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Sæby bys vide- og vedtægtsbreve 
af 1655 og 1685.

Meddelt af Dr. jur. V. A. Secher.

Af den art kommunale bestemmelser, som i almindelighed 
kaldes vide- og vedtægtsbreve, er efterhånden en del blevet 
fremdraget. I sin fremstilling af »Den danske panterets historie 
indtil Kristian V.’s lov«, Kbh. 1869, meddeler Matzen s. 95 
anm. 5 en fortegnelse over de den gang bekendte, trykte og 
utrykte. Siden den tid ere flere bievne meddelte i disse sam
linger, men alt i alt bliver det dog kun et forsvindende tal, 
som endnu er kommet frem. Det er imidlertid af stor vigtighed 
for behandlingen af den side af vor retsudvikling, som skaffede 
sig udtryk gennem disse vedtægter, at så mange som mulig 
göres tilgængelige; hvad der kan bringes ud af dem til 
belysning af retshistorien1), har Matzen i sin anførte bog vist 
med hensyn til panterettens historie. Ønskeligst vilde det 
naturligvis være, om man kunde få alle bevarede videbreve 
samlede i ét eller flere bind, men da indtil videre tilfældigheden 
vil komme til at råde over, hvad der blev optaget i en sådan 
samling, i hvilken stykkerne dog helst burde ordnes i visse 
grupper, må foreløbig en spredt offenliggörelse være den vej, 
der bör gås, og derfor fremdrages også her Sæby bys vide
breve, som aldeles tilfældig ere komne mig i hænde derved, 
at der fra Sæby bys arkiv, som følge af de i de senere år 
fra kongerigets arkiv udgåede planmæssige undersøgelser af de 
provinsielle arkiver, er blevet afleveret til nævnte arkiv en

x) Om deres betydning som retskilder se Matzen a. st. s. 91—93.
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lille samling ældre dokumenter, blandt hvilke de to videbreve 
findes.

Det ældste, skrevet på to sammensyede ark, er stærkt 
medtaget af slid, særlig på midten, da arkene have været 
foldede sammen på tvers. Herved ere nogle linjer midt på 
siderne bievne mere eller mindre ulæselige. Hvad der har 
kunnet udfyldes ved gætning er sat i [ ], medens der de 
steder, hvor hullerne ikke kunde fyldes, med prikker er angivet, 
hvor mange bogstavers plads det ulæselige stykke indtager. 
Det yngre brev er bedre bevaret og frembyder ingen vanskelig
heder. I underskrifterne ere angivelserne: med egen haand, 
eller: manu propria, udeladte.

Det vilde føre for vidt her at komme ind på en under
søgelse over principerne for udgivelsen af historiske aktstykker, 
og dette er så meget mindre nødvendigt, som jeg i indledningen 
til »Samling af kongens rettertings domme 1595—1604«, Kbh. 
1881—83, har udtalt mig udførlig derom. Da imidlertid 
behandlingen af de nedenfor meddelte aktstykker er ny i dette 
tidsskrift, og måske en og anden af dets medarbejdere kunde 
mene, at der var grund til at følge det af mig givne eksempel, 
skal jeg under henvisning til det nævnte skrift her kortelig 
meddele følgende om den af mig anvendte fremgangsmåde.

Ligesom jeg på den ene side må anse det for urigtigt at 
udgive ældre historiske aktstykker i deres helhed i en moderni
seret omskrivning eller oversættelse, kan jeg på den anden 
side ikke indse, at det bringer nogetsomhelst udbytte at udgive 
aktstykker fra slutningen af det 15. århundrede af, når man 
da ikke har ganske specielle formål i sproglig retning for oje, 
i den tilfældige form og med den regelløse retskrivning, i 
hvilken skriveren har gengivet dem. En stor del af bogstav
sammenhobningerne m. m. kan med lethed fjærnes til lettelse 
for læsningen og uden skade for indholdet; grænsen for, hvad 
man vil tage med, og for, hvad man vil slette, er naturligvis 
som alle grænser vilkårlig og kan drages snævrere eller videre, 
men den må altid noje angives. På følgende måde tror jeg 
dog, at man uden skade kan gå frem med aktstykker fra 
slutningen af det 16. årh. af1). Store bogstaver anvendes kun

