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Nr.
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1
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4.6.1448
25.1.1454
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21.4.1455
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16.9.1455

5

1.2.1462

6

3.5.1463

7

19.7.1464

8

4.2.1476

Udtaget til RA, Ny Kronologisk Række nr. 3656
Tingsvidne Hornum herred, die S. Pauli apost,
at Michel Jensen af Haverslev for 14 år udlejer sin jord i Døvelstrup norden vejen,
som er 2 gårds eje, til Jon Viffertsen på Torstedlund, da han ikke kan betale en en
gæld på 12 mk. Jorden skal herefter falde tilbage uden betaling.
Perg. [3] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumense og Rep. II nr. 314.
Dato jf. Rep II, men skal måske rettere være 29.6.1454 jf. dato Pauli ap.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag før Jørgens dag,
at Jon Viffertsen på 3 ting lod læse beviser på alt sit gods i Torsted og 2 gårde i
Aarestrup, beboet af hhv. Jens Pedersen og Laurids Mikkelsen, og afkrævede Las
Maltesen, Jep Dionisens og andres bevis på det nævnte gods. Der fremkom da ingen
bedre beviser, hvorfor herredsfogden og menige herredsmænd dømte ham til at gøre
lovhævd på godset. Det gjorde han da med riddere og bønder. Der er sikkert tale om
Lars Maltesen (Viffert) til Gunderstedgaard, og Jep Dionisen er sikkert søn af Dynnes
Pedersen Galskyt, søn af Peder Mortensen Galskyt til Møldrup.
[7] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumense og Rep. II nr. 1412.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Mauricii dag,
at Torstedbro mølle havde Wiffert Jonssen i værge ukæret sin tid ud, og var hans rette
gods, og siden arvede Jon Wiffertssen den mølle og møllested efter sin fader ligervis,
som han arvede andet ret arvegods efter ham, og har Jon siden haft den ukært til denne
tid.
[10] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumense og Rep. II nr. 520.
Tingsvidne af Hornum herred, kiørmesse aften
at Jon Viffertsen til Torstedlunds visse bud fik vidne, at Jon Viffertsen bød lovhævd
til 3 ting på Torstedlund, som hans fader havde før ham selv, og da fandt fogeden og
herredsmændene, at Jon Viffertsen havde lovhævd, og hans lovhøringe kundgjorde
indenfor de 4 tingstokke, at Jon indvordede gården og gjorde sin lovhævd, og at ingen
havde del heri undtagen Aarestrup kirke, hvis del han vil respektere, hvis den kan
bevises.
[8] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumense og Rep. II nr. 1412.
Mageskifte mellem Jon Viffertsen (Viffert) til Torstedlund og Oluf Povelsen,
præst og prior i Vor Frue Kloster i Aalborg,
der afgiver en gård i Hjeds i Veggerby sogn og får Karup mark og lund.
Perg. [7] segl. 2. Vor Frue Klosters segl.
Afskrift: Dipl. Hornumense og Rep. II nr. 1607.
Tingsvidne af Hindsted herreds ting, torsdag før Maria Magdalene dag,
givet Jøn Viffertsen i Torstedlund, at Gammelvads mølle har været fri mølle i over
100 år og har haft fri dam, damsted og dambund, flod og flodsted, ulast og ukært indtil
nu for 1 år siden, da Hr. Anders Jacobsen gav kære derpå.
[8] segl.
Afskrift: Rep II nr. 1766.
Sognevidne af Haverslev kirkegård,
at Axel Jepsen (Thott) til Støvringgaard har haft et byggested i Døvelstrup mark og et
byggested i Kragelund ukæret i 40 år.
[5] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumensen og Rep. II nr. 3800.
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Kong Christians I’s skøde til Jon Viffertsen (Viffert, til Torstedlund) på kronens
bondejord Døvelstrup,
som Jon Viffertsen havde mageskiftet med kronens bonde Jens Mikkelsen i Erendrup
(Arden), der i stedet fik hans gård i Nysum.
Perg. [1] segl.
Afskrift: Dipl. Hornumensen og Rep. II nr. 3853.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag efter Johannes bapt.,
at Jon Viffertsen fik tingsvidne, at en øde jord, som kaldes Døvelstrup, har været øde,
så længe nogen man kan mindes, og aldrig har givet mere end 4 grot til Aalborghus,
og at Døvelstrup ikke hører til Haverslev mark og ikke har været brugt af Haverslevs
mænd, undtagen Michel Tand, der brugte det af Døvelstrup, som var hans eget.
Papir, [5] segl.
Afskrift: Rep II nr. 3870.
Pantebrev fra Stapen Christensen af Linderumgaard, (Ugilst sogn), sognepræst i
Ugilt til velbyrdige Jon Viffertsen på 2 gårde i Vrejlev sogn,
den ene Havreholm, skylder 4 p. mel, ½ løb smør, den anden den vestreste i Høgsted,
skylder 3p. korn 1 p. smør, for 400 rdl som er gangbare i Danmark og Tyskland.
Indløsning af gårdene skal varsles 3 gange på Vendelbo tingdag før Skt. Hans og
indløses til Skt. Mikkels dag på Torstedlund.
Perg. [6] segl.
Afskrift: Rep. II, nr. 3877.
Skøde Philippi et Jacobi fra Axel Jepsen (Thott) af Støvringgaard, væbner, til
Jon Viffertsen,
på en øde mark kaldet Kragelund med gårdsted og anden tilliggelse i Haverslev sogn i
Aars herred, dog således at hans egne tjenere i Haverslev, skulle have ret til fædrift
der med deres eget fæ, ham uden skade.
Perg. [6] segl.
Afskrift: Rep. II, nr. 4022.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Pauls convers.
at Jon Viffertsen fik et vidne af 12 dannemænd, de bedste og viseste i Aars herred, at
de havde hørt fra deres forældre og selv vidste, at en øde mark, som kalde Kragelunds
mark i Haverslev sogn og et gårdseje i Døvelstrup sønden til hulvejen, var Hr.
Wendelbos rette gods, og hans arvinger arvede det efter ham, og at det har ligget
ukært til Støvringgaard i 40 år.
Perg. [9] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 4158.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Nicolai dag,
at Joen Viffertsen (Viffert), Torstedlund, fik vidne, at Vintønden hørende til Joen
Viffertsens (Viffert) gård, har hørt dertil fra gammel tid med dam, damsted og
dambund, så længe nogen kan mindes, og at Viffert Joensen (Viffert) havde den grund
i hans tid ukært, og Joen Viffertsen har haft den i 40 år ukæret til i år, hvor Ludvig
Marssøn (Munk) til Nørlund gav kære på den.
Perg. [7] segl. 4. Brudstykke. 6. Bomærke (Ulæseligt!).
Afskrift:Rep. II nr. 4322.
Dom af Viborg landsting, lørdag efter Mauricii,
udstedt af landsdommer Oluf Mortensen, mester Kjeld kantor, Jens Christiernsen,
Officialis, Erik Eriksen, ridder etc., at Joen Viffertsen (Viffert til Torstedlund) beviste
med tingsvidne af Aars herredsting, at han og hans fader Viffert Jonsen (Viffert)
havde haft Torstedbro mølle ukæret i 50 år og mere, og hans fader byggede møllen på
sin egen grund, og spurgte, om han bør den at nyde bogløst”. Der afsagdes dom, at Jon
Viffertsen skulle beholde møllen ”bogløst”.
Perg. [6] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 4496.
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Tingsvidne af Hornum herred. mandag før Mikkels dag,
at Jon Viffertsen fik tingsvidne, at Jon Viffertsens far Viffet Joensen byggede
Torstedbro mølle på sin egen grund, og at Viffet Jonsen og Jon Viffertsen har haft den
ukæret i mere end 50 år.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 4497.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Mikkelsdag,
at Jon Viffertsen til Torstedlund, fik et tingsvidne, at Jon Viffertsens lovhøringe på
tinget kundgjorde, at de så og hørte, at Jon Viffertsen indvordede med lovhævd
Torstedbro mølle med tilliggende syd og nord for dammen, som hans far og han har
haft i hævd i 50 år ukæret, at møllen var et enemærke, hvilken hævd var bevidnet af
riddermænd og selvejere og havde været fremført på 3 ting, uden at nogen kom med
breve eller krav herpå, hvorfor hævden var dømt at stå ved magt, så længe ikke andet
var bevist efter loven.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 4501.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag før Mortens dag,
at Laurids Viffertsen (Viffert), væbner, fik et tingsvidne, at Laurids Viffertsen havde
sine lovhøringe inden alle 4 tingstokke, hvor de kundgjorde, at Laurids Viffertsen med
lovhævd havde indvordet Rebstrup, hvor Laurids Viffertsen selv boede, Plejlstrup og
Plejlstrup mølle, ligesom sandemænd har gjort deres tov tilforn mellem Rodsted mark
og Plejlstrup mark fra Tøtterup bæk, som Jep Dionysens brev udviser. Ligeledes
indvordede han Munkholm, 1 gård i Sønderup (Gregorius), 1 gård i Hyllested (Per
Mogensen), 1 gård i Brasted (Nis Throelsen), 1 gård i Hjeds (Jes Olufsen), halvdelen i
Nerop med sin rette tilliggende i marken og i søen, 1 gård i Guldbæk (Laurids
Andersen), 1 gård i Djørup (Jens Jensen), 1 bol i Djørup (Michel Pedersen), 1/3 af et
bol i Djørup (Mads Christensen), hele Hjedsbæk (Per Andersen), hele Albæk,
Hyllegård i Aarestrup (Laurids Pedersen), Bjerregård i Aarestrup, (Søren Nielsen), 1
