholm, 
303.

Rikard Rikardsen, rådm. i Næst
ved, 1.

Rindskat, se Reinschatt.
Roed^Oluf, rådm. i Ribe, 21, 76, 

115, 118, 209.
Roit. Kristen, 276.
Rolf Nielsen, herskabsfoged i Ribe, 

115—118.

Rosengaard, jfru. Tale, til Her- 
lufstrup, 32, 36 f.

Rosenkrands, familje, 214. — Axel, 
til Glimminge, 58, 224, 350, 500. 
— Axel, til Halkær (Kye), 26, 
160, 167, 204, 281, 329, 334, 365,
455, 457, 507, 522. — fru Bir
gitte, til Pallesbjærg, Mogens 
Julse, 69, 77, 97, 166,202,204, 
214,221—24, 226, 231, 281, 288 f.. 
315, 350, 353, 359, 361, 365, 
499. — Børge, til Ørup (Sønder
skov), 58, 166 ff., 202 ff., 214, 
221, 223, 291, 314, 350, 354, 360, 
363, 365, 379, 426, 432, 499,510,
513. — fru Dorte, til Urup, 
Peder Norbys, 206, 215 f., 303 
ff. — fru Elisabet, Anders Thots 
e., 336. — Erik, til Langtin, 67. 
— Erik, til Arreskov, 438 f. — 
Holger, til Rosenholm, 185,474, 
518 f. — Jakob, til Kærstrup 
(Arreskov), 168, 253; lænsm. på 
Nyborg, 320. 323, 327, 332, 347, 
368; lænsm. på Hagenskov, 453,
456, 497. — Karsten, til Kox- 
bøl (Skovgård), 206, 216. — 
Kristoffer, til Høgsbro (Hunds
bæk, Koxbøl, Sønderskov), 76, 
205 f., 214 f., 236, 283, 301, 303, 
305, 314, 330, 510, 514. — fru 
Margrete, til Hundslund, Hans 
Lindenovs e., 495. — Otte, 216. 
— Otte Kristoffer, til Boller, 
506, 529 ff‘. — fru Tale, Klavs 
Nielsen Tornekrandses, 329, 334, 
458. — Timme, til Rydhave, 78, 
228.

Rosensparre, Oluf, til Skarholt, 
rr., lænsm. på Mariager kloster, 
4, 99, 120, 234, 251 f., 282, 341, 
355, 361, 368, 375, 396, 436—40, 
447, 449, 546.

Rosenvinge, Most Villomsen, bg. 
i Helsingør, 357, 362, 514. —
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Sten Villomsen, skibshøveds
mand, 514.

Rostrup, fru Elline, Tyge Sand- 
bergs e., 326 f. — Hans, til Sølle
skovgård, 236—239. — Jakob, 
82. — Jørgen, til Sølleskovgård, 
522, 528. — fru Karen, Frans 
Juls, 452, 510 f. — Lavrids, til 
Restrup, 328, 332.

Rotfeld, fru Kristense Nielsd., 
Bjørn Kaases, 26 f.

Rud, fru Dorte, Anders Banners, 
290. 324. — Erik, til Sandholt, 
438 f, 461. — Johan, til Møgel- 
kær, lænsm. på Ørum, 180, 290, 
£23 ff., 328, 332 f., 347, 390, 
496 f. — fru Kirstiife, til Hev- 
ringholm, Lavrids Rostrups e., 
324, 328, 332, 347. — Knud, til 
Møgelkær (Sæbygård), 323. — 
Knui> Eriksen, til Sandholt 
(Rudbjærggård), 84; lænsm. på 
Odensegård, 91, 172 ff., 243, 
290(?), 320, 354, 436-40, 445— 
50, 452 fif., 466, 497, 545. — 
Knud J ørgensen, til Vedby, 321, 
372, 517. — Korfits, til Fugl
sang (Enggård, Sandholt),lænsm. 
på Hindsgavl, 243, 320, 436, 
445, 453, 545. — fru Mette, 
Henrik Gyldenstjærnes, 290 f., 
324, 333. — Otte, 333. — Peder, 
320. — jfru. Pernille, 290, 324, 
332. — fru Sofie, Jakob Lykkes, 
244, 320 f.

Rugs, Hejne, 337.
Ruskam, Herman, i Lybæk, 469. 
Rydze, Mads, i Odense, 75.
Rytter, Anders, til Kabbel, 68, 

221, 288.
Rød, Lavrids Ovesen, til Søgård, 

182.
Rønnov, fru Anne, til Hvidkilde, 

Erik Hardenbergs e., 203. — 
Ejler, til Hvidkilde, 320. — fru

Karen, til Hvidkilde, 326. — 
Karl, biskop i Odense, 88.

Sandberg, Eggert Henriksen, til 
Vestergård, 465. — fru Else, 
Bertel Holks, 326 f. — Henrik, 
til Kærsholm, 318. — fru Mar- 
grete, Niels Kjeldsen Juls, 68. 
— Peder, 466. — fru Sofie, 327. 
— Tyge, 82, 327. — Ulrik, til 
Kvelstrup, lænsm. på Lunde
næs, 258, 276, 547.

Saro Picho, bd., i det Paiomoiske 
amt, 409.

Saxe, Peder, bg. i Århus, 193.

Schulman, Henrik, på Øsel, 407, 
412, 416.

Schaatt, Robert, norsk befalings
mand, 482.

Sefeld, Envold, til Viffertsholm, 
346. — Hans, til Skærvad, 502, 
529. — Jakob, til Visborg, 346. 

Sehested, fru Anne Maltesd., Ove 
Lunges til Eskær, 338, 341. — 
Jørgen, til Perdølle (Pandoel), 
□06, 515. — Klavs Maltesen, til 
Højris, lænsm. på Arnsborg, 269, 
407—11, 417 fif., 421 fif„ 425 f., 
497. — Kristen Tomsen, til 
Tandrup, kgl. sekretær, 400. — 
Sten Maltesen til Holmgård, 
120; rr., 252; marsk, 375. — 
Tomas Maltesen, til Tanderup, 
26, 76 f„ 160, 268 f., 275 f., 278, 
280, 338, 341.

Sejer Pedersen i Egstrup, 120— 
123. — Pedersen i Katterup, 
121.

Sidsel Jørgensd., fru, se Basse.— 
Pedersd., Niels Skrivers, 240. — 
fru, se Barsebæk, — fru, se 
Fris.

Sigurd (Sigud) J ørgensen, provst 
i Åsum h., 171.

Simon, pr. i Nørre-Broby, 88. —
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Pedersen, bg. i Svendborg, 383, 
387.

Skade, Mads Nielsen, til Øster
gård, 199, 206.

Skel, Albret, til Fusingø, 502. — 
Albret, til Hegnet, 81, 191; 
lænsm. på Riberhus, 525. — Al
bret, til Jungetgård, 27, 179, 
203, 255, 280, 291, 317, 319. — 
Anders, til Hegnet, 392 f. — 
fru Anne, Axel Nielsen Arn- 
felds, 36. — fru Ingeborg, til 
Linderumgård, Klavs Dyres e., 
505, 516, 520. — fru Ingeborg, 
til Vorgård, Otto Banners e., 
31—37, 56 f., 234, 331 f., 495. 
— Jørgen, til Fusingø, 81. — 
fruKarine, Peder Munks, 82 fif., 
396. — fru Karen, Bendix Rant- 
zovs, 319, 505, 516. —jfru. Kir
stine, til Jungetgård, 291, 316, 
318 f., 504, 516, 520. — Otte, 
til Fusingø (Hammelmose), 81; 
lænsm. i Dueholm kloster, 395 fif.

Skinkel, fru Anne, til Fos, Hans 
Pedersens e., 232. — Gabriel, 
til Søholm, 232, 363. — Morten, 
til Østrup, 19, 209, 253, 382, 
456, 463 f. — Niels, til Gjerskov, 
168, 438, 456 f., 463.

Skogge, Lavrids, 548 f.
Skomager, Hans, bg. i Haderslev, 

453.
Skovgaard, jfru. Anne, 194.—jfru. 

Margrete, til Sanderum gård, 
194. — fru Marine, OveUrups, 
194.

Skram, Anders, til Dej bjerglund, 
8, 11, 109 f., 198, 200, 204 f., 
222, 225, 280, 345 f., 366, 368, 
451. — fru Anne, Klavs Strange- 
søns e., til Nørholm, 95. — fru 
Elsebe, til Urup, Eske Bildes 
e., 341, 347, 357, 367, 462. — 
Erik, til Rammegård, 95. — fru

Jnger, Kristen Prips, 383. — 
Jakob, til Fruergård, 109, 200, 
204 f., 222, 280, 345, 379, 451, 
458. — Jørgen, til Tjele, 461. — 
fru Karen, Lavrids Brokken- 
huses e., 548. — fru Maren, 316. 
— fru Mette, 9. — Mette Hart- 
vigsdatter, til Kokholm, Peder 
Skrams, 451 f. — Peder, til 
Strandbygård, 8, 11, 95, 109, 
198, 200,222,368,451. —Spend, 
95 f.

Skriver, Anders, bgm. i Næstved, 
178. — Fredrik, i Rudkøbing, 
397. — Jakob Andersen, bg. i 
Nakskov, 154 f., 157 f. — Jens, 
bg. i Næstved, 2. — Jens 
Madsen, i Bådsted, 377. — 
Jørgen, bgm. i Odense, 209, 
254 f. — Kristen, rådm. i Næst
ved, 2. — Kristoffer, i Viborg, 
508. — Lavrids, byfgd. i Ribe, 
118. — Niels, bgm. i Ålborg, 
507. — Niels Kristensen, rådm. 
i Århus, 120, 124, 127, 240, 292. 
— Peder, bd. i Stagshede, 77. 
— Peder, bd. i Valdby, 311— 
314. — Peder Kristensen, bg. 
i Svendborg, 383. — Peder 
Nielsen, Børge Trolles tjæner, 
95. — Vebner Nielsen, lands- 
ting8hører, 392.

Skyrmand, Gert, i Flensborg (?), 
233.

Smid, Peter, i Helsingborg, 73 f. 
Sofie, fru,^se Galt. — fru, se Sand- 

berg.
Somnes (Somnitz), Jakob, til 

Beverdorp, 376.
Sone Jepsen iKjeldstrup, 163.— 

Lavridsen, provst i Vends h., 
171.

Sparre, fru Anne, Villich v. Vest- 
hofvens, 467. — Emmike, til 
Opagergård, 467. — Gabriel, til 

39
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Svanholm, 366. — fru Helrad, 
til Krengerup, Gabriel Knud
sens e., 187, 341, 343,372,4661, 
475 ff. — Jakob, til Svanholm, 
366. — Jep Torbensen, 188 f. 
— fru Karen, i Svendborg, 
Peder Sandbergs e., 466. — jfru. 
Klara, 320. — jfru. Sidsel, 320. 

Speckerm and, V ilium, bg. i Odense, 
232.

Speigel, se Spejl.
Spejl (Speigel), Hans, til Julskov,

58, 223 f., 426.
Stage, Hans, kapellan ved Grå

brødre kirke i Odense, 387.
Stampe, Lavrids, provst i Bjærge 

h., 171.
Star, Hans, brygger i Kbhvn., 245. 
Stavergård, se Staverskov (jvfr.

S. 550).
Staverskov, Fasti, til Øluf, 433.

— Hartvig, til Han gård, 206. 
Steffen Sørensen, bg. i Kbhvn., i

334. I

Sten, fru Else, til Sæbygård (Seb- ; 
bergård), Oluf Brokkenhuses, i
514.

Sten Jensen i Smollerupgård, her- i 
redsfoged, 392. — Maltesen, se 
Sehested. — Villumsen, se Ro- j 
senvinge.

Strangesøn, fru Karine Klavsd., ' 
Hans Langes, 225.— fru Karen, til 
Vosnæsgård(Dunslund), Kristen 
Juls e., 235-39, 283, 301, 305 f., 
308, 326, 850, 474. — Klavs, til 
Nørholm, 95.

Stratmandt, Henrik, 94.
Strit, Morten, bg. i Horsens, 6. 
Struk, Bertel, rådm. i Ribe, 21, 

76, 131, 197, 210.
Strudvad, Niels Jensen, bg.iRibe?, 

210.
Straale, Vulf, af adel, 228.
Stub, Iver, mester, prof, ved

Kbhvns. universitet, 12—16. — 
Kristen Sørensen, kantor ved 
Århus domkirke, 38,43. — Peder 
(f 1566), 15.

Stygge, Hans, 237. — jfru. Inger, 
til Viskum, 287. — Johan Nielsen, 
235, 367. — fru Karen, til Ag- 
drup, Jens Klavsens e., 454. — 
jfru. Kirsten, 236, 285. — Mov- 
rits, tilHolbækgård (Holmgard), 
77, 93, 159 f., 280, 357, 359 f. — 
Niels, til Søgård, 237, 454. — 
Peder, til Holmgård (Holbæk- 
gård), kgl. sekretær, 356, 359.

Suelund, Morten, bg. i Helsingør, 
100.

Sur, Niels, 153.
Svabe (Svave), fru Elsebe, til 

Gjordslev, Vincens Juls e., 246, 
248. — Jørgen, 538—41. — 
Mogens, til Svabesholm, 401, 
406 f., 500, 538.

Svale, Gabriel, til Bjellerup, 335. 
— fru Kirsten, 334.

Svend Pedersen, bgm. iVarberg, 
503.

Sverin, David, bg. i Kbhvn., 
516 f.

Saal, Jens, bg. i Mariager, 455.
Søren Axelsen, se Baden. — 

Bendsen i Roskilde, 368. — 
Bondesen, slotsskriver på Vardø- 
hus, 64 f. — Hansen, skipper, 
58 ff. — Hansen i Holmby, 
herredsfoged, 143. — Hansen, 
provst i Gudme h., 171. — Ib- 
sen, bg. i Kbhvn., 357. — 
Jensen, byskriver i Slagelse, 
152. — Jensen i Ravnholt, her
redsfoged i Ning h., 120, 124, 
127 f.—Mikkelsen, bg. i Kbhvn.,. 
245. — Mikkelsen, byf. i Sæby, 
331. — Mortensen, pr. i Agri 
og Egens, 44 f. — Pedersen, 
mester, i Ribe, 516. — Pedersen,
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pr. i Støvring og Mellerup, 38, 
40, 42.

Tenner, Jakob, 317.
Thot, Anders, 336. — fru Karen, 

Age Brahes, 54. — fru Karen, 
190. — Kristen, til Boltinggård, 
347, 435; lænsm. på Skivehus, 
543. — fru Lene, Henrik Brahes, 
54. — Tage Andersen, lænsm. 
på Lagholm, 512. — Tage Otte- 
sen, til Eriksholm, 114; lænsm. 
på Landskrone slot, 512, 515.

