
Regest over udtagne papirsbreve med segl. Udgave 22. december 2013 
 

Af hensyn til bevarelse af påtrykte laksegl har Landsarkivet udtaget ca. 2000 papirsbreve for perioden 1559-1600af de 

enkelte arkivfonds og anbragt samlet i fjernmagasin (Eksercerhuset). For ca. 400 af disse breve forelå der en regest i 

”Arkivalier i Landsarkivet i Viborg fra tiden før 1559”, Udarbejdet 1949-50.  

 

Nærværende indeholder en regest over de resterende ca. 1600 og er udarbejdet i perioden maj til september 2012 af 

Ole Færch, Aalborg efter opfordring fra Det Nørrejyske Landsarkiv v/ Jesper Johansen og Carsten Thiede.  

 

Alle de ca. 2.000 udtagne breve kan nu søges via DAISY, men Regesten kan være en hjælp, hvis man hurtigt vil gen-

nemse en større mængde af breve udtaget fra f.eks. et godsarkiv. Åbnes en pakke fra et f.eks. et gods, hvorfra der er 

udtaget papirsbreve, møder man et tomt omslag med et nummer, som benyttes til at bestille det pågældende brev.     

 

Konventioner benyttet ved udarbejdelsen af regesten. 

 

1.  Som hovedregel er anvendt datoer fra oversigterne forrest i æskerne. Hvor dato i oversigterne er 

ufuldstændige har jeg suppleret med det manglende. 

 

2. Jeg har rette datoer, jeg mener er forkerte eller kan forbedres. Det kan være datoer på oversigterne i 

æskerne, som er overført ukorrekt fra brevet, eller datoer på breve, som jeg mener bør være 

anderledes. Det er nr. 19, 71, 103, 175, 184, 186, 190, 275, 280, 287, 288, 299, 300, 301, 303, 307, 309, 310, 

311, 314, 315, 332, 350, 392, 498, 514, 553, 568, 569, 578, 579, 609, 682, 684, 685, 709, 715, 716, 739, 748, 

841, 1003, 1012, 1052, 1082, 1101, 1127, 1156, 1189, 1198, 1225, 1228, 1291, 1296, 1331, 1354, 1370, 

1435, 1447, 1484, 1500, 1536, 1565, 1566, 1577, 1578, 1582, 1635, 1671, 1738, 1752, 1756, 1765, 1792, 

1794, 1821, 1845, 1851, 1957. 

 

3.  Hvor dato angives med romertal og latinske helligdage er dette, for at andre kan se mine eventuelle fejl, 

indarbejdet i regesten, dog ikke for kongebreve, hvor datoer som regel er skrevet letforståligt.   

 

4. Hvor flere personer bekræfter modtagelse af kongelige forordninger o.l., er første underskriftsdato anvendt. 

Er ingen dato er angivet benyttes den kongelige forordnings dato som regestens dato. 

 

6. Hvor nogen bekræfter at have modtaget, set eller hørt læse et ældre brev, er datoen for bekræftelsen anvendt 

som regestdato, ikke det ældre brevs dato. 

 

7. Stednavne er skrevet efter nytidigt sprog. 
 

 

Indholdet af de enkelte kolonner i oversigten: 

 

Lb.-nr.  I forbindelse med udtagningen af de enkelte dokumenter har disse fået tildelt et løbenr. 

 

Arkivsignatur  Angiver fra hvilket arkiv, et bestemt dokument er udtaget. 

 

Embede  Angiver embedes navn. 

 

Dato   Dokumentets dato oversat til nu-dansk. 

 

Regest  Kort referat af dokumentets indhold. 

 

Besegling  Antal segl, antal bevarede i parantes. Selv om seglene angives bevarede, kan de være del-

vist ødelagte, indklæbede, f.eks i plica, overdækkede med japanpapir eller på anden måde 

vanskelige eller umulige at aflæse. 

 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

    ÆSKE 1   

1-7    Oversprunget, regest foreligger  

8 C1-62 Aalborg bisp 14. nov. 

1562 

Frederik 2.s brev, at der er uskikkelighed blandt sognedegnene i 

landsbyerne og en del af dem er vankundige. Han befaler lens-

manden, ikke at stede nogen sognedegne i Vendelbo Stift, som 

ikke kan læse og skrive og er skikkelig i latinen. 

1 (1) 

9 C1-62 Aalborg bisp 8. juli  

1575 

Christen Staffensen, sognepræst til Sct. Bodils kirke i Aalborg 

m.fl.s vidne, at de har set og hørt læse Frederik 2.s brev. af 14. 

nov. 1562 om uskikkelighed blandt sognedegnene. Se løbe nr. 8. 

3 (3) 

10 C1-62 Aalborg bisp 17. marts 

1587 

Frederik 2. befaler gejstligheden i Vendelbo Stift at møde på 

Sjælland Bededag og aflægge ed til superintendenten efter Ordi-

nantsen. 

1 (1) 

11 C1-62 Aalborg bisp 10. dec. 

1583 

Hans Ibsen, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg og Chri-

sten Staffensen, sognepræst ved Sct. Bodils kirke ibid., bevidner, 

at de har set, læst og hørt kongens pergamentsbrev, hvori han 

bevilliger superintendenten i Vendelbo Stift korn- og lammetien-

den af alle sogne i Hvetbo herred.    

2 (2) 

12 C1-69 Aalborg bisp 23. juni 

1589 

Hans Ibsen, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg, og Chri-

sten Staffensen, sognepræst ved Sct. Bodils kirke, bevidner, at de 

har set, læst og hørt Christian 4. missive og sendebrev om klage 

fra superintendenten i Vendelbo Stift, Jacob Jensen, over brøst-

fældigheden på hans residens i Aalborg, og med befaling til byens 

embedsmænd om at holde residensen i orden i.h.t. Recessen. 

4 (4) 

13 C1-69 Aalborg bisp 23. juni 

1589 

Tingsvidne af Aalborg byting, udstedt af bl.a. byfoged Peder 

Michelsen, at superintendenten i Vendelbo Stift Jacob Jensen 

Holm havde ladet tage syn på sin brøstfældige residens i byen. 

4 (4) 

14 C1-77 Aalborg bisp 30. aug. 

1555 

Vidne af Skagen rådhus om kapellanen og skolemesteren i løn.  1 (1) 

15    Oversprunget, regest foreligger  

16 C1-81 Aalborg bisp 1. maj 

1579 

Vidne (af Thisted byting), Sct. Valborgs dag, at byens borgmeste-

re og rådmænd m.fl. har set og hørt læse Frederik 2.s brev af 10. 

marts 1579 om klage fra sognepræsten i Thisted, Jørgen Laurid-

sen, at han ikke har nogen præstebolig, og at kongen har bevilli-

get, at præsten må få den tidligere bispegård i byen. 

1 (1) 

17 C1-81 Aalborg bisp 1. maj 

1579 

Vidne (af Thisted byting), Sct. Valborgs dag, at byens borgmeste-

re og rådmænd m.fl. har set og hørt læse Frederik 2.s brev af 10. 

marts 1579, se nr. 16, samt at Godske Brockenhuus gerne vil afstå 

bispegården. Borgmestere og rådmænd forpligter sig til at opbe-

vare kongens brev forsvarligt i byen gemmer. 

1 (0) 

18 C1-85B Aalborg bisp 14. dec. 

1582 

Frederik 2. gør vitterligt, at Mester Jørgen Mortensen, superin-

tendent i Vendelbo Stift, i stedet for tienden i Hune sogn, som 

mestendels er fordærvet og ødelagt af sand, må få korntienden af 

Øster Brønderslev sogn.  

1 (1) 

19 C1-85B Aalborg bisp 2. sept. 

1594 

Christian 4. gør vitterligt, at Mester Jacob Jensen, superintendent 

i Vendelbo Stift, har været forlenet med kronens part af korntien-

den i Øster Brønderslev sogn, men da tienden nu er lagt til Aa-

strup Slot, skal han med det første give den fra sig igen. Sammen 

hermed en lille seddel, med indhold som løbe nr. 18.   

1 (1) 

20 C1-86 Aalborg bisp 8. marts 

1520 

Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af Peder Hansen, ting-

hører til Jerslev herredsting m.fl., mdxx, torsdag næst før Sct. 

Gregori dag om fasten, om Tolstrup præstegårds markskel. 

6 (6) 

21 C1-86 Aalborg bisp 3. juli 

1578 

Tingsvidne af Jerslev herredsting, 1578, torsdag post Maria visi-

tationis, om Tolstrup præstegårds tilliggende. 

 

 

 

4 (4) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

22 C1-86 Aalborg bisp 10. aug. 

1577 

Fru Mette Mortensdatter til Hjermeslevgårds brev, 1577 lørdag 

næst efter Olai regis, om fællig til Tolstrup præstegårds mark.  

1 (1) 

23 C1-86 Aalborg bisp 1. aug. 

1577 

Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af herredsfoged Lars 

Mørk m.fl., 1577 torsdag post Sct. Olai regis, givet Hr. Niels 

Sørensen i Tolstrup om præstegårdens tilliggende. 

4 (4) 

24 C1-86 Aalborg bisp 19. jan. 

1520 

Tingsvidne af Jerslev herredsting, udstedt af Peder Hansen, ting-

hører til Jerslev herredsting m.fl., mdxx torsdag næst for Sct. 

Sebastianus dag, at Hr. Oluf Olsen til Tolstrup fik vidne på en 

lovhævd på hans præstegård. 

5 (5) 

25 C1-89 Aalborg bisp 30. april 

1578 

Sognepræst Kristen Mørk til Hammers brev, skrevet sidste dag i 

april 1578, at han var sognepræst i Albæk sogn i 10 år og boede i 

Albæk præstegård. 

1 (1) 

26 C1-100 Aalborg bisp 11. sept. 

1561 

Johannes Prasmis brev, torsdag næst efter Maria fødsel, som er 

den 11. dag september, at Mester Jørgen Mortensen ordinerede og 

kaldte ham til kapellen og medtjener i Guds ord hos Hr. Peder i 

Harritslev. Medbeseglet af Morten Hegelund, præst i Sct. Bodils 

kirke i Aalborg, og Peder Jensen, sognepræst i Vor Frue kirke sst.  

3 (3) 

27    Oversprunget, regest foreligger  

28    Oversprunget, regest foreligger  

29 C1-107 Aalborg bisp 4. april 

1583 

Frederik 2. bevilliger, at kirkeværgerne må oppebære kronens 

part af tienden af Hvidbjerg sogn i Thy til kirkens forbedrelse, da 

menige sognefæller har berettet, at kirken er bygfældig og en stor 

del af sognet er ødelagt af sand, så kirken har ringe indkomst. 

1 (1) 

30 C1-110 Aalborg bisp 2. febr. 

1563 

Iver Jepsen i Hunstrup, sognepræst til Hunstrup og Østerild og 

provst i Hillerslev herred, hans brev, at han i fem år har oppebåret 

gæsteripenge af sognepræsterne i herredet. Dateret Aalborg die 

purificatio Maria anno 1563. 

1 (1) 

31 C1-110 Aalborg bisp 25. sept. 

1562 

Niels Madsen, præst til Tømmerby og Lild på Hannæs, hans åbne 

brev, fredag næst efter Michaelis archang. Mdlxij, at han på Hr. 

Christen i Tømmerbys begæring bevidner, at da han var præst i 

Hillerslev og Kåstrup, havde han kirkerne af salig Jomfru Karen, 

forstander i Mariager Kloster, og ikke gav gæsteri eller andet. 

1 (1) 

32 C1-110 Aalborg bisp 4. juli 

1562 

Michel Andersen (præst) i Lild, Hillerslev herred, hans brev, 

1562 lørdag næst efter Vor Frue visitationis, at i 50 år, som var i 

Hr. Søren Jensens tid, da har han kendt alle præster i Hillerslev og 

Kåstrup, og ingen gav gæsteri til Mariager Kloster. 

1 (1) 

33 C1-110 Aalborg bisp 4. juli 

1562 

Helle Christensen (præst) i Kåstrup, (Hillerslev hrd), hans åbne 

brev, 1562 lørdag næst efter Vor Frue visitationis, at i 50 år, som 

var i Hr. Søren Jensens tid, da kendte han alle præster i Hillerslev 

og Kåstrup, og ingen gav gæsteri til Mariager Kloster. 

1 (1) 

34 C1-110 Aalborg bisp 28. april 

1575 

Christen Staffensen, præst i Sct. Bodils kirke i Aalborg, skoleme-

ster Poul Nielsen og kapellan Jens Nielsens vidne, fredag næst før 

Philippi et Jacobi 1575, om brev på Hillerslev degnebol, rente og 

landgilde til Mariager Kloster, som Jørgen Lykke til Overgård i 

1557 gav degnen Christen Mortensen og bekræftede i 1575.  

3 (3) 

35 C1-110 Aalborg bisp 19. april 

1558 

(Stiftsskriver i Vendelbo Stift) Rasmus Pedersens brev, Thisted 

tirsdag næst efter Quasimodogeniti søndag 1558, at han af hæder-

lige mand Hr. Christen Aalborg i Hillerslev, har oppebåret  14 

mark dansk i gæsteri af hans gårde og præbende 1556 og 1557 

1 (1) 

36 C1-110 Aalborg bisp 4. maj 

1563 

Dom af Hillerslev herredsting, mdlxxij tirsdag næst efter søndag 

Jubilate, udstedt af herredsfoged Niels Pedersen i Klostergård 

m.fl., mellem Jørgen Lykke til Overgård og Hr. Christen Aalborg 

i Hillerslev ang. gæsteri til Mariager Kloster. 

1 (1) 

37 C1-110 Aalborg bisp 4. maj 

1563 

Dom af Hillerslev herredsting, mdlxxij tirsdag næst efter søndag 

Jubilate, udstedt af herredsfoged Niels Pedersen i Klostergård 

m.fl., mellem Jørgen Lykke til Overgård og Hr. Christen Aalborg 

i Hillerslev ang. gæsteri til Mariager Kloster. 

1 (1) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

38    Oversprunget, regest foreligger  

39 C1-112 Aalborg bisp 18. sept. 

1563 

Hr. Iver Jespersen sognepræst i Hundstrup og provst i Hillerslev 

herreds brev lørdag før Mauritius 1563, at Jens Andersen i Øster 

Vandet havde stævnet Hr. Peder Madsen, kapellan til Øster Van-

det og Vester Vandet, for hans bøn af prædikestolen over sig selv 

og Jens Andersen i.f.m. skade på og tyveri af dennes øg. 

1 (1) 

40    Oversprunget, regest foreligger  

41 C1-112 Aalborg bisp 2. jan. 

1598 

Christen Mouridsen, præst i Øster Vandet, hans brev, dateret 

Agerholm præstegård 2. jan 1598, at han har fæstet præstegården 

i Øster Vandet til ærlig mand Peder Jespersen i Øster Vandet. 

1 (0) 

42 C1-112 Aalborg bisp 10. maj 

1581 

Ludvig Torstensen i Østerilds åbne brev, at han med sin kære 

hustru og børns samtykke til Mikkelsdag oplader hæderlig mand 

Hr. Mourids Christensen sin præstegård i Øster Vandet. 

2 (2) 

43 C1-104 Aalborg bisp 5. juli 

1563 

Tingsvidne af Han herredsting, mandag næst efter Visitationis 

Marie, om Haverslev præstegårds fællesdrift.  

10 

(10) 

44    Oversprunget, regest foreligger  

45 C1-106 Aalborg bisp 28. april 

1585 

Christoffer Bang, sognepræst i Skyum og provst i Hassing herred 

m.fl. præsters vidne, Mdlxxxv den xxviij april, at de efter superin-

tendent Jørgen Mortensens befaling var forsamlet i Stagstrup 

kirke i Thy for at indhente vidnesbyrd ang. sognepræst Morten 

Jensens embedsførelse og alters sakremente. 

7 (7) 

46 C1-113 Aalborg bisp 1564 Jytte Podebusks vidnesbyrd om præstegården i Nørhå, fredag før 

Sct …dag mdlxiiij. 

0 

47 C1-113 Aalborg bisp 1561/ 

1573 

Jytte Podebusks brev til Mester Jørgen om præstegården i Nørhås 

tilliggende og ydelse i Erik Ruds tid og præstegårdens inddragel-

se under Vestervig i hendes salige mands tid. 

0 

48 C1-114 Aalborg bisp 20. april 

1575 

Sønder Skjoldborg mænds åbne brev, at Villads Lauridsen var 

født i Skjoldborg degnebol og ikke gav skyld eller landgilde eller 

anden herlighed deraf til Thisted Bispegård. 

6 (6) 

49-50    Oversprunget, regest foreligger  

 

 

   ÆSKE 2   

51 C1-122 Aalborg bisp 6. marts  

1593 

Sognepræst Christen Jensen i Boddums underskrevne brev, at han 

af superintendenten Jacob Jensen Holm i Vendelbo Stift har mod-

taget sognepræst Niels Mortensen i Boddums åbne brev, Vester-

vig søndag Exaudi mdlvj om, at han havde modtaget breve, tings-

vidner, landstingsdom, lovhævder på Boddum præstegård m.v. 

1 (1) 

52 C1-122 Aalborg bisp 3. april 

1578 

Malte Jensen til Holmgårds brev om mageskifte med Niels Mor-

tensen, sognepræst til Boddum, der får en jord i Blåkær mod at 

afgive et stykke af præstegårdens jord. 

1 (1) 

53 C1-122 Aalborg bisp 2. marts 

1563 

Otto Brahe til Knudstrup, høvedsmand på Aalborghus’ brev, 

tirsdag næst efter søndag Invocavit mdlxiij, at han var sognepræst 

Hr. Niels Morsing i Boddums fri hjemmel til hans præstegård. 

