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Høgsted Bys Grandebrev.
Af afd. Lærer Lavst Røjkjær.

Flere Gange omtales i Tingbøgeme, at der paa Tinget 
blev læst Vide- eller Grandebrev for en eller anden By, og 
dog findes dot ikke indført i Tingbogen; derfra undtages dog 
det her meddelte for Høgsted By i Vrejlev Sogn; det staar i 
Børglum-Jerslev Herreders Tingbog for 1689, er oprettet 1685, 
og lyder saaledes:

1. Skal grandgiveligen af dem, som tilforordnet Grand
fogder ere, agtes, at hvilken Mand eller Kvinde der forsømmer 
Prædikeh og Guds Ords Tjeneste 2 Søndage eller to hellige 
Dage næst efter hinanden, enten Vinter eller Sommer, uden 
lovlig Forfald, skal bøde derfor til Granderne 1 Ort og des
foruden at lide efter Loven og bøde til de fattige Vi Ort.

2. Hvo der ikke haver sine Gaarde-Lukker, Enge-Lukker 
og Gade-Lukker ustraffelige oplukt til St. Valborgdag, og 
Lukkerne omkring Marken 8 Dage efter i det allerseneste, 
bøde til Granderne 1 Ort, til Hosbonden V« Lod Sølv, til de 
fattige 4 (S.

3. Hvo der driver i fælleds Indmark med deres Kvæg 
efter den Tid eller i Høstens Tid eller paa Efterhøsten, førend 
Grandefogdeme med 6 Mænd det indgaar og samtykker, skal 
give Granderne 1 Ort og til Hosbonden 1/i Td. Havre.

4. Hvo der graver nogen Slags Tørv i grøn Jord uden 
samtlig Bymændenes Villie og Hosbondens Samtykke, bøde 
til Granderne 1 Ort, til Hosbonden V* Td. Havre, og des
foruden att lide og staa Hosbonden til Rette for ulovlige Grøfter.
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5. Ingen maa tage Tægte-Fæ og fremmed Kvæg til Græs, 
være sig hvem det være kan, uden menige Granders Minde 
og Samtykke; hvo derimod gjør, bøde til Granderne 1 Ort 
og til Hosbonden x/a Td. Havre.

6. Hvo som indtager en andens Kvæg, være sig Heste, 
Hopper, Stude, Kør, Kalve, Svin, Grise, Faar, Gjæs, Høns 
eller Ænder, da give de, Kvæget tilhører, den, som det ind
tager, 1 dansk Skilling af hver stort Høved, saa og af Svin, 
af hvert Faar, Gjæs, Høns og deslige 1 og sætte Pant for 
Skaden og den betale efter Dannemænds Sigelse, og dersom 
nogen ej sit indtagne Kvæg vil affordre eller udbede, og han 
derom er ble ven1 lovligen 'advaret Ved 2 Persener, og Kvæget 
derefter kommer til Skade, da haver han, som Kvæget ejede, 
Skade for Hjemgjæld, og hvis han ej den gjorte Skade betaler 
inden 3 Solemærker, bør han desforuden at bøde til Granderne 
x/vQrt og til Hosbonden 1/i Rdlr., for hvilke Grandfogdeme 
og, 2 Mænd akal pante.

7. Ingen maa lade nogen uskaame Heste løbe løs enten 
i Kjær eller Hede at fordærve Byens Hopper imod Kongl. 
Maj. allemaadigst derom udgangne Forordning; hvo derimod 
gjør, bøde til Granderne x/s Ort, til Hosbonden */i Td. Havre, 
og desforuden at staa til Rette efter Loven.

8. Hvo der pløjer eller falder anden Mands Eng eller 
Kom ned, hvad enten med Plov eller i andre Maader, ban 
betale Ejermanden Skaden efter Dannemænds Sigelse og des
foruden bøde til Granderne 1 Ort, til Hosbonden x/a Td. 
Havre, og endda lide efter Loven.