gård (Peder Suder), 1 gård (Jens Pedersen), 1 gård (Mads Therkildsen), 1 gård (Peder
Olufsen), 1 bol (Therkild Jude), 1 bol (Søren Hjulmand), 1 bol (Hans), 1 bol (Ingh), 1
bol (Laurids Skrædder). Ligeledes vidnede de, at Laurids Viffertsen gjorde sin
lovhævd, som fogeden og herredsmændene fandt, var gjort efter loven, og hans
lovhævd var fremført på 3 herredsting, og hans lovhøringe var indenfor alle 4
tingstokke og krævede lovhævden at være ved magt.
Perg. [9] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 4718.
Rigsrådsdom, mandag før Midfaste,
udstedt af Jens Brorstrup, ærkebiskop i Lund, og menige medlemmer af rigsrådet,
hvorved de stadfæster Viborg landstings lovhævdsbrev for Jon Viffertsen (Viffert) på
Kragelund mark, det gods han fik af Axel Jepsen (Thott) med gårdsted og Sønder
Døvelstrup, og det gods i Haverslev han fik af sin broder, og specielt det gods han fik
af Axel Jepsen (Thott) og som Jep Axelsen (Thott) ejede før da.
Perg. [1] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 5022.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter midfaste,
at Joen Viffertsen (Viffert) fik et tingsvidne, at Torstedbro mølle havde Viffert
Joensen og Jon Viffertsen ukæret i 50 år til nu i år, hvor Ludvig Marsen gav der kære
derpå. Ligeledes vidnede dannemændene, at de aldrig havde hørt af deres forældre
eller af andre, at Viffert Joensen (Viffert) gav Hr. Palle Marssen nogen leje af mølle,
hverken smør, mel eller anden afgift.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 5184.
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Tingsvidne af Gislum herred, lørdag efter vocem jocunditatis,
at tingsvidnerne ikke kunne mindes andet end, at den mark, som sandemænd svor fra
Haverslev ttil Nørlund, har ligget til Haverslev, indtil Hr. Lodvig Mars fik Aars herred
i værge. Ligeledes vidnede de, at de havde hørt af deres forældre, at før Nørlund blev
bygget, var det et røverskjul og ikke et herresæde, og derfor lod dronning Margrethe
det nedbryde.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 5479.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag før pinsedag,
at Jon Viffertsen Viffert t. Torstedlund) fik et tingsvidne af 12 gamle dannemænd, at
de aldrig havde hørt af deres forældre eller af nogen mand eller kvinde, at sandemænd
i Aars herred gjorde noget tov på Torstedbro mølle eller på Vintønden i nogen mands
minde, førend Jon Viffertsen (Viffert) opkrævede sandemænd i Hornum herred, og de
gjorde markskel og skovskel syd for Vintønden. Ligeledes vidnede de 12 dannemænd,
at de mænd, der stod i Haverslev for kongen og vidnede imod, at de mindes, at
sandemænd af Aars herred skulle gøre deres tov på Torstedbro mølle, hvilket de ikke
gjorde med rette og aldrig kunne det bevise.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 5484.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag før pinsedag,
at Jon Viffertsen (Viffert) fik et tingsvidne af 12 gamle dannemænd, der vidnede, at så
længe de kunne huske har den mark, som sandemænd svor fra Haverslev til Nørlund,
ligget ukæret til Haverslev, indtil Ludvig Marss (Munk) fik Aars herred og opkrævede
sandemænd. Ligeledes at de har hørt af deres forældre, og det også er vitterligt for
dem, at før Nørlund var bygget, da var der et røverskjul og ikke noget herresæde, og
derfor lod dronning Margrethe det nedlægge.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 5485.
Sognevidne af Haverslev kirkegård Trinitatis søndag,
at Jon Viffertsen (Viffert) fik vidne af 12 dannemænd, at de ikke vidste andet fra deres
forældre, end at Torstedbro mølle var Viffert Joensens (Viffert) rette arvegods, og at
ingen havde del eller fællig deri, heller ikke Hr. Palli Marsk eller nogen af hans
forældre, og at Viffert Joensen ikke gav Hr. Palli Marsk eller nogen på hans vegne
nogen skyld eller leje af møllen. Ligeledes vidnede dannemændene, at hverken Hr.
Palli Marsk eller nogen paa hans vegne lod gøre sandemandstov på mølledammen, og
at det eneste tov, der var gjort på mølledammen eller Vintønden, var det tov, som Jon
Viffertsen lod gøre syd for Vintønden. Endelig vidnede dannemændene, at Kraglund
og et gårdseje i Døvelstrup syd for hulvejen var Axel Jepsen (Thott) af Støvringgaards
rette arvegods.
Perg. [9] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 5496.
Tingsvidne af Hornum herred mandag før midfaste,
at Jon Viffertsen (Viffert) fik vidne at tingsvidnerne aldrig havde hørt af deres
forældre, at Haverslev kirke havde endelsskov i Torsted skov nord for Sortemose, og
at ingen i 50 år har gjort krav herpå på Hornum herredsting.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 6048.
Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag efter Ketil dag,
at Jon Viffertsen (Viffert) fik et fuldt tingsvidne af 12 mænd, at de aldrig havde hørt,
at nogen havde været på tinget på Haverslev kirkes vegne og givet last og kære på, at
kirken skulle have nogen del i Torsted skov norden for Sortemose før end nu i år.
Ligeledes at de aldrig havde hørt, at nogen på tinget havde taget lovhævd på eng ved
Tørildvad eller nogen ager i Vesterby mark før nu i år.
Perg. [5] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 6106.
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Tingsvidne af Hornum herred, mandag før helmis dag,,
at Joen Viffertsen (Viffert) fik et tingsvidne af 8 dannemænd, som var Peder Nielsen,
Lars Bech, Niels Pedersen, Niels Nielsen, Niels Laursen, Lars Nielsen og Chresten
Laursen, der vidnede, at de har hørt af deres forældre, at skylden på 1 øre korn af den
gård i Aarestrup, som Per Smed ibor, den skænkede Joen Viffertsens nu afdøde farfar,
som også hed Joen Viffertsen, til kirken. Ligeledes vidnede de, at Joen Viffertsen,
hans far og farfar har haft denne gård i al deres tid, og nu Joen Viffertsen i 50 år efter
dem ukæret, og ingen biskopper eller provster har givet kære derpå før nu Hr. Palli.
Endelig vidnede de, at Aarestrup skov er fællesskov, og ingen har noget enemærke
der.
[7] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 6148.
Kong Hans’ dombrev, lørdag infra ascens. domini,
at velbårne Joen Viffertsen har været været for ham med et tingsvidne, udgivet af
Niels Skriver, landstingshører i Nørrejylland m.fl., dateret 1485 lørdag efter f. corporis
Cristi, lydende at Joen Viffertsens lovhøringe på Viborg landsting vidnede, at de på
Vestby mark hørte, at Jon Viffertsen indvordede tredjedelen af en mark kaldet
Stoksmark, og at ingen har lod og del heri undtagen kronen og Ludvig Mars, hver med
en tredjedel, hvilket tingsvidne kongen stadfæster at stå ved magt.
[1] segl.
Afskrift: Rep. II nr. 6502.
Sognevidne af Aarestrup kirkegård første søndag i advent
om grænsen mellem Torsted og Rodsted mark, at velbyrdige mand Mads Jonsen
(Viffert) fik et vidne af 12 dannemænd, at de havde hørt af deres gamle forældre, at
Torsted mark fra Arilds tid har gået så langt nordpå som til det gamle markskel, som
sandemænd bekræftede på Hornum herreds ting, at de havde gjord deres tov om, og at
aldrig nogen fra Rodsted har haft hverken lod, del eller fællig sydligere end til det
nævnte gamle markskel eller i Uldkær, og at ingen brugte jord i Uldkær sydligere end
nævnt, uden at det var efter Joen Viffertsens tilladelse.
Perg. uden segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr.7507.
Tingsvidne af Hornum herred om sandemænds tov om skel mellem Rodstrup og
Torsted mark, mandag efter Nicolai dag,
at Mads Joensen (Viffert) af Torstedlund fik et tingsvidne af 8 dannemænd, at de hørte
og så sammet, at sandemænd i Hornum herred kundgjorde deres tov mellem Rodsted
og Torsted mark; først satte de en skelsten østen op til kæret mellem Rodsted og
Braulstrup mark, og så til den anden skelsten, som de satte øst for adelvejen, og så
østpå til de 4 gamle skelstene, som de fandt trækul og flintsten under, og afsagde dette
for ret gamle markskel.
Perg., [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 7514.
Tingsvidne af Hornum herred mandag efter Sct. Thomas apostol. dag
om Mads Jonsen (Viffert) til Torstedlunds lovhævd på Torsted og Aarestrup byer, og
Braulstrup i Sønderup sogn, at Mads Joensen af Torstedlund, fik et tingsvidne, at
Mads Joensens lovhøring var indenfor de 4 tingstokke og bekendte, at de var i
Torsted, da Mads Joensen gjorde lovhævd med riddere og selvejere, som fogden og
herredsmændene fandt, var lovligt gjort. Denne lovhævd var lovligt fremført på 3 ting,
og af fogden og herredsmændene funden lovligt gjort efter loven, og lovhøringene
meldte hans lovhævd at stå ved magt.
Papir [7] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Danske Magazin 5.2, s. 34. Omtalt i
Rep. II nr. 7522.