1 (1) 

54 C1-122 Aalborg bisp 16. okt. 

1585 

Ludvig Munk til Kvistrup, lensmand på Ørum, hans brev, at han 

var sognepræst Hr. Niels Morsing i Boddum hans fri hjemmel til 

hans præstegård. Dateret Ørum den16. oktober 85.  

1 (1) 

55 C1-122 Aalborg bisp 17. jan 

1596 

Dom af Viborg landsting, Snapslandsting. Hr. Christen Jensen i 

Boddum havde stævnet Christen Nielsen i Boddum Bisgård for et 

delsbrev, han havde erhvervet over Hr. Christens fæster Niels 

Lauridsen i Ydby præstegård ang. kongetiende. Da Christen Niel-

sen ikke kunne bevise, at der var gået tiende af gården i de gamle 

bispers tid ophævede landstinget fordelingen. 

2 (2) 

56 C1-123 Aalborg bisp 7. juli 

1559 

Hans Lydersen, sognepræst på Jegindø, hans brev, dies Veneris 

post Visitatio Marie 1559, at superintendent Jørgen Mortensen 

havde tilstået ham Søndbjerg og Odby kald, og hvad han forplig-

 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

tede sig til. 

57    Oversprunget, regest foreligger  

58 C1-124 Aalborg bisp 4. feb. 

1563 

Niels Sall, sognepræst i Vestervigs brev, torsdag næst efter Puri-

ficatio Marie, at var anklaget af lensmand Otto Brahe, superin-

tendent Mester Keld i Viborg Stift og herredsprovsterne i Ven-

delbo Stift, men at superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift gik i forbøn for ham. Han lover fremover, under sit embedes 

fortabelse, at ville rette sig efter Ordinantsen 

1 (1) 

59    Oversprunget, regest foreligger  

60 C1-128 Aalborg bisp 4. april 

1563 

Otto Brahe, lensmand på Aalborghus, superindent Laurids Niel-

sen i Vendelbo Stift, m.fl. præsters vidne, Sct. Mikkelsdag mdlx, 

at de har set et kongebrev dateret mdlv torsdag næst efter søndag 

Jubilate, der fritager præsten i Tømmerby og Lild sogn for 15 

pund korn, en åben kilde og anden tyngde til Vestervig Kloster.  

5 (5) 

61 C1-128 Aalborg bisp 15. marts 

1562 

12 dannemænds vidne af Lild kirkegård, Mdlxij søndag Judica, 

givet Hr. Niels, at den gård, Anders Pedersen påboede, var præ-

stegård i Lild sogn. 

5 (5) 

62 C1-128 Aalborg bisp 1. sept. 

1558 

Christian 3. brev, med rettertingets dom, mdlviij fredag efter Sct. 

Egidi dag. Knud Gyldenstjerne havde fordelt Hr. Niels Madsen, 

sognepræst til Tømmerby og Lild, ang. hans præstegård Kørup-

gård, 15 pund korn og en åben kilde som ydelse til Vestervig 

Kloster. Dom at præsten beholder sin præstegård uden afgift.  

1 (1) 

63 C1-128 Aalborg bisp 16. april 

1576 

Anne Podebusk til Lerbæks åbne brev, at hun har tilskiftet Hr. 

Siel Nielsen, sognepræst til Tømmerby, en mindre ager sønden 

for præstegården, som Hr. Siel vil bygge hus på. 

1 (1) 

64 C1-128 Aalborg bisp 17. maj 

1576 

Vidne om granskning af en ager ved præstegården i Tømmerby, 

som Jomfru Anne Podebusk skulle have til sin gård sst. i stedet 

for den ager, hun tilskiftede Hr. Siel 16. april 1576, se nr. 63. 

2 (2) 

65 C1-128 Aalborg bisp 7. nov. 

1580 

Brev, dateret Skanderborg den vij november mdlxxx, fra Absalon 

Juul til Morten Jørgensen, superintendent i Vendelbo Stift, at 

kongen tidligere havde bevilliget Niels Krabbe tienden af Tøm-

merby sogn, men at han nu skulle afstå den.  

1 (0) 

66 C1-129 Aalborg bisp 16. feb. 

1545 

Christian 3. brev, med rettertingets dom, Mdxlv mandag næst 

efter fastelavns søndag. Lukas Krabbe havde stævnet Hr. Anders 

Kaardtbodr, sognepræst til Øsløs kirke, for nogen jord, hans for-

ældre havde givet Øsløs kirke. Dom at jorden skal forblive til 

Øsløs kirke præbende.  

1 (1) 

67    Oversprunget, regest foreligger  

68 C1-131 Aalborg bisp 9. dec. 

1606 

Åbent brev, at Hr. Thomis Christensen, sognepræst til Hammer 

kirke, havde brev på to agre i Torup mark, men at brevet op-

brændte ved præstegårdens brand den 30. oktober 1606  

3 (3) 

69 C1-133 Aalborg bisp 17. dec.  

1567 

Anders Andersen i Lindholm, fordum abbed i Vitskøl kloster, 

hans åbne brev, at han i 24 år og mere havde gjort regnskab med 

kirkeværgen til Sundby kirke, men aldrig for mere end to tønder 

byg af de agre, som ligger til Sundby kirke.   

1 (1) 

70 C1-133 Aalborg bisp 20. dec.  

1567 

Laurids Kotte, sognepræst til Sct. Bodils kirke i Aalborg, m.fl.s 

brev lørdag næst efter Lucie virginis dag 1567, at det har set og 

hørt læse Christian 3.s brev af 9. maj mdlv, som gav præsten til 

Sundby og Hvorup tredjeparten af tienden af disse sogne. Endvi-

dere et brev Alle Helgens dag 1558, at superintendenten i Ven-

delbo Stift fik Sundby præstegård og præsterente til sit underhold 

3 (3) 

71 C1-133 Aalborg bisp 9. marts  

1568 

Tingsvidne af Kær herred, Mdlxviij tirsdag post  dnica. Invocavit, 

udstedt af herredsfoged Anders Kjærulf i Øster Halne m.fl., at Hr. 

Niels i Sundby fik vidne, at de så og hørte læse Frederik2.s brev, 

at Jørgen Mortensen Borringholumensis!, superintendent i Ven-

delbo Stift herefter må nyde præstegården i undby sogn, dateret 

4 (4) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

Aalborghus, xxiij november Mdlxvij.    

72 C1-133 Aalborg bisp 31. marts  

1571 

Morten Reffs åbne brev, Mdlxxj, den sidste dag i marts, en venlig 

kontrakt og forligsmål med Mester Jørgen Mortensen, superin-

tendent i Vendelbo Stift, at han af ham har fæstet Sundby præste-

gård, årlig afgift til Kyndelmisse 6 pund tørt og godt byg, målt i 

Aalborg skæpper, leveret på hans loft.  

3 (0) 

73 C1-133 Aalborg bisp 5. dec.  

1573 

Christen Nielsens åbne brev, dateret Aalborg den femte dag de-

cember 1573, at han har lovet Jørgen Mortensen, superintendent i 

Vendelbo Stift, at han fra næste påske ville være hans kapellan og 

medtjener i Guds ord i Sundby og Hvorup kirker. 

1 (1) 

74 C1-133 Aalborg bisp 19. feb.  

1583 

Christen Nielsens åbne brev, at han af Jørgen Mortensen, superin-

tendent i Vendelbo Stift, har fæstet Sundby præstegård, som Mor-

ten Reff og hans hustru afdøde. 

1 (0) 

75 C1-133 Aalborg bisp 12. juni  

1587 

Søren Lauridsen, medtjener i Guds ord til Sundby og Hvorup, 

hans åbne brev, at han af Mester Jacob, superintendent i Vendel-

bo Stift har fæstet Sundby præstegård. 

1 (1) 

76 C1-133 Aalborg bisp 8. sept.  

1590 

Tingsvidne af Kær herred, Mdlxc tirsdag den viij september, 

udstedt af Anders Mørk i Øster Hassing, den tid tinghører, m.fl., 

at Bagge Griis, slotsfoged på Aalborghus tog vidne på, at kongens 

og kronens fæstere havde agre mellem Uttrup og Sundby. 

6 (6) 

77 C1-133 Aalborg bisp 8. sept.  

1590 

Tingsvidne af Kær herred, Mdlxc tirsdag den viij september, 

udstedt af Anders Mørk i Øster Hassing, den tid tinghører, m.fl., 

at Bagge Griis, slotsfoged på Aalborghus tog vidne, at kronens 

fæstere havde agre mellem Uttrup og Sundby. Hvis Hammelmo-

ses ejer kunne bevise, at kronens bonde Hans Andersen havde 

mere jord end jordbogen udviste, ville lensmanden afhjælpe dette 

uden trætte. 

4 (4) 

78-84    Oversprunget, regest foreligger  

85 C1-137 Aalborg bisp 12. jan.   

1575 

Frederik 2. brev, den xij dag januar mdlxxv, at den nederste del af 

skolen i Aalborg må adskilles fra skolen og inddrages til et rum til 

superintendenten, når han ikke er i Viborg  

1 (1) 

86 C1-137 Aalborg bisp 7. sept. 

1587 

Kannikker Rimbolt Jensen og Peder Høegh i Viborgs vidne, at de 

har læst landstingsdom af Mdlxxxvj 26. feb., som underkendte 

Jørgen Guldsmed og medbrødres voldsværgelse over Hr. Anders 

Madsen i Hasums søn Mogens Andersens, elev i Viborg Skole. 

Skolemester Christen Reff var Hr. Anders’ bisidder.  

2 (2) 

87 C1-137 Aalborg bisp 9.okt. 

1588 

Christen Nielsen Viborg, skolemester i Aalborg, forbyder at hans 

elev Erik Eriksen, født i Hellum, må forfølges til Jerslev herreds-

ting, da han som skolemester er overøvrighed efter loven.  

1 (1) 

88 C1-137 Aalborg bisp 24. jan. 

1597 

Vidne af Aalborg bytingudstedt af byfoged Kort Andersen, 

byskriver Anders Pallesen m.fl., at Morten Simonsen, stadstjener, 

på vegne af Jens Christensen, hører, tog vidne på, at en række 

personer var stævnet for 2 skilling. 

4 (4) 

89 C1-137 Aalborg bisp 30. dec. 

1597 

Frands Christensen, Guds tjener i ordet i Ugilt og Tårs kirke, hans 

brev om, hvad han oppebar i løn af bønderne i Hasseris, da han 

var skolemester i Aalborg Skole 1585, 86 og 87. 

1 (1) 

90 C1-137 Aalborg bisp 6. dec. 

1597 

Anders Jensen Brendkær, medtjener i Guds ord i Hallund sogn, 

hans brev om, hvad han oppebar af bønderne i Hasseris, da han 

var hører og medarbejder i Aalborg Skole. 

1 (1) 

91 C1-137 Aalborg bisp 19. juni 

1598 

Tingsvidne af Aalborg byting, udstedt af Jesper Mogensen, den 

dag dommer, byskriver Anders Pallesen m.fl., at Jens Christen-

sen, hører i skolen sst., stævnede en række personer for 2 skilling. 

4 (4) 

92 C1-137 Aalborg bisp 1. jan. 

1598 

Peder Jensen, Guds tjener i Hjørring og skolemester sst., hans 

brev om, hvad han oppebar af bønderne i Hasseris, da han var 

hører i Aalborg Skole og degn i Sct Bodils kirke i 1590 og 1591  

1 (1) 

93    Oversprunget, regest foreligger 

 

 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

 

94 C1-140 Aalborg bisp 16. april 

1583 

Borgmester og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de af 

superintendenten i Vendelbo Stift, Jørgen Mortensen, har modta-

get Frederik 3. brev af 14. december 1583 (må være 1582) med 

påbud om at give skolen i byen tilbørligt underhold.  

7 (7) 

95 C1-140 Aalborg bisp 28. juni 

1587 

Borgmester og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de har 

modtaget Niels Lange til Kærgaard, høvedsmand på Dueholm 

Klosters brev, Mdl die Nativitac Christi, om hvad han og efterføl-

gende lensmænd på Dueholm vil levere af naturalier til skolen, at 

den ikke forringes eller formindskes. 

7 (7) 

96 C1-140 Aalborg bisp 8. marts 

1589 

Jens Christensen skrædder, borger og rådmand i Nykøbing Mors, 

hans brev at han med baggrund i kongens brev vil give en af 

hørerne i Nykøbing Skole kost en dag om ugen og ligeså de, der 

søger almisse i skolen.   

1 (1) 

97 C1-140 Aalborg bisp 20. dec. 

1588 

Borgmestre og rådmænd i Nykøbing Mors, deres brev, at de af 

Mester Jacob Jensen, superintendent i Vendelbo Stift, har modta-

get kongens brev om at sørge for underhold til hørerne i skolen. 

5 (5) 

98 C1-140 Aalborg bisp 16. maj 

1591 

Laurids Pedersen, præst i Galtrup på Mors, hans brev søndag 

Exaudi 1591, at da han var hører i Nykøbing Skole og indtil 1561, 

fik han af Dueholm Kloster årligt 10 mark og 2 tønder byg efter 

salig Niels Langes brev.  

1 (1) 

99 C1-140 Aalborg bisp 10. aug. 

1591 

Espen Juul, medtjener i Guds ord i Nykøbing Mors, hans brev, 

1591 tirsdag før Assumptio (Marie), at han var skolemester i 

Nykøbing Skole 1571-88, og altid havde 6 fattige af skolen i kost 

af Dueholm Kloster efter salig Niels Langes brev. Endvidere fik 

hørerne 10 mark og 2 tønder byg årligt.  

1 (1) 

100 C1-140 Aalborg bisp 20. maj 

1591 

Niels Pedersen, medtjener i Guds ord i Nykøbing Mors, hans 

brev, at han var hører i Nykøbing Skole 1576-88, og altid havde 6 

fattige af skolen i kost af Dueholm Kloster efter salig Niels Lan-

ges brev. Endvidere fik hørerne 10 mark og 2 tønder byg årligt. 

1 (1) 

 

 

   ÆSKE 3  

101 C1-140 Aalborg bisp 14. maj 

1591 

Peder Pedersen, præst i Tødsø og provst i Mors Nørre herred, 

hans brev fredag før Vocem jucunditatis, at han fra1550 til 1553 

var skolemester i Nykøbing Mors, og da altid havde 6 fattige fra 

skolen i kost af Dueholm Kloster. 

1 (1) 

102 C1-140 Aalborg bisp 14. sept. 

1589 

Et brev fra Erik Larsen, fordum rektor i Nykøbing Skole, (Mors) 

til superintendent Jacob Jensen Holm i Vendelbo Stift ang. hørere 

i skolen. Påskrift Dno. Laurentio, fordum Rector Nicopiensi.  

1 (0) 

103 C1-141 Aalborg bisp 18. okt. 

1576 

Tingsvidne af Jerslev herred, torsdag Sct. Lucas Evangiliste dag, 

P. Sørensen, skolemester i Sæby stævner Axel Gyldenstjerne til 

Lyngsøgård, (Lyngbygård) lensmand på Voergård, på Albæk 

sognemænds vegne, om den part af tienden, som kongen havde 

skænket Sæby Skole.   

1 (0) 

104 C1-141 Aalborg bisp 29. aug. 

1582 

Superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stifts brev til borg-

mester og råd i Sæby, der har stævnet ham vedr. kaldelse af en 

person, efter at Niels Hansen havde afsagt sig sin tjeneste i skolen 

og kirken og var død. 

1 (1) 

105 C1-141 Aalborg bisp 14. dec. 

1582 

Frederik 2. indskærper bønderne i Albæk sogn at betale tiende af 

sognet, som er udlagt til underhold af skolemesteren i Sæby. 

1 (1) 

106 C1-141 Aalborg bisp 1602 Stykke af et brev med påskrifter: Ingeborg Skeels brev om Albæk 

degnekald til skolen i Sæby. Hæderlige og højlærde mand Jacob 

Jensen Holm, superintendent i Aalborg, min gandske gode ven 

1 (0) 

107 C1-141 Aalborg bisp 22. aug. 

1589 

Søren Jensen, medtjener i Guds ord og skolemester i Sæby hans 

åbne brev om superintendent Jacob Jensen Holms visitats i skolen 

og hans irettesættelser. 

 

 

1 (1) 



Løbe
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Arkiv- 
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Embede Dato Regest Segl 

108 C1-141 Aalborg bisp 12. jan 

1591 

Ove Lunge til Odden, lensmand på Aalborghus, Jacob Jensen 

Holm, superintendent i Vendelbo Stift, Oluf Jørgensen, sogne-

præst i Sæby, Søren Guldsmed og Herman Skrædder, borgmester 

i Sæby, deres brev, at Hr. Søren Justesen fremover kun skulle 

betjene kirken, mens en anden skulle være skolemester.  

4 (4) 

109 

110 

   Oversprunget, regest foreligger  

111 C1-147 Aalborg bisp 19. juni 

1561 

Christen Jensen, sognepræst i Nykøbing, hans brev (til superin-

tendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift) ang. Nykøbing Hos-

pital og fattigvæsen. Han henviser til et besøg, som Hr. Niels 

Lange aflagde hos ham i Dueholm Kloster og efterså afdøde Hr. 

Jacobs breve på jordegods. 

0  

112 C2-41 Viborg bisp 29. sept. 

1556 

Christian 3. originale trykte forordning. 1 (1) 

113 C2-41 Viborg bisp 1. jan. 

1562 

Frederik 2.s, påbud til Keld Juel, superintendent i Viborg, at der 

ikke må sælges danske bøger, som ikke er trykt i København. 