& Ingen maa holde Svin i Tøjr i Indmarken; hvo her
imod gjør, skal pantes, for hver Gang det befindes, for x/i Ort 
til Granderne, til Hosbonden x/2 Rixmark.

10. Hvo som holder enten Heste, Kør eller andet Kvæg 
i Tøjr udi Indmarken, skal tøjre paa sit eget, hver Mand 
uden.Skade, og holde sit Kvæg i forsvarlige stærke Tøjrer 
baade i Fællig øg paa sit eget, og maa ingen dermed trække 
andensteds ind end fra den rette alfare Vej, ikke heller mas 
nogen sætte noget Kvæg lidet eller stort paa Renerne imellem 
Køknet,, ejheller tøjre for nogens Kornager-Ende, videre ^end 
af Arilds; Tid sket er, eller holde hverandre af de Brønde, 
som ligger . før Agerenderne , som enhver har JTæltøg. .udi, 
ejheller maa nogen, i hvem det være kan, slaa eller plukke
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Gros paa Renerne eller imellem Komet at give til Kvæg 
enten i Mark eller andensteds eller trække med Agerrenene) 
førend, Kornet bliver indhøstet; hvo herimod gjør < bøde til 
Granderne Vs Qrt, til Hosbonden 3 * Skp. Havre.

11. Skal vi Høgsted Bymænd samtlige holde en fælleds 
Hyrde til vores Faar, og skal hver Mand vogte ret, en Dag 
af hver 2 Faar, og skal enhver lade jage sine Faar til Hyrden, 
naar han raaber, og hente dem igjen, naar han kommer til 
Byen med dennem, og skal ej heller nogen af Granderne 
bortfere paa anden Græsning end i Byen deres Faar, Lam, 
Gjæs, Ænder eller Grise til at forsvige Kongens, Kirkens 
eller Præstens Tiende; hvo herimod gjør bøde til Granderne 
7» Ort, til Hosbonden og Tiende tageren 1 Lod Sølv.

12. Ingen Svin, strax Vaarrugen er saaet, skal bevilges 
at komme udi Indmarken, uden de haver forsvarligen Ring i 
Næsen, eller og slet at holdes af Indmarken ; hvo sig herimod 
lader finde modvilligen, skal give til Granderne V« Ort, til. 
Hosbonden 4 Skp. Havre , og desforuden at lide efter Loven 
for Svipe-Vragd, om det skulde befindes.

13. Hver Mand skal pligtig være at holde sine Grise, 
Gjæs, Høns og andet Kreatur af Kornet; dersom nggen» 
befindes i Kornet og derover dræbes eller faar Skade, da give, 
den, som Skaden gjør, intet derfor, desforuden skal den, som 
saaledes. Uhegn holder, bøde til Granderne */* Ort, til Hos- 
bonden 3 Skp. Havre.

14. ‘Skal menige Bymænd være pligtig at gjøre Bror og 
Vaser til Granders Bedste, hvor Behov gjøres, naar de af 
Grandefogdeme tilsiges; hvem herimod modvillig findes, haver 
forbrudt til Granderne */$ Ort, til Hosbonden 3 Skp.-Havre.

.15., Hvo der pløjer fra sin Næste eller slaar hannem fra 
med Høle<, lide efter Loven og bøde til Granderne. Vi Ort, 
til Hosbonden 4 Skp. Havre.

16. , Hvo der ikke holder sit Kvæg lidet eller stojjrfc af 
Ager,, Kom og Enge, efter at Hegn er optagen, og Hegnetiden 
er, qg Ager og ]Enge af 4 Mændog Grandfogderne er lyst i 
Hegn, hvilket skal ske til St. Valborg Dag eUer 8 Dage efter 
i d^t sepeste, han skal. bøde til Granderne 1 Lod Sølv, til 
Hosbonden 1 Td. Havre, til de fattige 6

j 17. Hyo som heder med sit Plovkvæg, skal hede paa sit 
qrøt, byer Mand uden Skade, hvis ikke, bøde. til Grandem^
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Vi Ort, til Hosbonden 4 Skp. Havre, desforuden betale* Skade 
efter Dannemænds Sigelse eller pantes derfor.