T i demand, fru Inger, til Tide
mandsholm, Mogens Juls til 
Knivholt, 159 f., 162. — Jørgen, 
434.

Titke, Simon, 317.
Tomas Eriksen, bg. i Ribe, 115, 

209. — Iversen, se Jul. — Jørg
ensen, rådm. i Ribe, 210. — 
Maltesen, se Sehested.

Torkild Pedersen, 312.
Tornum, Ib, bgm. i Ribe, 20 f.
Tornekrands, Klavs Nielsen, til 

Langdal, 96, 203, 221, 226, 329, 
334, 458 f. — Mikkel Nielsen, 
til Kyø, 97, 249, 288, 329.

Trane, Lavrids, pr. i Mariager, 
provst i Onsild h., 282.

Tripper, Johan, bg. i Malmø, 
221, 512 f.

Trolle, Børge, til Troldholm, 5, 
8—12, 78, 89, 93, 95, 109, 167, 
198, 201, 204, 214, 221, 225,231, 
279 f., 287, 357 t, 361, 522. — 
fru Lisbet, til Svanholm, Gabriel 
Sparres e., 366.

TrudAxelsen, se Baden. — Ped
ersen i Omerup, 143 f., 150.

Truels Nielsen i Astrup, 219.
Tue Knudsen i Heln, af adel, 

114.
Tulecken, Jost, i Amsterdam, 193. 
Tydsk, Niels, 523.

Tøger Lavridsen, mester, provst 
i Støvring h., 38.

Ubbing, Lavrids, rådm. i Flens
borg, 218, 317, 406 f., 516. — 
Lorens, rådm. i Flensborg, 516.

Udsen, Lavrids Ebbesen, til Tul- 
strup, 81.

Ugerup, se Urup.
Ulfeld, fru Anne Stisd., til Særs

lev, Jørgen Daas e., 85—88. — 
Fredrik, til Barsø, 78. — Ger
trud Stisd., til Veirup, Ulfeld 
Kristoffersens, 47.—Hans Stisen, 
i Østrup, 87. — Jakob, til Ul- 
feldsholm, rr., 252 f.; rigens 
kansler, 363 £, 375, 388 f.; 
lænsm. på Nyborg, 441. — Jens 
Stisen, 87. — Korfits, til Bav- 
else, 253; lænsm. på Rugård, 
389, 517. — Kristoffer, til Sven
strup, 99, 318; lænsm. i Helne- 
kirke læn, 515. — Mogens, til 
Selsø, 114, 299 f.; rr., amiral, 
lænsm. på Sølvitsborg, 360, 375, 
514, 544,548. — Ulfeld Kristof
fersen, til Jershave, 48.

Ulfeld Kristoffersen, se Ulfeld.
Ulfstand, Gregers Trudsen, til 

Estrup, 56. — Hak, til Hikke
bjærg, lænsm. på Odensegård, 
85, 464. — Holger, til Hikke
bjærg (Skabersø), 53, 190, 221. 
— Holger, til Vosborg, 53, 190, 
353. — Jens Holgersen, til 
Glimminge, 54. — fru Mar- 
grete, Peder Juls e., til Alsted, 
190. — Melkior, til Axelvold, 
53, 58, 113, 190, 223, 426, 432, 
440, 501, 515. — fru Sidsel, 289, 
322. — fru Tale, Povl Laxmands 
e., 53—56, 190 f.

Urne, Axel, til Søgård, 435. — 
Erik, til Søgård, 64, 172, 361, 
388; lænsm. på Utstejn kloster, 
435, 441, 497, 534. — Hans, til 

39*
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Nerregård, 66, 71, 351 f.—Jo
han, til Valsø, 406» — Jørgen, 
435. — Knud, til Asmark, lænsm. 
på Halsted kloster, 322, 435. — 
Lave, til Bæltebjærg, landsd. i 
Skåne, 100, 153, 223, 401. — 
Lave, til Rygård, 465. — Lave, 
til Sjællebjærg, 168, 372, 446. — 
Otte, til Søgård, 233, 388 f., 
435, 463, 511, 549.

Urup (Ugerup), Ove (Age), til 
Ugerup (Ovesholm), 27—31,100, 
114, 194, 432, 501, 515, 518.

Uxkul, Fromholt, amtstjæner i 
det Paiomoiske amt på Øsel, 
409. — Sofie, på Øsel, 411.

Valborg (Voldborg) Jørgens, bge. 
i Svendborg, 336.

Valdemar II Sejr, 124 f., 128.
Valkendorf, Erik, til Glorup, 85, 

88; lænsm. på Høj s trup, 536.— 
Henning, til Glorup, 84, 435, 
441, 537, 544. — Kristoffer, til 
Glorup, 85—88; hofmester, 298, 
499. — Se Herluf og Kristian 
Eriksen.

Valter Kortsen, 1.
Vasspyd(Vasbyrd), Erik, tilEriks- 

holm (Vinderup), 461, 498. — 
fru Margrete, Klavs Jakobsens, 
322.

Vedel (Vettle), Anders Sørensen, 
mester, kannik ved Ribe dom
kirke, 21, 118.

Veigholt, Filip, på Øsel, 409 f.
Wennigstein, Kristoffer, se Wen- 

nickstein.
Wennickstein, Kristoffer, 346, 352. 
Vensterm and, fru Helle, 345. — 

Henning, til Op agergård (Pile- 
gård), 188 f., 344 f., 453. — 
Iver, til Perstrup, 382. — Jo
han, 294. — Jørgen, 513. — 
Knud, til Findstrup, 237, 382. 
— Knud, i Fåborg, 5. — Lave,

435. — Morten, tilSøholt, 363, 
435, 543.

Werden, Fritz v., 411.
Vesling, Henrik, perlestikker, i 

Flensborg, 317, 516. — Johan, 
krigs øverste, 480, 485 f. — 
Jørgen, bg. i Kiel, 529.

Vesteni, fru Agate, 67. — jfru. 
Anna, til Strandet, 166 f., 294 f., 
455. — fru Dorte, Kristen Prips, 
67, 442 f. — jfru. Dorte, 166 f.. 
294 f. — jfru. Regitze, 295. — 
Sti, 393.

Vestensen, Mikkel van, på Bøn- 
ned, 1.

Vesthofven, Villich v., i Næstved, 
467.

Vette, Evert, bg. i Flensborg, 97, 
226, 233, 361.

Veyer, Jakob, i Helsingborg, 73, 
106.

Vib, Peder, landstingshører på 
Lolland og Falster, 188.

Vibe, Kristen, bg. i Kbhvn., 97. 
Vibolt Johansen, kgl. teltmager, 

361.
Viffert, Balts er Maltesen, til Re

strup, 233. — fru Karine Maltesd., 
til Brunbjærg (Ryhave), Timme 
Rosenkrandses e., 78, 227. — 
Korfits Tønnesen, 71; lænsm. 
på Odensegård, 85, 464. — Niels 
Jonsen, lænsm. på Hald, 69 ff., 
130.

Vilche, Morten, bg. i Viborg, 227. 
Vilhelm Andersen, svensk krigs

øverste, 484.
Villum Adriansen, hollandsk fuld

mægtig i Helsingør, 17 f. — 
Andersen, degn i Slemminge, 
294. — Lukassen, i Odense, 23.

Vind, Albert, til Ullerup, 205, 
207. — jfru. Anne, 61, 205. — 
fru Anne, Envold Kruses, 442, 
455, 507. — fru Barbara, Kristen
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Prips, 348 f., 442. — jfru. El
line, 61,205.— Iver, til Grundet, 1 
kg), sekretær, 468. — Kristen, 
til Endrupholm, 61, 63, 132 f.r , 
205—208, 269, 330. — Maren 
Kristensd., 63. — Niels, til Ul- | 
lerup, lænsm. påBergenhus, 207.

Vinneke Villumsd., Herluf Daas, ' 
101.

Vinstrup, Peder, dr., superinten
dent i Sælland, 443.

Wisk, Henrik von der, til Glasøre 
(Glasau), 93, 515.

Wobeser, Jørgen, til Wobeser, 
538 f.

Vognsen, Anders Mogensen, til 
Hesselt, 509, 516. —Ellen (Jøl- 
lind) Jespersd., Spend Skrams

e., 95. — Jakob, 369. — Jesper, 
til Hæstrup, 96, 362, 369 f., 
459 fif. — Mikkel, til Stenum- 
gård, 206. — Vogn, 221.

Vorm, Villum, bg. i Århus, 193. 
Værkmester, Else, Peder Holstes,

140 f. — Jakob, 139. — Matis, 
i Ålborg, 141. — Peder, 139.

Væver (Vefver), Jakob, 106 f. — 
(Vefver), Jokum, 74.

Aastrup, J. Povlsen, bg. i Ribe, 22.
Ægidius Lavridsen, ærkedegn ved 

Ribe domkirke, 118.
Ørum, Anders, norsk befalings

mand, 479, 485.
Øsede, Bernt v., bg. i Flensborg, 

233, 291, 317, 366. — Kort v., 
bg. i Flensborg, 233.



Stedregister.
Hvor det ikke har været muligt at bestemme beliggenheden af en s 
gård, er den i dommene nævnte ejers navn fojet til i ( ). — Afl 
ninger: a. o: amt; fgdr. o: fogderi; gi. o: gammel; grd. o: gård; i 
herred; kgd. o: kongsgård; N.o: nørre; prstg. o: præstegæld; s. o: s 

S. o: sønder; sdg. o: sædegård; V. o: vest er; 0. o: øster.

A.dserstorp[Assartorp], sdg., Lyng
by s., Bara h., 54.

Agdrup, sdg., Sulsted s., Kær h., 
454.

Aggerkrog, sdg., Tistrup s., 0. 
Horne h., 63, 305, 433, 534 f.

Agri (Hogrie) s., Mols h., 44—47, 
107, 335.

Ahrensburg, se Arensburg.
Akesrum, Froste h., 99.
Albo h., 340, 539.
Alburg på Øsel, 409.
Alfstæde, se Alsted.
Allesø, by, A. s., Lunde h., 438.
Allindemagle kirke, Ringsted h., 

460 f. — birk 461.
Alsttd [Allested], by, Allested s., 

Salling h., 435 f.
Alsted [Alfstæde], sgd., 0. Ny

kirke s., Nørvang h., 190, 213.
Alstedgård, se Ølstedgård.
Alstrup, by, A. s., Gislum h., 41.
Alstrup, by, Navr s., Hjærm h., 

199.
Ambøgge, se Ambøke
Ambøke (Ambøgge), Ensløf s., 

Tønnersjø h., 505.
Amsterdam, 509, 516.

Andvordskov, kgd., St. Peder 
Slagelse h., 47, 72, 153.

Anskofslund, Lyndelse s., Sa] 
h., 448.

Anskul (Aufskul) på Øsel, 4’.
Arensburg [Ahrensburg], sdg. 

zehoe godsdistrikt, Holsten,
Arestrup (Arfvestrup), Stafs; 

s., Favrås h., 300 f.
Arnsborg, kgd. påØsel, 407,41 

418.
Arreskov, sdg., 0. Hæsing( 

Salling h., 438, 453, 456.
Arup s., Ginding h., 11.
Asdal, sdg., Asdal s., Vennebj 

h., 347, 495.
Asendorp, se Assendrup.
Asmild kloster, kgd., Asmili 

Nørlyng h., 166 f., 256, 304, 
— birk, 256.

Asmindrup, sdg., Værslev s.. S 
pinge h., 347.

Assartorp, se Adserstorp.
Assendrup, sdg., Aversi s., 

bjærg h., 323, 327, 332, 496
Assens, 511.
Astal ? 83.
Astoft, se Astofte.
Astrup, se Åstrup.
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Avdenæs, næs ved indløbet til 
Tronhjems fjord, 489, 493.

Aufskul, se Anskul.
Avnsbjærg, sdg., Sjørslevs., Lys

gård b., 78.
Axelvold, sdg., Svaluf s., Rønne- 

berga h., 53, 58, 113, 190, 223, 
426, 432, 440, 501, 515.

Baggesgård [Baggård], Klemens
ker s., Bornholms Nørre h., 64. 

Baggeskær, Herning s., Hamme
rum h., 262.

Baggesvogn, sdg., Sindal 8., Venne- 
bjærg h., 31, 56.

Baggisvong, se Baggesvogn.
Balle, sdg., Falslev s., Onsild h., 

63, 67, 80, 328, 442.
Bangsbo strand, Flade s., Horns 

h., 495 f.
Barløse, by, B. s., Båg h., 456 f.
Barsø [Marsvinsholm], sdg., Balk- 

åkra s., Ljunits h., 78.
Basballe (Boseballe), by, Agri s., 

Mols h., 335.
Bastuarum, Froste b., 99.
Bavelse, sdg., B. s., Tybjærg h., 

253, 389, 517.
Beddinge, Vemmenhøgs h., 340.
Bekkeskov[Beckaskog], sdg., Kiaby I 

s., Villands h., 4, 120.
Beldringe, sdg., Beldringe s., 

Bårse h., 294.
Beltebjærg [Bælteberga], sdg., Ot- 

tarp s., Luggude h., 100, 153, 
223, 401.

Beltungekuld, Froste h., 99.
Bendstrup, sdg., Hvilsagger s., 

Sønderhald h., 363.
Benidz, gods i Pommern, 539 f. 
Berg, i Jæmteland, 482.
Bergen, 64 f.; -sbus, 207; -slæn, 

491.
Berridsgård (Biersholm) [Bjersjø- 

holm], sdg., Bjeresjø s., Herre
stads h., 26 f., 29.

Beverdorp (Jakob Somnitz’s), 376. 
Biersholm, se Berridsgård.
Billesholm, sdg., N. Vrams s., Lug

gude h., 326.
Billesskov [Billeskov], sdg., Kærte 

s., Båg h., 19, 456.
Birkelse, sdg., Åby s., Kær b., 34, 

227, 318, 323, 327, 332, 355, 454, 
496 f., 506, 529 f., 543.

Birkholm [Løvenborg], sdg., But- 
terup s., Merløse h., 190, 201, 
339.

Bistrup [Bystrup], by, Gjedsted 
s., Binds h., 251.

Bjellerup, sdg., Randers S. Mortens 
østre landdistrikt, Støvring h., 
335.

Bjernerup [Bjernarp], sdg., Konga 
s., Onsjø h., 502.

Bjersgård, sdg., Gråmanstorp s., 
N. Asbo h., 404, 412, 431.