Henvisning til kongens fars brev til superintendenterne.  

1 (1) 

114 C2-41 Viborg bisp 10. maj 

1564 

Frederik 2.s brev til Keld Juel, superintendent i Viborg, om af-

holdelse af tre almindelige bededag. 

1 (0) 

115 C2-41 Viborg bisp 9. maj 

1564 

Frederik 2.s brev til riddermændsmænd, fruer og jomfruer, køb-

stadsmænd, bønder og menige almue om afholdelse af bededage. 

Påskrift med segl, at kannikker, sognepræster, borgmester og 

rådmænd i Viborg har set og hørt brevet læse søndag Exaui 1564.   

6 (6) 

116 C2-41 Viborg bisp 16. feb. 

1568 

Sognepræsterne i Rinds herreds brev, Mdlxviij mandag næst efter 

Valentin dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg 

Stift, i Hersom kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. 

9 (9) 

117 C2-41 Viborg bisp 18. feb. 

1568 

Sognepræsterne i Aars herreds brev, Mdlxviij onsdag næst efter 

Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift, i Binderup kirke og fik ordre om Ordinantsens over-

holdelse. 

8 (0) 

118 C2-41 Viborg bisp 18. feb. 

1568 

Sognepræsterne i Gislum herreds brev, Mdlxviij onsdag næst 

efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superin-

tent i Viborg Stift, i Binderup kirke og fik ordre om Ordinantsens 

overholdelse. 

9 (0) 

119 C2-41 Viborg bisp 20. feb.  

1568 

Sognepræsterne i Hellum herreds brev, Mdlxviij fredag næst efter 

Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift, i Fræer kirke og fik ordre om Ordinantsens overhol-

delse. 

5 (0) 

120 C2-41 Viborg bisp 20. feb.  

1568 

Sognepræsterne i Hindsted herreds brev, Mdlxviij fredag næst 

efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superin-

tent i Viborg Stift, i Fræer kirke og fik ordre om Ordinantsens 

overholdelse. 

6 (6) 

121 C2-41 Viborg bisp 21. feb.  

1568 

Sognepræsterne i Fleskum herreds brev, Mdlxviij lørdag næst 

efter Juliane Virginis dag, at de mødtes med Keld Juel, superin-

tent i Viborg Stift, i Nøvling kirke og fik ordre om Ordinantsens 

overholdelse. 

6 (6) 

122 C2-41 Viborg bisp 26. feb.  

1568 

Sognepræster i Hornum herreds brev, Mdlxviij torsdag næst efter 

Matthias apostl. dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift, i Bislev kirke og fik ordre om Ordinantsens over-

holdelse. 

8 (8) 

123 C2-41 Viborg bisp 26. feb.  

1568 

Sognepræsterne i Slet herreds brev, Mdlxviij torsdag næst efter 

Matthias apostl. dag, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift i Bislev kirke og fik ordre om Ordinantsens overhol-

delse. 

6 (6) 

124 C2-41 Viborg bisp 5. marts  

1568 

Sognepræsterne i Middelsom herreds brev, Mdlxviij femte dag 

marts, at de mødtes med Keld Juel, superintent i Viborg Stift, i 

Vinkel kirke og fik ordre om Ordinantsens overholdelse. 

 

9 (0) 



Løbe
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125 C2-41 Viborg bisp 8. marts  

1568 

Sognepræsterne i Fjends herreds brev, Mdlxviij mandag næst 

efter søndag Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift, i Domkirken og fik ordre om Ordinantsens overhol-

delse. 

9 (0) 

126 C2-41 Viborg bisp 9. marts  

1568 

Sognepræsterne i Harre herred og Nørre herreds brev, Mdlxviij 

tirsdag næst efter dominica Invocavit, at de mødtes med Keld 

Juel, superintent i Viborg Stift, i Otting kirke og fik ordre om 

Ordinantsens overholdelse. 

9  (1) 

127 C2-41 Viborg bisp 9. marts  

1568 

Sognepræsterne i Hindborg herred og Rødding herreds brev, 

Mdlxviij tirsdag næst efter søndag Invocavit, at de mødtes med 

Keld Juel, superintendent i Viborg Stift, i Otting kirke og fik 

ordre om Ordinantsens overholdelse. Herved en lille løs seddel. 

10  

(0) 

128 C2-41 Viborg bisp 12. marts  

1568 

Sognepræsterne i Sønderlyng herreds brev, Mdlxviij fredag næst 

efter søndag Invocavit, at de mødtes med Keld Juel, superintent i 

Viborg Stift, i Hammershøj kirke og fik ordre om Ordinantsens 

overholdelse. 

6 (6) 

129 C2-41 Viborg bisp 20. jan 

1571 

Joachim Lykke til Overgårds brev, at han lover at tilbagelevere til 

Keld Juel, bisp i Viborg Stift, et kgl. beseglet brev med befaling 

til Otto Krumpen m.fl. adelsmænd om at drage rundt til kirkerne i 

stiftet ang. noget skyld.  

1 (0) 

130 C2-41 Viborg bisp 2. jan 

1573 

Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg 

Stift, at han har erfaret, at der er dyrtid og mange fattige og hu-

sarme i købstederne, og beder om, at præsterne indberette til 

Stiftslensmanden, hvor mange der er. 

1 (1) 

131 C2-41 Viborg bisp 27. juli 

1573 

Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, 

at han skal give Christen Pedersen, som har været skibspræst, et 

kald som salig Mester Kjeld Juel lovede ham, men ikke har fået.  

1 (1) 

132 C2-41 Viborg bisp 14. juli 

1574 

Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, 

om omløbende betlere. Han beder igen om optegnelser på hvor 

mange der er.  

1 (1) 

133 C2-41 Viborg bisp 15. maj 

1576 

Frederik 2. brev, at ingen bøger må trykkes uden at de har været 

gennemset af de højlærde på Københavns Universitet. Han beder 

Stiftslensmændene og superintendenterne overvåge dette.  

1 (1) 

134 C2-41 Viborg bisp 10. juni 

1578 

Frederik 2. brev, at der kun må ringes én gang ved begravelser. 1 (1) 

135 C2-41 Viborg bisp 11. juni 

1580 

Frederik 2. brev, til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift 

om folks forargelige levned med bolskab og løse kvinder, som de 

omgås som deres ægtefæller.  Han befaler, at præsterne skal have 

et tilbørligt tilsyn hermed og advare folk fra prædikestolen. 

1 (1) 

136 C2-41 Viborg bisp 5. dec. 

1586 

Frederik 2. brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, 

at han Snapslandsting kommer til Viborg og vil bo hos superin-

tendenten i det værelse, han havde ved prins Christans hyldning. 

1 (1) 

137 C2-41 Viborg bisp 28. april 

1587 

Frederik 2. beder Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, 

begive sig til Aarhus og deltage i ordinationen af Peder Winstrup 

til superintendent, da Laurids Bertelsen vil trække sig tilbage 

grundet alderdom og skrøbelighed.  

1 (0) 

138 C2-41 Viborg bisp 16. april 

1588 

Christian 4. befaler Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, 

at der skal ringes klokken 10-12 i stiftets kirker i.f.m. kongens 

fars begravelse i Roskilde Domkirke onsdag d. 5. juni. Beseglet 

af Niels Kaas, Peder Munk, Jørgen Rosenkrantz og C. Valken-

dorf. 

4 (4) 

139 C2-41 Viborg bisp 19. maj 

1588 

Niels Kaas og Christoffer Valkendorfs brev til Peder Tøgersen, 

superintendent i Viborg Stift, at der skal holdes højmesse 5. juni, 

hvor kongen bliver begravet. 

2 (2) 

140 C2-41 Viborg bisp 14. maj 

1571 

Frederik 2.s brev til Stiftslensmanden på Hald og Peder Tøgersen, 

superintendent i Viborg Stift, om sognepræster, der havde pro-

blemer med tilstrækkeligt underhold af deres præstegårde.  

 

1 (1) 
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141 C2-41 Viborg bisp 15. dec. 

1593 

Latinsk brev, Hafnia XV Xbris Anno Jesu Christi ClC lC XC III, 

til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, at superinten-

denterne ikke skal kaldes nogen til præsteembede, uden at de 

nogle år har studeret flittigt ved Universitetet. Underskrevet Rec-

tores og Professores.  

1 (1) 

142 C2-41 Viborg bisp 5. juli 

1569 

Borgmester og råd i Viborgs brev tirsdag næst efter Vor Frue 

Visitatio 1569, at de har set og hørt læse Christian 3. brev, fredag 

næst efter Helligtrekonger Mdlij (8. jan.1552) om hjælp til fattige. 

4 (4) 

143 C2-41 Viborg bisp 9. feb. 

1580 

Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg 

Stift, om uskikkelighed ved prædiken i købstæderne og befaler at 

prædikerne skal begynde kl. 8 om morgenen og slutte kl. 10.  

1 (1) 

144 C2-41 Viborg bisp 8. april 

1594 

Christian 4.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg 

Stift, om besættelse af embeder som skolemestre og om visitats. 

1 (1) 

145 C2-41 Viborg bisp 28. jan. 

1598 

Christian 4.s brev til Niels Lauridsen, superintendent i Viborg 

Stift, om hvorledes der ved prædikerne skal bedes for kongen, 

hans familie, øvrighed m.v. 

1 (1) 

146 C2-67 Viborg bisp 24. juli 

1580 

Frederik 2.s brev og befaling til Peder Tøgersen, superintendent i 

Viborg Stift, om en bog kaldet Opus Concordia, som under døds-

straf ikke må indføres eller forhandles i riget.  

1 (1) 

147 C2-67 Viborg bisp 1. okt. 

1574 

Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg 

Stift, om kapellan Peder Pedersen i Viborg, der var stillet et kald i 

udsigt, mens et ledigt kald efter en afsat præst var gået til en Me-

ster Niels, som både havde kannikkeembede og et landsogn. 

1 (1) 

    ÆSKE 4  

148 C2-115 Viborg bisp 8. aug. 

1566 

Frederik 2.s brev til Keld Juel, superintendent i Viborg Stift, der 

var tillagt Vinkel og Rind sogne i Middelsom herred og nu i ste-

det ønsker Lindum og Vammen sogne, som er ledige efter Anto-

nius Bryske, hvilket bevilges med præstegårde og præsterente. 

1 (1) 

149 C2-112 Viborg bisp 2. aug. 

1580 

Laurids Pedersen sognepræst i Ørum, provst i Sønderlyng herred 

m.fl. præsters vidne, at de fra superintendent i Viborg Stift, Peder 

Tøgersen har fået et brev om kongens forbud mod en bog kaldet 

Opus Concordia.  

 5 (5) 

150 C2-112 Viborg bisp 3. aug. 

1580 

Oluf Nielsen, Rimbolt Pedersen, Niels Sørensen, Jens Bloch, 

Jacob Holm m.fl. præster i Viborg og omegn, deres vidne, 

Mdlxx!, at superintendent Peder Tøgersen, Viborg Stift, i Viborg 

Domkirke oplæste kongens forbud mod bogen Opus Concordia.  

13 

(13) 

151 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Claus Jensen, sognepræst i Gerding og Lillevorde, provst i 

Fleskum herred m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Lille-

vorde kirke i anledning af superintendent i Viborg Stift, Peder 

Tøgersen, brev om kongens forbud mod bogen Opus Concordia. 

6 (6) 

152 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Anders Ged, sognepræst i Kirketerp og provst i Hornum m.fl. 

præsters vidne, at de var forsamlet i Hornum kirke i anledning af 

superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev om kongens 

forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. 

9 (8) 

153 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Poul Pedersen, sognepræst i Skørping og provst i Hellum m.fl. 

præsters vidne, at de var forsamlet i Fræer kirke og der læste 

superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens 

forbud mod bogen Opus Concordia. 

7 (7) 

154 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Niels Pedersen, sognepræst i Vroue og provst i Fjends herred 

m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Feldingbjerg kirke og 

der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. 

kongens forbud mod bogen Opus Concordia. 

9 (9) 

155 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Jens Pedersen, sognepræst i Bygum og provst i Rinds herred m.fl. 

præsters vidne, at de var forsamlet i Tostrup kirke og der læste 

superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens 

forbud mod bogen Opus Concordia. 

 

 

8 (8) 
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156 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Peder Juul, sognepræst i Skive og provst i Hindborg og Rødding 

herred m.fl. præster og skolemesterens vidne, at de var forsamlet 

Mdlxxx fredag næst efter Sct Petri ad vincula dag i Balling kirke 

og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev 

ang. kongens forbud mod bogen Opus Concordia. 

 

11 

(11) 

157 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Christen Nielsen i Vadgård, sognepræst i Strandby med flere 

præster i Gislum herreds vidne, at de var forsamlet i Vognsild 

kirke og der læste superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens 

brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. 

9 (9) 

158 C2-112 Viborg bisp 4. aug.  

1580 

Niels Lauridsen i Brandstrup, provst i Middelsom herred m.fl. 

præsters vidne, at de var forsamlet i Hjermind kirke og der læste 

superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens 

forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. 

7 (7) 

159 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Svend Madsen, sognepræst i Barmer, provst i Slet herred m.fl. 

præsters vidne, at de har modtaget superintendent i Viborg Stift, 

Peder Tøgersens brev ang. kongens forbud mod en bog kaldet 

Opus Concordia. 

8 (8) 

160 C2-112 Viborg bisp 5. aug.  

1580 

Hans Pedersen, sognepræst i Astrup og provst i Hindsted herred 

m.fl. præsters vidne, at de var forsamlet i Vive kirke og der læste 

superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersens brev ang. kongens 

forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. 

6 (6) 

161 C2-127 Viborg bisp 19. jan. 

1653 

Landsdommerne i Viborgs vidne, at de har set et vidne af Elisa-

beth virginis dag 1580 af præst, skolemester og hospitalsforstan-

der i Viborg, at de havde set Hr. Palle i Gunderups lovhævd på 

(Viborg bisps) gods i Fleskum herred, udstedt af herredsfoged 

Lars Jensen m.fl. MCDLXXXIII mandag efter Sct. Michels dag. 

3 (3) 

162 C2-127 Viborg bisp 2. okt. 

1574 

Morten Hvas, Oluf Nielsen, kannikker i Viborg, Hans Pedersen, 

skolemester og Hieronimus Justsen, sognepræst ibid., deres vid-

ne, at de har set et kgl. brev, der tillægger superintendenten i 

Viborg kronens part af tienden af byg i Rinds og Middelsom og af 

havre i Rinds, Sønderlyng, Middelsom og Nørlyng herreder 

3 (3) 

163 C2-128 Viborg bisp 10. nov. 

1564 

Tingsvidne af Vorde birketing givet Keld Juel, superintendent i 

Viborg, om fiskeri og garnsætning i åen fra fjorden og til Ravn-

strup Mølle. 

3 (0) 

164 C2-128 Viborg bisp 25. sept. 

1593 

Tingsvidne af Fjends herredsting givet Anders Mortensen i Lille 

Torup om en til hans gård hørende ret til garnsætning i åen neden-

for Nybro. Peder Thøgersen, superintendent i Viborg Stift, var 

stævnet i sagen.  

4 (4) 

165 C2-171 Viborg bisp 27. juni 

1567 

Frederik 2.s brev, at han skænker den største klokke fra Testrup 

kirke til Viborg Domkirke, idet domkirken er brændt, klokkerne i 

tårnet og spirene smeltet og kobberet løbet til jorden. 

1 (1) 

166 C2-171 Viborg bisp 6. nov. 

1600 

Christian 4. s brev om bygfældighed på tårnet m.v. i Viborg 

Domkirke. Han påbyder, at der afhjælpning i et år skal gives 1 

daler for hvert pund korn i indkomst i Viborg og Aarhus Stift.   

1 (1) 

167 C2-180 Viborg bisp 16. maj 

1562 

Tingsvidne af Nibe birketing, Mdlxij pinseaften, udstedt af birke-

foged Just Farsen m.fl., at sognepræsten i Nibe præstegård altid 

har haft fri indebrand (brændsel) af Sønder Harrild hede. 

5 (2) 

168 C2-180 Viborg bisp Ca. 1571 Udateret brev til kongen fra indbyggerne i Nibe med klage over 

dårlig betjening, da præsten Jacob Sørensen, som kom til byen for 

tre år siden, ikke vil bo i byen men på en anden præstegård uden-

for birket (Dalsgård) i Vokslev sogn. 

0 

169 C2-180 Viborg bisp 26. jan. 

1572 

 

Frederik 2.s brev til biskop Peder Thøgersen i Viborg, at han 

skal meddele sognepræst Jacob Sørensen i Nibe-Vokslev kald, 

at har han udsættelse til 1. maj. ang. en herredagsdom om straks 

at flytte fra præstegården Dalsgaard i Vokslev til Nibe. 

1 (0) 

170 C2-180 Viborg bisp 20. maj 

1572 

 

Frederik 2. bevilliger, at Jacob Sørensen, sognepræst til Vokslev 

sogn må blive boende på Dalsgård, som skal værre ret præstegård 

til Vokslev sogn, men han skal gøre ret tjeneste til Nibe, som er 

1 (1) 
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anneks til Vokslev. 

171 C2-180 Viborg bisp 25. juli 

1572 

 

Frederik 2. befaler biskop Peder Thøgersen i Viborg, at han skal 

skaffe Nibes indbyggere en kapellan til byen, indtil striden om, 

hvor præsten skal bo, er afgjort. De selv holde ham,  men give 

sædvanlig rente til sognepræsten. 