Nr.

Dato

Indhold

32

12.5.1495

33

21.3.1498

34

24.4.1499

35

22.6.1500

36

16.3.1501
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6.9.1501

Samfrændeskifte efter Jon Viffertsen (Viffert) til Torstedlund
mellem enken Kirsten Christensdr. (Tårnskytte), Niels Eskildsen (Høeg) i Filshave,
Markvard Juul i Bækmark på deres hustruers vegne, Mogens Jonsen (Viffert) på egne
vegne og Mads Joensen (Viffert) om alt arve-, købe-, pante- og møllegods, hus og jord
og bopenninge, som Jon Viffertsen havde efterladt. Mads Jonsen fik for en broderlod
udlagt Torstedlund, Torsted mølle, Kraglund syd for åen og øst for mølledammen,
Døvelstrup, Karuplunde, 8 gårde i Torsted, 2 gårde i Braulstrup, 1 gård i Lyngsø, 1
gård i Haverslev, 3 huse i Nibe, der hver gav 1/4 tønde sild, samt en mark til årlig
rente af det store øde hus.
Perg. [9] segl. 2. Brudstykke. 3. Gxvii 6. 5. G. 682.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 7897.
Skøde fra Simon Lauridsen, (Viffert) væbner, til brødrene Erik, Christen, og
Jens Sommer
på en gård i Aarestrup, som Morten Andersen ibor, sikkert den gård, som Simon
Lauridsen gav biskop Niels Glob i Viborg pant i jf. ovenstående 1498, ÆA II, s. 294.
Simon Lauridsen var søn af Lars Viffertsen (Viffert) til Rebstrup.
Perg. [Mindst 3 segl].
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 8553.
Simon Lauritsen, (Viffert), væbner, vidner, at han har gjort et venligt skifte efter
sin kære fader Lars Viffertsen, med sine brødre og svogre,
som er Vestenie Lauritsen, Malte Lauritsen, Vogn Mortensen, Niels Jensen og Maren
Lauridsdatter, og at have fået 3 gårde i Aarestrup, 1 gård i Albæk, og en gård i
Tostrup, hvorfor han kvitterer. Ligeledes vedkender han at have solgt alt sit mødrende
gods til sin broder Malte Lauritsen.
Perg. [8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 8797.
Tingsvidne af Hornum herredsting mandag før Sankt Hans dag om sandemænds
tov mellem Hornum og Aars herred og mellem Sønderup mark og Mosbæk
mark, at Jens Nielsen i Giver fik et tingsvidne, sandemænd i Hornum herred
kundgjorde deres tov mellem Hornum og Aars herred og markskel mellem Sønderup
og Mosbæk mark.
Perg. [7] ! segl. Seglremme i 1., 3., 4., 5. og 6.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 9108.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag efter Festum beati Gregorij Papæ,
at Hr. Gregers Jensen i Halkær, bispens officialis i Aars herred, fik et tingsvidne, at
Hr. Gregers var i Ravnkilde kirkegård fredag efter S. Pauli Conversionis dag og indvordede med lovhævd Ravnkilde kirkegård, incl. en del af Torsted skov, og et bol i
Skårup
Perg. [8] segl.
Afskrift: Dipl. Vibergense s. 117. Omtalt i Rep. II nr. 9325.
Tingsvidne af Hornum herred mandag før Maries fødsel,
at Malte Laursen (Viffert) i Rebstrup fik et tingsvidne, at Malte Laursen lod læse et
sognevidne med 6 segl af Aarestrup kirkegård søndag før Maries fødsel, at 12
dannemænd vidnede, at den jord, ager og eng til det bol i Aarestrup, som Brøydh
påbor, har ligget dertil af Arilds tid og aldrig til Hyllegård eller nogen anden gård.
Ligeledes at der ikke i mands minde har ligget anden ager og eng til Hyllegård, end
det gården nu har.
Perg. [6] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 9421.

Nr.

Dato

Indhold

38

26.9.1507

39

27.8.1510

40

29.8.1512

41

8.2.1514

42

27.1.1517

Mageskiftebrev, søndag før Michaelis (Mikkelsdag),
mellem Karin Jensdr. (Vognsen til Boller (Taars s.), Mogens Joensens (Viffert) enke
og fru Elne Jensdr., enke efter Mads Joensen (Viffert) til Torstedlund på hendes børns
vegne. Fru Elne får en gård i Lyngsø mod en gård i Sønderup, som Jesper påbor.
Medbeseglet af Peder Lauridsen, sognepræst i Sønderup, Malte Laursen (Viffert) i
Rebstrup, væbner og Otte Unger, væbner (Bøistrup).
Perg. [4] segl. 4. Otte Unger (Bøistrup), L I 81 (s otte philipj).
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 10.868.
Tingsvidne af Aars herred, tirsadag efter Skt. Bartholomei dag ang.
sandemændstog mellem Haverslev mark og Døvelstrup. Vidne: Niels Kaas i
Halkær.
Perg. [8] segl. 6 utydelige bevaret.
Afskrift: Rep. II nr. 11.608.
Palle Madsen (Viffert) af Torstedlund bekender at have fået fuldt vederlag af
sine brødre, Joen Madsen og Mads Madsen for den del af Torstedlund, han
arvede efter sin fader Mads Joensen (Viffert).
Medbeseglet af Peder Knudsen, provst på Næs (Lindenborg), Niels Nielsen,
sognepræst i Skibsted, Anders Mikkelsen, sognepræst i Skørping, Niels Jensen
(Sefeld) i Refsnæs, væbner og Jens Thomsen (Sehested), Viborgbispens køgemester.
Perg., 6 segl. 1. Lxv 42 (Viffert). 2. G. S.90. 3. G.708*. Nielss Nielsen. 4. G. 708,
Anders Michelssen. 5. Flviii 16 (Seefeld). 6. Flvii 19 (Sehested).
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Rep. II nr. 12.268.
Skøde fra Elne Jensdr. (Sefeld) af Stubberup, Mads Joensens (Viffert)
efterleverske, til velb. svend Jens Thamesen (Sehested)
på en gård i Torsted i Aarestrup sogn, som Christen Kjeldsen ibor, skyld 3 ørte korn, 2
pund smør, høns, gås, lam gæsteri, skovsvin og andre småbede, til vederlag for den
gård han for hende udlagde til Mogens Joensens (Viffert) børn, hvilken gård tilfaldt
hende og blev udlagt af købegods efter hendes salige husbond Mads Jonsen (Viffert).
Medbeseglet af hendes bror, Niels Jensen Sefeld på Refsnæs. Malte Lauridsen
(Viffert) af Torstedlund, Jens Thygesen Sefeld i Dalsgaard, væbner, Hr. Christiern i
Testrup og Hr. Niels Pedersen i Buderup. Mogens Jonsen Viffert var Mads Jonsens
halvbroder.
[6] segl. 3. tabt. 5. stump.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense
Rettertingsdom udstedt af kong Christiern
i overværelse af kannik Peder Mogensen i Roskilde, imellem Hr. Peder Lykke, ridder
og rigsråd, og Niels Jensen (Sefeld) i Refsnæs på vegne af Mads Jonsens (Viffert)
børn, som han er værge for, om halvdelen af Torstedbro mølle samt en gård, kaldet
Brogaard, der skulle være Hr. Lodvig Marsks rette arvegods, og hvortil Johan
Bjørnsen havde solgt Hr. Peder Lykke retten. Niels Jensen (Sefeld) beviste med gamle
lovhævdsbreve og tingsvidner, at møllen og Kragelund havde været i Mads Jonsens
forældres værge i lang tid, og at den nævnte gård aldrig blev kaldt Brogaard, men
Kragelund. Hans lovhævd kendes ved magt og godset tildømmes hans myndlinge.
Perg. [1] ulæseligt segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense

Nr.

