
Vejledning til Nibe birks tingbøger 1631-1710, udgave 20. december 2019 

 

Grundlaget for nærværende er uddrag af Nibe birks tingbøger 1631-1710, som Hans Gjedsted i sin tid 

afleverede til Finn Jelstrup, Aalborg, som enkeltfiler, i works-format. Disse filer har Finn Jelstrup, 

konverteret til csv-filer og samlet til en enkelt fil. Denne har jeg konverteret til en Excel-fil, som er lagt 

på hjemmesiden som en pdf-fil i format A4 vandretliggende og kan udskrives på almindelig printer.  

 

Pdf-filen supplerer søgemuligheden, der indtil videre har været på protokoller.dk  

 

Rigsarkivet har scannet tingbøgerne, der ligger på sa.dk, Nibe birk 1545-1727, Tingbog 1631-1710. 

 

Excel-filen er bearbejdet som følger:  

 

Hans Gjedsteds forkortelser er mange og nogle steder kun forståelige for personer med særlig indsigt. 

De er derfor, hvor pladshensyn gør det muligt, søgt opløst for at gøre uddragene nemmere at læse. 

Enkelte forkortelser, som jeg ikke har kunnet gennemskue har fået lov at stå.  

 

Åbenbare slåfejl er rettet. Sagsreferater tilrettet enkelte steder af pladshensyn. Enkelte navne er suppleret 

med yderligere oplysninger som jeg kender til. 

 

I nogle tilfælde har Hans Gjedsted ikke angivet en dato. Her står der så xx. Det gælder bla. de første ca. 

43 sager i 1636, som kan være sager fra forskellige steder i året 1636.  

 

Det bemærkes, at nogle uddrag ikke helt følger datorækkefølge jf. tingbogen. Det kan derfor være 

nødvendigt at se lidt frem eller tilbage. 

 

De gamle stednavne med gaard m.v. er bibevaret. 

 

En del navne med forskellig stavemåde er ensartet for at muliggøre søgning. Ensartningen af navne, 

forklaring til ændring af forkortelser, de bevarede forkortelser samt ændring af stavemåder er i 

hovedsagen som følger: 

 

Ad. Andersdatter 

And. Anders 

Andsd. Andersdatter 

arveafk. arveafkald  (Afkald på yderligere arv end tidligere modtaget) 

bgm. borgmester 

Bilde Bille (Peder) 

Birkfgd. Birkefoged 

Blok Bloch 

Borup præsteg. Buderup præsteg. 

br. broder 

Brokkenhus  Brockenhuus 

Bude Godløff Budde Godslev 

Bude Budde (Dorethe) 

Buds Budtz 

Budsted Busted 

Budum Bodum (degnen) 

Budz Budtz 

Budzier Budtz 

Christen Chr. (enkelte gange) 



consumption konsum 

Curi Kuri  

d. betyder datter 

Diørup Djørup 

dtr.  betyder datter 

e. enke efter  

ee.  enke efter 

Ferch Færch 

Ferk Færke 

fgd. foged 

fgd. foged 

Fris  Friis 

fæstegrd.   fæstegaad 

fæstegaard fæstegård 

G. Folche, Bratskov Falk Gøye 

Gjelstrup   Gelstrup 

gm. gift med 

grd.  gård 

grd. gaard  

gaard (i stednavne) 

H. Herred 

h. hustru 

Hauerslev Haverslev 

hb. husbond 

Hdr. Herred 

Horn Ht. Hornum herredsting  

Houbrou Hobro 

Huol Mølle Huul Mølle 

Hørtigkarl Hurtigkarl 

Joh. Johanne 

Julstrup Juelstrup 

kapelan kapellan 

Karsten Carsten 

Kastrupgaard Kastrup 

Kbhvn. København 

kg. Kgl. 

Kgs. Kongens 

Klestrup  Klæstrup 

Klitgaard Anvendes både i personnavne og for byen Klitgaard. 

Klitgaard både i personnavne og stednavnet 

konsumfv. konsumptionsforvalter  

Konsumptionsafgift Konsumafgift 

Kori  Kuri 

Kræmer Kræmmer 

Kærulf Kjærulf 

Kørbes Körbitz 

Ldtr. betyder Lauridsdtr. 

Lunden Tilføjet : Klæstruplund (Vokslev sogn) 

Lynderup Lynnerup 

Lønderup Lynnerup 

m. med 



m.fl. mfl. 

Margrete Margrethe 

Mikkel  Michel 

mk.  

Ml. Mølle 

n/ f nord for 

Quid Ovid 

Raysen Resen 

Rebslar Rebslager 

Reisen Resen 

Rids  Reedtz 

Rimand Ridemand 

Ris, Fr. Reedtz 

Rod, Niels  Roed, Niels 

Rosenkrands Rosenkrantz 

Rydslet  Rødslet 

Rymand Ridemand 

s. søn 

Schiøning  Schiønning 

Sdr. Sønder 

sk. skifte 

sk. Skilling 

Skel Skeel (Albert) 

skl. sk. 

Stauind Staun 

St. Store 

Stien Sten (hamp) 

Stiern Sten (hamp) 

Stolesteder Stolestader 

Stret Stræt 

Suode Sode 

Suodi Sode 

Suoldrup Svoldrup  

søst. søster 

t. til 

Th...? feld? Torbenfeld 

Thale? Tolne 

Thorrup Tårup 

Torup  Tårup 

Tybo Thybo 

Tyvdalen Tyvedalen 

v. ved 

velb.  velbyrdige 

Wirkmester Werchmester 

Åb Slot  Aalborghus Slot 

Aalb. Hosp. Aalborg Hospital 

Ålborg  Aalborg 

 

Der vil naturligvis være fejl og fejltagelser i Hans Gjedsteds uddrag. Det er uundgåeligt i så enormt et 

materiale, som der er tale om. Der kan være fejllæsninger at tekst og fejl i sidehenvisninger m.v. 



Der vil givetvis også være fejl i de korrektioner og ændringer jeg har foretaget. Mit håb er, at de ikke er 

for mange og for grove.  

 

Ved søgning vil det være nyttigt at søge efter varianter af navne, som trods enartning fortsat kan bestå. 

Det kan være f.eks. Moust eller Mourids, Laustsen eller Lauridsen osv. 