1 (1) 

172 C2-180 Viborg bisp 20. maj 

1573 

Frederik 2. afgør på rettertinget, igen, at Jacob Sørensen, sogne-

præst til Vokslev sogn må blive boende på Dalsgård, som skal 

værre ret præstegård til Vokslev sogn, men han skal gøre ret 

tjeneste til Nibe, som er anneks til Vokslev. 

1 (1) 

173 C2-180 Viborg bisp 1582 

30. juli 

Frederik 3. befaler biskop Peder Thøgersen i Viborg, at meddele 

præsten i Nibe-Vokslev, at der sidst skal holdes gudstjeneste i 

Vokslev og først i Nibe. Fru Agnete Schenk til Pandum til 

Pandum, har anmodet om dette grundet hendes alderdom 

1 (1) 

174 C2-182 Viborg bisp 2. juli 

1564 

Niels Olufsen, sognepræst til Kobberup og Feldingbjerg, hans 

åbne brev, ipso die Vistiatio Mariæ 1564, at han gav Thamis 

Andersen, degn, tredjeparten af de lam, som degnen plejede at få, 

men egentligt tilkom præsten. 

1 (1) 

175 C2-182 Viborg bisp 6. aug. 

1564 

Søren Ibsen, sognepræst til Feldingbjerg, hans åbne brev, søndag 

efter Olai regis 1564, at han gav Thamis Andersen, degn, tredje-

parten af de lam, som degnen plejede at få, men egentligt tilkom 

præsten. 

1 (1) 

176 C2-182 Viborg bisp 27. juni 

1563 

Søren Ibsen, sognepræst i Kobberup og Feldingbjerg, hans åbne 

brev, søndag efter Sct. Hans, at to lam i hans tid har fulgt degnen 

Trogils Ibsen.  

1 (1) 

177 C2-182 Viborg bisp 16. feb. 

1563 

Tingsvidne af (Fjends herredsting), Mdlxiij tirsdag næst efter Sct. 

Valts dag, at Trogils Ibsen var degn Feldingbjerg sogn, og hvad 

degnen før ham fik i rente af Kobberup og Feldingbjerg sogne. 

3 (3) 

178 C2-182 Viborg bisp 8. feb. 

1564 

Tingsvidne af Fjends herredsting, Mdlxiiij tirsdag næst før Sct. 

Valts dag, givet Thamis Degn om to lam, som han skulle have 

taget fra Hr. Otte. 

3 (3) 

179 C2-182 Viborg bisp 27. juni 

1563 

Kirkeværgerne i Kobberup og Feldingbjerg deres vidne, søndag 

efter Sct. Hans 1563, om hvad Trogils Ibsen, der var deres sogne-

degn, fik af lam af Kobberup sogn. 

6 (6) 

180 C2-182 Viborg bisp 23. sept. 

1564 

Dom af Viborg landsting Mdlxiij lørdag post LaurentiMaritius. 

Thamis Andersen degn, og søgende Viborg Skole, stævner Chri-

sten Nielsen i Smollerup ang. to lam i degnerente af Kobberup og 

Feldingbjerg sogne. 

3 (3) 

181 C2-182 Viborg bisp 29. juni 

1563 

Vidne af Fjends herred, tirsdag efter Sct. Hans dag midsommer 

1563, Christen Skøt i Røgelheden, vidner, at da hans salige bror 

Trogils Ibsen var degn i Kobberup og Feldingbjerg sogn fik han 

to lam i degnerente. Søren Trogilsen vidner, at hans salige far 

Trogils Ibsen fik det samme. 

3 (3) 

182 C2-186 Viborg bisp 25. maj 

1569 

Ib Poulsen, vikar og sognepræst i Viborg, m.fl. kapellaners vidne, 

onsdag næst før pinsedag 1569, at det har set et gammelt latinsk 

pergamentsbrev, at kannikkerne i Viborg Kapitel havde jus patro-

natus til Vorde og Sejlflod, liggende på Gudumholm.  

4 (4) 

183 C2-186 Viborg bisp 26. maj 

1569 

Niels Andersen og Peder Hegelund, borgmestre i Viborg m.fl.s 

vidne, torsdag før pinsedag 1569, at de har set og hørt læse et 

kongeligt brev, at tienden af Storvorde og Sejlflod skulle deles 

lige mellem kirken og præsterne     

4 (4) 

184 C2-186 Viborg bisp 7. jan. 

1539 

Tingsvidne af Fleskum herredsting udstedt af herredsfoged Poul 

Jebsen i Dall m.fl., Mdxxxix mandag som Snapsting påfaldt, at 

der aldrig havde boet præster i den gård i Sejlflod, som Poul Pe-

dersen nu ibor, eller at den har været lagt til præstegården her. 

4 (2) 

185 C2-188 Viborg bisp 31. jan 

1570 

Hr. Anders Grønning i Torup i Gislum herreds åbne brev, 1570 

mandag næst før Marie purificationis, om klage til lensmand 

Corfitz Viffert på Hald og superintendent i Viborg Stift, Peder 

Tøgersen, over Jørgen Lykke til Overgårds nedrivelse af Svin-

1 (0) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

gelbjerg kirke.   

186 C2-188 Viborg bisp 28. feb. 

1576 

Ridder Jørgen Lykke til Overgårds brev til superintendent Peder 

Thøgersen i Viborg Stift i.f.m. valg af præst i Lovns og Alstrup 

sogne. Sognemændene ville ikke have en Peder Pedersen, ej hel-

ler Jørgen Nielsen, som havde været i klammeri med sin skole-

mester i Aalborg, men Hr. Jens Nielsen ville de gerne have.   

1 (0) 

187 C2-188 Viborg bisp 4. jan. 

1566 

Jens Nielsen, sognepræst i Durup, provst i Gislum herred, m. fl. 

præsters vidne, Mdlxvj fredag næst efter Nytårsdag, at de var i 

Tisted kirke, idet superintendent Keld Juel i Viborg Stift, havde 

stævnet Hr. Mads Sørensen i Gislum ang. dennes embedsførelse.  

7 (7) 

188 C2-189 Viborg bisp 24. marts 

1564 

Simon Thamesen i Falde, foged på Aale birketing, Laurids Peder-

sen i Gunderupgård m.fl., deres vidne, Mdlxiiij fredag næst før 

Marie bebudelse, om et tov, som Henrik Gyldenstjene opkrævede 

om udlæggelse af Vadgård til ret præstegård i Strandby sogn. 

13 

(2) 

189 C2-189 Viborg bisp 9. april 

1559 

Lars Christensen i Nørager, m.fl.s vidne, 1559 søndag efter Qua-

simodogeniti, om en eng ved Højslev Mølledam, som hørte til 

Testrup, dengang Erik Høeg var forstander for Testrup. 

4 (4) 

190 C2-189 Viborg bisp 

 

28. april 

1582 

Viborg landsting. Hospitalsforstander Søren Jensen i Viborg lod 

læse to tingsvidner af Gislum herred om engen Blakshale ved 

Højslev Mølle, det ene 1557, det andet 1570, nævner Hans Lau-

ridsen i Testrup og Peder Ged i Binderup, endvidere Frederik 2.s 

brev 29. jan. 1575, der udlagde Blakshale til Testrup Hospital 

3 (3) 

191 C2-189 Viborg bisp 31. juli 

1570 

Jens Mortensen i Glerup, herredsfoged i Rinds herred, m.fl.s 

vidne Mdlxx mandag før Olai regis, at engen Blakshale har været 

brugt til Testrupgård, og Binderup mænd havde ingen del deraf. 

5 (5) 

192 C2-189 Viborg bisp 29. jan. 

1575 

Frederik 2.s brev, at engen Blakshale på Binderup Mark, som 

ligger mellem Lynderup Dam og Højslev Mølle stedse skal for-

blive under Testrupgård, som hører Testrup Hospital, som er 

flyttet til Viborg.  

1 (1) 

193 C2-193 Viborg bisp 19. okt. 

1576 

Frederik 2.s befaling til superintendent Peder Tøgersen i Viborg 

Stift, om at skaffe en ung hjælper til degnen Tøger Olufsen i 

Aasted og Selde sogn, der har haft embede i 40 år, men som præ-

sten vil trænge bort grundet alderdom.   

1 (0) 

194 C2-193 Viborg bisp 10. okt. 

1559 

Tingsvidne af Nørre herredsting, Mdlix tirsdag næst efter Sct. 

Frans’ dag, givet sognepræst Niels Mogensen til Grættrup og 

Thise, om Thise præstegård.  

6 (0) 

195 C2-193 Viborg bisp 21. juni 

1578 

Christen Jensen, præst til Junget, hans åbne brev, Mdlxxviij lør-

dag næst før Sct. Hans dag midsommer, at han en tid lang var 

præst i Thise og Grættrup kirke og boede i den gård, hvor nu 

Christen Christensen påbor. 

1 (1) 

196 C2-193 Viborg bisp 22. maj 

1584 

Christen Villadsen, i Kilskov, kirkeværge i Thise m.fl.s brev, 

1584 Vor Herres Legemes dag, at Christen Christensen i Græt-

trup, sognepræst, fik vidne om præstegården til Thise og Grættrup 

før Grættrup kirke blev nedbrudt og om flere præster, der var 

flyttet fra det ringe sogn, bl.a. til Roslev og Farsø.  

6 (6) 

197 C2-193 Viborg bisp 3. maj 

1584 

Thamis Pedersen, præst i Blæres brev, Mdlxxxiiij søndag næst 

efter Philippi et Jacobi, at hans salige far Peder Thamisen var 

præst i Thise og Grættrup og boede i den gård, som nu Hr. Chri-

sten Christensen ibor, men flyttede til Farsø, da kaldet var ringe. 

1 (1) 

198 C2-193 Viborg bisp 28. maj 

1584 

Hr. Søren Ibsen præst i Roslevs brev, søndag før Kristi himmel-

fartsdag 1584, at da Hr. Peder Thamisen flyttede til Farsø fra 

Grættrup og Thise, skulle han selv have været præst der, men 

afslog det, da kaldet var ringe. 

1 (1) 

199 C2-195 Viborg bisp 30. juli 

1580 

Niels Bertelsen i Dragsgård, Peder Bloch i Gerholm, m.fl.s vidne 

MDLXXX søndag efter Olai regis, som var 30. juli, at de, her-

redsprovst Poul Pedersen og menige sognefolk var forsamlet i 

Bælum kirke for at vælge en præst, og da de havde hørt Jesper 

Pedersens prædiken, valgte de ham. 

 8 (0) 
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200 C2-196 Viborg bisp 21. sept. 

1567 

 

 

Keld Juel, superintendent i Viborg Stift og flere kannikkers vidne, 

Mdlxvij dagen før Sct. Mauritius dag, at de har set lensmand på 

Aalborghus, Axel Juul til Villestrups brev, Mdlj Sct. Frans dag, at 

der ikke var en degnebolig i Skørping, men at han udlagde Skør-

ping kirkes bol beboet af Palle Nielsen hertil. 

 

6 (6) 

    ÆSKE 5  

201-

217 

   Oversprunget, regest foreligger  

218 C1-56 Aalborg bisp 10. jan.  

1559 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at der skal ringes fra kl 10-12 i alle kirker i.f.m. Christian 

3. begravelse mandag næst efter søndag Invocavit. 

1 (1) 

219 C1-56 Aalborg bisp 4. marts 

1559 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift om afholdelse af bededage med reference til doktor Peder 

Palladius’ brev. 

1 (1) 

220 C1-56 Aalborg bisp 9. maj 

1559 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at han og hertugerne Hans og Adolf, hans farbrødre, vil 

gøre et togt til Ditmarsken og befaler, at der skal holdes bededag 

mandag, tirsdag og onsdag 29., 30. og 31. maj i stiftet, at de må 

sejre. 

1 (1) 

221 C1-56 Aalborg bisp 29. marts  

1560 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, med befaling om at møde på Aarhusgård søndag Quasimo-

dogeniti.  

1 (1) 

222 C1-56 Aalborg bisp 5. jan 

1561 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om at holde bededag mandag, tirsdag og onsdag efter Kyn-

delmisse. 

1 (1) 

223 C1-56 Aalborg bisp 6. maj 

1561 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at Jens Jensen i Gettrup må ægte kvinden Maren Mads-

datter i Vadsholt, som han havde beligget, selv om han tidligere 

havde beligget en anden kvinde.  

1 (0) 

224 C1-56 Aalborg bisp 1. jan. 

1562  

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift om danske bøger, som er trykt i Tyskland og kunne være 

imod religionen. Han skal tilse, at der kun sælges bøger, trykt i 

København og forud er gennemset af de højlærde. 

1 (0) 

225 C1-56 Aalborg bisp 2. feb. 

1562 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om afholdelse af bededage efter superintendent i Sjælland, 

Hans Albrechtsens skrivelse. 

1 (1) 

226 C1-56 Aalborg bisp 3. juni 

1563 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Aalborg 

Stift Stift om afholdelse af bededage 12., 13. og 14. juli. 

1 (1) 

227 C1-56 Aalborg bisp 9. maj 

1564 

Frederik 2.s brev til riddermændsmænd, fruer og jomfruer, at der 

har været forsømmelighed med deltagelse i de til superintenden-

derne meddelte påbud om bededage. Han beder dem besøge kir-

kerne, når der afholdes bededage. 

1 (1) 

228 C1-56 Aalborg bisp 5. maj 

1564 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at han har ladet beramme bededage i hele riget mandag, 

tirsdag og onsdag efter næst efter Trefoldigheds søndag. 

1 (1) 

229 C1-56 Aalborg bisp 28. feb. 

1566 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, om præster, der foretager begravelser i sogne, som de 

ikke er forlenet med. Han forbyder dette under straf efter Ordi-

nantsen.  

1 (1) 

230 C1-56 Aalborg bisp 24. april  

1566 

Frederik 2. indskærper riddermændsmænd, fruer og jomfruer, 

købstadsmænd, bønder og menige almue i Vendelbo Stift, at de 

skal deltage i bededage, som han har pålagt via superintendenten, 

da der har været forsømmelighed hermed. 

1 (1) 

231 C1-56 Aalborg bisp 24. april  

1566 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at både adel og ikke adelige skal deltage i pålagte bededage. 

1 (1) 

232 C1-56 Aalborg bisp 12. okt. 

1566 

Frederik 2. indskærper riddermændsmænd, fruer og jomfruer, 

købstadsmænd, bønder og menige almue i Vendelbo Stift, at de 

1 (1) 
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skal deltage i bededage, som han har pålagt via superintendenten, 

når sognepræsten indkalder hertil 

233 C1-56 Aalborg bisp 27. sept. 

1566 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om afholdelse af bededage med henvisning til et vedlagt 

åbent brev til adel og ikke adelige.  

1 (1) 

234 C1-56 Aalborg bisp 6. april 

1567 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift med henvisning til et hoslagt brev om almuens tiender, som 

han skal lade sognepræsterne forkynde for almuen. 

1 (0) 

235 C1-56 Aalborg bisp 7. jan.  

1567 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at hans skal meddele præsterne, at almuen ved hver prædi-

ken skal bede en bøn for kongens svoger, kurfysten af Saxen, og 

kongens søster, i anledning af svogerens krig med sine naboer.  

1 (1) 

236 C1-56 Aalborg bisp 6. april 

1567 

Frederik 2.s brev til bønder og menige almue om deres manglen-

de eller uredelige betaling af tiende. Han indskærper, at de skal 

betale efter Ordinantsen og ellers vil blive straffet af lensmanden.  

1 (0) 

237 C1-56 Aalborg bisp 11.dec. 

1567 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at feltøverste Daniel Rantzov og marsk Frands Brocken-

huus har meddelt, at de har slået fjenderne, hvorfor han skal med-

dele præsterne, at der skal holdes taksigelsesgudstjeneste. 

1 (1) 

238 C1-56 Aalborg bisp 13. jan 

1568 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, om stridigheder mellem sognepræsterne og kapellanerne. 

Han indskærper, at Ordinantsen skal holdes efter, hvad der er skik 

i Vor Frue Kirke i København. 

1 (0) 

239 C1-56 Aalborg bisp 7. okt. 

1568 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen (Mortensen) i Vendel-

bo Stift, at han skal give Hr. Oluf Brun, som har været skibspræst 

på kongens orlogsskibe i et år, et kald, når et sådant bliver ledigt. 

1 (0) 

240 C1-56 Aalborg bisp 20. april 

1569 

Frederik 2.s befaler adel, biskopper, præster, borgmestre og råd-

mænd, borgere, herredsfogeder og bønder at møde i Viborg man-

dag næste efter søndag Jucunditatis, som er den 16. maj. Erik 

Podebusk bekræfter med sit segl, at han har modtaget dette brev. 

1 (1) 

241 C1-56 Aalborg bisp 5. sept.  

1569 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om afholdelse af bededage. 

1 (1) 

242 C1-56 Aalborg bisp 5. nov.  

1569 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at Hans Tamesen, sognepræst i Vor Frue Kirke i Køben-

havn, har udgivet en ny salmebog, som skal købes til kirkerne.   

1 (0) 

243 C1-56 Aalborg bisp 20. jan. 

1570 

Frederik 2.s brev til superintendent, provster og præster i Vendel-

bo Stift, at de skal møde i København søndag den 26. februar. 

1 (1) 

244 C1-56 Aalborg bisp 4. marts 

1570 

Frederik 2.s brev til superintendent, provster og præster i Vendel-

bo Stift, at han nødes til at beholde krigsknægtene og beder om 

penge hertil, da den svenske konge ikke har holdt fredsaftalen. 

Superintendenten skal optegne, hvad folk frivilligt vil give. 