x) Lignende regier ere alt blevne opstillede for svensk af E. Hildebrand, 
og for tysk af Weizsäcker.
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efter punktum og i navne, ordene skilles ad og forbindes, 
ligesom også skilletegn sættes efter meningen og uden hensyn 
til aktstykkernes brug. — Romertal ombyttes med arabiske.
— J beholdes eller sættes for i overalt i begyndelsen af en 
stavelse, når en selvlyd følger på, ellers sættes altid i, altså: 
jomfru, icke. — Hvor der står u, v og w sættes v for med
lyden, u for selvlyden uden hensyn til, hvad aktstykket har, 
altså: hvis, vel, uendelig, ud. Forbindelserne fu, flu, ffv og 
ffw ombyttes med fv, derimod beholdes uf og ug for v, altså: 
skouf, loug. — Y ombyttes med i i forbindelserne ey og øy 
og hvor det står for i. — Selvlydsfordobling bevares kun ved: 
aa. — Medlydsfordobling bevares kun mellem to selvlyd i 
usammensatte ord, altså: befalling, bevisse, og hvor medlydene 
høre hver til sin stavelse, altså: voddret. — I danske ord 
ombyttes c med k, altså: samtøkt, undtagen når det står for g, 
da c beholdes, altså: acte, bract, oc. — Ck som tegn for k 
ombyttes med dette bogstav, altså: skal, men beholdes som 
tegn for kk, altså: icke, smøcke. — Ch som tegn for k om
byttes med dette, altså: fik, skal; som tegn for kk ombyttes med 
ck, altså: icke; som tegn for g beholdes det, altså: macht, och.
— For dt og dtt sættes: 1. t i fortids tillægsform af udsagns
ordene, altså: befriit, fult, sagt, sket, an vent, begynt, holtes, 
sent. 2. d, når udenfor fortids tillægsform 1 eller n går foran, 
altså: ald, gieid, skyld, end, band, kand; end videre sættes d 
i de forkortede fortidsformer, altså: begierid, dristed, svarid.
— H efter d og g slettes, altså: med, dag; th i begyndelsen 
af en stavelse i stedordene ombyttes med d, altså: dem, det, 
ellers slettes kun h, altså: at, rente, siette. — Qu ombyttes 
med kv, altså: kvæg, kvinde. — Sz for s ombyttes med s, 
undtagen mellem to selvlyd, hvor hvert bogstav hører til sin 
stavelse, ti så sættes ss, altså: løse, løsøre, bevise, disse, gressit.
— Z ombyttes i danske ord med s, altså: gods, mends, og x 
beholdes uændret. — I navne kan det jævnlig være rigtigst 
at beholde, hvad aktstykkerne have, og dette bor man også 
gore i tvivlstilfælde ved andre ord.
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L

Vide och vedtegt om strandhaugen och den jord, som 
præsten, hæderlige och vellærde mand her Christen Christenson 
Bistrup, nu i hefd och brug hafver, beliggende paa norderside 
af forskrefiie strandhauge.

Eftersom udi nogle aar stoer uskickelighed med lucke om 
strandhaugen sig hafver tildraget, saa mange hafver lit stoer 
skaade paa korn och græs; til slig umiddel och skaade at 
forekomme och at enhver richtigen kunde vide, hvor och hvor 
vit hånd skal aarligen lucke och holde vid hefd och lige fraa 
rette heneds tid aarlig skal angaa och til høe och komd 
inhøstid vorder, daa hafver vi underskrefven saaledis raad- 
sommelig eragted dermed efter denne dag och aarligen at skal 
holdis til bedre samdregtig enighed at begaae, som efterfølgende 
puncta indholde:

1.
Henisdag1) skal her efter aarligen begyndis i senisten den 

8. maji, och hvilken af lodseierne, som hafver enten ager eller 
eng [udi] fornefnde have och mark i mellom de tvenfde] . . .
............................fraa S...........................Kochis jord..................
.... side och till............... her paa maaen,.....................jord,
sognepræsten her Christen Christensen] Bistrup nu i hefd och 
brug hafver, begyndendis fraa vester ende, fraa forskrefiie 
sønderst kaast2) och siden ned til hafvet, och icke inden fierde 
dag der nest efter, som blifver den 12. maji, hafver sine 
lucker ferdige saa ustraffelige, som det sig bør, skal hafve 
forbrut pendinge: try slette mark. —

2
Och skal enhver digge och lucke med stender3) som efter

følger: først paa vester side och indtil ofven4) bemelte her 
Christens jord skal enhver lucke och digge epter førige lod-

*) Hegnsdag.
a) Et forfaldent dige, som er grot igen, Molb. Dial. leks. 
8) Stænger.
*) Orig. har: ofver.