18. Naar nogen Udenbys-Kvæg eller Kreatur kommer udi 
nogens Eng eller Kom i Hegnets eller Uhegnets-Tid, da skal 
samtlige Granderne være forpligtet at gjøre et med hverandre 
og tage det i Hus, udi hvis Ager eller Eng det indfindes; 
hvo som ikke vil medfølge eller skaffe nogen med paa hans 
Vegne, skal bøde til Granderne ’/s Ort, til Hosbonden 4 Skp. 
Havre.

19. Dersom Indtægte-Pæ kommer noget til Skade derudi, 
skal alle Granderne i Byen være lige delagtige, og Skaden 
samtlige at betale, undtagen det lovlig kan bevises, hos hvem 
for“ Kvæg befindes i Huse hos, dermed ulovligen at have 
omgaaets, da dem selv at lide; hvis nogen skulde befindes at 
ej med gode vil betale den Skade, som i saa Maade kan for- 
aarsages med Kvægets Medfart, bøde til Granderne 1 Ort, til 
Hosbonden 4 Skp. Havre og derfor strax at pantes.

20. Skal Grandfogdeme med Hosbøndemes Fuldmægtige 
i det mindste en Gang om Ugen efterse alle Byens Lukker 
og Diger, om der befindes nogen Brøst, og dem strax tilsiger, 
som Brøstfaldet paa ligger at lukke, at han det samme Dag 
forfierdiger, saa forsvarlig som det sig bør, eller pantes for 
x/t Ort til Granderne, til Hosbonden V« Td. Havre, og til 
Fuldmægtigen for hans Opsyn og Umage 1 Td. Havre.

21. Hvo som forsætligen slaar nogen Led aaben og dem 
ej igjen strax lukker, saa længe Kornet staar paa Marken, 
bøde til Granderne x/s Ort og til Hosbondens Fuldmægtig 
1 Ort.

22. Skal menige Grander her i Byen, naar de af Grande
fogderne bliver tilsagt at møde paa Grandestævne, hvo sig 
her udi findes forsømmelig og ikke selv eller noget Bud lader 
møde, bøde til Granderne for hver Sinde 2 S.

23. Hvo der svær paa Grandestævne eller tager Guds 
Navn forfængelig, truer eller bander nogen af sine Grander, 
bøde til Granderne 1 Ort, til Hosbonden Vs Td. Havre, til de 
fattige 8 fl, til Hosbondens Fuldmægtige, som herom skal lade 
inqvirere, V8 Lod Sølv, som Grandfogderne og de 4 Mænd 
strax skal udpante.

24. Ingen maa paa Grandestævne eller i nogen anden 
ærlig Forsamling med ærerørige eller Skjældsord hinanden
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overfiise eller tilsige under Bøder til Granderne 1 Ort, til 
Hosbonden Vs Lod Sølv, til de fattige 8 fi og desforuden at 
lide efter Loven.

25. Menige Grander skal være forpligtet at følge med 
Grandfogden at pante dem, som bryder imod forskrevne Ar
tikler eller nogen af de efterfølgende Poster ; den, som ude
bliver , bøde til Granderne V2 Ort og til Hosbondens Fuld
mægtige, som dennem derudi til Rette skal forhjælpe, 1 Skp. 
Havre.

26. Hvo der er falden til at pantes og gjør Modværge 
eller skader nogen og derover selv faar Skade, haver sig det 
for Hjemgjæld og desforuden at stande til Rette, saasom 
Sagen sig kan afrejse efter Loven.

27. Hvo som ikke indløser sit Pant i rette Tid, som 
Loven tilholder, bøde til Granderne foruden Pantet l/s Ort og 
til Hosbondens Fuldmægtige, som herudi skal være behjælpe
lig, 2 Skp. Havre.