1 (1) 

245 C1-56 Aalborg bisp 5. dec.  

1570 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at han skal give Hr. Mads Pedersen, (påskrift: født i Villers-

lev) som har været skibspræst på kongens orlogsskibe, et kald, 

når et sådant bliver ledigt. 

1 (1) 

246 C1-56 Aalborg bisp 16. dec.  

1570 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift. Da krigen med svenskerne er slut og kongen skal betale 

krigsfolket, beder han om at provster og præster i Vendelbo Stifts 

frivillige hjælp til udgifterne indbetales til renteskriveren. 

1 (1) 

247 C1-56 Aalborg bisp 28. dec. 

1570 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om udlændinge, som kommer ind i riget, at der skal opsættes 

et mandat på kirkedørene i.h.t et brev, som Poul Madsen, superin-

tendent i Sjælland har tilsendt.  

1 (1) 

248 C1-56 Aalborg bisp 22. sept. 

1571 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Borringholm i Ven-

delbo Stift, at han skal give Hr. Thomas Markussen, som har 

været skibspræst på kongens orlogsskibe og blev taget til fange, 

et kald, når et sådant bliver ledigt. 

1 (1) 

249 C1-56 Aalborg bisp 2. jan. Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 1 (1) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

1573 Stift, at der er dyrtid og mange husarme og fattige, der intet har. 

Han beder om, at præsterne opregner antallet.  

250 C1-56 Aalborg bisp 16. okt.  

1573 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at Jens Christensen, der i lang tid har været kapellan i stiftet 

og i nogle år studeret udenlands, har bedt kongen om et kald, 

hvilket skal gives ham, når der et ledigt. 

1 (1) 
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251 C1-56 Aalborg bisp 26. juni 

1574 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, om udenlandsk almue, der beder i kirkerne og om overhol-

delse af den Augsburgske Konfession.  

1 (1) 

252 C1-56 Aalborg bisp 14. juli 

1574 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om forbud mod omløbende tiggere og herredsprovsters op-

tælling heraf.  

1 (1) 

253 C1-56 Aalborg bisp 9. sept. 

1574 

Kopi af Frederik 2.s brev, at Mariager Kloster og Vitskøl Kloster 

efter nyordningen ikke har jus patronatus, men at den tilkom 

bønderne i sognene, som også skulle forsyne præsterne med præ-

stegårde. Påskrift med segl, at to kannikker og skolemesteren i 

Viborg har set brevet 1588. 

3 (3) 

254 C1-56 Aalborg bisp 20. aug. 

1574 

Kopi af Frederik 2.s brev, at sogne indenfor 2 mil fra købsteder i 

Fyns Stift skal have sognedegne af skolerne i købstæderne.  
0 

255 C1-56 Aalborg bisp 5. jan. 

1575 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at han skal tilsende renteriet de kvitteringer på præsteskat 

Philippi et Jacobi 1568 og jul 1570, som Sidsel Oxe, Erik Pode-

busks efterleverske, beretter, at han er i besiddelse af. 

1 (1) 

256 C1-56 Aalborg bisp 3. april 

1576 

Kopi af Frederik 2.s brev, at kongen har erfaret, at adelsbegravel-

ser som en uskik undertiden først sker efter tre måneder, underti-

den med store omkostninger og fastsætter i den anledning nærme-

re bestemmelser.    

0 

257 C1-56 Aalborg bisp 3. april 

1576 

Kopi af Frederik 2.s bestemmelser om adelsbegravelser.    0 

258 C1-56 Aalborg bisp 15. maj 

1576 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om tyske bøger, der udgives på dansk og trykkes uden forud 

at være gennemset af de lærde ved Københavns Universitet efter 

forordningen herom. Forordningen indskærpes. 

1 (0) 

259 C1-56 Aalborg bisp 15. maj 

1576 

Frederik 2.s forbud om import af tyske bøger, der udgives på 

dansk og trykkes i udlandet uden forud at være gennemset af de 

lærde ved Københavns Universitet. 

1 (1) 

260 C1-56 Aalborg bisp 20. nov. 

1577 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om afholdelse af bededag 27. januar 1578. 
1 (1) 

261 C1-56 Aalborg bisp 9. juli 

1578 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om ringning ved begravelser i købstæderne og på landet i 

Nørrejylland. 

1 (1) 

262 C1-56 Aalborg bisp 27. aug. 

1578 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at kongen ofte opsøges af skibspræster, der vil have et kald, 

men at superintendenten kun må ordinere nogen, der har et kald.  

1 (1) 

263 C1-56 Aalborg bisp Udateret, 

ca. 1578 

Brev til kongen fra Mads Pedersen, der var skibspræst og blev 

kapellan i Sønderhå, Snedsted og Hørsted sogn og blev gift med 

præstens datter. Da præsten døde for 2 år siden kaldte, bønderne 

ham, men kongen har nu kaldet en præst, som Karen Gyldenstjer-

ne uddrev af Bedsted sogn.  

0 

264 C1-56 Aalborg bisp 11. marts 

1578 

Mads Pedersen åbne brev, at han 1578 tirsdag efter Midfaste i 

Aalborg blev eksamineret af Jørgen Mortensen, superintendent i 

Vendelbo Stift og fik lov til at forblive som præst i Sønderhå. 

1 (0) 

265 C1-56 Aalborg bisp 8. april 

1579 

Frederik 2.s befaler superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at møde i København Sct. Hans midsommer, for at drøfte 

love for ægteskabssager, da sådanne mangler og voldsomme 

ægtemænd og ægteskabssvigere derfor ikke kan dømmes 

1 (1) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

266A C1-56 Aalborg bisp 28. juni 

1579 

Kopi af Frederik 2.s brev til superintendenterne, som er forsamlet 

i København, om udfærdigelse af nogle artikler i ægteskabslove-

ne og nogle provster og om præsters forargelige levned, som 

superintendenterne skulle have indseende med. 

 

 

0 

266B C1-56 Aalborg bisp 19. april 

1579 

Kopi af Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i 

Vendelbo Stift, at Mads Pedersen, der i 8 år var kapellan hos hr. 

Christen i Sønderhå, Snedsted og Hørsted sogn, skal være præst 

her uanset kongen tidligere havde kaldt Niels Svendsen. Se nr. 

263. 

1 (1) 

267 C1-56 Aalborg bisp 28. juni 

1579 

En af superintendenten i Sjælland Poul Madsen underskrevet kopi 

af Frederik 2.s brev til superintendenterne, se nr. 266A. 
0 

268 C1-56 Aalborg bisp 28. juni 

1579 

En af Jacob Jensen Holm underskrevet kopi af Frederik 2.s brev 

til superintendenterne, se nr. 266A. 
0 

269 C1-56 Aalborg bisp 10. feb. 

1580 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om at prædikener og gudstjenester skal være fra kl 8-10. 
1 (1) 

270 C1-56 Aalborg bisp 7. juni 

1580 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om, hvad der skal gøres ved adelens og almuens boleri og 

skørlevned. 

1 (1) 

271 C1-56 Aalborg bisp 8. juli 

1580 

Jørgen Lauridsen Riber, præst i Thisted, provst i Hindborg 

herred og flere præsters underskrevne vidne, at de har set 

kongens brev, Koldinghus 11. juni dette år, om skørlevned og 

bolskab. 

0 

272 C1-56 Aalborg bisp 7. juli  

1580 

Niels Morsing, præst i Bodum og provst i Refs herred, Keld 

Lauridsen, præst i Vestervig m.fl. præsters åbne brev, at de har 

set kongens brev, Koldinghus 11. juni 1580 om skørlevned og 

bolskab. 

5 

273 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

Christoffer Bang, provst i Hassing herred, m.fl. præsters åbne 

brev, at superintendent Jørgen Mortensen har overgivet dem en 

uforfalsket kopi af kongens brev, Koldinghus 11. juni 1580 om 

skørlevned og bolskab.  

8 (8) 

274 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift om forbud mod bogen Opus Concordia. 

1 (1) 

275 C1-56 Aalborg bisp 5. aug. 

1580 

En af Christen Mørk, præst i Hammer og provst i Kær herred, og 

flere præster beseglet kopi af Frederik 2.s forbud af 24. juli 1580 

mod bogen Opus Concordia. 

7 (7) 

276 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

En af Niels Pedersen, præst i Bjergby og provst i Horns herred, 

og flere præster beseglet kopi af Frederik 2.s forbud af 24. juli 

1580 mod bogen Opus Concordia. 

7 (7) 

277 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

En af præsterne i Han herred beseglet kopi af Frederik 2.s forbud 

af 24. juli 1580 mod bogen Opus Concordia. 
14 

(14) 

278 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

En af Jesper Iversen, præst i Hundstrup og provst i Hillerslev 

herred, og flere præster beseglet kopi af Frederik 2.s forbud af 24. 

juli 1580 mod bogen Opus Concordia. 

10 

(8) 

279 C1-56 Aalborg bisp 17. aug. 

1580 

En af præsterne i Hundborg herred beseglet kopi af Frederik 2.s 

forbud af 24. juli 1580 mod bogen Opus Concordia. 
6 (6) 

280 C1-56 Aalborg bisp 15. aug 

1580 

En af præsterne i Hassing herred beseglet kopi af Frederik 2.s 

forbud af 24. juli 1580 mod bogen Opus Concordia.  
9 (9) 

281 C1-56 Aalborg bisp 15. aug 

1580 

En af Niels Morsing, præst i Boddum og provst i Refs herred, og 

flere præster beseglet kopi af Frederik 2.s forbud af 24. juli 1580 

mod bogen Opus Concordia 

6 (6) 

282 C1-56 Aalborg bisp 11. aug. 

1580 

En af præsterne i Morsø Sønder herred beseglet kopi af Frederik 

2.s forbud af 24. juli 1580 mod bogen Opus Concordia.  

9 

(9) 

283 C1-56 Aalborg bisp 24. juli 

1580 

En af præsterne i Morsø (?Nørre herred) beseglet kopi af Frederik 

2.s forbud af 24. juli 1580 mod bogen Opus Concordia.   
14 

(12) 

284 C1-56 Aalborg bisp 19. juni 

1582 

Kopi af Frederik 2.s brev til Bjørn Andersen, lensmand på Aal-

borghus og superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo Stift om 

1 (1) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 
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Embede Dato Regest Segl 

ægteskabssager, som indstævnes for Kapitler og Consistorius.  

285 C1-56 Aalborg bisp 19. juli 

1582 

Kopi af Frederik 2.s brev, at hans lensmænd skal have kirker, 

præster og degne, kirketjenere og præstegårde i forsvar, og at jus 

patronatus overgår til sognenes bønder.  

 

0  

286 C1-56 Aalborg bisp 10. jan. 

1584 

Frederik 2.s befaling, at herredsprovster og præster skal møde i 

Viborg mandag efter Hellig Trefoldigheds søndag, den 20. juni, 

hvor hans søn prins Christian skal hyldes som udvalgt konge.  

1 (1) 

287 C1-56 Aalborg bisp 6. dec. 

1584 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at han skal give Søren Nielsen, som var stillet et kald som 

herredsprovst i Vendsyssel i udsigt, et kald, når et er ledigt, idet 

kongen havde givet et ledigt kald til Oluf Krag. 

1 (1) 

288 C1-56 Aalborg bisp 10. jan 

1584 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at selv og to sognepræster af Aalborg købstad skal være til 

stede i Viborg mandag efter Hellig Trefoldigheds søndag ved 

hyldningen af kongens søn prins Christian. Ligeledes skal to 

præster af hvert herred møde med fuldmagt fra de øvrige. 

1 (1) 

289 C1-56 Aalborg bisp 4. feb. 

1584 

Frederik 2.s brev til superintendent Jørgen Mortensen i Vendelbo 

Stift, at han skal indsende register over alle herreder, hvor kon-

gens brev om fremmøde ved hyldning af hans søn prins Christian 

er forkyndt. 

1 (0) 

290 C1-56 Aalborg bisp 26. juli 

1586 

Kannikker Hans Pedersen og Peder Høegs brev, at de har set  

Frederik 2.s brev af 6. juni 1586 med befaling til lensmænd med 

gejstlig jurisdisktion om at undersøge kirkernes brøstfældighed. 

2 (2) 

291 C1-56 Aalborg bisp 5. april 

1588 

Niels Kaas, Christoffer Valkendorf og Arild Hvitfeldts brev til 

superintendent Jacob Jensen i Vendelbo Stift, at kongen er død og 

at dronningen har ønsket, at der i alle kirker hver dag ringes en 

halv time ved middagstid, indtil kongen er begravet. 

3 (3) 

292 C1-56 Aalborg bisp 16. april 

1588 

Niels Kaas, Peder Munk, Jørgen Rosenkrantz og Christoffer Val-

kendorfs brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo Stift, at 

kongen skal begraves i Roskilde Domkirke 5. juni, og at der i alle 

kirker denne dag skal ringes fra kl 10-12. 

4 (4) 

293 C1-56 Aalborg bisp 19. maj 

1588 

Niels Kaas og Christoffer Valkendorfs brev til superintendent 

Jacob Jensen i Vendelbo Stift, om afholdelse af gudstjenester 

i.f.m., at kongen begraves i Roskilde Domkirke 5. juni. 

1 (1) 

294 C1-56 Aalborg bisp 10. juli 

1588 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at præster og skolemestre skal forholde sig efter den Augs-

burgske Konfession. Medunderskrevet af 4 rigsråder. 

1 (1) 

295 C1-56 Aalborg bisp 10. juli 

1588 

En af Oluf Kragh og flere andre præster underskreven kopi af 

Christian 4.s brev af 10. juli 1588 om, at præster og skolemestre 

skal forholde sig efter den Augsburgske Konfession. Udateret. 

0 

296 C1-56 Aalborg bisp 10.juli 

1588 

En af Peder Pedersen, præst i Tødsø og provst i Nørre herred og  

8 præster underskreven kopi af Christian 4.s brev af 10. juli 1588 

om, at præster og skolemestre skal forholde sig efter den Augs-

burgske Konfession. Udateret. 

0 

297 C1-56 Aalborg bisp 5. okt. 

1588 

En af Niels Pedersen, præst i Bjergby og  flere præster 

underskreven kopi af Christian 4.s brev af 10. juli 1588 om, at 

præster og skolemestre skal forholde sig efter den Augsburgske 

Konfession.  

0 

298 C1-56 Aalborg bisp 10. juli 

1588 

En af Christen Keldsen, Morten Jensen, Laurids Bertelsen og 

flere andre præster underskreven kopi af Christian 4.s brev af 10. 

juli 1588 om, at præster og skolemestre skal forholde sig efter den 

Augsburgske Konfession. Udateret. 

0 

299 C1-56 Aalborg bisp 15.-16. 

aug. 

1588 

En af præster i Hillserslev herred 15. og 16. aug. underskreven 

kopi af Christian 4.s brev af 10. juli 1588 om, at præster og sko-

lemestre skal forholde sig efter den Augsburgske Konfession.  

0 

300 C1-56 Aalborg bisp 16. aug. 

1588 

En af Franciscus Christensen, Nicolaus Johannis, Andreas 

Bartholomei og flere andre (præster) underskreven kopi af Chri-

0 
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stian 4.s brev af 10. juli 1588 om, at præster og skolemestre skal 

forholde sig efter den Augsburgske Konfession. 
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301 C1-56 Aalborg bisp 22. aug. 

1588 

En af Martinus Laurentjus, Claus Nicolaj og flere andre præster 

underskreven kopi af Christian 4.s brev af 10. juli 1588 om, at 

præster og skolemestre skal forholde sig efter den Augsburgske 

Konfession.  

 

302 C1-56 Aalborg bisp 16. aug. 

1589 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at der fra prædikestolen i kirkerne skal bedes for, at kongens 

søster Annas rejse med orlogsskib til bryllup med kong Jacob af 

Skotland ikke rammes af storm, grundstødning og andet.  Under-

skrevet af 4 rigsråder. 

1 (1) 

303 C1-56 Aalborg bisp 12. sept. 

1590 

En af Ove Lunge og Hack Ulfstand underskreven kopi af Christi-

an 4.s brev af 18. aug. 1590 om forbud mod ulovligt forprang 

med korn og andet købmandsskab, som praktiseres af både adel, 

formuende præster, fogeder, skrivere og bønderdrenge, købstæ-

derne og kronens told til skade.    

0 

304 C1-56 Aalborg bisp 16. maj  

1591 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at han agter at lade sig hylde i Norge og beder om, at alle 

provster og præster indkaldes og instrueres om at gøre bøn for at 

hyldningen lykkes.  

1 (1) 

305 C1-56 Aalborg bisp 2. marts 

1592 

Kopi af Christian 4.s brev, at han beder sine undersåtter for en 

billig penge at sælge gamle klude til Thyge Brahe til Knudstrup, 

der har indrettet en papirmølle på Hven, og mangler klude hertil. 

0 

306 C1-56 Aalborg bisp 20. maj 

1592 

Kopi af Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Ven-

delbo Stift, at han skal afskaffe den skik, at præster tager betaling 

eller gaver for at begrave folk. 

0 

307 C1-56 Aalborg bisp 26. juni 

1592 

Kopier af nr. 305. Kopi af 306 med påtegning om, at sjælegaver 

er afskaffet, samt underskrifter, dateret 26. juni til 7. juli, af en 

række præster, bl.a. i Lørslev og Ørum, at de har set dette brev.  

0 

308 C1-56 Aalborg bisp 20. maj 

1592 

Kopi af Christian 4.s brev, at han har bedt superintendent Jacob 

Jensen i Vendelbo Stift om at afskaffe den skik, at præster tager 

betaling eller gaver for at begrave folk. 