66

skifte ocb derpaa serlig antegnelse, oeh som dennem med rette 
tilkommer. Dernest skal her Christen selfver luekerne for 
vester oeh ester ende om den jord, hand hafver vid samme 
hange beliggende paa norder side, aarligen til forskrefven tid 
lade lucke oeh holde vid lige under forskrefven pendingis 
straf. Paa norder side af samme jord fraa det vesterste at 
begynde oeh ester ned tilkommer:

Lavrids Tamstrup: 24 fafne1). — Johanne, salig Christen 
Tamholtis: 8 fafne. — Peder Andersen: 12 fafne. — Jesper 
Pedersen: 8 fafiie. — Lavrids Christensen: 5 fafne. — Sefrin 
Knudsen: 5 fafne. — Peder Lavridsen svin: 5 fafne. — 
[her Christen] selfver: 15 [fafne]. — [Lavrids] Nielsen Rus: 
15 fafne. — Christen Lavridsen: 3 fafne. — Otte Christen
sen: 6 fafne. — Anders Soelsbek: 3 fafne. — Anne Jergens- 
daatter snediker: 3 fafne. — Peder Stephenson: 41/« fafne.
— Christen glarmester: 2 fafne. — Mickel skomager: 7 fafne. 
Jens Kat: P/s fafh. — Anders feldbereder: 3 fafne. — 
Sefrin Langtved: 2 fafne. — Niels Sefrinsen: 2 fafiie. — 
Peder Christensen tolder: 15 fafne. — Niels Jensen byefoged: 
P/s fafh. — Dirich Gertsen: 2 fafne. — Lavrids Christensen: 
2 fafiie. — Jergen snediker: 4 fafiie. — Jesper Pedersen: P/s 
fafii. — Christen Lavridsen svin: 4 fafne. — Johanne Tam
holtis: 2 fafiie.

Senden strandhafve becken fraa ester ende af her Chri
stens jord oeh ned i stranden skal settis stendelucker af disse 
•fterskrefne:

Inger Olufsdaatter: 2 fafiie. — Lavrids Nielsen Rus: 2 
fafne. — Olavs Nielsen skolemester: 20 fafne. — Lavrids 
Simonsen: 14 fafiie. — Peder Andersen: 3 fafiie. — Anders 
Soelsbek: 4 fafiie. — Jesper Pedersen: 3 fafne. — Mickel 
Jensen skomager: 21 fafne. — [Peder] Lavridsen svin: 3 fafiie.
— ....................................... [fafne].

3.
Hves stender2), digger och lucker, som enhver findia

*) Orig. har her og på de følgende steder kun et f med det almindelige 
nedad til hdjre trukne pennestrøg, som angiver en forkortelse. Vide- 
brevet 1686 g 1 viser imidlertid, at der skal læses: fafne.

’) Stænger.
6



66

anskrefven for, skftl under tilbørlig Sttaf holdtø vid lige och 
hcfd aarligen fra& forskrefné dag och til hø© oéA korn gftndske 
oeh aldelis vorder aftrligen indhøsted. Men dersoin nogens 
lucker midlértid blifver brøstfeldig, skal markmanden det strax 
gifte den til kiende, sotn lücked tilhører, at det strål blifvef 
fordig giori, och sker det icke och anden mand derofver lider 
nogen skaade, lidet eller meget, Stande icke alleniste til totte 
for skaaden, medens endog pantis for fire dobbelt lueked kunde 
kaasté at ferdig giøris med. 4

4.
Och paa det at ingen underslef der med skulle indfalde, 

daa skal dertil aarligen 4 merid af tinget udnefiiis, som Samtne 
lucker och digger skal taxere, om de ére såa lovlige, som det 
sig bør.

5.
Samme 4 mend skal med byesvennene och markmand pot 

uden al domb hafve fri forlof at indgaae i dends hus, som 
nogen brøst findis hos, och der at tage fuld verd eller pant 
for, hvis de med rette kand hafve at klage ofver, och hvo 
dennom nogen ofverlast beviser, stande derfor til rette efter 
loven.