Dato

Indhold

43

14.8.1519

44

24.8.1519

45

12.6.1525

46

1525-30

47

3.6.1529

48

11.7.1530

49

8.1.1532

Tingsvidne af Hornum herred, onsdag efter Vor Frue dag assumptio,
at Malte Laursen (Viffert) med lovhævd indvordede del og fællig i Ulkjær og alle hans
endels enge, som ligger til Bjerregaard, en gård (Peder Sørensen), en gård (Mads
Christensen), et bol (Søren Thamesen), et bol (fru Elne), et bol (Jens Pedersen), en
eneste-eng fra en rende mellem hestehaven og Maltes eng og op i hestehaven til Jens
Nielsens eng, del og fællig i fællesskoven fra Jens Nielsens eng, sydpå i skoven til
tvær-hulvejen og sydpå til Sortemose, som Jon Viffertsen (Viffert) udlagde Lars
Viffertsen (Viffert) i søskendeskifte og Malte Laursen har brugt siden faderen døde,
dog undtaget fru Elnes del. Og lovhævden var lovligt fremført på tinget og fundet
lovfast af foged og herredsmænd og fremført på tinget for bønder og gode selvejere,
som det sig hør og bør, og lovhøringene meldte hans hævd at stå ved magt, så længe
den vedligeholdes efter loven.
[8] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hornum herreds ting onsdag Skt. Bartholomæus dag, at Malte
Lauridsen (Viffert) i Albæk, fik tingsvidne om sandemændstog, som Hr. Chresten i
Testrup havde opkrævet om i Sortemose og ”maess” mose.
[8] segl i gult voks. 1., 3. og 8. ulæselige. 7. stump.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hornum herred anden dag efter Trinitatis,
at Joen Madsen (Viffert) af Torstedlund fik et vidne om skel mellem Torstedlund
mose og Torsted bys mose
Perg. [8] segl i brunt voks, 2., 4., 5. og 6. tabte.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Mads Madsen (Viffert), som kaldes Mattis Jonsen, skøder broderen, Jon Madsen
(Viffert), den ham tilfaldne del i Tostedlund, Torsted mølle og øvrige gods,
nemlig 6 gårde i Torsted, hvoraf hver skylder 3 ørte korn, 2 pund smør, 1 sk
gæsteripenge, 1 skovsvin, med andre småbede, hvoraf tilhørte ham den halve part.
Derimod fik han vederlag i gods på Hannæs, som Jon Madsen havde fået ved giftemål
med sin frue, Anne Krabbesdr. Medbeseglet af Anders Christiernsen, sognepræst til
Øsløs kirke, Malte Lauridsen (Viffert) til Albæk, ... Lucas Krabbe, væbnere. Dateret
Vesløsgaard.
Perg. [4?] segl, 1 segl bevaret. Et stykke af dokumentet, hvori måske et segl har
sideddet er afrevet.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Ove Lunge til Tirsbæk, ridder, vidner, at han nu for kongen er blevet overens
med Niels Lykke, som havde sin fader Joachim Lykkes fuldmagt ang. Rodsted.
Ove Lunge sælger for 250 mark Joachim Lykke al ret, som Søren Munks søstre
Gjertrud og Anne Munksdr. med sin husbond, Jens Trugilsen (Truelsen), udstedte til
ham på Rodsted efter Søren Munks skøde til Joachim Lykke på Rodsted.
Perg. [5] segl, heraf 1 segl og en voksklump bevaret.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hornum herred, die Ketilli conf.,
at Ebbe Pedersen kundgjorde noget (ulæseligt) om jordegods tilhørende Jon Madsen
(Viffert) til Torstedlund.
Papir. [3] segl i grønt lak på papiret, meget beskadigede og delvist ulæselige.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Aars herred, feria 2. post epiphan,
udstedt af Munk Elbæk (i Graarup), den dag tinghører til Aars herredsting, m.fl., at
beskeden mand Ebbe Pedersen i Torsted inden alle 4 tingstokke gav last og klage på,
at Peder Lykke har frataget Joen Madsen Sønder Døvelstrup og forholder det med
magt.
Papir. [1] segl i grønt lak på papiret, Munk Elbæk, meget beskadiget og delvist
ulæseligt.

Nr.

Dato

Indhold

50

3.8.1532

51

19.1.1534

52

16.3.1535

53

14.4.1537

54

3.5.1537

55

12.1.1540

56

19.2.1544

Landstingsdom udstedt af Mogens Munk og Jens Skriver
i en sag mellem Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund og Jellof Jensen i Haverslev ang.
et øde byggested i Haverslev sogn kaldet Nørre Døvelstrup, hvoraf Jellof Jensen
påstod, at en tredjedel i 1478 var skødet hans fader, Jes Jellofsen, af Jes Tamisen og
havde været lovlig lovbudet til skøde, samt et kong Christian I's dombrev, at han
havde tildømt Anne Nielsdr. forskrevne Døvelstrup. Joen Madsen (Viffert) fremlagde
derimod Jon Viffertsens mageskifte med bonden Jes Mikkelsen om Døvelstrup imod
en gård i Nysum med kongens konfirmation, hvorpå Døvelstrup tildømtes ham.
Perg. 2 segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hornum herreds ting, mandag før Skt. Pauli Conversio dag,
at Ebbe Pedersen i Torsted fik et tingsvidne, at han kundgjorde, at han var på Aars
snapsting og gav last og kære på Hr. Peder Lykke, i anledning af, at denne med magt
havde taget Sønder Døvelstrup fra Joen Madsen (Viffert) til Torstedlund. Papir, [5]
segl i grønt lak, stort set tabte, aftryk i plica
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Søren Munk, ?Jacob Krabbe til Vesløsgaard og Niels Pedersen i Tisteds vidne,
tirsdag før judica,
at de var på Torstedlund og hørte dannemændene Iver Pedersen, Anders Laursen og
Chresten Justsen vidne, at Jost Poulsen og Niels Poulsen i Hjeds var i Sidsel Poulsens
gård i Braulstrup og tog 4 huder, som Jon Madsen fik sin tjener til at gemme og
opbevare, mens han var drevet fra sin gård.
Papir, [3] indklæbede segl, 1. Søren Munk, segl i skjoldet utydeligt. 2. Jacob
Krabbe. 3. Niels Pedersen i Tisted.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Skøde fra Jochum Bardsker, borger i Hjørring, tirsdag efter dominica
misericordia, på hans hustru Kirsten Madsdatters (Viffert) vegne til hendes
broder Jon Madsen (Viffert) i Torstedlund, på al den lod og del, hende kunne
tilfalde i to gårde i Braulstrup, som hendes fader Mads Jonsen (Viffert) gav til Ø
Kloster for hendes og hendes søsters optagelse i klosteret.
Ifald disse gårde fravindes Jon Madsen i nogen rettergang forpligter han sig til at
tilbagebetale 80 mark i danske penge derfor. Han beder Kjeld Krabbe i Nebel og flere
at besegle med sig.
Perg. [4] segl, hvoraf nr. 1 er bevaret.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Herredagsdom, Viborg, quinta feria post cantate. Elof Jensen i Haverslev mod
Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund ang. Døvelstrup mark,
som ifølge mange gamle breve skulle have tilhørt Jens Mikkelsen i Erindrup (Arden),
dog ingen bevis for at Elaf Jensen var den sande arving hertil. Godset tildømmes Jon
Madsen i.h.t. hans mageskiftebrev, bekræftet af tidligere konger og stadfæstet ved
landstingsdom.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense og Troels Dahlerup, I, s. 116.
Tingsvidne af Aars herred, snapsting,
at Jon Madsen til Torstedlund æsked og fik et tingsvidne, at Jon Madsen stod inden
alle 4 tingstokke, og gav last og klage på at Peder Lykke har bemægtiget sig noget at
hans ejendom, som er det halve af Vintønden, Sønder Døvelstrup med noget mere,
som er skov.
Papir.
[5] segl i grønt lak på papiret, delvist ulæselige
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag efter Peder cathedram,
at Joen Madsen til Torstedlund fik et fuldt stokkenævn af 24 mand, at Jon Madsen og
hans fuldmyndige har stået på Aars herredsting og givet last og klage på Sønder
Døvelstrup og det have af Vintønden og et stykke skov sønden til Døvelstrup vad på
den østre side og vesten ad til de gamle skel begynder.
Papir. [2] indklæbede segl.

Nr.

Dato

Indhold

57

13.1.1545

58

7.3.1545

59

12.1.1546

60

10.1.1548

61

8.1.1549

62

11.6.1549

63

11.8.1549

64

14.9.1549

Tingsvidne af Aars herred, tirsdag snapsting,
at Jens Mortensen i Torstedlund på vegne af velbyrdige Jon Madsen til Torstedlund
stod inden alle 4 tingstokke og gav last og kære på hr. Peder Lykkes arvinger ang.
halve Vintønden, et stykke skov sønden herfor og et stykke kær norden for Sønder
Døvelstrup
Papir. [3] segl. 1. Søren Ged, herredsfoged; 2. Poul Pedersen i Giver; 3. Ulæseligt.
Tingsvidne af Gislum herred, lørdag før dominica oculi,
at Jon Madsen (Viffert) af Tordtedlund lod læse et åbent beseglet brev af år 1465, at
Malte Munk til Rodsted, væbner, gør vitterligt, at den brug og bjergning, han bruger i
Ulkjær sønden og vesten til Vibevad og heden vest derfor, det har han haft i leje og
lån og kendes denne dag at have af Jon Viffertsen til Torstedlund i hans minde, og
vedkender Malte Munk, at han ingen ret har i nævnte ejendom, undtagen hvad han har
af Jon Viffertsen til øggang, fægang, tørvegrøft og lyngslet. Tillige vidnede Søren
Munk, at den brug han havde i Ulkjær sønden og vesten til Vibevad og heden vest
derfor med øggang etc. det bestod han her i dag for tingdom, at det har han haft af
Mads Jonsen og siden af Jon Madsen, den stund han bede i Rodsted.
Papir. [7] segl. 5.; 6.; 7. bevaret.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag snapsting,
at Joen Madsen til Torstedlund på snapsting har givet last og klage på noget skov og
ejendom i Aars herred, som er halve Vintønden, et stykke skov sønden ved og kæret
ved samme skov sønden Døvelstrup
Papir. [5] segl. 1. Søren Ged, herredsfoged; 2. Søren Munk t. Morum, VinrankeMunk; 3.; 4.; og 5. ulæselige.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag snapsting,
at Chresten Pedersen på vegne af Joen Madsen til Torstedlund gav last og klage på Hr.
Peder Lykke, salig med gud, og hans arvinger og efterkommere, at have taget fra
forne Joen Madsen, først et bygge, som kaldes Sønder Døvelstrup, halve Vintønden
og et stykke skov syd for Vintønden og kæret vesten for Vintønden og forne skov.
Papir. [4] segl, ulæselige.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag snapsting,
at Simon Lauridsen på vegne af Joen Madsen til Torstedlund gav last og klage på det
halve af Vintønden, et stykke skov ovenfor, og kæret vesten for, og Sønder Døvelstrup
som erlig og velbyrdige mand Peder Lykke, hans arvinger foreholder ham med uret.
Papir. [4] segl, 1. Søren Ged, herredsfoged; 2. og 3. ulæselige; 4. Niels Troelsen i
Holm.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag efter pinse,
at Jon Madsen til Torstedlund fik et tingsvidne, at i striden mellem ham og Christoffer
Urne om Døvelstrup, et stykke der neden for, Brogaard og halvparten af Torstedbro
mølle, indgav de sig under voldgift med 4 adelsmænd på hver side, der skulle møde 8
dage senere på ejendommen og endeligt at afgøre trætten, og hvis nogen fik forfald, da
havde de fuldmagt til at tiltage andre gode mænd i deres sted.
Papir. [4] segl, næsten ulæselige.
Sognevidne af Aarestrup kirkegård søndag efter Skt. Laurentius dag,
at Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund på Aarestrup kirkegård fik et fuldt tingsvidne,
at da Torstedlund blev afbrændt i Skipper Klements opløb, byggede Joen Madsen et
lille hus, straks han igen kom til gården, men efter en tid brændte dette hus for ham på
en onsdag og den følgende søndag klagede Joen Madsen sig ”haardelig” over, at nogle
af hans breve på gods og ejendom var brændt for ham.
Papir. [7] segl på papiret. 1. Christen Poulsen, præst i Aarestrup. 2. tabt. 3.; 4.;
5.; 6.; 7.; bevarede.
Vidne af Jyllands landsting, Hellig kors dag,
udstedt af Erik Skram, landsdommer, og Jens Skriver, landstingshører, at Jon Madsen
til Torstedlund lod læse vidnet af Gislum herredsting af 1545 den løverdag næst før
dominica Oculi om Ulkjær.
Perg. [2] segl.