Bjersjøholm, se Berridsgård.
Bjærge h., 435.
Bjæverskov h., 462.
Bjørnemose, Luggude h., 113.
Bjørnholm [Høgholm], sdg., Ti

strup s., Randers a., Sønder h., 
158 ff., 365, 400 f.

Bjørnstrup, Luggude h., 113.
Bjørnstrup, sdg., Gøddeløfs s., 

Torna h., 335, 513.
Bier, se Blære.
Blære (Bier), by, B. s., Års h. 

329 f., 458 f.
Blødgierde,^Favrås h., 404.
Bolen i Froste h., 99 f.
Boller, sdg., Ut s., Bjærge h., 159, 

287, 454, 506, 520, 529.
Boltinggård, sdg., Ringe s., Gudme 

h., 347, 435.
Bondbierredal, Hillerslev h., 183. 
Bontofte[ Bontofta], by, Fulstofta 

s., Albo h., 340.
Borit, Vends b., 456 f.
Borlund, Hovlbjærg h., ? 125.
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Bornholm, 64, 495.
Borre, by, B. s., Mønbo h., 288.
Borreby, sdg., Magleby s., V. 

Flakkebjærg h., 4, 56, 119, 252, 
375.

Borsø [Bursø], sdg., Bursø s., 
Fuglse h., ? 543.

Borum eng, Fjends h., 395.
Boseballe, se Basballe.
Boserup [Bosarp], Risekattsløsa 

s., Luggude h., 114.
Brade [Brede], by, B. s., Lø h., 

194.
Bragnæs i Norge, 373.
Brahesholm, se Vedtofte.
Brammingegård, sdg,, Bramminge 

s., Gørding h., 21.
Brande, by, B. s., Nørvangh., 317. 
Brandholm, sdg., Brande s., Nør- 

vang h., 179 f., 223, 225, 255, 
291, 318 f.

Bransing, [Bensinge ?], Kågerød 
s., Luggude h., 114.

Brarup s., Falsters Nørre h., 165. 
Brarup mark, Fjends h., 395 f.
Bratbjærg, sdg., Tranum s., 0. 

Han h., 26 f.
Bratskov (Brodskouf), sdg., Brovst 

s., 0. Han h., 26, 28, 30.
Brede, se Brade.
Bredenberg [Breitenburg], sdg., 

Münsterdorf s., Holsten, 449, 
501.

Bredsten s., Tørrild h., 212 ff.
Breed, by, Vissenbjærg s., Odense 

h., 464.
Brefag i Jæmteland, 481.
Bregneholte, Froste h., 99.
Bregninge [Brejning], sdg., Brej- 

ning s., Bølling h., 280, 416, 
478, 487.

Bregnør, by, Munkebo s., Bjærge 
h., 435.

Breitenburg, se Bredenberg.
Brejning, se Bregninge.

Bremersvold, sdg., Errindlev s., 
Fuglse h., 78, 97, 176, 201, 235.

Brendolt, Himle h., 414 f.
Brendurre [Brenduhr], sdg., Frø- 

rup s., Tyrstrup h., 360.
Breninge, se Bregninge.
Bretavedle, Froste h., 99.
Brobys., Odense h., 84,86; -kirke, 

85—88.
Broby eng, Salling h., 243. 
Broderstorpe, Froste h., 99. 
Brodskouf, se Bratskov. 
Bronbier, se Brunbjærg.
Brudager s., Gudme h., 86.
Brunbjærg (Bronbier), sdg., Bor

ding s., Gin ding h., 78, 167.
Brundsbjærg, sdg., Staby s., Ulv

borg h., 281.
Brunestene, Froste h., 99.
Brunholm, Vejle s., Salling h., 

465.
Brunsig, Tamdrup s., Nim h., ? 

111.
Brusgård, sdg., Ølsts., Galten h., 

815.
Bryndfloed, i Jæmteland, 482, 

485.
Brønderslev, 0.- s., Jerslev h. 

(nu Børglum h.), 80 f.
Bustrup, sdg., Ramsing s., Rød

ding h., 158—163, 502; -mølle, 
161.

Bygholm, kgd., Hatting s. og h., 
111, 303, 326.

Bystrup, se Bistrup.
Bådsgård, Højslev s., Fjends h., 

319.
Bådsted [Båstad], by, B. s., Bjære 

h., 377 f.
Bælteberga, se Beltebjærg.
Bøgebjærglund, skov, Salling h., 

448.
Bøhmen, 311.
Bølling h., 433, 454.
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Bønned (Bønnitsgård), kgd., Hor
bel ev s., Falsters Nørre h., 1.

Bønnitsgård, se Bønned.
Børglum kloster, kgd., 288.
Børglum h., 369, 459.
Børsting, by, Smollerup s., Fjends 

h., 318.
Bøvling [Ryssensten], kgd., B. s., 

Skodborg h., 94, 103, 319.
Colberg, 538.
Corsnitz, gods i Pommern, 539 f. 
Dal, Nim h. ?, 111.
Dallund, sdg., Søndersø s.; Skov

by h., 168, 253, 352.
Dalum [Kristiansdal] kloster, kgd., 

Dalum s., Odense h., 194, 203, 
389.

Damnitz, gods i Pommern, 539 f.
Damsbo (Dombsbo), sdg., Jord

løse s., Salling h., 441.
Damsgård, V. Hæsinge s., Salling 

h., 47 ff.
Damsgård, sdg., 0. Starup s., 

Brusk h., 330.
Damstrup i Halland, 309.
Dantzig, 101.
Degeberga, se Dejberg.
Dejberg [Degeberga] s., Gærds h., 

532 f.
Dejbjærglund, sdg., Dejbjærg s., 

Bøllingh., 8, 109, 198, 204,<222, 
225, 280, 345, 366, 368, 451.

Demstrup, sdg., Råby s., Gjerlev 
h., 83.

Deningerum [Demingarum], Bro
by s., 0. Giønge h., 164.

Diurisholm, se Dyresholm.
Dobbertorf [Dobersdorf], sdg., 

Schønkirchen s., Holsten, 158.
Dollefeld, se Døllefjelde.
Dombsbo, se Damsbo.
Donslund (Dunslund), sdg., Vor- 

basse s., Slavs h., 97, 206, 221, 
235 f., 283 ff., 302, 308, 326, 
474; -mølle, 327.

Dragsholm, kgd., Fårevejle s., Ods 
h., 98,100,102f., 106,108—lllf., 
115, 119, 246, 248—52, 291 f.

Drammen, 373.
Drennerup, se Trinderup.
Drigstrup (Dristrup). by, D. s., 

Bjærge h., 438.
Dristrup, se Drigstrup.
Dronningborg, kgd. ved Randers, 

38, 281, 341, 368.
Drovbye, se Dråby.
Dråby, by, D. s., Mols h., 79.
Duege [Dufeke], sdg., Halmstad 

s., Luggude h., 113 ff.
Dueholm kloster, kgd., Mors 

Sønder h., 395.
Dufeke, se Duege.
Dunslund, se Donslund.
Dybæk, sdg., 0. Vemmenhøgs s., 

Vemmenhøgs h., 78, 80, 436, 
446, 452.

Dyresholm, sdg., Danderyds s., 
Stokholms læn, 537, 548.

Døllefjelde, by, D. s., Musse h., 
176.

Ebbarp, se Ebberup.
Ebberup [Ebbarp], by, Skabersjø 

s., Bara h., 54.
Eeg (Eig), Grindsted s., Slavs h., 

205 ff.
Egens s., Mols h., 44, 46.
Egerisgård (Jegerisgård), Skive 

lands., Fjends h., 395 f.; -mark, 
395.

Egerove, Froste h., 99.
Egeskov, sdg., Kverndrup s., 

Sunds h., 548.
Egestubbe, Luggude h., 113.
Ege ting på Gulland, 16.
Egholm, sdg., Sæby s., Voldborg 

h., 323, 327, 332, 347, 462, 496 f.
Egid, Luggude h., 114.
Egstrup [Ejstrupgård], Årslev s..

Sønderhald h., 120 f.
Ejsdal, se Esdal.
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Ejsteng, ved Hammelmose, Tise 
s., Børglum h., 83.

Ejstrup, by, Tranum s., 0. Han j
h., 497. I

E.jstrupgård, se Egstrup. |

Ekesvarekringle, Froste h., 99. j 
Elbagen, by i Pommern, 539. '
Ellemose å, Lunde h. ?, 209, I

253 ff. I

Ellinge, sdg., Sallerup s., Har- , 
jager h., 57, 78, 80, 114, 153, ! 
234, 330, 348, 461, 495. j

Elvid [Elvedgård], sdg., Vevlinge 
s., Skovby h., 4, 120, 194, 203, 
252 f., 375, 380, 389.

Emkendorf, se Enkendrop.
Enanger, i Jæmteland, 479 f.
Endrupholm, sdg., Nykirke s.,

Skads h., 61, 132, 205 ff.
Enelouf [Ønnesløf], by, Bonderup 

s., Torna h., 340. |
Engelsholm (Engelstholm), sdg., 

Nørup s., Tørrild h., 70, 76, 81, 
111, 212, 326, 510.

Engelstholm, se Engelsholm.
Engelund, sdg., Fabjergs., Skod

borg h., 83.
Enggård [Gyldensten], sdg., N. 

Sandager s., Skovby h., 243 f., 
320, 436, 439, 445.

Enkendrop [Emkendorf], sdg., 
Westensee s., Holsten, 191.

Enslev, by, Koldt s., Ning h., 124, 
127 f.

Eriksholm [Trolleholm], sdg., Torr- 
løsa s., Onsjø h., 114, 338, 512, 
515.

Eriksholm, sdg., Ågerup s., Mer- 
løse h., 461.

Esdal (Ejsdal), hede, Hjardemål 
s., Hillerslev h., 217 f.

Eskær, sdg., Grinderslev s., Sal
lings Nørre h., 31, 33, 56, 289, 
393.

Eskær, sdg., Mosbjærg s., Horns 
h., 338.

Espe, by, E. s., Salling h., 47 ff.
Estrup, by, Søby s., Sønderhald 

h., 82 f., 186; -mølle, 83.
Estrup, sdg., Favsing s., S. Hald 

h., 4, 9, 38, 120, 203, 234, 252, 
281, 302, 308, 341, 368,375,495, 
506, 530.

Estrup [Estruplund], sdg., Estrup- 
lund s., Rovsø h., 288, 451.

Estruplund, se Estrup.
Estvadgård, sdg., Estvad s., Gind- 

ing h., 4 f., 81, 110, 119, 134, 
137, 179, 279, 287, 392,395,400.

Ettarp, se Etterup.
Ettehave, by, Slemminge s., Musse 

h., 176.
Etterup [Ettarp], sdg., Ensløf s., 

Tønnersjø h., 400, 404 f., 412.
JFålkenberg, 145, 300 f., 309, 509.
Fallemose [Fjellemosegård], sdg., 

Fjeldsted s., Vends h., 283.
Fanderup, se Tanderup (jvfr. s. 

550).
Fangel, by, F. s., Odense h., 48; 

-mark, 465.
Favred, se Favrås.
Farskov [Favrskov], sdg., Lyngå 

s., Sabro h., 316, 329, 345, 442, 
451, 455, 457.

Favrskov, se Farskov.
Favrås (Favred) h., 145, 404, 416.
Favsun, Sønderhald h., 186.
Femagger, Skive landsogn, Fjends 

h., 395.
Fimbrekuld, Froste h., 99.
Findstrup, Diernisse s., Salling 

h., 388.
Finland, 468 ff., 472 f.
Fionade, gd., Staby s., Ulvborg 

h., 361.
Fjallerslev (Fjellerslev), by, Ov- 

trup s., Mors Sønder h., 497.
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Fjellebro, sdg., Herringe s., Sal
ling h., 47, 72.

Fj ellemosegård, se Fallemose. 
Fjellerslev, se Fjallerslev.
Fjends h., 319, 395 f.
Fladgård [Flodgård], Staby s., 

Ulvborg h., 281.
Flemløse, by, F. s., Båg h., 438. 
Flensborg, 141, 361, 406, 502. 
Flinterup [Flintarp], sdg., Hass- 

løfs s., Høks h., 233, 291, 376.
Flintholm, sdg., Hundstrup s., 

Salling h., 33.
Flodgård, se Fladgård.
Foltestrup [Folkestorp], by, Hede

skoga s., Herrestads h., 340.
Foros, se Favrås.
Fos, sdg., i Norge, 232, 488. 
Frammerslev, se Fremmerslev. 
Fredriksborg slot, 453. 
Fredrikslund, se Krengerup. 
Fredskilde [Fræskilgård], gd., Nør- 

hå s., Hundborg h., 390 f.
Fremmerslev [Frammerslev], by, 

Oddense s., Hindborg h., 317.
Fridhøj, Herning s., Hammerum 

h., 262.
Fridberg, i Steiermark ?, 3, 261 f., 

269.
Frisland, 13.
Froste h., 99.
Fruergård, sdg., S. Felding s., 

Hammerum h., 109, 200, 204, 
222, 280, 345, 379, 451, 458.

Fruerhed på Låland, 476. 
Fruerlund skov, Salling h., 448. 
Fræskilgård, se Fredskilde.
Frøbjærggård, sdg., Orte s., Båg 

h., 463.
Frørup kirke, F. s., Vinding h., 

86 ff.
Fuglebiærggård, Fuglebjærg s., 

0. Flakkebjærg h., 535 f., 545.
Fuglsang, sdg., Toreby s., Musse 

h., 243 f.

Fuglse h., 188 f., 322, 341 f., 344, 
476.

Fusinge, sdg., Ålum s., Sønder- 
lyng h., 81, 502.

Fyrendal, se Vindinge.
Fåborg, 5, 434, 448.
Førsløv, sdg., Førsløv s., 0. Flakke

bjærg h., 24, 78,151, 250, 294 ff., 
380.

Cralten h., 218.
Gammelgård, Skive lands., Hind

borg h., 393, 395.
Gammelgård, sdg., Byde s., Lå

lands Sønder h., 154—157, 341, 
431.

Garbo, se Gårdbo.
Gavnø, sdg., Vejlø s., Hammer h., 

178 f., 495.
Gieldebierre i Skåne, 164.
Gislev (Gisle) s., Gudme h., 86.
Gjellerup s., Hammerum h., 271, 

278.
Gjelskov, sdg., Hillerslev s., Sal

ling h., 102, 168, 380, 438, 456, 
535.