6.
Ingen skal med stifhed eller modvillighedsinehester, 

kvæg, svin, gieder, faar eller gies i samme mark’inddrive 
fraå den dag, den blifver aarligen liust i hegnet, och til dette 
samme aaTs afgrøde gandske deraf blifver udført, men hvo 
noget der inde vil hafve, skal sette det i tyre1) ’paa sit egot 
til oufrit gifvis, och hvo befindis derimod at giøtej skal hafvé 
forbrut pendinge: • sex slette mark. Meh om nogen mands 
hester eller kvæg i midler tid indkommer i forskrefne have 
och mark, skal markvochteren2) føre det i den fold, som
enhver skal hielpe til at opsettis k . . . . paa............ igste
sted, och ................... ge eier.........................der af békomer
det strax til kiende, at skaaden kand taxeris, det foldtaget3)

*) I tojr.
a) Den samme, som oven for kalde» markmanden. 
8) Det i folden indtagne fæ.
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kand udkomme och markmanden for sin umage kand blifve 
til freds stillet. ‘

7.
Hvilken af forskrefne mark och haves lodseierer', som 

denne vidé icke Vil’ vedtage och sig der efter rette,- stande 
icke aldeniste til rette och bøede som nu meldet er, medens 
end ochsaa derforuden tage den skaade hos sig'setfver; som 
hand der efter knude hende paa græs, kom eller kvæg,

8.
Och at saa ubrødeligt holdis skal, Som nu er meldet, hafver 

vi dette med egne hender underskrefvet, tegnet och under- 
forseglet1). Acterit Sæbye den 9. Maji 1655.

C. C. Bidstrup. Lauridtz Nielsen Rus. Peder Christensen. 
Peder Andersen. Otte Henrichsen. Madtz Lauridtzen Kolbroe. 

Andris Qirdzmandt. Madtz Nielsen. Michell Jensen. 
Niels Jensen. Christen Pouelsen.

Anno 1664 den 1. maj hafver jeg dete for min person 
underskrefven.

Christen Christensen.

Claus Nielsøn.

Lest paa Sæbbye byes ting onsdaggen dend 9. maii anno 1655.
Lest paa Sæbbye byeting onsdaggen den 16. maii anno 1655.
Leest udenfor Sæby kierkedoer for menige borgerskab, som kierken 

daa søgte, søndagen den 11. maii anno 1662 efter at gudstieniste var 
forrettet.

Leést paa Sæbye byeting anno 1663 den 27. maii.
Leest paa Sæbyé byeting 1667 den 15. mai.
Leest paa Sæbye byeting onsdagen den 10. maii 1671.

l) Segl findes dog ikke på videbrevet.

5*
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n.
Stempel

Nr. 9. En riz ort.
Som vedtecht om gerder oc hegne, hyrder oc, mørkmand 

her paa steden at indrette høilig behøfves oc loven saadant 
tillader, saa hafver vi underskrefne efterfølgende poster for os 
oc alle her paa steden, som det vedkomme kend, indgaaed 
oc slutted, hvilked enhver umodsigelig oc uden fleste stemmers 
sambtycke uforanderlig sig skal efter rette saa vel som lide 
oc undgielde alt, hvis derimod forbrydes, oc det uden nogen 
persons anseelse eller utidige paaskudders forevendelse i nogen 
maader, nemlig:

1.
Skal alle lucker om alle marker oc tofter her til byen 

forsvarlig vere lukte oc alle steds gabelukte1), sampt ledene, 
hvor fornøden indkiørseler er, vere ferdig oc henkte i det 
aller seneste inden den 8. maii hvert aar, och folden vere gandske 
ferdig med led oc laaes inden den 14. dito nest efter. Den 
det ei efterkommer eller ei inden forskrefne dag skaffer til fold
fen til]stede, hvad hand med rette bör, eller ei forsvarlig sine 
lucker ved lige holder indtil den dag efter, at alt kornet af 
samme mark er gandske indhøsted, bøder for hver fafven, som 
enten ulukte eller efter markmandens eller naboerfs] paamind- 
else ei uden ophold forferdiges, 2 sk., oc videre lide efter 
loven pagina 4812).

2.
Strandhafvens markmand skal af fleste jördeiende hvert 

aar vere antagen oc bestelt inden den 1. martii; skal med.sin 
plichtig tilsiun oc opvartning anfange den 1. maii. Fæhyrdene, 
svinhyrden oc faarehyrden skal vere bestelt oc antaget inden 
den 14. februari hvert aar, oc skal svinehyrden begynde at 
drifve den 1. maii oc vedblifve til Michaeli dag. Deris kost 
oc løn er som følger:

x) Gablukke o: tillukke, en åbning eller et gab i gærdet, Molb. Dial. 
leks., hvor henvisningen til Junge: Den nordsæll. landalmue, bor 
rettes til 386 for 380.

’) D. L. 3. 13. 39, hvor efter han skal tiltales for retten.