Nr.

Dato

Indhold

65

23.12.1549

66

7.1.1550

67

17.3.1550

68

13.1.1551

69

12.1.1552

70

26.4.1552

71

5.7.1552

Tingsvidne af Hornum herred mandag efter Skt. Thomas dag før jul,
at de hørte sandmændene vedstå et tov, som de havde gjort mellem Torsted mark og
Rodsted mark, som Jon Madsen havde krævet
[9] segl. 1. Chresten Jensen i Suldrup. 2. Jørgen Hansen i Raakilde. 3. Stump. 4.
Seglrem. 5. Ulæselig. 6. Jacob Pedersen i Buderup. 7. Stump. 8. Niels Jensen i
Svenstrup. 9. Seglrem.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag, snapsting,
at Simon Lauridsen i Torsted på snapsting på vegne af Joen Madsen til Torstedlund
gav last og klage på Hr. Peder Lykke, salig med gud, og hans arvinger, at de har noget
af hans ejendom, som er det halve af Vintønden og et stykke skov syd derfor og et
stykke kær vest for den nævnte skov og Vintønden og Sønder Døvelstrup.
Papir, [4] segl på papiret, 1. Søren Ged, herredsfoged, 2. ulæseligt; 3. og 4.
bomærker.
Ridemændsbrev, mandag efter midfaste søndag,
udstedt af Erik Krabbe til Bustrup, Albret Skeel til Rostrup, Hartvig Thomesen til
Palsgaard, Jost Høeg til Vanggaard i Oluf Globs sted, Mogens Juel til Knivholt,
Anders Christensen til Kvelstrup, Jørgen Splid til Aarslevgaard og Christopher Lunge
til Odden i strid mellem Iver Lykke til Buderupholm og Jon Madsen (Viffert) til
Torstedlund om Rodstedgaards mark og et markskel, som Jon Madsen har ladet gøre
mellem Torsted mark og Rodstedgaards mark, samt et byggested, som Jon Madsen har
bygget i heden sydvest for Vejlenvad. Parterne forligtes sådan, at sandemændstovet
om markskellet skulle være magtesløst og sandemændene optage de nedsatte skelsten.
Iver Lykke tilkendtes frit lyngslæt, tørvegøft og fædrift af Rodstedgaard, syd og nord
mellem Suldrup mark og Torsted mark, østpå over heden ud i Ulvekær, men skulle
hegne for Torstedlunds korn og enge efter sædvane. Byggestedet tilkendtes Jon
Madsen med den jord, der var opbrudt hertil, samt eng. Jorden skulle indhegnes.
[7] adelssegl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag, snapsting,
at Simon Lauridsen i Torsted på vegne af Jon Madsen til Torstedlund og gav last og
klage på hr. Peder Lykke, salig med gud, og hans arvinger, at de har noget af hans
ejendom, som er det halve af Vintønden og et stykke skov syd derfor og et stykke kær
vest for den nævnte skov og Vintønden og Sønder Døvelstrup.
Papir, [4] segl i grønt lak på papiret, næsten ulæselige.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag, snapsting,
at Simon Lauridsen i Torsted på vegne af Jon Madsen til Torstedlund og gav last og
klage på hr. Peder Lykke, salig med gud, og hans arvinger, at de har noget af hans
ejendom, som er det halve af Vintønden og et stykke skov syd derfor og et stykke kær
vest for den nævnte skov og Vintønden og Sønder Døvelstrup.
Papir, [4] segl i grønt lak på papiret, 1. Søren Ged; 2. - 4. ulæselige.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Hellig Kors dag,
at Simon Lauridsen i Torsted på vegne af Jon Madsen til Torstedlund af Aars herred,
at møde til Viborg landsting på førstkommende torsdag 3 uger at sværge hærværk
over de folk, som har drevet i Nørre Døvelstrup mark og ødet hans enghø og korn med
vold og vilje.
Papir, [4] segl i grønt lak på papiret, 1. Søren Ged; 2. Chresten Mortensen i
Ulstrup; 3. ulæseligt; 4. Mogens Nielsen i Hornum.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Skt. Kjelds og Skt. Knuds dag,
at Joen Madsen fik tingsvidne af 8 dannemænd, at de så og hørte 6 uvildige synsmænd
udmeldt af tinget, at de var på Nørre Døvelstrup mark og de så da, at der nyligen var
drevet i marken både i høet og i kornet og at det var gjort med vold og vilje og der
havde været mange folk, fæ og øg.
Papir, [5] segl i grønt lak på papiret, 1. og 2. ulæselige; 3. Jens Sørensen i
Hornum; 4. og 5. ulæselige.

Nr.
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72

26.7.1552

73

13.8.1552

74

27.9.1552

75

29.9.1552

76

17.11.1552

77

12.12.1552

78

3.1.1553

Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Volsdag (Olufs dag),
at 14 sandemænd, bl.a. Malte Lauridsen (Viffert) til Rebstrup, Christen Justsen i
Suldrup og Simon Lauridsen i Aarestrup, vidnede, at de var til syn på Nørre
Døvelstrup mark som ønsket af Jon Madsen i sag imellem ham og fru Kirsten
Lykkesdatter om en gammel grøft og ulovlig drivning med kvæg i en eng,
Papir, [5] segl i grønt lak på papiret,
Viborg landstings dom, lørdag efter Skt. Laurenci,
udstedt af Axel Juel, Herman Skeel, landsdommere, og Jens Skriver, landstingshører,
mellem Joen Madsen til Torstedlund, der havde hidkaldt Aars herreds sandemænd at
sværge hærværk over fru Kirsten til Nørlund i anledning af at hun har ladet slå hø i
hans eng, at sagen skulle stå i bero indtil gode mænd udnævnt af kongen kan adskille
dem, og hvis det ikke lykkes, da hver at søge sin ret, og de udtagne mænd på begge
sider at møde på torsdag 14 dage.
Papir, [3] adelssegl på papiret
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Mikkelsdag,
at Simon Lauridsen i Torsted fik et tingsvidne, at de mindedes, nogle i 40 år, andre i
20 år, har den nordligste hulvej, hvor den grav er opkastet over den østlige ende været
Haverslev rette gamle skovvej, og at de så og hørte fru Kirsten Lykkesdatter stod fuldt
til vedermålsting, da vidnet blev taget.
Papir, [6] segl i grønt lak på papiret.
Vidne af Jens Thomsen (Sehested) i Holmgaard Mikkelsdag,
at for 47 år eller 48 år siden, da han ”for dreng” tjente Mads Jonsen (Viffert), da
brugte Mads Jonsen Vintønden og Sønder Døvelstrup så vidt og bredt, som han havde
ret til.
Papir. [1] adelssegl på papiret.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hindsted herredsting, torsdag før Vor Frue dag,
at Joen Madsen til Torstedlund fik tingsvidne af 8 dannemænd, der vidnede at de hørte
en række bønder vidne, at de mindes i 15 år og da havde de brugt Vintønden til
Torstedlund til begge lande, og noget skov der sønder herfor og Sønder Søvelstrup,
indtil hr. Peder Lykke lod opkræve sandemænd og gjorde et tov
Papir. [15] segl på papiret.
Anders Pedersen i Toftes (Valsgaard, Als sogn) vidne,
at for 45-46 år siden var han i 4 år tilsynsmand for fru Elne, enke efter Mads Jonsen
(Viffert), og da blev Vintønden og Sdr. Døvelstrup brugt af Torstedlund, og at han
aldrig har hørt Nørlunds ejere eller andre klage derover. Medbeseglet af Niels
Thorlofsen i Tveden og Søren Munk i ?Stegit.
Papir. På plica 2 indklæbede adelssegl, kendelige i papiret samt teksten: The
bestor ieg Søren monck met egen hand.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Rettertingsdom tirsdag efter nytårsdag
i sagen mellem Jørgen Lykke til Overgaard på vegne af søsteren Kirstine Lykke til
Nørlund og Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund ang. halvdelen af Vintønden og
Sønder Døvelstrup byggested. Peder Lykke til Nørlund, Kirstine Lykkes far, havde
ladet gøre forskellige breve på godset, mens Jon Madsen Viffert og hans søskende var
umyndige og Kirstine Lykkes første mand, Ludvig Munk til Nørlund havde også taget
tingsvidner på godset ved Aars herredsting. Godset tildømmes Jon Madsen, da hans
forfædre i henhold til lovhævds- og sandemænds breve fandtes at have været i lovlig
besiddelse heraf. Sandemandstov, låsebreve og lovhævd, der senere var taget af andre
i strid hermed, tilsidesættes.
Perg. [1] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
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Dato