GjemBing s., Hjerm h., 198 f.
Gjerdrup, sdg., Egeslevmagle s., 

V. Flakkebjærg h., 72, 103.
Gjerskov, sdg., Skeby s., Lunde 

h., 168, 438, 456, 463.
Gjessingholm [Løvenholm], sdg., 

Gjessing s., Sønderhald h., 324.
Gjordslev, sdg., Holtug s., Stævns 

h., 246 ff.
Gladsax, kgd., G. s., Jerrestads 

h., 538.
Glapstrup [Glattrup], gd., Skive 

landsogn, Fjends h., 395.
Glasau, sdg., Sarau s., Holsten, 

93, 515.
’Glasøre, se Glasau.
Glattrup, se Glapstrup.
Glenetorp s., Halland, 427.
Glerup, by, Vesterbølle s., Binds 

h, 251.
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Gleschendorff, sdg. (Antonius Rant- 
zovs), 311.

Glimminge, sdg., Valbys., Jerre- 
stad h., 58, 350.

Glomstrup, sdg., Hvidbjærg s., 
Mors Sønder h., 432, 451.

Glorup, sdg., Svindiuge s., Gudme 
h., 84, 435, 441, 537, 544.

Glumstrup, se Glomstrup.
Glumsø, by, G. s., Tybjærg h., 98. 
Gottorp, 50, 195, 406, 528.
Grenneton, se Grimeton.
Grimeton (Grenneton), by, G. s., 

Himle h., 412 f. - s., 325.
Grisholt [Grishult], by, Ullareds s., 

Favrås h., 400.
Grotterup, i Skåne, 340.
Grundet, sdg., Hornstrups., Nør

vang h., 468.
Grøfteholm, Vejle s., Salling h., 

465.
Gudme h., 544.
Gulland, 16.
Gunderslevholm(Gunderslev),sdg., 

Gunderslev s., 0. Flakkebjærg 
h., 31, 56, 78, 80, 234, 402, 474.

Gundertved[Selkovsdal], sdg., Sæ
by s., Løve h., 32.

Gyldensten, se Enggård.
Gårdbo (Garbo), grd., Råbjærg s., 

Horns h., 234 f.
Haderslev, 317, 406,453,507, 514, 

525 f., 538.
Haderslevhus, 219 f., 449, 501.
Hageløs [Hagløsa], sdg., Lilla SI åg

arp s., Skytts h., 512.
Hagenskov, kgd., Sønderby s., 

Båg h., 453, 456.
Hagesholm [Hagsholmgårde], sdg., 

Hovlbjærg s. og h., 4, 81, 119, > 
234, 252, 369, 375.

Hagløsa, se Hageløs. 
Hagsholmgårde, se Hagesholm. 
Hakkelverke, på Øsel, 422.
Hald, kgd., Dollerup s., Nørlyng ■

h„ 69, 160, 322, 373, 395, 525. 
- læn, 396.

Hald h., 185.
Halkær, sdg., Ejdrup s., Ars h., 

26, 160, 167, 281, 329, 334, 457.
Halmstad, 73, 106, 114, 288.
Halmstad h., 143.
Hals, 94.
Halsnø kloster, kgd. i Norge, 463. 
Halsted kloster [Juellinge], kgd., 

Halsted s., Lålands Nørre h., 
322.

Hammelmose, sdg., Tise s., Børg
lum h., 395.

Hammershof, sdg., (Antonius Rant- 
zovs), 311.

Hammershus, kgd., Bornholm, 218.
Hammerum h., 259, 268, 276 f., 

547.
Han, 0.- h., 497.
Handbæk, gd., Vinderslev s., Lys

gård h., 162.
Hangård [Hennegård], sdg., Henne 

s., V. Home h., 206.
Hans, st., kloster i Odense, 490, 

se Odensegård.
Haraidskær, se Harridskær.
Hardangef læn, 463. 
Haringsholm, se Herningsholm. 
Harridskær [Haraidskær], sdg., 

Skibet s., Tørrild h., 21 f.
Harris [Harres], by, Brede s., Lø 

h., 51, 494.
Harsyssel, 78.
Hasle [Hassløf], by, Hassløf s., 

Høks h., 377.
Hasnæs birk, 79.
Haspel, på Øsel, 417.
Hasselholt, by, Sal s., Gindingh., 

263.
Hassløf, se Hasle.
Haufskul, gods på Øsel, 411. 
Havgård, se Hovgård.
Havnø, sdg., Visborg s., Hindsted 

h., 400.
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Havreballegård [Marselisborg], 
kgd., Viby s., Ning h., 120.

Hebo (Hedbo), Janderup s., V. 
Horne h., 219.

Hedbo, se Hebo.
Hede s., i Herjedalen, 478.
Hedegård, sdg., Glæsborg s., Nørre 

h., 442, 508, 523.
Hedemuoldeknold på Låland, 

188 f.
Hedested, se Hedensted.
Hedensted (Hedested) s., Hatting 

h., 45.
Hegnet, sdg., Tøndering s., Harre 

h., 81, 392 f.
Heiligenstedten, se Hilligenstede. 
Hejselt, se Heselt.
Heln, Luggude h., 114. 
Helnekirke læn i Skåne, 515.
Helsingborg, 503; -slot, 57, 99, 

153, 331. I
Helsingeland, landskab i Sverrig, j 

483; - Helsingevejen, 484.
Helsingør, 13, 16 ff., 101 f., 503. 
Henboe, se Hindborg.
Henn egår d, se Hangård.
Hennegård, Nørager s., S. Hald 

h., 186.
Herjedalen, 478, 481, 487 f., 491 ff. 
Herlufsholm, 107.
Herlufstrup, sdg., Vollerslev s., 

Bjæverskov h., 32.
Hermested, se Hørmested. i
Herning, by, H. s., Hammerum 

h., 260 ff.; -s., 41, 48; -kirke, 
258, 260, 270.

Herningsholm (Hørningsholm), 
sdg., Herning s., Hammerum h., 
3, 95, 258, 260-66, 268 f., 271, 
273, 276, 278. ■

Herrestad h., 340. |
Herridsvad kloster, kgd., Bise- j 

berga s., N. Asbo h., 99.
Hersdal, se Horsdal.

Hersom, by, H. s., Binds h., 89; 
- mølle, 90.

Hersomgård, sdg., Hersom s., 
Binds h., 89 f., 280, 287.

Heselt [Hejselt], sdg., Torslev s., 
Dronninglund h., 509, 516.

Hessel, sdg., Lovns s., Gislum h., 
160, 224, 359.

Hesselbjærggårde, Estvads., Gind- 
ing h., 392 ff.

Hestedam i Horsens, 360.
Hestehaven, skov, Lyndelse s., 

Salling h., 448.
Hestrup [Hæstrupgård], sdg., Hæ

strup s., Børglum h., 96, 317, 
362, 369, 459.

flevringholm, sdg., Vivild s., 
Sønderhald h., 328, 341.

Hiegård [Hedegårde?], Sønder
hald h., 365.

Hiermold, se Hjardemål.
Hikkebjærg [Hæckeberga], sdg., 

Genarp s., Bara h., 53 ff., 190, 
221.

Hillerslev h., 217 f., 383 f.
Hilligenstede [Heiligenstedten], 

sdg., Heiligenstedten s., Hol
sten, 520.

Himble h., 414 ff.
Hind (Hing) h., 104.
Hindboe, se Hindborg.
Hindborg (Henboe) h., 34, 393, 

522.
Hindsels, sdg., Hvidbjærg s., Befs 

h., 217.
Hindsgavl, kgd., Middelfart land

sogn, Vends h., 243, 320, 436; 
445, 545 f.

Hing, se Hind.
Hissel, se Heselt.
Hiørning, se Herning.
Hjardemål (Hiermold), by, H. s., 

Hillerslev h., 216.
Hjelm, se Hjerm.
Hjerm (Hjelm) h., 198.
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Hjermidslevgård, sdg., Tolstrup 
s., Børglum h., 34, 78, 80, 120, 
296, 345.

Hjortholm, sdg., Fodslette s., 
Langelands Sønder h., 397.

Hof, holm i Østersøen, 59.
Hofdal, se Hofdala.
Hofdala, sdg., Brønnestads s., V. 

Gøinge h., 56, 495, 538.
Hofmandsgave, se Qvitzovsholm. 
Hogrie, se Agri.
Holbogård, se Holbækgård.
Holbæk slot, 322, 498, 536.
Holbækgård, sdg., Holbæk s., 

Rovsø h., 93, 159 f., 185, 356 f.,
359.

Holevad (Holvad) s., Bågh., 511.
Holkenhavn, se Ulfeldsholm.
Holland, 17, 59.
Holmby, i Halland, 143.
Holme, sdg. i Halland, (Henrik 

Ågesen Geres), 376.

Holmgård, sdg., Allested s., Sal
ling h., 435.

Holmgård, sdg., Møborg s., Skod
borg h., 120, 252, 375.

Holmgård, sdg., Skals s., Binds 
h., 160, 442.

Holmgård, sdg., 356 f., se Hol
bækgård.

Holrisgård, se Hvalris.
Holstebro, 110/198, 201,225,288, 

507.
Holsten, 77, 159 f., 231, 284, 347, 

407, 449.
Holumgård, se Holmgård.
Holvad, se Holevad.
Horne, 0.- h., 534.
Horsdal [Horsdalgårde], Vinkel s., 

Medelsom h., 318 f.
Horsens, 5 f., 8, 112, 191, 252,

360, 438.
Hostrup, sdg., Lem s., Bødding 

h., 75.
Hovgård, sdg., (Erik Lunges), 400.

Hovgård (Havgård), sdg., (Jørgen 
I Kaases), 64, 325, 328, 332, 347, 

496 f.
Hovlbjærg h., 125.
Hundborg h„ 249 f.
Hundsbæk, sdg., Læborg s., Malt 

h., 206, 214, 283 f., 303, 330, 
372.

Hundslund [Dronninglund], sdg., 
Dronninglund s. og h., 495.

Hundstrup, by, H. s., Salling h., 
438.

Hundstrup, Høks h., 405.
Husby s., Ulvborg h., 281. 
Huselyckebrynne, Froste h., 99.
Husum i Slesvig, 489.
Hvalinge, by, H. s., Himle h., 

414 f.; - sø, 415 f.
Hvalris [Holrisgård], sdg., Her

som s., Binds h., 89, 442.
Hvalsø, Nørre-, by, Hvalsø s., 

Voldborg hM 36.
Hvadstedgård, se Hvidstedgård. 
Hvesmark på Låland, 157. 
Hvidding (Vidding) h., 219 f.
Hvidkilde, sdg., Egenses., Sunds 

h., 23, 203, 319 f., 326, 441,465, 
490.

Hvidstedgård, sdg., Tårs s., Børg
lum h., 160, 529, 532,

Hvorum s., Onsild h., 281 ff. 
Hæckeberga, se Hikkebjærg.
Hærup, by, Klejtrup s., Binds h., 

287 f.
Hæsinge, V.-, s., Salling h., 50, 

243; - skov, 448.
Hæstrup s., Børglum h., 459 ff.; 

- kirke, 459 ff.
Hæstrupgård, se Hestrup.
Høgetange [Høkatången], Kåge- 

rød s., Luggude h., 113.
Høgholm, se Bjørnholm.
Høgholt, sdg., Hørmested s., 

Horns h., 56.
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Høgsbro, sdg., Hvidding s. ogh., 
76, 206, 215, 803.

Høgstrup, se Højstrup.
Højgård, sdg., Grejs s., Nørvang 

h., 4, 284, 305, 326 f.
Højris, 8dg., Ljørslev s., Mors 

Sønder h., 407.
Højstrup, kgd., Lyderslev s., 

Stævns h., 517, 532, 536.
Højstrup (Høgstrup), Odense St. 

Knuds landsogn, Odense h., 88.
Høks h., 143, 375 f., 405.
Høllingholm [Kjellinghøl], sdg., 

Hjorthede s., Meddelsom h., 
332.

Hønborg, se Hindborg.
Hørdum, by, H. s., Hassing h., 

137.
Hørmested (Hermested) s., Venne- 

bjærg [Horns] h., 30.
Hørnungholm, se Herningsholm. 
Høver h., 305 f.
Idum s., Ulvborg h., 281.
Ikast, by, I. s., Hammerum h., 

547.
Ingelsted, sdg., Ingelstad s. og h., 

65, 499 ff., 513, 515.
Isen “[Ejsing, Ginding h. ?], 198 f.; 

- skov, 198.
Island, 67, 228 f.
Italien, 311.
Iversnæs [ V edelsborg], sdg., Husby 

s., Vends h., 80, 456.
Jebjærg (Jegebierre), by, Ørum 

s., Galten h., 82 f.
Jefnagger i Aggershus læn, 36. 
Jegebierre, se Jebjærg. 
Jegerisgård, se Egerisgård. 
Jekstrup, by, Tranbjærg s., Ning 

h., 120 f.
Jerned, Hammels., Gjern h., 120. 
Jershave, sdg.,Bevninges., Bjærge 

h., 48, 66.
Jerslev h., 369 f.

Jerstrup, sdg., Grindløse s., Skam 
h., 168.

Jersøhave, se Jershave.
Jonstrup, sdg., Vollerslev s., Bjæ

verskov h., 321.
Jordberga, sdg., Kellstorps s., 

Vemmenhøgs h., 825, 513.
Jordbjærggård, se Jordberga. 
Juellinge, se Halsted kloster. 
Jungergård, se Jungetgård. 
Junget, by, J. s., Sallings Nørre

li., 317.
Jungetgård, sdg., Junget s., Sal

lings Nørre h., 27, 179, 203, 
255 f., 280, 316, 516.

Jælling syssels provsti, 212 ff.
Jæmteland, 478, 480—83, 485,

487 f., 490 ff.
Kabbel, sdg., Nørlem s., Skodborg 

h., 288.
Kalleby, se Karlby
Kallundborg slot, 99, 113, 338, 

340, 502.
Kallø, kgd., Bregnets s., 0. Lis

bjærg h., 43, 107; -læn, 45 ff. 
Kalsgård, Øsse s., Skads h., 131, 

133.
Kalstrup, Staby s., Ulvborg h., 

361.
Karidal, gods på Øsel, 409 f.
Karlby (Kalleby), by, K. s., Nørre 

h., 336.
Karsbæk, by, Lem s., Bølling h., 

454.
Karup s., Høks h., 426.
Karupgård, Karup s., Salling h. 

[nu Dronninglund h.], 497;
- mølle, 497.

Kastrupgård, Testrup s., Binds 
h., 251.

Katholm, sdg., Ålsø s., Banders 
a., Sønder b., 350.-

Katterup, se Kattrup.
Kattrup (Katterup), by, Koldt s., 

Ning h., 121.
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Kiel, 6 f., 28, 75, 283, 302, 363, 
501, 506 f., 513, 515.