28. Skal 2 af Gaardmændene her udi Byen have denne 
Grandebrev og Vedtægt et Aar, og andre 2 et andet Aar og 
saa fremdeles; hvis nogen iblandt os skulde befindes saa uvillig 
eller efterladen, at dens Hosbond eller Fuldmægtig, hvis Tjener 
han er, ikke kjender ham dulig eller dygtig nok til at være 
Grandfoged, skal det staa Hosbondens Fuldmægtige frit fore 
at sætte en anden i hans Sted af hans Medtj enere, hvis Fuld
mægtigen og de fleste af Granderne kjender ham dygtig dertil 
til samtlige Bymænds Gavn og Bedste.

29. Hvem som er Grandfoged, skal pligtig være at gjøre 
hver Mand Ret og Skjæl; hvis de skulde findes forsømmelig 
imod nogen af denne Vedtægt indmeldende Poster og ikke 
gaar de andre deres Grander for med god Exempel, skal 
hvilken af Granderne, som ser deres Kvæg at gjøre Skade, 
have den samme Ret over Grandfogderne, saasom de haver 
over samtlige Grander, og Grandfogdeme ej at se igjennem 
Fingre med nogen eller dølge med nogen enten for en eller 
anden Aarsag Skyld, saasom for Slægt eller Svogerskab, Gunst 
eller Gave, ej heller maa lægge nogen af Granderne for Had, 
den ene mer end den anden, men alle at lade ske lige god 
Ret og Skjæl, og enhvers Brøst at angive, som de for Gud 
og deres gunstige Øvrighed eller Fuldmægtige vil vedstaa og 
være bekj endt. Hvis Fuldmægtigeme befindes forsømmelige



78

formedelst nogen øf omrérté Åarsager Skyld ogikkefetraffe 
dem^for Uskikkelighed, Guds Fortørnelse og Misbrtig," som 
hidindtil blandt os med Uhegn paa Eng og Korn haver gåaet 
i Svang, skal de bøde til Granderne 1 Lod Sølv og til Hos- 
bbnden 2 Lod Sølv, til de fattige x/2 Ort, og Grandfogdøme 
lige Straf at være undergivne.

SO. Hvad den fleste Part af Granderne samtykker til 
Byens og Udenbyens-Naboers Bedste, Uskikkelighed og Skøde 
at forekomme mere end før sket er eller i eftermeldte Postér 
kan være forglemt til menige Mands Bedste, skal de andre 
derudi samtykke, og hvis de det ikke vil indgaa, betale 
Skaden, hvis derpaa kan følge og bøde til Hosbonden */s Td. 
Havre, til Granderne 1 Ort.

31. Hvem som aarligen bliver af Hosbøndefties Fuld
mægtige forordnet at være Grandfogder, skal have denne af 
os samtlige samtykte underskrevne Og forsegledø Vnfo* Og 
Vedtægtsbrev, saa længe de ere Grandfogder, udi god For
varing til alle vores Efterretning, og den ikke lade blive øde, 
som med den forrige sket er; saafremt den kommer noget »til 
Skade for Forvarings Skyld, da at bøde til Granderne 1 Ort, 
til Hosbonden x/s Td. Havre, til de fattige 1 $ danske.