0 

309 C1-56 Aalborg bisp 25. juni  

1592 

Kopier af nr. 306 med underskrifter, dateret 25. - 27. juni, af 

præsterne Hans Nielsen i Saltum og Hune, Hr. Oluf i Jetsmark og 

Knud Pallesen, at de har set dette brev. Kopi af nr. 305. 

0 

310 C1-56 Aalborg bisp 23. juni 

1592 

Kopi af nr. 306 med underskrifter af Hans Ibsen, sognepræst i 

Vor Frue Kirke i Aalborg, Ambrosius Hansen Wulcher medtjener 

sst. og Søren Nielsen, at de har set dette brev. 

0 

311 C1-56 Aalborg bisp 25. juni 

1592 

Kopi af nr. 306 med underskrifter, dateret 25. juni -1. juli, af 

præsterne Olaus Andrea Kragius, Jacob Nielsen, m.fl. at de har 

set dette brev. Kopi af nr. 305. 

0 

312 C1-56 Aalborg bisp 13. maj 

1592 

Kopi af rettertingsdom 13. maj 1592 mellem Ermegard Gylden-

stjerne og hendes mands slægtninge om hendes søn med afdøde 

Truid Bjørn var dødfødt, eller var levendefødt og døde senere og 

hun dermed kunne arve ham.  

0 

313 C1-56 Aalborg bisp 22. feb. 

1593 

Kopi af Christian 4.s brev, om forbud mod at præster køber deres 

kald, under deres kalds fortabelse. Hvis nogen tager mod betaling 

for et kald, skal de bøde det dobbelte til nærmeste hospital. 

0 

314 C1-56 Aalborg bisp 31. juli 

1593 

En af Christen Staffensen, sognepræst i Aalborg, Henrik Chri-

stensen og Niels Skriver, borgmestre, sst. beseglet kopi af Chri-

stian 4.s brev af 9. juli 1593 om bøndernes uvilje mod at betale 

tiende, præster og kirker til skade. Det indskærpes, at de skal 

betale efter Recessen og Ordinantsen. 

3 (3) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

315 C1-56 Aalborg bisp 31. juli 

1593 

En af Christen Staffensen, sognepræst i Aalborg, Henrik Chri-

stensen og Niels Skriver, borgmestre sst. beseglet kopi af Christi-

an 4.s brev af 10. juli 1593 til superintendenten i Vendelbo Stift, 

at han skal sikre, at degnen eller sognemændene ringer i kirkerne 

morgen og aften. 

3 (3) 

316 C1-56 Aalborg bisp 8. april 

1594 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at han skal drage på visitats i skolerne. 

1 (1) 

317 C1-56 Aalborg bisp 7. juli 

1594 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at han skal give Hr. Jens Nielsen, som har været syg i 12 år 

og frataget sit kald, og ikke kan forsørge sin familie, et kald, når 

der er et ledigt. 

1 (0) 

318 C1-56 Aalborg bisp 4. dec. 

1594 

Christian 4. befaler lensmand Ludvig Munk på Ørum Slot og 

superintendent Jacob Jensen i Vendelbo Stift at undersøge, om 

der er hold Jacob Lykke til Tanderups krav om afsættelse af præ-

sten i hans sogn grundet forargeligt levned med kvinder.  

1 (0) 

319 C1-56 Aalborg bisp 22. jan 

1595 

Kopi af Ludvig Munk på Ørum Slot og superintendent Jacob 

Jensen i Vendelbo Stifts brev til kongen om undersøgelse af præ-

sten i Bested og Grurup Mads Christensens levned, se nr. 318. 

0 

320 C1-56 Aalborg bisp 10. maj 

1595 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at han skal give det første ledige kald til Mads Christensen, 

som er blevet frataget sit kald, hvis han ellers befindes dygtig og 

ikke handler imod Ordinantsen. Se nr. 319.  

1 (1) 

321 C1-56 Aalborg bisp 31. maj 

1595 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at han skal undersøge, om Hans Lauridsen, fordum præst i 

Elling og Tolne, er duelig til et kald, og hvis så da give ham det 

første ledige. 

1 (1) 

322 C1-56 Aalborg bisp 1597 Kopi af Hans Lauridsen Hvid, fordum præst i Elling og Tolne, 

hans brev til Christian 4. med henvisning til superintendent Jacob 

Jensen Holm i Vendelbo Stifts løfte om et kald. Udateret.  

0 

323 C1-56 Aalborg bisp 1. april 

1597 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo 

Stift, at Niels Olufsen må efterfølge sin afdøde far, uanset at han i 

sin ungdom har beligget et kvindfolk, da han var sin fars kapel-

lan, men nu har ægtet en ærlig præstemands datter. 

1 (1) 

324 C1-56 Aalborg bisp 28. jan 

1598 

Christian 4.s brev til superintendent Jacob Jensen i Vendelbo Stift 

om den bøn, der efter prædiken i kirkerne skal bedes for kongen, 

hans gemal og slægt. 

1 (1) 

    ÆSKE 8  

325 C2-196 Viborg bisp 13. juli 

1574 

Vidne udstedt af 28 mænd af Fræer sogn, MargaretaVirginis dag 

Mdlxxiiij, at de årligt ville give 22 tønder hammelt korn, halvt 

rug og halvt byg, til kirken at den kan bygges og forbedres, men 

de ville selv beholde kirkens anpart af tienden.  

28 

(28) 

326 C2-196 Viborg bisp 20. jan 

1584 

Frederik 2.s brev til Peder Tøgersen, superintendent i Viborg 

Stift, at han skal give Skørping kald til Hr. Jens Andersen, som 

som har været medtjener i Guds ord der, hvis kaldet er ledigt og 

han er duelig, men ellers et andet kald. 

1 (0) 

327 C2-196 Viborg bisp 23. jan. 

1579 

Jens Christensens brev, at Peder Tøgersen, superintendent i Vi-

borg Stift har samtykt, at han må blive ret pastor og sjælesørger i 

Skibsted, Bælum og Lyngby sogne, og at Jesper Pedersen, der i 

har i lang tid været medtjener der, skal beholde nogle indtægter. 

1 (0) 

328 C2-196 Viborg bisp 17. okt. 

1559 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af Niels Bertelsen i Drags-

gård, den dag dommer, m.fl., tirsdag før Lucas evang. dag, at 

Peder Jude i Tersted på kongens vegne fik vidne om et sande-

mændstov som Hr. Christen Smed i Sønder Kongerslev opkræve-

de om skel mellem Randrup og Refbjerg. 

7 (7) 

329 C2-196 Viborg bisp 14. nov. 

1559 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af Peder Simonsen i Hor-

sens, den dag dommer, m.fl., tirsdag efter Martini, at Peder Jude i 

Tersted på kongens vegne fik vidne om et et markskel mellem 

Randrup og Refbjerg som 12 mænd havde afsagt. 

4 (4) 
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Arkiv- 
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330 C2-196 Viborg bisp 28. nov. 

1559 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af Niels Ibsen i Lyngby, 

den dag dommer, m.fl., tirsdag før Andreas apostolus, at Peder 

Jude i Tersted på kongens vegne fik vidne om Hr. Christen Smed 

i Sønder Kongerslev m.fl.s vidne om pløjning hen over et skel.  

3 (3) 

331 C2-196 Viborg bisp 13. feb. 

1560 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af Christen Madsen i Søn-

der Kongerslev, den dag dommer, m.fl., tirsdag efter søndag 

Quadragesima, at Peder Jude i Tersted på kongens vegne fik 

vidne om et vidne om pløjning hen over et skel mellem Randrup 

og Refbjerg. 

3 (3) 

332 C2-198 Viborg bisp 16. nov. 

1562 

Tingsvidne udstedt af Jens Libbert, herredsfoged i Rødding og 

Hindborg herred, Christen Brun, provst i Nørre og Harre herred 

m.fl. præster og Hans Lauridsen, slotsskriver på Hald, Mdlxij 

mandag efter Martinus Epi. dag, at Keld Juel, superintendent i 

Viborg Stift, havde stævnet Erik Lauridsen, sognepræst Håsum 

ang. nogle onde ord og hans embedsførelse.  

11 

(0) 

333 C2-198 Viborg bisp 13. juli  

1571 

Vidne udstedt af Peder Juul, præst i Skive, provst i Hindborg og 

Rødding herred m.fl. præster, Mdlxxj, tirsdag før Margareta 

virginis, at Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift tilbød 

sognemændene i Håsum og Ramsing en anden præst end Erik 

Lauridsen, indtil der var faldet (kapitels)dom, men at de afslog. 

9 (9) 

334 C2-198 Viborg bisp 24. maj 

1573 

Kopi af Frederik 2. brev, (til bispen i Viborg) at Hr. Erik, sogne-

præst i Håsum skal gives et nyt kald, uanset at herredagen i hans 

strid med Gregers Ulfstand til Vosborg og Erik Krabbes sønner 

på Bustrup har dømt, at han kunne beholde kaldet.   

0 

335 C2-200 Viborg bisp 24. maj 

1564 

Kopi af Otto Brahe, lensmand på Aalborghus, og kapitlets dom 

Mdlxiiij Tamperonsdag efter pinse, at præsten Mads Sørensen i 

Rostrup, der havde beligget Christen Nielsens hustru Kirsten 

Jensdatter i Stenstrup, fradømtes sit embede. 

4 (4) 

336 C2-200 Viborg bisp 30. maj  

1564 

Søren Lauridsen, Søren Christensen og Laurids Mouridsen i Lille 

Ardens vidne, Mdlxiiij tirsdag efter Hellig Trefoldigheds søndag, 

at de efter sognepræst Jens Pedersen i Astrups ønske afhørte Hr. 

Mads Sørensen i Rostrups hustru Anne Nielsdatter, som sagde at 

Hr. Mads havde været voldelig mod hende, siden han var i retten. 

3 (3) 

337 C2-202 Viborg bisp 9. nov 

1562 

Tingsvidne af Hornum herred, Mdlxij mandag før Martini, Jens 

Christensen i Svenstrup, den tid dommer m.fl.s vidne, at Hr. An-

ders Ged i Kirketerp, fik vidne, at sandmænd kundgjorde deres 

tov om markskel omkring Kirketerp præstegård.  

10 

(10) 

338 C2-202 Viborg bisp 13. aug. 

1571 

Tingsvidne af Hornum herred udstedt Mdlxxj mandag efter Sct. 

Laurisse dag af herredsfoged Christen Jensen i Suldrup m.fl., at 

Hr. Anders Ged fik vidne om Kirketerp præstegårds markskel.   

5 (5) 

339 C2-202 Viborg bisp 18. juni 

1571 

Tingsvidne af Hornum herred udstedt 1571 mandag før Sct. Hans 

af herredsfoged Christen Jensen i Suldrup, herredsskriver Niels 

Poulsen m.fl., at Hr. Anders Ged kundgjorde sin endelsmark til 

Kirketerp præstegård.   

4 (4) 

340 C2-202 Viborg bisp 5. juli 

1578 

Viborg landstings dom Mdlxxviij lørdag den 5. juli mellem lens-

mand Jens Kaas på Aalborghus og Hr. Søren og Hr. Laurids Grøn 

i Hornum om en endel på Hornum mark. Der nævnes lovhævd af 

Aars herredsting 1511, landstingsdomme 1541 og 1571. 

3 (1) 

341 C2-204 Viborg bisp 7. april 

1573 

Anne Lykke, salig ridder Otto Krumpens efterleverske til 

Demstrups stedsmålsbrev på det jord, som ligger østen og sønden 

til præstegården i Brandstrup (i Middelsom herred). 

1 (1) 

342 C2-204 Viborg bisp 5. juni 

1578 

Tingsvidne af Middelsom herred om rebning af Brandstrup mark 

og præstens lod, udstedt af herredsfoged Christen Søren i Brand-

strup m.fl.  

4 (4) 

343 C2-204 Viborg bisp 24. jan. 

1569 

Sognevidne af Vinkel kirkegård, Mdlxix søndag før Sct. Pauli 

conversio om Vinkel kirkeskov. 

4 (4) 

344 C2-204 Viborg bisp 7. aug. 

1576 

Tingsvidne af Sønderlyng herredsting, 1576 tirsdag før Laurenti 

dag, udstedt af herredsfoged Laurids Pedersen i Ørum, at Niels 

Joensen, lensmand på Hald, tiltalte Hr. Jens Christensen i Øster 

1 (1) 



Løbe
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Velling ang. en mark i Helstrup. 

 

 

345 C2-204 Viborg bisp 6. aug. 

1566 

Tingsvidne af Velling birketing, Mdlxvj tirsdag før Sct. Laurisses 

dag, udstedt af birkefoged Anders Jensen i Vellinggård m.fl., om 

sognepræst Niels Trogilsen i Øster Vellings eng til præstegården, 

ved Nørreå som blev utjenlig p.g.a. opstemning ved Fladbro. 

3 (3) 

346 C2-204 Viborg bisp 27. juli 

1568 

Tingsvidne af Øster Velling birketing, Mdlxviij tirsdag før Sct. 

Oluf Konges dag, udstedt af birkefoged Anders Jensen i Velling-

gård m.fl., at sognepræst og provst Niels Trogilsen i Øster Vel-

ling fik vidne om et vidne om veje gennem Øster Velling. 

3 (1) 

347 C2-204 Viborg bisp 17. dec. 

1588 

Hr. Jens Christensen i Vellings kopi af tingsvidne af Øster Vel-

ling birketing, Mdlxxxviij tirsdag 17. dec., udstedt af birkefoged 

Laurids Pedersen i Vellinggård m.fl. om Øster Velling bymænds 

hvedekorntiende.  

3 (3) 

348 C2-204 Viborg bisp 14. jan. 

1589 

Dom af Øster Velling birketing udstedt af birkefoged Laurids 

Pedersen i Vellinggård, at Øster Vellings bymænd skal betale 

hvedekorntiende til sognepræst Jens Christensen. 

1 (1) 

349 C2-204 Viborg bisp 28. okt. 

1600 

Tingsvidne af Øster Velling birketing udstedt af birkefoged Niels 

Jensen i Grensten, at Hr. Jens Christensen, sognepræst i Øster 

Velling fik vidne af kvinder, der havde tjent i præstegården, om 

4-5 kvinder i Øster Vellings betaling af høsttiende til præsten. 

3 (3) 

350 C2-204 Viborg bisp 4. nov. 

1600 

Tingsvidne af Øster Velling birketing udstedt af birkefoged Niels 

Jensen i Grensten, at Hr. Jens Christensen, sognepræst i Øster 

Velling fik vidne om betaling af høsttiende til præsten. 

3 (3) 

    ÆSKE 9  

351 C2-211 Viborg bisp 29. april 

1583 

Tingsvidne af Rinds herred, Mdlxxxiij 29. april, udstedt af Chri-

sten Kelsen i Troelstrup, den tid dommer, m.fl. om rebning af 

Eveldrup mark, som Jørgen Lykke til Overgård opkrævede. 

3 (3) 

352 C2-211 Viborg bisp 17. juli 

1570 

Tingsvidne af Rinds herred, Mdlxx mandag efter Sct. Knuds dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Mortensen i Glerup om et stykke 

endelseng i Kastrup kær, som slotsfoged Laurids Pedersen på 

Hald stævnede Hr. Ib Pedersen, herredsprovst for. 

1 (0 

353 C2-211 Viborg bisp 21. april 

1570 

12 mænd af Rinds herreds åbne brev af, Mdlxx søndag efter Vor 

Frue virginis, om en eng i Kastrup kær, som bruges til Østergård i 

Eveldrup. 

12 

(12) 

354 C2-213 Viborg bisp 29. aug. 

1591 

Farstrup sognemænds klage til Peder Tøgersen, superintendent i 

Viborg Stift, over Hr. Jørgen i Farstrup. 

16 

(16) 

355 C2-213 Viborg bisp 3. dec. 

1573 

Tingsvidne af Slet herredsting, Mdlxxiij torsdag efter Catharina 

virginis, udstedt af herredsfoged Erik Lauridsen i Lendrup på 

begæring af Hr. Niels Sørensen i Kornum om en gård i Ravn-

strup, der altid har været ret præstegård og kirkegård. 

9 (9) 

356 C2-213 Viborg bisp 25. aug. 

1577 

Sognevidne af Løgsted kirkegård, Mdlxxvij søndag efter Bartho-

lomæus, som er den 25. aug., at en gård i Ravnstrup altid har 

været præstegård til Løgsted, og at præsterne altid har boet der.  

12 

(12) 

357 C2-213 Viborg bisp 13. juni 

1579 

Henrik Gyldenstjerne til Ågård, lensmand på Bahus, bekendtgør, 

at Jens Pedersen, sognepræst i Løgsted og Kornum, må beholde 

og nyde Ravnstrup præstegård, hvor Jens Christensen og Mourids 

Jørgensen bor. 

1 (1) 

358 C2-213 Viborg bisp 20. juni 

1577 

Tingsvidne af Slet herredsting, Mdlxxvij torsdag før Johannes 

Baptistæ, givet Hr. Svend Madsen i Barmer, provst i Slet herred, 

at en gård i Lundby var kirkens gård og altid havde givet tiende. 

10 

(4) 

359 C2-213 Viborg bisp 8. marts 

1579 

Frederik 2. gør vitterligt, at Hr. Svend Madsen, sognepræst til 

Sebber Kloster sogn og Lundby sogn, må få en gård i Lundby, 

som han ellers havde mistet. 

1 (1) 

360 C2-213 Viborg bisp 18. okt. 

1596 

Kopi af Hr. Niels Nielsen Brandstrup, sognepræst til Sebber og 

Lyndbys brev, at han uberettiget bandlyste en pige, som fandt et 

hjul på vejen, og lover lensmand og superintendent, at han til 

0 
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førstkommende snapsting vil betale 10 daler til skolen i Aalborg. 