Kierlingesten, Froste h., 99. 
Kilsgårde, Jæmteland, 479 f.
Kilstrup, se Kærstrup (jvfr. s. 

550).
Kindholm, sdg., Kyndby s., Horns 

h., 529.
Kippinge s., Falsters Nørre h., 

165.
Kirkebak [KyrckobackaJ, by, Svar- 

terå s., Favrås h., 145, 404.
Kirsliunge, Froste h., 99.
Kistrup skov, 0. Hæsinge s., Sal

ling h., 243, 446, 448.
Kjallerupgård, Hvidbjærg s., Has

sing h., 497.
Kjeldkær, sdg., Bredsten s., Tør- 

rild h., 547.
Kjeldstrup [Kjellstorp], sdg., Sva- 

luf s., Rønnebergs h., 163 f.
Kjellerup, Ringe s., Gudme h., 

364.
Kjellinghøl, se Høllingholm. 
Kjer -, se Kær -.
Kjø -, se Kø -.
Kjøbygård, se Kølbygård. 
Kjølpegård, se Kølbygård.
Klagerup [Klågerup], sdg., Hyby 

s., Bara h., 320.
Klarupgård, sdg., Klarup s.,Flesk- 

um h., 160.
Klejtrup (Kletterup) s., Rinds h., 

287.
Klestrup, by, Ingelstad h., ? 65. 
Kletterup, se Klejtrup. 
Klindstrup, se Klingstrup. 
Klingstrup (Klindstrup), sdg., Skå

rup s., Sunds h., 71.
Klintebjærg (Klintøre), Skeby s., 

Lunde h., 209, 253 ff.
Klintelid, Froste h., 99.
Klintøre, se Klintebjærg.
Klithuse, Tranum s., 0. Han 

h., 27.

Klostervad, gd., Blære s., Års h., 
458.

Klågerup, se Klagerup.
Kløv, gd., Hundstrup s., Hillers- 

lev h., 217.
Knivholt, sdg., Flade s., Horns 

h., 234 f.
Knold (Knoile), gd., Skallerup s., 

Vennebjærg h., 505.
Knudstrup, sdg., Kågerød s., Lug- 

gude h., 4, 99, 113, 119, 252, 
338, 340, 375, 502.

Knustrup, 252, se Krastrup (jvfr. 
s. 550).

Knæred s., Høks h., 426.
Kobberup s., Fjends h., 318. 
Koggeryd, se Kågerød.
Kogred, se Kågerød.
Kogsbøl, sdg., Emmerlev s., Høver 

h., 206, 214, 283, 301, 303, 305, 
314 f.

Kokholm, sdg., Resen s., Skod
borg h., 451.

Kokorrekilde, Froste h., 99.
Kolding, 215, 815, 317,321,370 f., 

526 f., 537, 545.
Koldinghus, 33,86,212,804,465 f., 

526 ff.
Konga by, K. s., Onsjø h., 502. 
Kongerslev, N.-, se Kongstedlund. 
Kongstedlund, sdg., S. Kongers

lev s., Helium h., 458.
Koslaw, sdg., Lensahn s., Hol

sten, 522.
Krabbesholm, sdg., Resen s., 

Hindborg h., 160, 289, 316, 353, 
474, 529 f.

Kragerup, sdg., Ørslev s., Løve 
h., 288, 548.

Kragholm,by, Skrøbelevs., Lange
lands Nørre h., 397.

Krapperup (Kropperup), sdg., 
Brunnby s., Luggude h., 341.

Krastrup, sdg., Farstrup s., Slet 
h., 120, 218, 252 (jvfr. s. 550),
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279, 318, 331, 350, 373, 375, I 
459. ’

Krengerup [Frderikslund], sdg., i 
Ørsted s., Bag h., 19, 187, 341, , 
343, 372, 467 f., 475. ;

Krenkerup [Hardenberg], sdg., 1 
Radsted s., Musse h., 322. 1

Kringe, hede, Hjardemål s., Hil- ; 
lerslev h., 217 f. !

Kringelhede, sdg., Hørmested s., 
Horns h., 34.

Kristianopel, kgd. i Bleking, 474.
Krogsdal, sdg., N. Feiding s., Ulv- 

borgh., 5, 8, 11, 76, 78, 90, 93, 
117, 225, 279 f., 287, 357.

Krogsgård, sdg., Tjæreborg s., 
Skads h., 19, 338 f.

Kropperup, se Krapperup, 341.
Krumstrup, sdg., Ryslinge s., 

Gudme h., 400.
Krømpen [Krempen], 338. j

Kuldgraveholt, Froste h., 99. 
Kulle, gd., Vesterstads s., Færs ;

h., 190.
Kvelstrup, sdg., Tved s., Mols h., 

258, 276, 547.
Kvestrrp, se Kvistrup. |
Kvistrup, sdg., Gemsing s.. Hjærm 

h., 226, 346, 357, 366.
Kvorning mølle, K. s., Sønder- 

lyng h., 27.
Kye [Kyø], sdg., Ajstrup s., Siet 

h., 97, 288, 329, 455, 507, 522.
Kågerød s., Luggude h., 113 f. j 
Karup, sdg., Korup s., Odense h., i 

(?), 337. i
Kær h., 530.
Kærgård, by, Emmerlev s., Høver 

h., 305.
Kærgård, sdg., Hunderup s., 

Gjørding h., 315.
Kærlingbjærg, sdg., S. Kongers

lev s., Helium h., 330, 431.
Kærsgård, sdg., Brenderup s., 

Vends h., 19, 227, 294.

Kærsgård, Tornby s., Vennebjærg 
h., 159.

Kærsholm, sdg., Torning s., Lys
gård h., 318.

Kærstrup, sdg., Fuglse s. og h., 
168, 253, 320, 323, 328, 332, 347, 
453, 497, 517, 532.

Kærteminde, 4, 253.
København, borgere der nævnes,

2, 12, 14, 63 f., 66, 76, 94, 97, 
218, 226, 245, 295—99, 334,336, 
347, 357 f., 361, 380 f., 385 f., 
468, 470 f., 509, 511 f., 515 ff., 
528 f.; borgmester og råd der, 
se sagrg. d. o. — de højlærde 
der, 39 f. — Farvergade, 498; 
Højbrostræde, 296; Pilestræde, 
385 f.; Studiestræde, 443 f.; 
Vestergade, 245; Vestervold, 
499; Østergade, 380, 385 f. — 
hospital, 2; Helliggej s tkirke, 
321. — Slot, 535. 548.

Køge, 92, 537, 545.
Kølbygård (Kjøbygård, Kjølpe- 

gård), sdg., Hundstrup s., Hil- 
lerslev h., 216 f.

Kølskov mark, 0. Horne h. (?), 
326 f.

Køng, by, K. s., Båg h., 172. 
Daholm, 505, 512. - læn, 375.
Landskrone slot, 190, 339, 512 f., 

515.
Landting (Langtin), sdg., Ejsing 

s., Ginding h., 67.
Langegård, sdg., Resen s., Skod

borg h., 89 f.
Langdal, sdg., Blære s., Års h., 

96, 203, 221, 226, 329 f., 334, 
458 f.

Langholt, Froste h., 99.
Langtin, se Landting. 
Langå s., Gudme h., 86.
Lavholm, se Laholm.
Lavrup, se Lovrup.

40
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Lem, S.-, by, Lem s., Rødding h., ! 
522.

Lem, V.-, by, Lem s., Rødding h., ! 
522. |

Lem s., Bølling h., 454. I
Lerbæk, sdg., Hover s., Tørrild | 

h., 238, 291, 316, 318, 338 f., 
431 f., 442, 504, 506, 520.

Leutenberg, 269.
Levring, by, L. s., Lysgård h., 

68, 129 f.; - mark, 70.
Leyden, 17.
Lillebrænde, by, L. s., Falsters 

Nørre h., 155 f.
Lime (Limerbye), by, L. s., Sønd- 

erhald h., 80 f.
Lind, by, Rind s., Hammerum h., 

262.
Linderumgård, sdg., Ugilt s., Ven- 

nebjærg h., 38, 291, 316, 318, 
505, 516, 520.

Linding [Lindinggård], Torstrup 
s., 0. Home h., 534.

Lindise, se Lyndelse.
Lindved, sdg., Stenløse s., Odense 

h., 19, 326, 441, 463, 517, 537, 
548.

Linkøping, 17 f.
Liugstrup, se Lystrup.
Liunids [Ljunits] h., 340.
Liøngby mølle, Flakkebjærg h., 

190.
Lockarp, se Låkerup.
Lone, i Jæmteland, 482.
Lorup, se Lovrup.
Lorås, i Jæmteland, 481.
Lovns, by, L. s., Gislum h., 41.
Lovrup [Lavrup], by, Døstrup s., 

Lø h., 51 f., 194, 494.
Ludstrup, Køinge s., Favrås h., 

146.
Lugens, se Lovns.
Lund, 441, 460.
Lund, by, Tamdrup s., Nim h., 

111.

Lund, kgd. på Mors, 216. 320, 
436.

Lunde s., L. h„ 172, 174 f.: - 
kirke, 171, 173.

Lunde h.. 254.
Lundegård, sdg.. N. Broby s., 

Salling h., 445, 448 f., 452, 545.
Lundegård, se Lundergård.
Lundenæs, kgd., Skærn s., Bøl

ling h., 258, 269, 276 f., 547.
Lundergård, sdg., Jetsmark s., 

Hvetbo h., 508, 523.
Lunderup, sdg., Varde lands., V. 

Horne h., 328, 432.
Lundsgård i Odense, 87.
Lundsgård, sdg., Revninge s., 

Bjærge h., 203, 232, 246, 281.
Lungergård, se Langegård.
Lybæk, 469-72, 526, 543.
Lydomgård, Lydom s., V. Horne 

h., 63, 433.
Lykkesholm, sdg., Ellested s., 

Vinding h., 249, 372, 438, 446, 
538.

Lyndelse (Lindise) kirke, Salling 
h., 243 f.; - mark, 448.

Lyngballegård (Løngballe), sdg., 
Lading s., Sabro h., 454, 458, 
507.

Lyngå (Løngå) s., Sabro h., 131. 
Lysgård h., 70, 129.
Lystrup (Liugstrup), by, Vivild 

s., Sønderhald h., 185.
Låkerup [LockarpJ, by, L. s., 

Oxie h., 382.
Lø h., 50—53, 494.
Løfved på Låland, 476.
Løfvestad, rusested ved Falken- 

berg, 300.
Løfvindmose på Lolland, 189.
Løfvismose, se Løgismose.
Løgismose (Løfvismose), sdg., 

Hårby s., Bågh., 332, 474, 496, 
506.

Løngballe, se Lyngballegård.
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Løngå, se Lyngå.
Lønsgård, sdg., Linnerup s., Vrads 

h., 23, 328.
Løve h., 435.
Løvenholm, se Gjessingholm.
Løvsyssel, Hammerum h., 263. 
Machentin, se Mechentin. 
Madum, by, M. s., Ulvborg h., 

281.
Magdalene (Madelen) Mikkels 

have, Odense st. Hans land
sogn, Odense h., 91 ff.

Maglerup [Magiarp], by, M. s., 
Skytts h., 340.

Magleskov (Slummerskov) på Lå
land, 187 ff., 341, 344, 466, 
476 f.

Malling s., Ning li., 127 f., 293. 
Mallung, i Jæmteland, 481. 
Malmø, 382, 406, 443, 540. 
Malmøhus, 56, 495, 538.
Malt h., 330, 373.
Maresenge, Froste h., 99.
Mariager, 282. - kloster, 99, 341, 

368 , 462, 495.
Maribo kloster, 188. - fang, 344. 
Marie Magdalene kirke, Sønder- 

hald h., 365.
Markgård [Mørkegård], sdg., 

Mørke s., Tudse h., 292.
Marselisborg, se Havreballegård. 
Marsens ager, Nørager s., Sønder- 

hald h., 185 ff., 249.
Marsvinsholm, se Barsø.
Mechentin (Machentin), gods i 

Pommern, 538 f.
Medelpad, landskab i Sverrig, 

483.
Mejlade, bol, i Vendsyssel, 28.
Mejlgård, sdg., Glæsborg s., Rand

ers a., Nørre h., 452, 510.
Melgård, se Mejlgård.
Mellerup s., Støvring h., 38, 42. 
Melsum h., se Middelsom. 
Meragerfeld i Norge, 478.

Metyrtarum, Froste h., 99. 
Middelsom h., 287 f. 
Midskovsgab ved Odense fjord, 

209, 253 ff.
Midsundsgab, se Midskovsgab.
Moesbye, gd., Vemmenhøgs h., 

340.
Mogenstrup, gd., Nørager s., 

Sønderhald h., 186.
Mollerup, by, M. s., Morsø Sønder 

h., 390 f.
Mollerup [Møllarp], sdg., Kåge- 

rød s, Luggude h., 113 f.
Mols h., 44, 46, 336.
Mors, 82, 432, 497. 
Mortensgård på Låland, 188.
Muldrup, se Møllerup.
Munkebo s., Bjærge h., 435.
Musse h., 176.
Møgelkær, sdg., Rarup s., Bjærge 

h., 180, 290, 323 f., 391, 443, 
497.

• Mølgård, Bølling h., 454.
i Møllarp, se Mollerup.
I Møllerup, sdg., Feldballe s., Rand

ers a., Sønder h., 238, 360, 400,
506, 529.

Møllerød, sdg., Finja s., V. Gø- 
inge h., 65.

Mørkegård, se Markgård.
Nakkebølle, sdg., Astrup s., Sal7 

ling h., 23, 460, 517.
Narva (Narfven), 60.
Navr s., Hjærm h., 199.
Navrkærgård [Navrsgård], Navr 

s., Hjærm h., 199.
Neden klostergård i Blære, 329. 
Nedergård, se Nerregård. 
Nerregård [Nedergård], sdg., Bød- 

strup s., Langeland, 66, 71.
Nestrupgård, sdg., Sjørring s., 

Hundborg h., 345, 442, 454,
507.

I Nibstrup, sdg., V. Brønderslev s.r 
, Børglum h., 80.

40*
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Nicker, se Nyker.
Nielsby [Nielsbygård], Føvling s., 

Malt h., 330.
Nie Istrup, sdg., Våbensted s., 

Musse h., 201, 235, 339, 509, 
515.