Indhold

79

7.3.1553

80

14.3.1553

81

21.3.1553

82

27.3.1553

83

9.5.1553

84

20.6.1553

85

20.6.1553

86

27.6.1553

Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Midfaste søndag,
at Jens Lauridsen i Torsted på vegne af Jon Madsen til Torstedlund æsked af fru
Kirsten Lykke til Nørlund, Sønder Døvelstrup mark, alle fire vegne til markemode, og
det halve af Vintønden med et stykke skov sønder derfor ved Vintønden, og engen der
nedenfor.
Papir. [4] segl på papiret. 1. Søren Ged, herredsfoged; 2. – 4. ødelagte.
Kong Christia III befaler en række adelsmænd inden seks uger at undersøge et
markskel mellem Sønder Døvelstrup og Nørlunds marker som sandemænd har
afsagt.
Papir. [1] segl.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Palme søndag,
at Jens Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund
at sandemænd vedstod det markskel, som de gjorde mellem Sønder Døvelstrup og
Nørlund mark.
Papir. [6] segl. 1. Søren ged, herredsfoged; 2. Ulæseligt; 3. Jens Christensen; 4.
Oluf i Holm?; 5. Mogens Nielsen i Mosbæk; Lars Ged i Sønderlund.
Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Palme søndag,
om mark-, skov- og engskel mellem Mosbæk og Karup.
Papir [9] segl i rødbrunt lak på papiret. 1. Christen Jensen, herredsfoged. 2.
ulæseligt. 3. Christen Justsen i Suldrup. 4. Jacob Pedersen i Støvring. 5. Laurids
Christensen i Volstrup. 6. Niels Jensen i Svenstrup. 7. og 8. ulæselige. 9. Christen
Skriver.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før Vor Herrs Himmelfart,
at Joen Madsen til Torstedlund lod læse en stævning over fru Kirsten Lykke til
Nørlund.
Papir [4] segl i grønt lak på papiret. 1. Søren ged, herredsfoged; 2. Peder
Simonsen i Aastrup; 3. Jens Nielsen i Ulstrup; 4. ulæseligt.
Rettertingsdom, første søndag efter påske
i sagen mellem Jørgen Lykke til Overgaard på vegne af søsteren, Kirstine Lykke til
Nørlund mod Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund ang. Sønder Døvelstrup byggested
i Nørlund mark. Jon Madsens breve herpå er stjålet af Peder Andersen, plovmand hos
Bertel Hørby i Vesterris (Bislev s.), der under Grevens Fejde sluttede sig til Skipper
Klement og brød ind i hans brevskab i Braulstrup. Han har derfor taget ny lovhævd,
mens Jørgen Lykke var udenlands i kongens tjeneste. Jørgen Lykke vil have omstødt
rettertingsdom af 3.1.1553, der tilkendte Jon Madsen byggestedet, og henviser til dom
udstedt af Chr. I. Denne kendes ugyldig, da den mangler segl. Jon Madsen pålægges at
møde på Hornum herredsting og aflægge ed med riddere, selvtolvte, at de gamle
sandemænds-breve er kommet fra ham uden hans vilje.
[1] segl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Rettertingsdom, første søndag efter påske, kopi af ovenstående nr. 84
[3] segl.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag efter Skt. Hans dag.
at Jens Lauridsen i Torsted på vegne af sin husbond Jon Madsen til Torstedlund
forbød nogen mand at bruge Sønder Døvelstrup mark.
Papir [4] segl i grønt lak på papiret. 1. Søren Ged, herredsfoged; 2. Ulæseligt; 3.
Christen ? Espersen i Ulstrup; 4. ulæseligt.
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87

31.7.1553

88

3.9.1553

89

5.9.1553

90

5.9.1553

91

11.9.1553

92

Før
12.9.1553

93

2.10.1553

94

2.10.1553

95

3.10.1553

Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Skt. Olaus dag,
at Jon Madsen fik et vidne af 8 dannemænd, at de på tinget hørte ridemændene Jørgen
Splid til Aarslevgaard og Peder Kruse til Kjellerup vidne, at de var på tinget som Jon
Madsens lovhøringe og hørte ham bekendtgøre på tinget sammen med riddermænd, at
tyven Peder Andersen i Grevens Fejde havde frastjålet ham et gammelt
sandemændsbrev, som hans farfar Jon Viffertsen lod gøre om skel mellem Sønder
Døvelstrup og Nørlund og anmeldte det at stå ved magt, så længe det håndhævedes
efter loven.
Papir. [7] segl. 1. Chresten Jensen i Suldrup, herredsfoged; 2. Lars Thomsen i
Snorup; 3. Mads Laursen i Guldbæk.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Jon Madsens åbne brev, søndag før seiermere Vor Frue dag,
at han er alle folks frie hjemmel for det hø og korn, som blev ført af Sønder
Døvelstrup mark og som fru Kirsten Lykkesdatter forfølger.
Papir. [1] segl. Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før nativit Maria,
at Svend Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund
opkrævede sandemænd at udvise et gammelt sandemændstov mellem Sønder
Døvelstrup og Nørlund mark.
Papir. [4] segl i grønt lak på papiret. Utydelige.
Tingsvidne af Aars herred, tirsdag før nativit Maria,
at Svend Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund tog vidne på
folk, som havde ført korn og hø af den mark, som fru Kirsten Lykkesdatter og Joen
Madsen omtvister
Papir. [4] segl i grønt lak på papiret. Ødelagte.
Rettertingsdom, mandag efter Frue nativ.
i sagen mellem Jørgen Lykke til Overgaard på vegne af søsteren, Kirstine Lykke til
Nørlund mod Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund ang. Sønder Døvelstrup byggested
i Nørlund mark. Sagen udsættes i 6 uger, da Joen Madsen ligger på sin sygeseng.
[1] segl.
Jens Vognsen i Byrsteds, Joen Madsens delefoged, og Søren Ged, herredsfoged i
Aars herreds, forbud at sted følling på folk, som førte korn af Sønder Døvelstrup
mark, førend Joen Madsen, selv kommer tilbage til landsdelen.
Ingen segl
Peder Kruse til Kjellerup og 6 andre adelsmænds åbne brev,
at de var forsamlede på den jord og ejendom, som Jon Madsen til Torstedlund og
Jørgen Lykke til Overgaard på vegne af søsteren fru Kirsten Lykke til Nørlund strides
om i Sønder Døvelstrup, og da hørte begge parters indlæg.
Papir. [7] segl på papiret.
Otto Krumpen til Støttrup, ridder, og 4 andre adelsmænds dom om markskel
mellem Albæk mark og Karup,
som de efter kongelig befaling har undersøgt, i sag mellem Jørgen Lykke til
Overgaard på vegne af søsteren Kirsten Lykke til Nørlund på den ene side og Jon
Madsen Viffert og Hornum herreds sandemænd på den anden side. Skellet, som 11
sandemænd afsagde pinsedag 1553 efter Jon Madsens begæring, erklæres for ugyldigt,
da sandemændene har taget fejl af nogle veje ved Vintønden.
Papir. Rester af 5 adelssegl på papiret.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Landsdommer ved Viborg landsting Erik Skram stævner tirsdag efter Mikkels
dag herredsfoged Søren Ged i Aars herred,
at møde på landstinget ang. et skel mellem Sønder Døvelstrup og Nørlund., han har
afsagt i striden mellem Jon Madsen til Torstedlund og Kirsten Lykke til Nørlund
Papir.
[1] segl på papiret.
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Indhold