 

361 C2-213 Viborg bisp 9. sept. 

1574 

Frederik 2.s brev, at Mariager Kloster, Sebber Kloster og Vitskøl 

Kloster lige som andre klostre i riget ikke længere har jus patro-

natus, men at den er overgået til sognenes bønder. 

1 (1) 

362 C2-216 Viborg bisp 12. marts 

1594 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding m.fl. om Ørum sognedegns degnerente af 

Ørum, Vorning og Viskum sogne. 

3 (3) 

363 C2-216 Viborg bisp 7. juni 

1572 

Frederik 2. og rigsrådets rettertingsdom, at Hans Hegelund, sog-

nepræst i Vorning, skal beholde herligheden af en præstegård i 

Kvorning, som Jørgen Lykke, lensmand på Mariager Kloster, på 

vegne af søsteren Anne Lykkesdatter havde stævnet ham for.  

1 (1) 

364 C2-216 Viborg bisp 1571 Dom af Viborg landsting, at Hans Hegelund, sognepræst i Vor-

ning, Hammershøj og Kvorning skal beholde herligheden af præ-

stegården i Kvorning, som Anne Lykke til Demstrup vil fratage 

ham. 

5 (5) 

365 C2-216 Viborg bisp 4. juli 

1571 

Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stifts åbne brev, at han 

efter landstingets dom udlægger Hr. Hans Hegelund i Vorning 

herligheden af Kvorning præstegård, som beboes af Lars Nielsen.  

1 (1) 

366 C2-216 Viborg bisp 25. okt. 

1572 

Viborg landstings dom, Mdlxxij lørdag post Seurini eppij dag, 

mellem Hr. Hans Hegelund i Vorning og Laurids Nielsen i Kvor-

ning præstegård, at Hr. Hans skal have herligheden af denne gård. 

3 (2) 

367 C2-216 Viborg bisp 24. feb. 

1559 

Sognevidne af Foulum og Vinge, Mdlix fredag før Oculi, at deres 

sognepræst Jens Stisen var død, og at de med provst Mads Hege-

lund i Sønderlyng herreds velsignelse havde valgt den unge lærde 

Niels Eriksen til deres sognepræst.  

8 (8) 

368 C2-216 Viborg bisp 28. juni 

1583  

Frederik 2.s brev, at Niels Eriksen i Fovlum har klaget, at han 

ikke har en præstegård og er derfor bevilget en af Viborg Kapit-

lels gårde i hans sogn, og at lensmand Erik Skram på Dronning-

borg skal udlægge kapitlet en anden af kronens gårde.      

1 (1) 

369 C2-216 Viborg bisp 12. april 

1578 

Peder Tøgersen, superintendent i Viborg Stift, m.fl. kannikkers 

vidne, at de har set en jordebog over stiftets rettigheder i præste-

gårde i den gamle biskops tid og deri en gård i Sønderbeg Nis 

Abildgård iboer, 1 ½ mark gæsteri, skovsvin  …. (ulæseligt).  

6 (6) 

370 C2-216 Viborg bisp 29. april 

1575 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxv tirsdag efter Vor Frue 

dag, udstedt af Esben Sørensen i Hvidding m.fl., at Hr. Rasmus 

Schiønning i Nørbeg præstegård fik vidne, at tiende af Lars Fus-

sings gård i Sønderbeg blev ydet til præsten, indtil Niels Munk fik 

sognet i pant. 

4 (4) 

371 C2-216 Viborg bisp 12. maj 

1565 

Dom af Sønderlyng herred, Mdlxv tirsdag efter Olai regis, udstedt 

af Jens Schiønning i Hvidding, mellem Niels Munk til Gjessing-

gård på vegne af sønnen Christen Munk og Hr. Rasmus Schiøn-

ning i Nørbeg ang. tiende af Lars Fussings gård i Sønderbeg. 

1 (1) 

372 C2-216 Viborg bisp 15. marts 

1578 

Viborg landstings dom mellem Hr. Rasmus Schiønning i Nørbeg 

og Niels Munk til Gjessinggård om en gård i Sønderbeg. Da en 

herredstingsdom herom ikke var endelig, dømtes den at være som 

ikke dømt.  

3 (3) 

373 C2-216 Viborg bisp 26. nov 

1565 

12 mænd af Nørbeg sogns brev til kongen, Mdlv mandag før 

Andreæ ap. dag, at Hr. Rasmus Schiønning sogne er så små, at 

han ikke kan leve af dem, siden Niels Munk til Gjessinggård fik 

sognene i pant af kongen. De beder om, at præsten må nyde sin 

præstegård uden afgift, da de ikke selv kan holde en præst.  

12 

(12) 

374 C2-216 Viborg bisp 3. juni  

1567 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxvij tirsdag efter Guds 

legemes dag, udstedt af Jens Schiønning i Hvidding m.fl., at Hr. 

Rasmus Schiønning i Beg overfor Anders Blik til Beg bekræfte-

de, at grunden, som han hus ved kirken stod på, tilhørte kirken.  

3 (3) 

375 C2-216 Viborg bisp 31. marts 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af Esben Sørensen i 

Hvidding m.fl., Mdlxxxiiij tirsdag den 31. marts, om et sande-

mændstov om Hr. Rasmus Schiønnings gård i Nørbeg, som san-

13 

(13) 
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demændene også foreviste i Anders Bliks gård i Beg.  

 

376 C2-216 Viborg bisp 25. feb. 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af Esben Sørensen i 

Hvidding m.fl., Mdlxxxiiij tirsdag den 25. februar, at synsmænd 

havde besigtiget Nørbeg mark og Hr. Rasmus Schiønning andel 

heri og havde givet Anders Blik og Nørbeg mænd lovligt varsel. 

3 (3) 

377 C2-216 Viborg bisp 3. juni 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af Esben Sørensen i 

Hvidding m.fl., Mdlxxxiiij tirsdag den 3. juni, om rebning af 

Nørbeg kær og enge som krævet af lensmanden på Dronningborg. 

6 (4) 

378 C2-217 Viborg bisp 5. aug. 

1580 

Christen Madsen, provst i Aars herred m.fl. præsters vidne, at de 

fra superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersen, har fået et brev 

om kongens forbud mod en bog kaldet Opus Concordia. 

8 (8) 

379 C2-220 Viborg bisp 19. feb. 

1518 

Præsten Christen Nielsen Digsmeds åbne brev, feria sexta ante 

Invocavit Mdviij, (år udtværet), at han af Viborg Kapitel er kaldet 

til Byrum og Vesterø kirker på Læsø og giver 1 tønde smør deraf.   

1 (0) 

380 C2-220 Viborg bisp 28. sept. 

1600 

Brev fra Jacob Jensen Holm til Mester Jens om en henvendelse 

fra Hr. Christen Poulsen på Læsø. 

1 (0) 

381 C2-220 Viborg bisp 6. nov. 

1600 

Christian 4.s bevilger efter henvendelse fra Viborg Kapitel vedr. 

Hals sogn på Læsø, at da sognet er ødelagt af sand, så præsten 

ikke har sit underhold, må Hals, Byrum og Vesterø betjenes af én 

præst, men der skal holdes en kapellan i Hals. 

1 (1) 

382 C2-222 Viborg bisp 2. juni 

1559 

Vidne af Skive byting, Mdlix fredag efter første søndag i Trinita-

tis, udstedt af slotsfoged Laurids Madsen på Skivehus m.fl., at 

Poul Andersen på tinget skød sig ind under sin skolemester, 

provst og superintendent, før sandemænd svor vold over ham. 

3 (3) 

383 C2-222 Viborg bisp 2. juni 

1559 

Vidne af Skive byting, Mdlix fredag efter første søndag i Trinita-

tis, udstedt af slotsfoged Laurids Madsen på Skivehus m.fl., at 

sandemand Lars Andersen forbød fogeden at stede fylling, uden 

at det var efter loven i.f.m. peblingen Poul Andersens bordag. 

3 (0) 

384 C2-222 Viborg bisp 7. sept. 

1596 

Prælater, kannikker og kapitel i Viborg bekendtgør, at de har set 

Frederik 2. brev af 8. aug. 1562 til Ribe Stift, at overøvrighed i 

vedr. skolesager hører under skolemesteren og ikke under borg-

mestre, byråd og byfogeder. 

1 (1) 

385 C2-226 Viborg bisp 3. marts 

1559 

Et brev på latin, 1559 feria sexta post Lætare, vedr. Viborg latin-

skole og Almind og Sjørslev sogn, underskrevet af Laurids 

Bartholomæij. 

1 (0) 

386 C2-228 Viborg bisp 3. feb 

1574 

Frederik 2. bevilger kongekorntiende af 39 sogne i herreder om-

kring Viborg til 30 fattige skolebørns underhold i Viborg Skole. 

1 (1) 

387 C2-228 Viborg bisp 28. feb. 

1580 

Frederik 2. bevilger, at forstanderen i Viborg Hospital på 30 fatti-

ge skolebørns vegne må oppebære 12 tønder korn i tiende af 

Selde sogn under Hald Slot.  

1 (1) 

388 C2-233 Viborg bisp 7. maj 

1575 

Dom af Viborg landsting mellem Morten Hvas, kannik og hospi-

talsforstander i Viborg, og Christen Elbæk i Hvanstrup ang. nogle 

enge og ejendom på Hvanstrup mark, som tildømmes hospitalet.  

3 (3) 

389 C2-233 Viborg bisp 18. juni  

1575 

Dom af Viborg landsting mellem Christen Elbæk i Hvanstrup og 

Morten Hvas, kannik og hospitalsforstander i Viborg, ang. nogle 

enge og ejendom på Hvanstrup mark. Tidligere dom fastholdes. 

2 (2) 

390 C2-233 Viborg bisp 19. nov. 

1575 

Dom af Viborg landsting mellem Jens Sørensen, hospitalsfostan-

der i Aalborg, ved Christen Elbæk i Hvanstrup, og Morten Hvas, 

kannik og hospitalsforstander i Viborg, ang. nogle enge og ejen-

dom på Hvanstrup mark. Engene forblev ved hospitalet i Viborg. 

4 (4) 

391 C2-233 Viborg bisp 8. juli 

1578 

Dom af Viborg landsting mellem Peder Skriver, hospitalsfostan-

der i Aalborg, ved Christen Elbæk i Hvanstrup, og Rimbolt Pe-

dersen, hospitalsforstander i Viborg, ang. nogle enge på Hvan-

strup mark. Engene forblev ved hospitalet i Viborg 

3 (3) 

392 C2-233 Viborg bisp 14. juni 

1579 

Rettertingsdom, Mdlxxix Trefoldigheds søndag, mellem på den 

ene side Aalborg Hospitals forstander og Rimbolt Pedersen, hos-

pitalsforstander i Viborg og Jens Blok på den anden side ang. 

4 (4) 
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nogle enge i Hvanstrup mark. Sagen henvistes til herredstinget. 

 

393 C2-233 Viborg bisp 29. aug. 

1579 

Dom af Viborg landsting mellem Peder Skriver, hospitalsforstan-

der i Aalborg, og Rimbolt Pedersen, hospitalsforstander i Viborg 

ang. et mageskiftebrev vedr. Hvanstrup mark, som var forkyndt 

på Gislum herredsting.  

3 (3) 

394 C2-233 Viborg bisp 7. maj 

1580 

Dom af Viborg landsting. Rimbolt Pedersen, hospitalsforstander i 

Viborg havde stævnet Christen Elbæk i Hvanstrup og Boel Bag-

datter ang. afgrøde, som deres folk havde taget fra hosptitalstjene-

res mark i Gøttrup. De stævnede udeblev og dømtes skyldige. 

2 (2) 

395 C2-233 Viborg bisp 28. sept. 

1580 

Ridemændene Bjørn Andersen til Stenalt, Vogn Poulsen til Støt-

trup, der mødte for Jørgen Skram til Tjele, Jørgen Friis til 

Krastrup og Niels Joensen til Torstedlund, afgør at Hvanstrup 

enge skal forblive under hospitalet i Viborg. 

4 (4) 

396 C2-233 Viborg bisp 9. sep. 

1550 

Tingsvidne af Hillerslev herred, Mdl tirsdag efter Marie nativitas, 

udstedt af Poul Poulsen, dommer, Svend Skriver m.fl., at Hans 

Skriver fik vidne om, hvornår der blev bygget i Østerild udmark.    

4 (4) 

397 C2-233 Viborg bisp 26. nov. 

1571 

Dom af Viborg rådstueting, Mdlxxj mandag efter Præsentatio 

virginis, udstedt af borgmester Peder Hegelund og rådmænd, at 

borger Poul Sørensen Smed i Viborg er pligtig at betale skyldig 

jordeskyld til hospitalet i Viborg.  

5 (5) 

398 C2-245 Viborg bisp 22. feb. 

1588 

Malthe Jensens brev til Henrik Krag, at han har givet de 300 

dalere, som denne er ham skyldig, til fattige skolepersoner og 

husarme i Viborg, og at han har givet superindenten i Viborg 

gældsbrevet herpå. Renterne skal betales til denne. 

1 (1) 

399 C2-252 Viborg bisp 18. juli 

1572 

Udskrift af kong Frederik 2. fundats af 1571, med bekræftelse af, 

at alle kapitlers privilegier, friheder og statutter skal blive ved 

magt, ligesom at alt gods, der ligger til domkirker, prælater, kan-

nikker og vikarier skal forblive her.   

1 (1) 

    ÆSKE 10  

400    Oversprunget, regest foreligger  

401 C2-252 Viborg bisp 17. maj 

1560 

Borgmester Peder Hegelund, landstingshører Peder Skriver og 

byfoged Eskild i Viborgs vidne, Mdlx fredag efter søndag Canta-

te, at de har set Frederik 2.s åbne brev af 27. april 1560 med be-

kræftelse af Viborg Kapitel og Domkirkens friheder.    

3 (3) 

402 C2-252 Viborg bisp 1553 

3. maj 

Slotsfogeden på Hald m.fl. åbne brev, Mdliij onsdag efter Philipp 

og Jacobi, at kannik Morten Hvas i Viborg var på slottet og 

spurgte, om der var kommet varsel fra Gabriel Gyldenstjerne om 

ridemænd til skel mellem Sønderholm og Nyrup mark.  

2 (2) 

403 C2-252 Viborg bisp Før 

23. okt. 

1553 

Landsdommer Erik Skrams brev, at sandemænd i Hornum herred 

skal møde på næste landsting, Mdliij Sct. Seurens dag, da kannik 

Morten Hvas i Viborg har tiltale mod dem for deres markskel 

mellem Sønderholm og Nyrup.  

1 (1) 

404 C2-252 Viborg bisp 10. nov. 

1579 

Viborg landsting stadfæster en dom af 7. sept. som Gravers An-

dersen i Engelst, birkefoged på Fur, har dømt mellem Jacob Hø-

egh til Trudsholm, høvedsmand på Skivehus, og Johannes Palu-

dan og Peder Iversen, doktorer i Viborg, ang. en funden kåg. 

3 (3) 

405 C2-252 Viborg bisp 14. juli 

1568 

Viborg landstings dom, Mdlxviij lørdag Ketillus conf., mellem 

Erik Lange til Engelstoft, høvedsmand på Dronningborg, og kan-

nikkerne i Viborg, at skyld og landgilde af et alter, som var stiftet 

og funderet i Viborg Domkirke, skal kannikkerne fortsat have. 

3 (2) 

406 C2-252 Viborg bisp 30. april 

1534 

Jacob Jensen, prior i Sct. Johannes Kloster Dueholm på Mors, 

Lars Skeel til Jungetgård og væbner Peder Stygges åbne brev, 

Mdxxxiiij torsdag før Valborgs dag, om mester Anders Skov-

gårds messer i Dueholm Kloster og Viborg Domkirke. 

3 (3) 

407 C2-252 Viborg bisp 30. sept. 

1522 

Jacob Jensen, prior i Sct. Johannes Kloster Dueholm på Mors, 

Lars Skeel til Jungetgård og væbner Peder Stygges åbne brev, 

3 (1) 
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Mdxxij Sct. Jeronimus dag, at kapellanen i Lødderup på vegne af 

Anders Skovgård i Viborg har holdt 4 messer i klosteret. 

408 C2-252 Viborg bisp 14. april 

1536 

Tingsvidne af Fur birketing, Mdlxxxvj fredag før påske, udstedt 

af birkefoged Jørgen Krabbe m.fl., at Hr. Eskild Nielsen, siden 

han blev præst på Fur, har skikket sig redeligt og vel og prædiket 

og læst dem Guds ord, så de takker ham alt godt.  

4 (4) 

409 C2-252 Viborg bisp 29. dec. 

1546 

Jacob Schiønning, superintendent i Viborg Stift, flere præster og 

læsemester Keld Juel i Viborg bevidner, at Kapitlet årligt giver 

betaling for prædiken i de nedlagte messers sted. 

5 (5) 

410 C2-252 Viborg bisp 29. jan 

1549 

Jacob Schiønning, superintendent i Viborg Stift, flere præster og 

læsemester Keld Juel i Viborg bevidner, at Kapitlet årligt giver 

betaling for prædiken i de nedlagte messers sted. 

5 (5) 

411 C2-252 Viborg bisp 14. april 

1549 

Jep Poulsen, Oluf Skøt og Rimbolt Pedersen, prædikanter i Vi-

borg, deres vidne, Mdxlix Palmesøndag, at de og deres medbrød-

re årligt oppebærer 120 mark dansk fra kapitlet for daglige prædi-

kener i Viborg Domkirke.  