Nielstrup birk på Låland, 202.
Nim h., 111.
Ning h., 120, 292.
No, N. s., Hind h., 103.
Nordlandene i Norge, 490, 494.
Nordmøre i Tronhjæms læn, 491.
Norge, 137, 350, 359, 374, .478, 

480 ff., 485, 491.
Nors, by, Nors s., Hillerslev h., 

180—184.
Numedals læn i Norge, 488.
Nyborg, 174, 320.
Nyborg slot, 320, 323, 328, 369— 

75, 379, 382, 388 f., 441, 535, 
537 f., 543-47, 549.

Nydam, Salling h., 243.
Nyker (Nicker) s., Bornholms 

Vester h., 64.
Nykøbing, slot, 1.
Nystrup [Nystrupgård], sdg., To- 

rup s., Hundborg h., 134, 136, 
249.

Næsby hoved birk, 254.
Næsbyhoved sø, Odense st. Hans 

landsogn, Odense h., 91 f.
Næstved, 1 f., 36 f., 87, 178 f., 

467, 547.
Nør, sdg., Krusendorfs., Eckern- 

førde h., 522.
Nørgård, sdg., Grinderslev s., Sal

ling Nørre h., 354, 392.
Nørgård, sdg., Hørmested s., 

Horns h., 28, 30.
Nørgård, sdg., Slemminge s., 

Musse h., 3.
Nørholm, sdg., Torstrup s., 0. 

Horne h., 95, 132 f., 179, 223, 
225, 433.

Nørhå s., Hundborg h., 390.
-birk, 390.

Nørlund, sdg., Ravnkilde s., Års 
h., 251, 355, 466.

Nørlund; Store-, Ejstrup s., Vrada 
h., 270.

Nørre h. på Falster, 155, 165.
Nørre [Nørre Home] h., 433. 
Nørregård i Jæmteland, 481.
Odense, borgere der nævnes, 4,. 

23, 71, 75, 87, 91 ff., 97, 102 f., 
108, 111, 171, 209, 232 f., 241 f., 
246, 253 f., 281, 382, 388 f., 496.
- Overgade, 241. - Gråbrødre 
kirke, 387.

Odense h., 548.
Odense provsti, 88.
Odensegård, 84 ff., 88, 172, 320, 

355, 466, 490 (st. Hans kloster).
Odersberg (Odisbierre), sdg., Filke- 

stad s., Villands h., 4, 120.
Oelstrup [Olstorp], Kågerøds s., 

Luggude h., 113 ff.
Oensal i Jæmteland, 481. 
Ofvisholm, se Ovesholm.
Oldager, sdg., Skæm s., Bølling 

h., 468, 547.
Ollestorp, se Olufstrup.
Olstorp, se Oelstrup.
Olstrup, sdg., O. s., Hammer h., 

294.
Olufstrup (Oliestorp) [Olofstorp], 

Hvalinge s., Himle h., 414 ff.
Omerup i Halland, 143.
Onsild h., 282.
Onsjø h., 502.
Opager, by, Landet s., Lålands 

Sønder h., 188 ff, 344, 477.
Opagergård, Landet s., Lålanda 

Sønder h., 189, 467, 475 ff.
Ore, se Ovre.
Ormecken, Froste h., 99.
Osvang [Oxvang], sdg., Skadst a 

og h., 68.
Ovre (Ore) s., Gudme h., 86.
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Ovdrup (Ovtrup), by, O. s., Slet 
h., 82.

Overbroen, Odense st. Hans land
sogn, Odense h., 92.

Overgård, sdg., Udbyneder s., 
Gjerlev h., 4, 120, 252.

Ovesholm (Ågisholm), sdg., Træne 
s., Gærdsh., 114, 194, 432, 501, 
515, 518.

O vigen, i Jæmteland, 482.
Oxe [Oxie] h., 340.
Oxendrup, 328 se Ørndrup.
Oxholm, sdg., Ølands s., 0. Han 

h., 316, 400.
Oxvang, se Osvang.
Paimois på Øsel, 410. 
Paiomoiske amt på Øsel, 409. 
Pallesbjærg, sdg., Staby s., Ulv

borg h., 69, 77, 167, 204, 223 f., 
289 f., 294, 353 f., 361.

Palsgård, sdg., Assens s., Bjærge 
h., 36.

Pandoel, 515, se Perdølle.
Pederstrup, se Perstrup.
Perdølle [Perdøl], sdg., Bornhøved 

s., Holsten, 506, 515.
Perstrup [Pederstrup], sdg., Vest- 

erborg s., Lålands Nørre h., 
382.

Pettersdorf [Petersdorf], sdg., Len
sahn s., Holsten, 227.

Pilgårde, S. Nissum s., Ulvborg 
h., 281.

Pilegård, sdg., V. Åby s., Sal

ling h., 453.
Pommern, Bag , 538—41.
Prag, 311.
Præstekær, Hillerslev h., 183.
Præstholm, Nors s., Hillerslev h., 

181—84.
Præstø, 523.
Pugerupe kirkevej, Froste h., 99. 
Qvitzovsholm [Hofmandsgave], 

sdg., Norup s., Lunde h., 363, 
438, 446.

Baimegård [Rammegård], sdg., 
Ramme s.. Vandfuld h., 95.

Ramdrup [Randrup], sdg., Vinkel 
s, Middelsom h., 318.

Ramdrup [Ravndrup], Gislev s.. 
Gudme h., 4.

Ramsing s., Rødding h., 522.
Rammegård, se Raimegård.
Randers, 70, 129 f., 508. - rådhus, 

218.
Randrup, se Ramdrup.
Randsbol, Hillerslev h.?, 384.
Rantzov, sdg., Neukirchen s., Hol

sten, 319.
Rantzovsholm [Brahetrolleborg], 

sdg., Brahetrolleborg s., Salling 
h., 4. 119, 252, 319, 375.

Ravnholt, by, Tiset s., Ning h., 
120.

Ravnholt, sdg., Herrested s., Vind
ing h., 168, 435, 438, 446.

Ravns trup, sdg., Herlufmagle s., 
Tybjærg h., 228, 235, 255, 392, 
394, 534.

Ravnvold, 446, se Ravnholt.
Refsbjærg, se Refskær.
Refsgård, sdg., Volling s., Hind

borg h., 522.
J tefskær (Refsbjærg), sdg., Tornby 

s., Vennebjærg h., 234 f.
Refsund, i Jæmteland, 480, 485. 
Refvel, se Reval.
Refvekullen, Luggude h., 113.
Refvemosen, Luggude h., 113.
Rejns kloster,£kgd. i Norge, 482, 

487.
Rerup, 206, se Urup (jvfr. s. 550).
Restenæs, sdg., i Norge, 63.
Restrup, sdg., Nørholin s., Hor

num h., 27, 279, 318, 517 f.
Restrup, sdg., Hvam s., Rinds h., 

454.
Reval (Refvel), 358.
Ribe, 19 ff., 115—19, 132, 192, 

196,210, 306, 406, 525 ff. - adel-
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gade, 210; -bispegårdsgade, 21.
- bispegård, 20 ff. - hospital 20 f.
- domkapittel, 212 ff. - domkirke, 
21. - rådhus, 20 f.

Ribe læn, 306.
Ribe stift, 41. 
Riberhus, 21 f., 213, 306, 525 f. 
Rind s., Hammerum h., 41, 43,

258, 260, 266 f., 269 f., 278. 
Rinds h., 90, 356. 
Rinds, se Rejns. 
Ringsted, 11.
Risager, sdg., (Karen Maltesd.

Vifferts), 78.
Rokulden, Luggude h., 113 f. 
Rolse s., Mols h., 336. 
Rolsegård, sdg., Rolse s., Mols

h., 335 f.
Rolykke, se Rølike. 
Romsdal læn i Norge, 488. 
Rosenholm, sdg., Hornslet s., 0.

Lisbjærg h., 185, 474. 
Roskilde, 6, 299 f., 345, 349. 
Roum, by, R. s., Rinds h., 287 f. 
Rudbjærggård, sdg., Tillitze s.,

Lollands Sønder h., 172, 243, 
320, 354, 466.

Rudefjæld i Norge, 491. 
Rudkøbing, 397 f.
Rudgård, 134, se Rygårde. 
Rugtved, sdg., Albæk s., Dron

ninglund h., 234.
Rugård, sdg., Rosmus s., Randers 

a., Sønder h., 31, 33, 56, 78, 
234, 495.

Rugård, kgd., Vevlinge s., Skovby 
h., 203, 389, 517.

Rugård, se Rygårde.
Rydeholm (Rydsholm), sdg., And- 

ersløfs s., Vemmenhøgs h., 462. 
Rydhave, se Ryhave.
Rydsholm, se Rydeholm.
Rye (Ryer), by, Gjørlev s., Løve h., 

190.

Ryggelsie [Røgind?], Kobberup 
s., Fjends h., 318.

Rygård, sdg., Langå s., Gudme 
h., 71, 465.

Ry gårde (Rugård), Nørager s. 
Sønderhald h., 185 ff., 249, 363, 
365, 474. - skov, 362.

Ryhave [Rydhave], sdg., Ryde s., 
Ginding h., 78.

Ryom, by, Marie Magdalene s., 
Sønderhald h., 365.

Ryomgård, sdg., Marie Magda
lene s., Sønderhald h., 97, 166 f., 
202—205, 221 f., 334, 337, 847, 
350 f., 360, 363, 365, 400, 505, 
521, 529. - mølle, 365.

Ryslinge s., Gudme h., 86.
Røden i Jæmteland, 481.
Rødding h., 522.
Røghave på Låland, (Råhave, 

Holeby s., Fuglse h.?), 235.
Rødsiet, sdg., Vadum s., Kær h., 

288.
Rølike [Rolykke], by, Købelev s.t 

Lålands Nørre h., 157.
Rønnebjærg h., 154. 
Rønninge-Søgård, se Søgård. 
Rønnovsholm, se Tierrit.
Salling h. på Fyn, 49, 75, 435, 

446, 465 f., 546.
Salling h. i Jylland, 497.
Salling (Sailingland), 522.
Sallinge, by, Hillerslev s., Salling 

h., 438 f. - skov, 448.
Salsø, se Selsø.
Sandager s., Båg h., 511.
Sandby, Ingelstad h., 65.
Sandbygård, sdg., Sandby s., V. 

Gøinge h., 533.
Sanderumgård, sdg., Davinde s., 

Asum h., 194. - skov, 194.
Sandholt (Sandolt), sdg., Lynd- 

else s., Salling h., 84, 91, 243 ff., 
320, 436-440, 445 -450, 453, 
545. - skove, 446.
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Satrupholm, sdg., Satrup s. ogh., 
520.

Savstrup [Savstrupgårde], Oddense 
s., Hindborg h., 392.

Schmole (Smalle) [Schmool], sdg., 
Gikau s., Holsten, 401, 502, 
506. 512 f., 515, 520, 528 f.

Schonhorst, se Schønhorst.
Schønhorst, sdg., Schønkirchen s., 

Holsten, 507, 512.
Sebberkloster, se Sebergård.
Sebergård [Sebberkloster], sdg., 

Sebber s., Slet h., 80, 514.
Segelstrup [Sejlstrupgård], kgd., 

Sejlstrup s., Børglum h., 331, 
350, 373, 459.

Seierhagen [Sierhagen], sdg., Alt
enkrempe s., Holsten, 191.

Sej bjærg kloster, 514, se Sebber
kloster.

Sejlstrup, se Segelstrup.
Selbjærg, se Solbjærg.
Selkovsdal, se Gundertved.
Selleskovgård [Vedelslund], sdg.,

Sjelle s., Framlev h., 522, 528.
Selsø, sdg., S. 8., Horns h., 114, 

299, 360, 375, 514, 548.
Semb, Hvalinge s., Himle h., 

414 ff.
Semelgård, se Simmelgård.
Semmersbjærg [Simmelsberga], 

Kågerøds s., Luggude h., 114.
Sersløv, sdg., S. s., Skovby h., 84. 
Sielsø, se Selsø.
Sierhagen, se Seierhagen.
Silfåckra, se Sølagger.
Silkeborg slot, 319, 383, 385, 387.
Simmelgård [Simblegård], sdg., 

Klemenskers., Bornholms Nørre 
h., 64, 513.

Simmelsberga, se Semmersbjærg. 
Sindinggård, sdg., Sinding s., 

Hammerum h., 77, 159 f., 223, 
359.

Sjellebjærg, sdg., Birkende s.. 
Bjærge h., 168, 372, 446.

Sjunkeby, by, Kappels., Lålands 
Sønder h., 322.

Skabersjø, sdg., Skabersjø s., Bara 
h., 53-56.

Skadst h., 131, 134.
Skallentorp (Skellentorp), Årstad 

h., 509 f.
Skallerup s., Vennebjærg h., 505. 
Skanderborg slot, 213, 306, 460.
Skarholt, sdg., Skarholt s., Frosta 

h., 4, 99, 120, 234, 251 f., 341, 
355, 361, 368, 375, 396, 438. 
- fang, 99 f.

Skarlagensjord ved Borre på 
Møn, 288 f.

Skarolt, se Skarholt.
Skarrold, se Skarholt.
Skellentorp, se Skallentorp.
Skirk [Skjerk?], Aulum s., Ham

merum h., 82.
Skive, 392—96. - bro, 394. -fiske

gårde, 392 ff. - å, 392 f.
Skive landsogn, Fjends h., 395.
Skivehus, kgd., 255, 392 ff., 543. 
Skiøds [Skytts] h., 340.
Skjerk, se Skirk.
Skjødstrup kirke, 0. Lisbjærg h., 

235, 284.
Skjørringe, by, S. s., Fuglse h., 

188.
Skoufmerke, Froste h., 99.
Skougen i Tronhjæms læn, 479.
Skovby h., 84.
Skovgård, sdg., Kollerup s., Tør- 

rild h., 160.
Skovgård, sdg., Veien s., Malt 

h. ?, 216.
Skovgårde, Nørager s., Sønder- 

hald h., 249 f., 362, 474.
Skovgårde, Søby s., Bag h., 61 f., 

514.
Skovsbo, sdg., Bynkeby s., Bjærge 

h., 203.
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Skovsbo, Verninge s., Odense h., 
648.

Skovsbo, sdg., Fuglsbølle s., Lange
lands Sønder h., 351.

Skovsgård, sdg., Tapdrup s., Nør- 
lyng h., 160, 512 f.

Skovsgård i Jylland, 234.
Skrumsager, gd., S. Bork s., N. 