96

3.10.1553

97

7.10.1553

98

7.10.1553

99

16.10.1553

100

25.10.1553

101

e. 1553

102

23.1.1553

103

24.7.1554

104

14.8.1554

Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag efter Mikkels dag
Søren Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund, at han havde
forbudt Kirsten Lykke til Nørlund at tage noget i Sønder Døvelstrup mark, samt at han
på 3 ting havde givet last og klage på fru Kirsten Luýkke, at hun havde ladet ødelægge
2 markskel mellem Sønder Døvelstrup og Nørlund.
Papir. [4] segl på papiret.
Viborg landstings dom, lørdag efter Fransicisci,
i sag mellem Joen Madsen (Viffert) til Torstedlund og fru Kirsten Lykke til Nørlund
angående afgrøder som er bjerget i hhv. Sønder Døvelstrup mark og Nørlund mark.
Papir. [3] segl på papiret.
Viborg landstings dom, lørdag efter Fransicisci,
ang. et markskel mellem Sønder Døvelstrup og Nørlund, som sandemændene i Aars
herred har afsagt i sag mellem Joen Madsen (Viffert) til Torstedlund og fru Kirsten
Lykke til Nørlund.
Papir. [3] segl på papiret.
Vidne, mandag før Sørens dag, udstedt af Anne Albrectsdatter til Øls, Malte
Lauridsens (Viffert, til Rebstrup) efterleverske og en række bønder,
at de var forsamlede på Sønder Døvelstrup mark at udvise markskel mellem Sønder
og Nørre Døvelstrup.
Papir. [11] segl på papiret, alle tabte.
Kong Christian III’s åbne brev, onsdag efter Lucie evang.
at Jon Madsen til Torstedlund og Jørgen Lykke for sin søster fru Kirsten, Christoffer
Urnes til Nørlund har været for kongens retterting i nærværelse af kongen selv ang. et
sandemændsbrev om et markeskel, som hendes fader hr. Peder Lykke havde taget paa
Sønder Døvelstrup, samt ang. nogen skade og omkostning på begge sider. Da trætten
er meget vidtløftig, overdrager kongen til Erik Banner, Hr. Otte Krumpen, Erik
Krabbe, Nils Lange, Erik Skram, Axel Juel og Anders Chrestensen til Kvelstrup, at de
onsdag efter påskedag skulle forsamle sig på den omstridte ejendom og afsige en
endelig dom om alle klagepunkterne. Hvad de bestemme, skal stå ved magt; hvis de
ikke blive enige, skal flertallets dom gjælde.
Papir. [1] segl på papiret.
Brevliste fra o. 1553. På side 1 Joen Madsens breve, på side 2 fru Kirstens
(Lykke) breve.
Papir, uden segl.
Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag før Pouls dag,
at Simon Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund, på 3 ting har
givet last på fru Kirsten Lykke til Nørlund, at hun har ladet volddrive med kvæg i
Sønder Døvelstrup og Torstedlund mark, og at han havde forbud hende at bruge de
nævnte marker.
Papir. [4] segl på papiret.
Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag før Vols (Olufs) dag,
at Simon Lauridsen i Torsted på vegne af Joen Madsen til Torstedlund, fik tingsvidne
ang. skel ved Nørre Døvelstrup mark.
Papir. [5] segl på papiret, utydelige.
Gode mænds brev, tirsdag efter Laurids dag,
udstedt af Otto Krumpen til Høybygaard, Erik Krabbe til Bustrup, Niels Lange til
Kærsgaard, Holger Rosenkrands til Boller, Erik Skram til Tjele, Axel Juel til
Villestrup og Anders Christensen (Sandberg) til Kvelstrup, at de efter kgl. befaling
har afsagt dom i sagen mellem Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund og Kirsten Lykke
til Nørlund om ejendomsret til Døvelstrup, det halve af Vintønden og et skovstykke
syd og nord herfor.
Perg. [9] adelssegl.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
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Indhold

105

21.8.1554

106

13.9.1554

107

1554 u. dag

108

14.6.1556

109

24.2.1562

110

23.9.1567

Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag før Bartemeis dag,
at Anders Pedersen i Haverslev var på tinget ang. noget gæld, som var en sølvske og
nogle penge, en øgvogn, et kobberfad og 2 fåreskind og tilbød gods og penge og
sagde, at han det ville udlægge ærlige og velbyrdige mand Joen Madsen til
Torstedlund for den hovedgæld og faldsmål, som han havde fordelt ham for, fordi han
havde redet over markskellet og ind i Sønder Døvelstrup mark, hvilket Joen Madsens
foged tiltalte ham for.
Papir. [4] segl på papiret. 1. Chr. Mortensen i Jelstrup, den tid tilghører; 2.
ulæseligt; 3. Peder Simonsen i Haubro; 4. Lars Olufsen i Haubro.
Åbent brev udstedt af hr. Klement, sognepræst i Rold, hr. Chr. Trebierg,
sognepræst i Aarestrup og nogle bønder af Hornum herred,
at de af Joen Madsen til Torstedlund var til sted på marken at granske markskel
mellem Haverslev og Nørre Døvelstrup mark, og de vidnede da om ret skel.
Papir. [10] segl på papiret.
Mageskifte mellem Peder Kruse til Kjellerup og hans svoger Albert Maltesen
(Viffert) til Møllerup,
der får gården Fløe i Gravlev sogn, som Lars Jensen og Niels Jensen har, årlig
landgilde 3 ørte korn, 2 pund smør, 1 skovsvin med andre små beder. Peder Kruse får
en gård i Øls sogn og by i Hindsted herred. Han beder Erik Steen til Tostrup, sin
broder Enevold Kruse til Vingegaard, sin hustrus broder Baltzer Maltesen (Viffert) til
Rebstrup og borgmester Søren Christensen i Hobro at medbesegle med sig.
Pergament. [6] hængende segl, voksklumper med aftryk i 4, pergamentsremme
udskåret af gammelt dokument.
Tingsvidne af Hornum herredsting, mandag før Vitus modesti
at Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund fik vidne, at de hørte Christen Poulsen, prior i
Aalborg Helligaandshus, Christen Juul, præst i Ellidshøj, Christen Christensen,
kapellan i Buderup, Clemed Nielsen, præst i Rold, Christen Jensen, præst i Sønderup,
Christen Justsen i Suldrup, Peder Nielsen og Jørgen Pedersen i Tøtterup, Lars Nielsen
i Braulstrup, Chresten Pedersen, Søren Andersen, Jens Christensen, Peder Christensen
og Knud Madsen i Aarestrup vidne, at de for Jon Madsen (Viffert) havde gransket en
grøft, som fru Kirsten Lykke til Nørlund havde ladet grave i skoven nord for
Vintønden bæk. De så da (2. febrruar) en grøft fra åen til Jon Madsens humlehave og
videre til Vintønden bæk. Den nye grøft lå 10-24 favne nord for Vintønden bæk.
Papir. [5] segl i gønt lak på papiret. 1.- 4. næsten helt tabte, ulæselige. 5. Niels
Skriver i Veggerby.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Aars herredsting, tirsdag Skt. Michels appar. dag
at Niels Joensen til Torstedlund fik et fuldt stokkenævn af 24 dannemænd af Aars og
Hornum herred, som mindedes 20-50 år tilbage agg. Torstedlunds skovskel. Albret
Maltesen (Viffert) til Møllerup var indstævnet til at høre dette vidne.
Perg. [25] hængende segl, 12 bevarede voksklumper, 1. Søren ged, herredsfoged;
2. Jens Trogilsen i Holm; 8. og 12. læselige men ikke genkendte, øvrige ulæselige.
Mageskifte, dateret Malmø, tirsdag før Michels dag, mellem Bjørn Kaas til
Starup, befalingsmand på Malmø slot, og Niels Joensen til Torstedlund, hvorved
denne fik 2 gårde i Haverslev sogn og by, 1 bol sst., 1 gård i Vestby, mod 3 gårde i
Fjends herred, Højslev sogn, Svenstrup by og et øde byggested kaldet Holmgaard.
Bjørn Kaas beder Frants Banner til Kokkedal, Gregers Ulfstand til Vosborg og
Christen Sandberg til Kjærsholm at besegle med sig.
Perg. [4] hængende segl. 1 segl bevaret, 1 beskadiget voksklump.
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111

6.11.1568

112

2.7.1569

113

3.9.1569

114

25.10.1571

115

11.11.1573

Mageskifte mellem Bjørn Kaas til Staarupgaard og Niels Jonsen til Torstedlund,
der får 3 gårde i Aarestrup sogn og by, beboet af hhv. Niels Svendsen, Lars Nielsen,
Jens Christensen, alle med årlig skyld 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør,
1 dl. gæsteri, 1 brendsvin, 1 fødnød med andre små beder. Derimod fik Bjørn Kaas
gods i Grejs s., Nørrevangs hrd. Bjørn Kaas beder Baltser Maltesen (Viffert) til
Rebstrup, Anders Banner til Gjessinggaard og Jacob Rostrup til Lergrav besegle med
sig. Dateret Roskilde.
Perg. [4] hængende segl. 1 segl bevaret, 3 seglremme.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Mageskifte mellem Lauridts Skram til Korsøgaard og Niels Jonsen (Viffert) til
Torstedlund,
hvorved denne får i Aarestrup sogn og by en gård kaldet Hyllegaard, som Niels
Andersen iboer, med en endels eng kaldet Mølleengen, årlig skyld af gården 4 ørte
korn, 3 pund smør, et brendsvin, en okse at stalde, gæsteri med andre små bede.
Laurids Skram får derimod en gård i Karleby, Nørre herred, Kalø len. Laurids Skram
beder Ejler Lykke til Torp og Lucas Krabbe til Vesløsgaard at medbesegle med sig.
Dateret Viborg.
Perg. [4] hængende segl. 2 seglremme bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Mageskifte mellem Bjørn Kaas til Staarupgaard og Niels Jonsen (Viffert) til
Torstedlund,
sidstnævnte får i Aarestrup 1 gård, der bebos af Lars Nielsen, skylder årlig 1 ørte rug,
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 daler gæsteri, 1 fødnød, 1 brandsvin, 1 gård
der bebos af Jens Christensen, skylder årlig 2 ørte rug, 2 ørte byg, 3 pund smør, 1 ½
daler gæsteri, 1 brandsvin, 1 foderokse, 1 gård i Hornum, som Chresten Nielsen iboer,
skylder årlig 1 ørte rug, 1 ørte byg, med andre små beder, og 2 gårde og 1 gadehus i
Haverslev i Aars herred mod at afgive 3 gårde og et øde byggested der kaldes
Holmgaard i Højslev by i Fjends herred og 3 gårde i Grejs by og sogn. Bjørn Kaas
beder Frands Banner til Kokkedal, Erik …til S.., Otte Banner til Asdal og Christoffer
…. bevidne.
Perg. [4] hængende segl. 4 seglremme bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Tesents Rosenkrands til Gunderstedgaard skøder med hustruen Marine Lykkes
samtykke til Niels Jonsen (Viffert) til Torstedlund en gård af hendes gods i
Aarestrup,
der bebos af Jep Jensen, skylder årlig 4 ørte korn, 3 pund smør, høns, gås, lam og
skovsvin når olden er, med andre små beder. Han beder Christopher Lykke til
Buderupholm og præsten Hr. Christen Madsen i Smorup i Aars herred at medbesegle.
Dateret Gunderstedgaard.
Perg. [3] hængende segl. 1 segl og 2 seglremme bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Mageskifte mellem prælater, kannikker og menige kapitel i Viborg og Niels
Jonsen (Viffert) til Torstedlund, høvedsmand på Hald,
Sidstnævnte får 2 af Viborg hospitals gårde i Braulstrup, den ene bebos af Niels
Andersen, årlig skyld 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 skovsvin, 1
lam, 1 gås, 1 fødnød, 1 mark gæsteri, den anden bebos af Lauge Sørensen, årlig skyld
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, et pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1
fødnød, 1 mark gæsteri, mod en gård i Brøndum by Hønborg herred, Salling og en
gård, der kaldes Drøffuad i Gudum sogn, Hjerm herred. Dateret Viborg.
Perg. [1] hængende segl, ca to tredjedele bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.