32. Ingen af os efter denne Dag, i hvem det end være 
maa, maa understaa sig at forøve nogen Tørveskjær eller graVe 
feller lade grave nogen Digtørv, Brændtørv eller andre Tørv 
udi vores fælleds Græsning og Fædrifter eller nogenstéds i 
grøn Jord enten i Fællig eller Endelt videre end endelig kan 
fomødfen gjøres, enten til Hængtørv eller Møntørv,’ dog1 skal 
det ikke være nogen tilladt dennem udi grøn GræSnirigs-Jord 
at grave, uden det sker med vore Hdshønders eller deres Fuld
mægtiges Minde, og da Grandefogdeme med 4 Mænd fct 
udvise, hvor det mindst er Byens og Udenbyens-NabOé^s 
Fædrifter og Græsning uden Skade; ejheller skal nogen' af 
os understaa sig at bruge nOgen Fællig enten i Drift Og Grøft 
enten i denne By elfor vor Naboers, som udenfor Byen fer 
boendes, videre end Fællig efter Loven kan taale. Skulde 
sig nogen fordriste at gjøre nogen Tørveskjær i fælleds Fæ
drifter, norden, sønden, vesten eller østen for Byen, ihvor det 
være kan, skal have forbrudt, hvergang det sker, til Gran
derne 2 Ort, til Hosbonden 1 Td. Havre, til de fettige l
og Grøndefogderhe billige med *4 Mænd derfor at pantefog
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de skyldige desforuden at staa til Rette efter hoven* eller 
være i Hosbondens Minde.

33. Ingen efter denne Dag skal eller maa fordriste sig til 
noget at indhegne eller indlukke noget af Byens fælleds Græs
ning, Kjær eller Fædrifter, videre end som af Arilds Tid 
haver været indlukt, uden det sker med samtlige, vores Hos- 
bønders Villie og Samtykke; hvo herimod gjør, haVe forbrudt 
til Granderne x/» Ort, til Hosbonden */* Td. Havre, til de 
fattige 1 og derforuden at staa til Rette efter Loven.

34. Ingen af Gadebyggeme og Husefolk skal have Til
ladelse at grave nogen Digtørv, Brændtørv eller andre Tørv, 
ej heller Knoptørv udi fælleds Fædrift, Kjær eller Moser videre, 
end Som de af Grandefogdeme og 4 Mænd bliver udvist, men 
dog ingen at tillades at grave i grøn Kjær eller Fædriften; 
hvo som herimod befindes, bøde til Granderne 1 Ort, til Hos- 
bdnden 1/b Td. Havre.

35. Ingen af Granderne uden eller inden By skal undet- 
staa sig at lade noget af sit Kvæg komme udi Engene entén 
i Hegnets eller Uhegnets-Tid, i hvad Slags Kvæg det være 
kan, undtagen vores Heste og Hopper, som dog ikke maa 
komme udi Engene, førend Høet er indhøstet. Hvem herimod 
befindes, skal have forbrudt til Granderne 2 Ort, til Hosbonden 
Vs Td. Havre, til de fattige Vs .

36. Ingen skal eller maa trække med deres Heste eller 
Kvæg over nogens Eng, i hvem det end tilhører, > enten i 
Hegnets eller Uhegnets-Tid, ej heller kjøre eller gjøre nogen 
Vej over en Mands Ager mere end over samtlige Bymænds, 
uden samtlige deres Minde og Samtykke; men skdi Kør 
trækkes ad den rette, alfare Markvej, som af Arilds Tid- været 
haver; ikke heller skal eller maa nogen formene sihe Naboer 
og Grander i Byen deres Vandsteder i Brønde eller Kjær, 
saafremt de ikke trækker over Eng eller Kom; hvo herimod 
gjør, haver, forbrudt til Granderne 1 Ort, tilHosbonden 4 
Skp. Havre.

37. Hvem som haver Enge, skal være hannem uforment
at kjøre med sit Hø over de andres Skifter, som af Arilds 
Tid sket er, uden hver Mands Modsigelse, dog at kjøre, hvor 
Engene er haardest, og ikke videre end en Gang paa et Sted; 
hvo herimod gjør, haver forbrudt til Grandemé •*/* Ort, til 
Høsbonden 3 .Skp. Havre. .*
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38. Ingen maa tillades at tøjre paa Stubberne, førend 
samtlige Bymænd faar vores Kom af den Vang, uden det 
sker med Grandfogdernes og de fleste af Bymændenes Sam
tykke, ej heller maa nogen af os begynde at høste, førend de 
samtlige derom samtykker; hvo herimod forser sig, skal have 
forbrudt til Granderne 1 Lod Sølv, til Hosbonden 4 Skp. Havre.