Horne h., 95.
Skårkærgård, Staby s., Ulvborg 

h., 281.
Skærsø, sdg., Dråby s., Mols h., 

78, 495.
Skærvad, sdg., Ginnerup s., Nørre 

h., 502, 529.
Slagelse, 98, 152 f.
Slagelse h., 514.
Slavs h., 205 f., 216, 302, 327.
Sleb [Slæps] sogn, Fjære h., 311. 
Slemminge, by, S. s., Musse h., 

177, 294.
Slimminge, se Slemminge. 
Slummerskov, se Magleskov.
Slustrup, se Stustrup, 497.
Slæps s., se Sleb.
Smellerup [SmollerupJ s., Fjends 

h., 318.
Smollerup, se Smellerup.
Smollerup, gd., Estvad s., Gind- 

ing h., 392.
Smalle, se Schmole.
Snebore, se Snæbum.
Snedegård, Staby s., Ulvborg h., 

361.
Snedinge, sdg., Ørslev s., V. 

Flakkebjærg h., 24, 58, 72, 228, 
230.

Snidstrup [Snøstorp], sdg., S. s., 
Tønnersjø h., 143 f.

Snæbum (Snebore) s., Onsild h., 
282.

Snøstorp, se Snidstrup.
Soemerke, Froste h., 99.
Solbjærg, by, S. s., Løve h., 190.

Solbjærg [Selbjærg], by, Staby s., 
Ulvborg h., 281

Sonarp, se Sonnerup.
Sonnerup, sdg., Kirke-Hvalsø s , 

Voldborg h., 36.
Sonnerup (Sommerup) [Sonarp], 

by, Kågerød s., Luggude h., 
113.

Spøttrup, sdg., Rødding s. ogh., 
4, 43, 107, 392.

Staby s., Ulvborg h., 223, 231, 
281.

Stabykærgård, sdg., Staby s., Ulv
borg h., 221.

Stadsgård, Råsted s., Støvring h. ?,
120 ff., 124 f., 127 f., 240, 292 f.

Starup, sdg., Starup s., Skadst 
h., 95.

Starupgård, se Stårupgård. 
Stavanger læn, 325.
Steenstrup, by, Rostrup s., Hind

sted h., 319. - lund, 319.
Steiermark (Styermark), i Østrig, 

261.
Steinburg, se Stenborg. 
Stenbjærggård, gd., Børglum s. 

og h., 369.
Stenborg [Steinburg], kgd., Hoh

enfelde s., Holsten, 520.
Stenderup, by, Andsager s., 0. 

Horne h., 326 f.
Stenumgård, sdg., Råsted s., Ulv

borg h., 206.
Stjærnegård, sdg., Gudbjærg s., 

Gudme h., 209.
Stjærnholm, sdg., Skurup s., Vem- 

menhøgs h., 372, 432, 501.
Stockebro, Froste h., 99. 
Stockebrokier, Froste h., 99. 
Stod, i Norge, 486.
Stolpe, distrikt i Pommern, 539. 
Stor dals præstegjæld i Norge, 

478 ff., 485, 487, 489, 491, 493.
Storehedinge, 535 f.
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Stovgård, Tørring s., Vrads h.,
76, 81, 234, 316, 433, 606.

Stralsund, 603.
Strandbygård, sdg., Strandby s., 

Gislum h., 8, 95, 109, 200, 222, 
368, 461.

Strandet, sdg., Ørum s., Fjends 
h., 294 f., 455.

Strandkær, Nørager s., Sønder- 
hald h., 186, 363. i

Struden, Sønderhald h., 186.
Stubbergård, sdg., Sevel s., Gind- 

ing h, 67.
Stubberupgård, se Tagemosegård. 
Stustrup [Stustrupgård], sdg.,

Ve8terbølle s., Rinds h., 323, 
327, 347, 497.

Styrmgård (jvfr. s. 550), se Støv
ringgård.

Stårupgård,sdg., Højslevs., Fjends 
h., 26 f., 30 f.

Stævns h., 247.
Støvring s., S. h., 38, 41 ff.
Støvring h., 38, 42.
Støvringgård, sdg., Støvring s. og 

h., 38, 288, 464, 506.
Sundmør, se Søndmøre.
Sunds, by, S. s., Hammerum h., 

276- - kirke, 261.
Suserup, by, Lynge s., Alsted 

h., 98.
Svabesholm, sdg., Mellby s., Albo 

h., 401, 406, 638.
Svanholm, sdg., Skurup s., Vem- 

menhøgs h., 366.
Svanholm, sdg., Krogstrup s., 

Horns h., 462.
Svansø Froste h. (nu Færs h?), 65. 
Sveg sogn i Herjedalen, 478. 
Svendborg, 5, 71, 383, 388, 466. 
Svenstrup, sdg., Odarsløf s., Torna

h., 65, 99, 318, 515.
Svenstrup, sdg., S. s., Onsild h., 

206.

Svenstrup, by, Skabersjø s., Bara 
h., 54.

Svenstrup, by, Arstad h., 609.
Sverrig, 18 f., 229, 333, 417, 468, 

472 f., 483, 487, 492.
Svindinge, by, S. s., Gudme h., 

537, 544.
Svinneberg skov, Albo h.?, 402 f.
Sylvested på Låland, 188.
Sæby, 331.
Sæbygård, se Søbygård.
Sæbygård, sdg., Volstrup s., Dron

ninglund h., 323.
Sæbygård, 514, se Sebergård.
Sæbygård, kgd., Sæby s., Løve h., 

402, 474.
Søbo [Sjøboholm], sdg., Hishult s., 

Høksh., 120, 168, 160, 252,318, 
322, 373, 375, 396.

Søby, by, Rind s., Hammerum h., 
269.

Søby [N. Søby], by, N. Søby s., 
A8um h., 436 f. -kirke, 436.

Søbygård (Sæbygård), sdg., Søby 
s., Gjærnh., 167, 204, 221, 275, 
295, 360, 620.

Søbygård (Maren Langes), 220. 
Søbysøgård, se Søgård.
Sødal, sdg., Røding s., Nørlyng 

h., 168, 160.
Sødervong, se Søndervang.
Søemae, Salling h., 243.
Søfde (Søufde) [Søfdeborg], sdg.,

Søfde s., Færs h., 65, 510, 513.
Søgård [Søbysøgård], sdg., N.

Søby s., Asum h., 64, 172, 233, 
361, 388, 435 f., 441, 534.

Søgård [Rønningesøgård], sdg., 
Rønninge s., Asum h., 212, 
465 f.

Søgård, sdg., Nors s., Hillerslev 
h., 180—184, 383, 443.

Søholt, sdg., Krønge s., Fuglse 
h., 363, 543.
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Sølagger [Silfåckra], by, Silfåckra 
s., Torna h., 341.

Sølvitsborg, 360.
Sønder h. på Låland, 188 f., 322, 

477.
Sønder h. på Mors, 497.
Sønderby, Staby s., Ulvborg h., 

281, 361.
Sønderlyng b., 89.
Sønder-Os, se Søndervois.
Sønderris, sdg., Guldagers.,Skadst 

h., 328.
Sønderskov, sdg., Folding s., Malt 

h., 167, 214, 292.
Søndervang, sdg., Stadil s., Hind 

h., 199.
Søndervois [Sønder-Os, Sønder- 

vås], by, Sunds s., Hammerum 
h., 261.

Søndervås, se Søndervois.
Søndmøre læn i Norge, 488 f., 

491, 493.
Søufde, se Søfde.
Tagemosegård [Stubberupgård], 

sdg., Sandager s., Bag h„ 61, 
205, 434, 514.

Tanderup,8dg., Snejbjærgs., Ham
merum h., 26, 76, 160, 276, 280, 
338, 400.

Tanderup, sdg., Bedsted s., Has
sing h., 216, 320, 354, 436, 445.

Tidemandsholm, sdg., Tårs s., 
Børglum h., 160.

Tidselholt, sdg., Vejstrup s., Gudme 
h., 351 f.

Tierrit [Rønnovsholm], sdg., Vrej- 
lev s., Børglum h., 325.

Timgård, sdg., Tim s., Hind h., 
199, 355.

Timmersjø, se Tymmersø.
Tingarød, se Tynnerød.
Tinnersø [Tønnersjø], sdg., Tøn- 

nersjø s. og h., 233.
Tirsbæk, sdg., Engom s., Hatting 

h., 168, 352.

Tisted, by, i Nørrejylland, 82.
Tisted, købstad, 110.
Todbøl, sdg., Kallerup s., Hund

borg h., 160, 354, 383.
Tofteby (Tofte), by, Nebbelunde 

s., Fuglse h., 188.
Tollelund, Odense st. Hans land

sogn, Odense h., 91 ff.
Tolstrup, 329, se Tostrup.
Toreby (Tornby), Ryde s., Lå

lands »Sønder h., 154, 189
Torestrup (Tostrup) [Torstorp], 

by, Grimeton s., Himle h., 325.
Torkildsdal, Staby s., Ulvborg h., 

361.
Torkildstrup, by, T. s., Falsters 

Nørre h., 155.
Torlund, Ølgod s., 0. Horne h., 

206 f.
Torna h., 340.
Tornby, se Toreby.
Tornby skov på Låland, 188. 
Torneby, se Toreby.
Torp (Torup) i Luggude h., 113 f.
Torp, sdg., Hassløf s., Høks h., 

377.
Torp [N. Torup], sdg., Hjortdal 

s., V. Han h., 216.
Torrestrup [Torstorp], Hvalinge 

s., Himle h., 415.
Torsager, by, T. s., 0. Lisbjærg 

h., 107 f.
Torskulle, Knæred s., Høks h., 

426.
Torslund i Jylland, 204.
Torslund, Lyndelse 8., Salling h., 

448.
Torsmark, gd., 0. Brønderslev s., 

Børglum h., 82.
TorBtedlund, sdg., Arestrup s., 

Hornum h., 68 f, 129, 158, 190, 
216, 280, 400, 528.

Torud, Vejle s., Salling h., 465.
Torup, by, Ulvbjærg s., Binds h., 
251.
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Torup, 113, se Torp.
Torupgård [Tårupgård], sdg., Tå- 

rup s., Fjends h., 27, 227 f.
Tostedlund, se To'rstedlund.
Tostenskier, Froste h., 99.
Tosterup (Tåstrup), sdg., Tostarps 

s., Ingelstads' h., 320, 502.
Tostrup, sdg., Øls s., Hindsted 

h., 43, 160, 224, 329.
Tranemose mølle, Bjæverskov h., 

462.
Trelleborg, 366.
Trinderup(Trenderup),sdg., Hvor- 

num s., Onsild h., 81, 281 f.
Troldholm [Holsteinborg], sdg., 

Holsteinborg s., V. Flakkebjærg 
h., 5, 8, 89, 95, 109, 204, 214, 
221, 225, 231, 279 f., 287, 357 f.

Trolleholm, se Eriksholm.
Tronhjæm, 479 f., 482 f., 485—491, 

493.
Trudsholm, sdg., Kastbjærg s., 

Gjerlev h., 316, 353.
Trudsholm, sdg., Sonnerup s., Vold

borg h., 185, 249, 288, 474.
Trunderup, sdg., Kværndrup s., 

Sunds h., 227.
Trundsted, sdg., Røgen prstg., 

Buskeruds fgdr., 95.
Trælund (Trølund), Tørring s., 

Hammerum h., 260.
Trøjborg, sdg., Visby s., Lø h., 

50 f., 191 f., 194 f., 494 f.
Trølund, se Trælund.
Tudbierre, Hillerslev h., 183. 
Tudbølle, se Todbøl.
Tulsted, sdg., Torup s., Helium 

h., 458.
Tulstrup i Jylland, 412.
Tulstrup, by, Ikast s., Hammerum 

h., 547.
Tulstrup, sdg., Sal s., Hovlbjærg 

h., 81.
Tulstrup [Sønder Tulstrup], gd., 

Hjorthede s., Middelsom h., 83.

Tveden, sdg., Karup s., Dronning
lund h., 482.

Tvis [Tviskloster], sdg., Tvis s., 
Hammerum h., 10—12,228,357. 
-kirke, 11 f. - mølle, 11.

Tvis s., Hammerum h., 11.
Tvislund, gd., Tvis s., Hammerum 

h., 11.
Ty, 27, 78, 216, 497.
Tybjærggård, sdg., Tybjærg s. og 

h., 27.
Tyelse [Tygelsjø]. by, T. s., Oxie 

h., 340.
Tymmersø [Timmersjø-Hofgård], 

sdg., Harplinge s., Halmstad h., 
220.

Tynnerød [Tingarød], by, Nøbbe- 
løf s. Ljunits h., 340.

Tyrrestrup, sdg., Søvind s., Nim 
h., 94.

Tyrrild, se Tørrild
Tyskland, 13, 263 f., 285, 311.
Tårupgård, se Torupgård.
Tåsinge, 398.
Tåstrup, se Tosterup.
Tønder, 140 ff.
Tønnersjø, se Tinnersø.
Tønnersjø h., 505.
Tørrild (Tyrrild) h., 212.
Udendsager, se Undersager. 
Udsten, se Utstejn.
Ugerup, sdg., Køping s., Gærds 

h., 27 f.
Uggerslevgård, sdg., Uggerslev s., 

Skam h., 382.
Uglerup, Knæred s., Høks h., 426. 
Ulerød [Ullared], by, U. s., Favr

ås h., 404.
Ulfeldsholm [Holkenhavn], sdg., 

Vindinge s., Vinding h., 252, 
363, 375, 388, 441.

Ulfåsa, sdg., Ekebyborna s., Bo- 
bergs h., 548.

Ullerslev, se Volderslev.
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Ullerup, sdg., Galtrup s.. Mors 
Nørre h , 205, 207.

Ulsted, i Jylland, 495.
Ulstrup, M5.
Ulvborg h., 232.
Undersager (Udendsager), i Norge, 

480, 482, 485 ff.
Urup, sdg., Grindsted s., Slavs h., 

206, 215 f., 304 f.
Urup, sdg., Østbirk s., Vor h., 

347, 357, 367.
Utstejn (Udsten) kloster, kgd. i 

Norge, 435.
Vadstedgård, se Vasted.
Valby gård, sdg., Slagelse st. Mik

kels landsogn, Slagelse h., 325. 
Valdby, i Halland, 311.
Valdby mølle, Løve h., 435.
Valden [Vallen], sdg., Voxtorp s., 

Høks h., 31, 99.
Vallen, se Valden.
Vallø, sdg., Vallø stift, Bjæver

skov h., 34.
Valsjø, sdg., Sølvitsborg s., Vil

lands h., 406.
Vamdrupgård, Vamdrup s., Anst 

h., 212.
Vamen [Mammen?], Middelsom h., 

287 f.
Vammen s., Nørlyng h., 287 f.
Vandrik [Andrup?], by, Rolse s., 

Mols h., 336.
Vandås [Vanås], sdg., Gryts s., 

V. Gøinge h., 515.
Vang, sdg., Sulsted s., Kær h., 

334, 400 501.
Vantinge, by, V. s., Salling h., 

438.
Varberg slot, 300, 311, 404, 412, 

429 f., 503 f.
Varde, 219 f., 432 ?.
Varre (Varde?) 432.
Vardøhus, 64.
Var gård, se Vorgård.