Nr.

Dato
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116

16.1.1578

117

8.2.1583

118

28.8.1587

119

24.10.1595

120

28.10.1606

121

12.8.1614

Mageskifte mellem fru Karine Krabbe, salig Niels Skeels efterleverske til
Nygaard, og Niels Jonsen (Viffert) til Torstedlund,
der får en gård i Sønderup sogn kaldet Gammelholm, der bebos af Peder Ibsen,
skylder årlig 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 skovsvin, 1 lam, 1
gås, 2 høns og gæsteri, mod en gård i Rørbæk sogn og by, Gislum herred. Hun beder
Lucas Krabbe til Vesløsgaard, Palle Juel til Strandet og Otte Banner til Asdal
medbesegle. Dateret Viborg.
Perg. [4] hængende segl. 4 seglremme bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Kongelig bekendtgørelse,
at da Niels Jonsen (Viffert) til Torstedlund, lensmand på Hald, i det sidste mageskifte
med kronen, da han afstod Holm i Silkeborg len m.m. for Veggergaard m.m. i
Aalborghus og Dronningborg len, blev kronen skyldig en gård så god som 3 ørte korn
og han derfor nu til fyldest har udlagt en gård i Nørre Snede sogn og by, Vrads herred,
så har kongen til vederlag for hvad denne gård var bedre end 3 ørter korn udlagt ham
kronens herlighed i en kirkegård i Sønderup sogn og by, Christen Sørensen og Søren
Christensen iboer, afgift 1 ørte havre og 1 skovsvin, dog at han ikke befatter sig med
landgilden, der som hidtil skal følge kirken.
Perg. [1] hængende segl. kun seglremmen bevaret.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Tingsvidne af Hornum herred givet Niels Jonsen (Viffert) til Torstedlund om
sandemændstov om skel mellem Torstedlund og Aarestrup skov og mark,
mellem Torsted og Aarestrups eng, mellem Aarestrup på den ene, Torsted,
Foldager og Suldrup mark på den anden side, stug og særkøb undtagen, som er
fri efter loven, mellem Aarestrup og Suldrup mark og Albæk marker, mellem
Aarestrup og Ersted mark, undtagen stug og særkøb og mellem Aarestrup og
Ersted skove, alt ifølge gamle sandemændsbreve.
Perg. [12] segl, alle tabte, rester af seglremme i alle.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Mette Madsdr., salig Morten Krabbes til Hørbylund, Maren Krabbe til
Vestergaard, Helvig Krabbe og Karen Krabbe til Kølbygaard, deres åbne brev,
at de har udlagt Niels Krabbe til Vesløs et bol i Aars herred, Haverslev sogn, som
deres salige farbroder Niels Joensen til Torstedlund på et mageskifte blev skyldig til
Niels Krabbe.
Perg. [4] segl, alle tabte, rester af seglremme i alle.
Afskrift: Diplomatarium Hornumense.
Skøde, dateret Viborg, fra Eske Bille til Ellinge, høvedsmand på Helsingborg, til
Hannibald Gyldenstjerne til Restrup på en gård i Aars herred, Skivum sogn og
by.
Perg. [1] segl, tabt, rester af seglremmen.
Mageskifte, dateret Vosborg, mellem Christopher Lunov til Nystrup og
Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg, høvedsmand på Bøvling,
sidstnævnte får i Sønderhald herred, Scadder sogn og by en gård med et øde gadehus,
i Nørager sogn i Øster Tustrup en gård, kaldes Nørgaard, som er øde, et bol øde, i
Nørager by et bol, 2 øde boliger, et øde gadehus, i Salling i Rødding herred i Balle
sogn i Nørrby en halvgård; derimod får Christopher Lunov i Thy i Hassing herred,
Snedsted sogn en gård kaldes Elstedgård, to gadehuse, i Hunborg herred, Tisted sogn,
Thinstrup, en gård, et gadehus; i Hillerslev herred og sogn, Kjelstrup, en gård, et bol.
Han beder Holger Ulfstand til Vosborg og Knud Gyldenstjerne til Thimgaard,
befalingsmand på Hald, at forsegle og underskrive.
Perg. [4] segl, 2 bevarede.
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122

25.9.1620

123

10.7.1631

124

24.6.1649

125

25.6.1649

126

8.3.1694

127

13.3.1706

Skøde, dateret Viborg, fra Aksel Urne til Aarsmarke til Niels Krabbe til
Torstedlund
på tre gårde, et bol og tre gadehuse i Aarestrup sogn og by, som hans hustru, fru
Birgitte Gyldenstjerne, havde arvet efter hendes fader, Predbjørn Gyldenstjerne,
nemlig 1 gård som Willads Poulsen og Christen Mortensen bebor, skylder årligt 2 ørte
rug, 2 ørte byg, 4 ørte havre, 2 pund smør og 2 svin, en gård som Niels Nielsen og
Niels Madsen bebor, skylder årligt 2 ørte rug, 2 ørte byg, 4 ørte havre, 2 pund smør og
2 svin, en gård der bebos af Niels Frandsen og Jacop Christensen, skylder årligt 2 ørte
rug, 2 ørte byg, 4 ørte havre, 2 pund smør og 2 svin, 1 boel som Jens Knudsen bebor,
skylder årligt 1 pund byg, 1 svin, 1 gadehus som Michel Skomager bebor skylder
årligt 1 pund smør, et gadehus Christen Skræder iboer, skylder årligt 1 pund smør.
Han beder Iver Lykke til Havnø og Niels Friis til Krastrup, kongens øverste sekretær,
at forsegle og underskrive.
Perg. [3] segl, alle bevarede.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Skøde fra Jost Høg til Gjorslev, rigsråd og hofmester for Sorø Akademi, til
Gregers Krabbe til Torstedlund, befalingsmand på Hindsgavl, på en gård i
Sønderup. Jørgen Wind til Gundestrup, kongens rentemester, og Niels Trolle til
Troldholm anmodes om at forsegle.
Perg. [3] segl, alle bevarede.
Omtalt: Diplomatarium Hornumense.
Skøde, dateret København, fra Hr. Gregers Krabbe til Torstedlund til Jomfru
Karen Galde
på en gård i Haverslev sogn, kaldet Sønderlund. Han beder hr. Oluf Parsberg til Jernit
og Jørgen Kruse til Hjermitslevgaard at underskrive og forsegle.
Perg. [3] segl, 2 bevarede.
Skøde, dateret København, fra Jomfru Karen Galde, med sin værge, Jørgen krus
til Hjermitslevgårds samtykke, til Hr. Gregers Krabbe til Torstedlund, ridder,
rigets råd og befalingsmand på Riberhus,
på gods i Hornum herred, Gravlev sogn og by, en gård, to gadehuse, fire
gadehussteder, i Oplev 5 gårde, tre gadehuse, i Aarestrup sogn i Ersted to gårde,
Stubberup to gårde, Stubberuplund skov. Hun beder hr. Oluf Parsberg til Jernit og
Jørgen Kruse til Hjermitslevgaard at underskrive og forsegle.
Perg. [3] segl, alle bevarede.
Skøde, dateret København, fra fru Vibeke Juel, salig admiral Christian Bjelkes
til Basnæs, på Torstedlund og Albæk hovedgårde til Bernt Due
ifølge købekontrakt af 23.december 1692 mellem hendes sal. mand og kancelliråd
Bernt Due, og skøde af 28. juni 1693 på Torstedlund og Albæk, da dette skøde ikke
var så rigtigt, at kancelliråd Bernt Due dermed ville lade sig nøje, til denne hendes
svoger på Torstedlund og Albæk hovedgårde med tilliggende gods. Hun beder sin
fader, geheimeråd Niels Juel til Taasinge, sin svoger, etatsråd Niels Krag, justitsråd
Poul v. Klingenberg og sin broder, kammerjunker Knud Juel, at underskrive og
forsegle.
Perg. uden spor af seglene.
Kongelig konfirmation på kong Christian den 5tes brev af 27. april 1686,
hvorved han forunder admiral og admiralitetsråd hr. Christian Bjelke til
Edelgave og efterfølgende ejere af Torstedlund og Albæk fri birkeret til samme
gårde.
[1] segl, velbevaret.