39. Ingen maa lade sig finde efter Solens Nedgang paa 
de Steder, de ingen Fællig haver, udi Høstens Tid med nogen 
Førsel, være sig enten med Kjærve eller Rivelse; hvem i saa 
Maade betrædes, bøde til Granderne 1 Ort, til Hosbonden 4 
Skp. Havre og desforuden at staa til Bette efter Loven, saasom 
for vitterlig Tyveri; hvis nogen saa skulle befindes paa ulov
lige Steder og ikke Middel haver at betale med, da at lide 
paa Kroppen efter Loven.

40. Skal her i Byen være en Fjæl eller Stok med samt
lige Bymændenes Navne paa, som Heste og Vogn haver; hos 
hvem den findes, skal bortføre de arme hidførte, halte og 
Krøblinger, som ikke selv kan gaa, og det til næste By, eller 
hvor de vil hen, og den, som saa haver ført, skal Fjællen 
eller Stokken bære til sin Nabo, som næst efter ham skal 
føre, paa det de fattige ikke for længe skal opholdes, og naar 
alle i Byen saaledes haver ført, skal det igjen begynde paa 
den første og saa fremdeles; men om saa skulde befindes, at 
den, som med Bette skulde føre og Fjællen hos fandtes, kunde 
være i Hosbondens Arbejde og ikke kunde ventes hjem førend 
Aftenen, og sine Bæster kunde være udtrækket, da skal hans 
næste Nabo, som ikke er i Øvrighedens Forfald, føre de hid
førte Krøblinger til næste By, og den anden, søm ikke var 
hjemme, en anden Gang for hannem igjen at bortføre, som 
sagt er; hvo som befindes forsømmelige eller modvillige, haver 
forbrudt til Granderne ’/« Ort, til Hosbonden 3 Skp. Havre, 
til de fattige 4

41. Aabenterp, Nør og Sønder-Li Mænd skal ikke være 
forpligtet til at møde paa Grandstævne, medmindre de selv 
haver noget at klage eller foregive eller og nogen af Høgsted 
Grander haver dennem at beskylde noget udi forskrevne Poster, 
da skal de tilsige disse at møde paa Grandstævne til at svare 
til, hvad Poster imod dennem kan haves, undtagen i Høst og 
Høbjerrings Tid, da skal Grandfogdeme om Søndagen dennem 
en vis Tid paa Eftermiddagen advare, at de kan møde paa



81

Grandstævne til at fornemme, om noget dennem er vedkom
mende i Høstens Tid eller andet. Udebliver nogen i saa 
Maade, bøde til Granderne 72 Ort, til Hosbonden 4 Skp. Havre.

Dette forskrevne af os samtlige at være vedtagen og sam- 
tykt, som af os ubrødeligen i alle Ord og* Punkter holdes og 
efterkommes skal, bekræfte vi en Del af os med vore egne 
Hænders Underskrift og Bomærkers Undertegnelse og en Del 
vores Signeters Undertrykkelse og venligen ombedet vores 
gunstige Hosbønder, den høj ædle velb. Frue Hel vig Krabbe 
sal. Oberst Peder Juels til Vrejlevkloster, den højædle og velb. 
Frue iBl^itte; Juél, sak Obetst-JjentiiiaÅt pQ^ J^antaaus til 
Havrholm, saa og velagtbarQ, og fornemme Peder Hansen udi 
Bundgaard paa sin godef’ilo&liéiHis, ‘ den ærlige, dyderige og 
gudelskende Matrone Bodel sal. Mag. Ruumands i Roskilde 
hendes Vegne, item vores kjære Sjælesørger, den hæderlige og 
vellærde Mand Hr. Kristen Rubecksen Humble, Sognepræst 
til* Vrejlev og Hæstrup Menigheder, dette med os at forsegle 
og' Underskrive.«
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