Vaskærgård, sdg., Tørring s., 
Skodborg h., 67, 468.

Vasted [Vadstedgård], Søby s. 
Gjærn h., 67.

Vedby, by, Vesterborg s., Lå
lands Nørre h., 78.

Vedbygård (Vidby), sdg., Ruds- 
Vedby s., Løve h., 321, 372, 
517.

Vedelby, se Vejleby.
Vedelsborg, se Iversnæs. 
Vedelslund, se Selleskovgård. 
Vedskølle, se Vidtskøfle.
Vedtoftegård [Brahesholm], Ved

tofte s., Båg h., 390, 497.
Vegbolm. sdg., Strøfvelstorp s., 

S. Asbo h., 462.
Vejby s., Rødding h., 522.
Weigel, 346, se Vejle.
Vejle, 36, 112, 325, 346, 352 f.
Vejle (Vejløf), by, V. s., Salling 

h., 465.
Vejleby (Vedelby), by, V. s., Fuglse 

h., 188 f., 477.
Vejlegård (Vejløfgård), Vejle s., 

Salling h., 388, 465.
Vejløf, se Vejle.
Vejløfgård, se Vejlegård.
Veiløfliung, Vejle s., Salling h., 

465.
Vejrum (Verum), by, V. s., Sønd- 

erlyng h., 28.
Vejrup, sdg., Marslev s., Bjærge 

h., 47 f., 232.
Vejstrup (Vigstrup) s., Gudme 

h, 86.
Vemmenhøgs h., 340.
Vends h., 457.
Venedig, 311.
Venge, se Vonge.
Venløsekier, Froste h., 99.
Vennebjærg h., 505.
Verninge s., Odense h., 548. 
Verum, se Vejrum.
Verup, se Vejrup.
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Vesselbjærg [Visselbjærg], sdg., 
Alslev s., Skadst h., 23 f., 67, 
96, 316, 329, 433, 620.

Westensee, se Vestersei.
Vester [V. Horne] h., 220, 433.
Vestergård i Harres, Brede s., 

Lø h., 51.
Vestergård (Maren Krabbes), 401. 
Vestergård, Salling h., 465. 
Vesterrode, Sønderhald h., 186.
Vestersei [Westensee], sdg., West

ensee s., Holsten, 50, 195.
Vesterskove, Hersom s., Rinds 

h ?, 90.
Vestervig kloster, kgd., Vestervig 

s., Refs h., 5, 81, 443.
Viborg (Viburg), 8 f., 11, 28, 32, 

34, 41, 52, 68, 76, 78, 84, 103, 
106—9, 111, 120 f., 125, 129 f., 
136 ff., 140, 181, 183, 185, 191, 
198, 202, 218, 232, 234, 241, 250, 
256, 265, 268, 270, 276 f., 282, 
318, 345, 348 f., 350, 363, 365, 
375, 395 f, 454, 495 f., 506, 508, 
518, 524, 529 ff, 535, 547.

Vickelsø, se Vigelsø.
Vidby, se Vedbygård. 
Vidding, se Hvidding.
Vidskiølle, se Vidtskøfle.
Vidtskøfle (Vidskiølle)nsdg.. Vidt

skøfle s., Gærds h., 513, 532 f.
Vigelsø (Vickelsø), ø, Østrup s., 

Lunde h., 253.
Vigstrup, se Vejstrup.
Villende mark i Halland, 314.
Villestrup, sdg., Astrup s., Hind

sted h., 68, 76, 158, 161, 183, 
234, 318, 338, 390, 400,412,433.

Vindbygård, i Vedby, Vesterborg 
s., Lålands Nørre h., 78 f.

Vinderupgård, sdg., Sal s., Gind
in g h., 498.

Vindinge [Fyrendal], sdg., Fyren
dal s., 0. Flakkebjærg h., 100, 
152.

Vinge [N. Vinge], by, N. Vinge 
s., Sønderlyng h., 454 f.

Vingegård, sdg., Vinge s., Sønder
lyng h., 67, 81, 160, 166, 294, 
316, 328 ff., 345 f., 348, 353,372, 
455, 507.

Vinten, by, Tamdrup s., Nim h., 
111.

Vinterkæret, Arstad h., 509.
Vintersgård, Fabjærg s., Skod

borg h., 83.
Vintervejen, Arstad h., 509.
Vintre [Wintrie], by, Bunkeflod 

s., Oxie h., 382.
Vinum, se Vivum.
Viskum, sdg., V. s., Sønderlyng 

h., 287.
Vislekær, Luggude h., 113.
Wismar, 468, 471.
Visselbjærg, se Vesselbjærg.
Vissenbjærg sogn, Odense h., 

464. - kirke, 463 ff.
Viufgård, sdg., Viuf s., Brusk 

h., 36.
Vivum [Vinum], by, Døstrup s., 

Lø h., 51 f.
Wobeser, gods i Pommern, 539.
Voedkier (Vadkær, Hjærm s. og 

h.?) 260.
Vognserup, sdg., Kundby s., Tudse 

h., 246.
Vognsted, se Våbensted.
Voldbjærg, sdg., Hee s., Hind 

h„ 96.
Volden, se Valden.
Volderslev (Ullerslev), sdg., Sten

løse s., Odense h., 5, 232, 463.
Vollerup [Ullerup], sdg., Sennels 

s., Hi lierslev h., 234 f.
Volling s., Hindborg h., 522.
Vonge (Venge), by, 0. Nykirke 

s., Nørvang h., 213.
Vordingborg slot, 500.
Vorgård, sdg., Vor s., Dronning-
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lund h., 27, 29, 33, 57, 234 f., 
331.

Vorgård [Vargård], sdg., Hejis s., 
Tyrstrup h., 510.

Vosborg [Nørre Vosborg], sdg., 
Ulvborg s. og h., 4, 9, 53, 81,
94, 103, 120, 190, 251 f., 319, 
353, 355. i

Vosnæsgård, sdg., Skødstrup s.,
0. Lisbjærg h., 236, 283—86,
301 f, 305, 350 

Vrejlevkloster, se Vreløf. 
Vrelouf, se Vreløf. 
Vreloufgård, 388, se Vejlegård. 
Vreløf [Vrejlevkloster], sdg., Vrej-

lev s., Børglum h., 248, 459 ff.,
529. - birk, 460 f. - kirke, 460 f.

Våbensted (Vognsted) skov, V.
s., Musse h., 201 f.

Vadgård, gi.-, ved Ribe?, 525. 
Væ, 514, 533.
Værdalen, 479, 485. 
Ysted, 230, 291 f., 500 f.
Åbo i Finland, 469, 471 ff. i 
Åby, 0.-, Skårup s., Sunds h., !

320. !
Åflot, i Jæmtelard, 481. |

Ågeby, by, Landet s., Lålands

Sønder h., 189.
Ågisholm, se Ovesholm.
Ågård, sdg., Kjetterup s., Vester 

Han h., 94, 251, 290, 328 f., 
327, 332, 347, 354, 363 f., 368. 
496 f., 530.

Agård, i Skåne, 164.
Ålborg, 33, 57, 94, 106, 140 ff.,

198, 233, 334, 365 f., 396, 507. 
Ålborghus, 369. 
Ålborg læn, 369. 
Ålskov på Låland, 188 f., 476. 
Ålstrup, sdg., Landet s., Lålands

Sønder h., 187 ff, 321, 323, 341,
344 f., 372, 466 f., 475.

Ålsø, i Jæmteland, 481. 
Århus, 44 f., 47, 139, 193, 240 f.,

292, 529. - Torvegade, 139, 239.
- kapitel, 40 f., 43—47. - dom
kirke, 43 ff.

Århusgård, 292.
Års h., 251 f., 329, 334, 458.
Årstad h., 509.
Ås, sdg., Tårs s., Børglum h., 

328, 529.
Åsekier, Froste h., 99.
Åsmark [Knuthenborg], sdg., 

Hunseby s., Musse h., 322.
Åsted, by, Kvong s., V. Horne 

h„ 199.
Åstofte [Astoft], sdg., Føvling s., 

Malt h., 36.
Åstrup [Astrup], sdg., Brøns s., 

Hvidding h., 219 f.
Åstrup, sdg., Såby s., Voldborg 

o h ’ 24>
Åstrup [Astrup], sdg., Grinderslev 

s., Nørre h., 67, 392.
Åstrup, kgd., Hjørring st. Hans 

s., Vennebjærg h., 337, 363, 
365, 520.

Ødsløf, se Ørslevkloster.
Øe [Øby], by, Husby s., Ulvborg 

h., 281.
Øfvedskloster, se Øvidskloster.
Øland, sdg., Harring s., Hassing 

h., 67, 95, 110, 134, 136, 180, 
345, 348, 442 f.

Ølby, by, 0. s., Hjærm h., 110, 
134,

Ølgod kirke, 0. Horne h., 270. 
011ingsø[011ingsøgård], sdg., Græs

have s., Lålands Sønder h., 
294.

Øllufgård, sdg., V. Nebel s., Skadst 
h., 433.

Ølstedgård (Alstedgård), sdg., S. 
Broby s., Salling h., 388, 465 f.

Ønerup [Ønnarp], gd. iVemmen- 
høgs h., 340-

Ørbæk, Øby, s., Vinding h., 87. 
Ørbæk [Ørbækgård], sdg., Ørum.
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s., Randers a., Nørre h., 8,198, 
200, 345, 357, 366.

Ordrup, se Ørndrup.
Ørgård, sdg., Sir s , Hjærm h., 328. 
Ørndrup (Ordrup, Oxendrup), sdg., 

Karby s., Sønder h., 24, 328.
Ornehoved [Ørnehovedgård], sdg., 

Tjørrings., Hammerum h., 206, 
215.

Ørnho, se Ørnehoved.
Ørs, sdg., Bomb s., Skodborg h., 

346.
Ørslev, by, 0. s., Løve h., 190.
Ørslevkloster, sdg., Ørslevskloster 

s., Fjends h., 218, 393, 443,455, 
499, 501, 512 f., 515.

Ørum, kgd., Ørum s., Hassing h., 
180, 290, 390 f.

Ørup, sdg., Benestad s., Ingelstad 
h., 58, 166 f., 202, 204, 221, 
291 f., 314, 350, 363, 365, 379, 
426, 432, 499, 510, 513.

Øsel, 407, 410 ff., 416 ff., 420f., 423.
Øster birk i Jylland, 34.

Østerby, Slemminge s., Blusse h., 
176.

Østergård, sdg., Lyne s., N. Horne 
h., 199, 206.

Østergård, sdg., Åsted s., Harre 
h., 392.

Østerlund, Idum s., Ulvborg h., 
281.

Østerød, 463, se Østrup.
Østrup, by, Ondløse s., Merløse 

h., 24.
Østrup [Østrupgård], sdg., 0. s., 

Lunde h., 19, 86 f., 209, 253, 
382, 456, 463.

0stråt, sdg., i Norge, 482, 487.
Østrid [Østrø], sdg., Dagsås s., 

Favrås h., 47, 73, 143, 145 f., 
150, 300, 309, 811, 325,427,503, 
505, 509.

Østrø, se Østrid.
Øverp, i Froste h.?, 114.
0vidsklo8ter[0fved8kloster], kgd., 

Øfveds s., Færs h., 325.
Øxendrup s., Gudme h., 86. - kirke, 

85-88.
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5 „ 18f. o. måtte l. maatte

», 21 n 10—15, 17 f. o. og l. oc
25 » 4 f. n. lov l. lås
42 n 15 f. o. og l. oc
43 n 15 f. n. 2) l. *)

„ ■ 53 9 „ Domme l. Damme
58 7 f. O. eft e l. efter

n 60 6 „ afviste l. afvidste
n 77 14 f. n tiltalte l. tiltalle

s. 103 
„ 128

l.
n

1 f. n. og l. oc
8 ,» recessen l. recessen3)

„ 229 17 f. O. end og l. end oc
„ 271 n 15 f. n. mulkorv l. mulkurv
„339 » 9 „ 1776 l. 1576.
„ 400 7 n ejdendom l. ejendom
n 422 n H ,, forossage l. fororsage
„ 448 », 12 „ enerke l. enemærke
„ 504 » 3 „ 156 l. 1561

Rettelser til samlingen 1595—1604.

S. XI. 4 f. n. senatoris læs: se
natoren.

,< XXVI „ 13 f. o. men l. man
XXIX „ 15 „ Esromenis l. Es- 

romensis
* XXX „ 10 „ tåler l. taler
r, XXXXIII „ 5 „ dommere navn

ene l. dommeres 
navne

s. 334 l. 16 f. o. 1607 l. 1609
„ 590 „ 13 f. n. 100 l. 1000.
„ 607 „ 6 „ 343 l. 243.
„ 639 „ 13 „ Scclyter l. Schlyter.

Til person* og stedregistret.

S. 643 l. 5 f. n. se Pors læs: se Ulfeld 
„ 640 l. 13 f. o. se Pors l se Ulfeld 
„ 655 l. 6 „ er sammenblandet'Envo'ld

Kruse til Vingegård, 
landsdommer i Nørre
jylland, ogEnvold Kruse 
til Hjermeslevgård

s. 656 l. 3 f. n. 394 l. 294.
» 677 „ 12 „ Lunds l. Sunds

678 „ 206 l. 207
» 679 „ 1 „ 444 l. Krenkerup [Fred- 

rikslund], sdg., Ørsted s. 
Båg h., 444.

n 680 „ 19 „ Havbro s. 1. Blære s.

Forkortelser.

-E. s. 1. o: Eriks sællandske lov, — Fr. i begyndelsen af domsgen* 
givelserne o: fraværende o: ikke deltagende i den pågældende doms af
sigelse; i teksten, efter at et dokument er anført, betegner, at det blev 
fremlagt i retten; i anmærkningerne o: forordning» Hdb. o- herie- 
dagsdombog. - Håndf håndfæstning. - J. 1» o- jyske lov.-Kone, 
o: koncept. — Rdb. o- rigens dombog. — Rec. o: reces. — Sk l. o 
skånske lov. — V. s. 1. o: Valdemars sællandske lov. — Se fremdeles 
Samling af kongens rettertingsdomme 1595—1604 s. XXX anm. 4.