69

Markmanden, en de lange agere fra norder led oc indtil 
Tverhafven er 1 dags koest och lønnen 3 sk. Udi beggi 
Tverhafverne er af hver støk ager eller eng lønnen 1 sk. oc 
kosten 1 dag af toe støcker. Sønden Tverhafverne neden 
veien holdes 1 dag af toe støcker oc gifver af hver støcke til 
løn 2 sk. Nye strandhafve, som er alt vesten veien, holdes en 
dags koest af 3 støcker oc lønnes af hver støcke 1 sk.

Paøhyrden holdes af hver koe 1 dag. Af stude, ungnøed 
eller kalfve hver toe 1 dag, oc lønnes af hver nøed uden 
undersked 4 sk. Alle, som har fæmon paa byens græs, skal 
holde byens hyrde en dag af hvert nøed, hver omgang lige 
saa fuldkommelig som de gik hoes hannem, mens lønner han
nem ioke deraf; saa lenge hånd tilstedes dreng at holde, nyder 
hånd kosten lige saa hoes alle uden undersked.

Svinehyrden dier beggi, om de tvende er eller blifver, 
holdes af hver 2 store svin 1 dag, sampt af 4 foege eller 
grise, som ofver 16 uger gammel kand erachtes at vere, holdes 
1 dag. Hans løn er af stoer svin 1 sk. oc af hver 2 foege 
eller saadanne grisse 1 sk.

Faarehyrden bestelles paa egen kost oc gifves af hvert 
faar eller lam om sommeren 4 sk. oc om vinteren 3 sk.

Gaaer bemelte markmand eller hyrder nogen med kosten 
forbi, bøde for hver dag, det sker, 8 sk. eller straffes med 
kielderen, oc hvor fæhyrden er i hold, skal hånd oc vere i 
arbeide, om det begieres, naar hånd icke for guds veirlig skyld 
med fæet kand vere i markfen]. Markmandens løn skal vere 
hannem richtig betalt hvert aar inden sti. Michaeli dag. Fæe- 
hyrdens halfparten til paaske, oc helten til Mickelsdag. Svine- 
hyrdens oc faarehyrdens inden Mickelsdag. Hvo dennem ei 
samme deris løn til forskrefhe tider betaler, skal, om de 3 
gange der om er paamint, siden gifve lige saa meget til straf, 
som de bemelte markmand eller hyrde plichtig er. Den som 
dennem ei kosten holder eller betaler, naar hånd rettelig til
falder oc hold tilsiges, bøde for hver dag 8 sk. oc hyrden 
fornøilig betale uden ophold, for han holdte sig selfver eller 
hvor hånd kosten medlertid bekom.

3.

Ingen maa tyere paa andens ager eller eng. Giør han
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dpt. bøtalør hånd skaadan eo bøder 7» herverk eftérloven 
ppgina 9 &41).

■: 4;
>'*' Ingen raaa kiøere med' torfve igiennem strandhaven, ti 

déå dérmed bétredes dier betreffes skal gifve'til'straffor hver 
laéS S'sfc-, ocdetsaa lenge der kom i marken-er. Iteitt 
leger nogen vei eller uden forlof kiører med' møeg eller tang 
ofveTW andens jord, uden der sne eller tælle1) [er], sa& denntåeUes 
ingen skaade giør, da bøde band hver gang for hver leee 8 sk.

5.
i Af alt læst,kvæg, som tredies.i nogen- mark. til skaade, 

bøedes af. en hest, hoppe eller foelle, koe, stud dien aara naed 
2 sk., 1 kalf, svin, faar eller lam 1 sk., 4 grise 1 dc.oc.2 
gies led.« oe der foruden eieten sknaden skaadeeløes at.betale, 
mens et. det kyrdeløes kvæg, da beitdles forskrefhe strafpenge 
dobbelt

0.
Af hver koe, som i byen boldes ellér hafves, dcalgifves 

aaffig 4 sk. til en goed tyr at holde, oc skal samme‘tyer vere 
bestelt fnden'dén 1.' september aarlig til aartdagen forsvarlig 
at h'oldeS for penge 3rixdaler, som skal vere betalt inden ste. 
Halis dag eller siden betalles dobbelt hvis dét ofvertøbér, eller 
oe téke tilsttecker, skal richtighed for. ‘

7.
' Hvo dér tilsigé's dier befales at med vere , naar pantes 

skal dier léekere brøstfeldighed efterses, oc han diet uden 
lovligasarsagé dier forfald nééhter, gifve til Straf hver gang1 
8;-sk., oc vere den forste, som til saadan forretning igiéhs’tib 
siges skal, mens er hånd 'lovlig forhindret, gaaes hånd den 
gang tH'heste gang forbi. '
XZ ■■ .. 1

æ J3#q ei sine strøfpenge dnden 8 forløb øføtr at hrøfl 
derom er advaret, betalerh§nd betalfr $iden dobbelt ell^r 
pantes derfor.

*) D. L. 6. 14. 14.
afitp&rdskjW^pn.
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Alt hvis som til pant vorder tegen , skal den skyldige 
igien nfed penge indløese indenalle helgen dag saft vit det 
da er falden for. Sker det ei, da vere det forbrut efter derom 
lovens tilhold paginft' 4781). Siden selges det til byens nette 
det dytaste skekand.

10.
. JJn hver, som af andens mands jord i brug hafyer, jpkftl 

deraf <svftre oo derved lidde lige som det vaar hans eiendom, 
oc hvis forseelse mod denne vedteoht af tiennestefolk eller 
hyrdene begaaes, svare eieren eller hoesbunden selfoc søge 
eller korte dennem alt i deris løn igien.

11.
Saa skal aarlig vere en jordeiende borger, der døchtig er 

oo icke nogen sted bortsegler eller faer, vere besticket her 
ofver at holde oc i ringeste et aar ved blifve. Hand skal 
nyde til løn half parten af alle strafpenge. Siden skal resten 
delles,* helten til husfttme, oo resten til byens beste anvendes *). 
Forsømmer somme mand at lade krefve eller pante, da skal 
hånd strafpangene self dobbelt betale, oc skal hånd hafve byens 
tiennere til dends forretning fuldkommeligen at befale.

12.
Saa skal aarlig til paaske et richtig kvægregister for* 

fattes, hvor efter hyrdene lønnes oo holdes skal. Bekommer 
nogen efter den tid noget kvæg eller noget fragaar, skol de 
til forandring strax i acht tages.

13.
Paa alle markluoke skal lovlig reb efter loven9) gange, 

oc skal de steder oc pladser,1 som Tverhafveme eller alle andre 
steder dér icke paa luokeme støder eller hidindtil icke er holt 
locke af, taxeres paa penge i steden for lucke, oc hvis penge 
i saa maade bekommes, deraf skal strandstender, foldledene

x) D. L. 3. 18. 83.
*) Jfr. D. L. 3. 13. 32. 
’) D. L. 3. 18. 88.
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oc hvor ickun for en mark ganske liden locke er, nemlig ved 
Søndermark eller andet saadant til anvendes, saa som det alle 
til tienniste er oc lighed der ved erholdes kand. Hvilken, 
som ej efter samme taxering inden 1. februari sine penge 
betaler, skal siden betale dobbelt eller pantes.

Endelig saa skal denne vedtecht aarlig ved Philippi 
Jacobi dags tid paa tinget ord fra ord oplæses, da gandske 
menigheden dertil skal vere indkalden oc ellers ingen deraf 
nechtes richtig copie at bekomme, haar de den self bekoste 
vil. Det øfrige, som marker, gerder, fælled, uskaaemé heste, 
svin, geder, vinter- oc vaaersæd eller andet vedkommer, hafver 
hver sig efter loven at forholde oc for skaade befri, oc at 
denne forskrefhe vedtecht i alle omstendigheder ubrødelig 
holdes skal, hafve vi den med voris egne hender oc sædvanlig 
nafne eller boemerker underskrefvit.

Sæbye den .. . martii anno 1686.

Lauritz Christensen. Madtz Lauridtseu.
Christianus Jerslevius. Christen Rhuus. Madtz Nielsen. 

Niels Christensen. Søren Andresøn bødker. 
Jørgen Sørensen. Peder Rhuus. P. Lauwsøn.

Herman Samuelsen Gesmel. Peder Jørgensen. 
Christen Michelsen. Otte Michelsøn. Søflren Nielsøn.

Anders Jensen. Christen Olufeen. Seren Hilsen.
Olof Andersen Bjage. Niells Andersen. Anders Mickelsøn. 

Jens Christensøn. Christen Poelsen lam.
Seflren Christensen. Hans Christophersen.

Lest paa Sæbye byeting den 2Q. april 1686.
Lest paa Sæbye byeting onsdagen den 6. maii anno 1686.
Lest paa Sæbye byeting den 4. maii 1687.

< < Lest paa .Sæbye byeting den 9. maii 1688, da borgerskabed var 
tilsagt at made dend at herre.
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