3 (3) 

412 C2-252 Viborg bisp 13. feb. 

1503 

Kong Hans tilskriver Viborg Kapitel om at sende sig nogle breve 

på kronens ejendom med Palle Andersen i Ørumgård. 

1 (0) 

413 C2-252 Viborg bisp 28. feb. 

1579 

Frederik 2. beder Viborg Kapitel lade Otto Banner gennemse 

kapitlets breve og lave en fortegnelse, idet kongen har solgt noget 

gods til ham, som der er strid med kapitlet om.  

1 (1) 

414 C2-252 Viborg bisp 30. marts 

1581 

Frederik 2. har befalet Albret Friis, lensmand på Riberhus at 

aflevere alle sine breve på Sebber Kloster og beder Viborg Kapi-

tel gennemgå kapitlets breve herpå sammen med ham og indsætte 

dem i god forvaring i Viborg Domkirke. 

1 (1) 

415 C2-252 Viborg bisp 5. aug. 

1584 

Frederik 2. brev til Niels Skram, lensmand på Hald Slot, og gejst-

ligheden i Viborg Domkirke om breve på Sebber Klosters overlø-

bende gods, som Jørgen Friis til Krastrup har i forlening og påfø-

res trætter om, specielt en gård kaldet Pugdal. 

1 (1) 

416 C2-252 Viborg bisp 17. jan. 

1585 

Frederik 2. brev til (hul i papiret) og gejstligheden i Viborg Dom-

kirke, at Jørgen Friis til Krastrup skal have udleveret nogle breve 

på gods i Guldager, Hverrestrup, Båndrup og Aalestrup, som hans 

hustru fik på skifte efter Bjørn Andersen. 

1 (1) 

417 C2-252 Viborg bisp 17. feb. 

1785 

Frederik 2. brev til Niels Skram, lensmand på Hald Slot, og gejst-

ligheden i Viborg Domkirke, at alle Viborg Kapitels breve på 

Ørslev Kloster skal indsættes i kapitlets hus i Viborg. 

1 (1 

418 C2-252 Viborg bisp 31. aug. 

1591 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Chri-

stoffer Parsberg til Sødal skal have adgang til at se kapitlets breve 

på noget gods, som han har fået til magelæg af Frederik 2., men 

som der nu er trætte om. 

1 (1) 

419 C2-252 Viborg bisp 2. juni  

1592 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Pred-

bjørn Gyldenstjerne skal have overladt en reversal på de breve, 

kapitlet har på Tollestrup præstegård, liggende under Åstrup Slot 

i Jerslev herred. 

1 (1) 

420 C2-252 Viborg bisp 13. sept. 

1593 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Henrik 

Belov, embedsmand på Hald, skal givers en reversal på Viborg 

Kapitels breve vedrørende Spøttrup og underliggende gods.  

1 (1) 

421 C2-252 Viborg bisp 4. aug. 

1594 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Chri-

sten Skeel, embedsmand på Åkjær skal gives en reversal på Vi-

borg Kapitels breve vedr. Flarup mark tilhørende Vinge kirke i 

Sønderlyng herred.  

1 (0) 

422 C2-252 Viborg bisp 3. marts  

1598 

Christian 4. beder gejstligheden i Viborg Domkirke opsøge de 

breve, de måtte have på skel mellem Tofte og Kongislevlund og 

mellem Nørre Kongerslev og Mov birk og levere dem til Jacob 

Seefeld til Visborg, at han kan tage en nøjagtig reversal. 

1 (1) 

423 C2-252 Viborg bisp 2. dec. 

1600 

Christian 4. beder gejstligheden i Viborg Domkirke opsøge de 

breve, de måtte have på kronens gods i Lundenæs sogn, så Børge 

Trolle, embedsmand på Lundenæs Slot, kan gennemse dem. 

1 (1) 
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424 C2-254 Viborg bisp 26. juni 

1562 

Frederik 2. stadfæster sin fars gave på Fly og Loldrup præbende 

til underhold for læsemesteren og skolemesteren i Viborg.   

1 (1) 

425 C2-254 Viborg bisp 4. marts 

1570 

Frederik 2. forlænger Viborg Kapitels frihed for skat og tyngde i 

tre år med yderligere to år, grundet branden i domkirken og alle 

kannikkernes boliger. 

1 (1) 

426 C2-259 Viborg bisp 5. dec. 

1570 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at de skal 

sørge for at opbygge kannikkernes afbrændte gårde. 

1 (1) 

427 C2-259 Viborg bisp 24. april 

1578 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at når 

nogen dør, skal hans efterladte enke besidde gården uden ind-

fæstning, hvilket kapitlet skal lade forkynde.  

1 (1) 

428 C2-259 Viborg bisp 23. nov.  

1578 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, om frihed 

for noget af ders gods kaldet Communegods. 

1 (1) 

429 C2-259 Viborg bisp 19. juni 

1582 

Frederik 2.s brev om ægteskabssager til gejstligheden i Viborg 

Domkirke og Niels Joensen, embedsmand på Hald Slot. 

1 (1) 

430 C2-259 Viborg bisp 3. dec. 

1588 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke om en 

brudeskat, der efter rigsrådets bevilling skulle udgives ved kon-

gens søsters trolovelse. 

1 (1) 

431 C2-259 Viborg bisp 8. marts 

1589 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, om tilba-

gekaldelse af et tidligere brev om hjælp til kongen med en tredje-

del af al visse rente til kongens søsters medgift, men at de godvil-

ligt kan betale. 

1 (1) 

432 C2-259 Viborg bisp 16. feb. 

1590 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Jacob 

Jensen Holm, superintendent i Aalborg Stift, har beklaget at han 

formenes noget kapitelsgods kaldet Communegods, men at kon-

gen har ordnet det med sin rentemester og sekretær. 

1 (0) 

433 C2-259 Viborg bisp 18. aug. 

1590 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at lands-

tinget har ligget på et meget ubelejligt sted, men der er nu bygget 

et nyt hus, og han beder om 50 daler i hjælp hertil. 

1 (1) 

434 C2-259 Viborg bisp 25. juni 

1596 

Tingsvidne af Vorde birketing, udstedt af birkefoged Christen 

Simonsen i Tougård, at Jens Pedersen, kannik i Viborg, fik vidne 

om, hvad fuldmagt der var til at gøre Jørgen Friis’ skudsmål.  

3 (3) 

435 C2-260 Viborg bisp 12. juli 

1573 

Frederik 2.s brev, at Viborg Kapitel må oppebære tolden af fiske-

riet på Nørre Røn på Læsø. 

1 (0) 

436 C2-260 Viborg bisp 28. aug.  

1579 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxix fredag efter Sct. Bartho-

lomæus dag, udstedt af birkefoged Jørgen Lauridsen m.fl., at Jens 

Bloch, kannik i Viborg, fik vidne på Viborg Kapitels andel af en 

gård på Læsø. 

4 (4) 

437 C2-260 Viborg bisp 14. aug.  

1579 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxix fredag efter Sct. Laurenti 

dag, udstedt af birkefoged Jørgen Lauridsen, birkeskriver Anders 

Bruun m.fl., at Jens Bloch, kannik i Viborg, tilbød at købe den del 

af Laurids Lauridsens gård, som kapitlet ikke ejede. 

4 (4) 

438 C2-260 Viborg bisp 24. juli 

1597 

Christen Poulsen, præst i Hals og Christen Nielsen Tram, sogne-

præst til Byrum og Vesterø gør vitterligt, Mdxcvij søndag den 24. 

juli, at de har set kong Eriks latinske brev af 1298 med forbud om 

at jage eller at hugge i Viborg Kapitels skove på Læsø. 

2 (2) 

439 C2-263 Viborg bisp 29. sept. 

1514 

Tingsvidne af Læsø birketing, ?Mdxiiij fredag Sct. Michels dag, 

udstedt af Mourids Mortensen, den dag tinghører, m.fl. , at Poul 

Davidsen, kapitelsfoged på Læsø fik vidne om noget gæsteri af 

Vesterø skov. 

4 (1) 

440 C2-263 Viborg bisp 8. aug. 

1578 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxviij fredag før Sct. Laurenti 

dag, udstedt af Jørgen Lauridsen m.fl., at kannik Jens Bloch lod 

læse Morten Hvas’ vidne med forskellige forbud mod lyngslet, 

ødelæggelse af klittag, gravning m.v.  

5 (5) 

441 C2-263 Viborg bisp 9. maj 

1573 

Frederik 2.s stadfæster sin faders brev, at Læsøboerne må købe 

korn til deres eget behov allesteds i riget. Måske en kopi.  

0 

442 C2-263 Viborg bisp 8. aug. 

1578 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxviij fredag før Sct. Laurenti 

dag, udstedt af Mads Gad, Jørgen Lauridsen og Peder Villadsen, 

at foged Niels Nielsen i Klitgård tog første ting til Laurids 

3 (3) 
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Jørgensen ang. en øltønde.  

 

443 C2-263 Viborg bisp 7. aug. 

1579 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxix fredag før Sct. Laurenti 

dag, udstedt af birkefoged Mads Klausen m.fl., at Jens Bloch, 

kannik i Viborg Domkirke, fik vidne om nogle kapitelstjenere, 

der var blevet overfaldet. 

4 (4) 

444 C2-263 Viborg bisp 7. aug. 

1579 

Tingsvidne af Læsø birketing, Mdlxxix fredag før Sct. Laurenti 

dag, udstedt af birkefoged Mads Klausen, birkeskriver Anders 

Bruun m.fl., at Jens Bloch, kannik i Viborg Domkirke, fik vidne 

om et syn på Lars Sørensen i Lunds den vestre gård.  

4 (4) 

445 C2-263 Viborg bisp 29. juni 

1593 

Tingsvidne af Læsø birketing, udstedt af birkefoged Mads Klau-

sen, birkeskriver Anders Bruun m.fl., at kapitelsfoged Christen 

Pedersen Hulris i Klitgård fik vidne om, hvad Karen Skrædders 

sagde på sit yderste, før der gik dom over hende. 

4 (4) 

446 C2-263 Viborg bisp 21. nov. 

1593 

Tingsvidne af Sæby byting, udstedt af byfoged Anders Sindelsen 

i Sæby, byskriver Terkild Pedersen m.fl., at Hieronimus Justsen, 

kannik i Viborg, fik vidne om troldkvinden Karen fra Læsø, som 

ville bortrømme til Norge.     

4 (4) 

447 C2-263 Viborg bisp 28. sept. 

1594 

Viborg landstings dom mellem Hieronimus Justsen, kannik i 

Viborg, og på den anden side Christen Lauridsen og Jens Laurid-

sen vedr. en sag, der havde været på Sæby byting ang. troldkvin-

den Karen fra Læsø, som slap bort med et skib v.h.a. et falsk pas. 

3 (3) 

448 C2-263 Viborg bisp 29. juli 

1597 

4 kannikker i Viborgs brev, at de afæskede Hans Nielsen, borger i 

Viborg og Niels Nielsen i Klitgård (på Læsø) et endeligt svar på 

de ”artiker”, som de overgav til birkefoged Lars Madsen Gad 

både på Byrum ting og i Klitgård borgerstue. 

0 

449 C2-263 Viborg bisp 29. juli 

1597 

Læsøboernes svar i 15 punkter, dateret Sct. Olaj dag 1597, på de 

”artikler”, som Viborg Kapitels brev herom indeholder, bl.a. om 

hvad de kunne yde af salt, fiskeri på Nørre Røn, ankre fra vrag 

m.v. 16 segl og 5 tegnede bomærker. 

16 

(16) 

450 C2-263 Viborg bisp 1. aug. 

1597 

Læsøboernes svar, dateret 1. august 1597, på de ”artikler”, som 

Viborg Kapitels brev herom indeholder, bl.a. om hvad de kunne 

yde af salt, fiskeri på Nørre Røn, ankre fra vrag m.v. 16 segl og 8 

tegnede bomærker. 

16 

(16) 
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451 C2-272 Viborg bisp 9. juni 

1560 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at Mogens 

Gyldenstjerne er befalet at udlægge en fyrtønde på Trindelen 

grund ved Læsø, og at øens forstandigste mænd skal tage den op 

om vinteren og udlægge den igen, når skibene begynder at sejle.  

1 (1) 

452 C2-272 Viborg bisp 8. april 

1564 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Viborg Domkirke, at de skal 

ansætte en tro karl til at føre tilsyn med fyrtønden på Trindelen 

grund ved Læsø og udlægge den igen, hvis den er drevet bort. 

0 

453 C2-272 Viborg bisp 1. aug. 

1578 

Tingsvidne af Læsø birk, Mdlxxviij fredag efter Sct. Olaj regis, 

udstedt af birkefoged Mads Gad, at Jens Bloch, kannik i Viborg 

fik vidne ang. den af kongen befalede fyrtønde ved Læsø.  

4 (4) 

454 C2-272 Viborg bisp 24. dec. 

1596 

Christian 4. stadfæster sin far Frederik 2.s brev til gejstligheden i 

Viborg Domkirke, dateret 22. nov. 1578, ang. kapitlets pligt til at 

udlægge en fyrtønde på Trindelen grund ved Læsø.  

1 (1) 

455 C3-457 Århus bisp 8. juli 

1578 

Frederik 2.s brev til Laurids Bertelsen, superintendent i Århus 

Stift, at skibspræsten Hr. Christen Jensen skal hjælpes til et kald. 

1 (1) 

456 C3-457 Århus bisp 6. juni 

1578 

Frederik 2.s brev til Laurids Bertelsen, superintendent i Århus 

Stift, at præsten Mads Iversen i Durup skal vige sit kald grundet 

strid med sognemændene, men skal have et andet kald i stiftet. 

1 (1) 

457 C3-457 Århus bisp 14. okt. 

1576 

Frederik 2.s brev til Laurids Bertelsen, superintendent i Århus 

Stift, at Hr. Christen Jensen har beklaget sig over sit armod og 

skal hjælpes til et kald, hvis han findes egnet. 

1 (1) 

458 C3-458 Århus bisp 24. nov. 

1595 

Christian 4.s brev om forbud mod at skyde med langbøsser mod 

domkirken i Århus. Medunderskrevet af Jørgen Rosenkrantz, 

Steen Brahe og Mandrup Parsberg.  

1 (1) 

459 C3-497 Århus bisp 1578 Frederik 2.s brev til gejstligheden i Århus Domkirke, at Peder 

Kemdrup har anmodet om at måtte blive læsemester i Århus efter 

Peder Winstrup, der har fået kald i København.  

1 (1) 

460 C3-514 Århus bisp 22. marts 

1620 

Christian 4.s brev, at præsten Hans Abel Jacobsen, der har et 

ringe kald, årligt skal gives 20 tønder rug og 20 tønder byg af 

Mariager Kloster, indtil andet bestemmes.  

1 (1) 

461 C3-591 Århus bisp 24. sept. 

1578 

Frederik 2. gør vitterligt, at præsten Hr. Jørgen N., der gør tjene-

ste på Bygholm Slot, for sin tjeneste årligt skal have 1 pund rug 

og 1 pund malt af Bygholm Slot og må bruge en kronens eng. 

1 (1) 

462 C3-683 Århus bisp 16. marts 

1566 

Birgitte Trolle, Herluf Trolles enke, forstanderinde i Ring Klo-

ster, at hun udlægger en klosteret tilhørende gård i Hylke til sog-

nets præstegård, uden nogen afgifter. 

1 (1) 

463 C3-690 Århus bisp 13. april 

1559 

Markskel om Aale mark, (Vrads herred), Mdlix torsdag efter 

Misericordia, som Peder Jude i Bregenholm opkrævede på vegne 

af Otto Krumpen til Trudsholm. 

6 (6) 

464 C3-1147 Århus bisp 14. maj 

1571 

Frederik 2.s brev til Folmer Rosenkrantz, lensmand på Århus-

gård, og Laurids Bertelsen, superintendent i Århus Stift, at de 

skulle undersøge og inden et år indberette, hvilken mangler præ-

sterne og skolemestrene kunne have på deres underhold.  

1 (1) 

465 C3-1937 Århus bisp 11. juni 

1580 

Frederik 2.s brev til Laurids Bertelsen, superintendent i Århus 

Stift, om både adelige og uadelige folks forargelige levned med 

bolskab og løse kvinder, som de omgås som deres ægtefæller.  

Han befaler, at præsterne skal have et tilbørligt tilsyn hermed og 

advare folk fra prædikestolen. 

1 (1) 

466 C3-2052 Århus bisp 13. nov. 

1581 

Frederik 2.s brev til menige bønder boende på det vikariegods, 

som afgangne Cornelius Hamsfort i være havde, men nu er lagt til 

Horsens Hospital, at de fremover skal yde til hospitalet. 

1 (0) 

467 C3-2052 Århus bisp 9. juli 

1579 

Jørgens Rosenkrantz til Rosenholms åbne brev, at han, der har 

Horsens Hospital i forsvar, har tilskiftet kronen tre af hospitalets 

2 (2) 
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 gårde i Dronningborg len, som hans forældre gav til underhold af 

fattige i Mariager, men senere blev givet til Horsens Hospital, og 

har givet Hospitalet tre af sine egne gårde. Dato skjult under segl. 

468 C3-2052 Århus bisp 17. marts 

1599 

Christian 4. gør vitterligt, at han har givet kronens part af tienden 

i Stouby sogn til Frederik Rosenkrantz til Rosenvold. 

1 (0) 

469 C3-2065 Århus bisp 8. dec. 

1583 

Frederik 2. gør vitterligt, at Hr. Peder Nielsen, prædikant i Ran-

ders Hospital, til sit underhold må oppebære kronens part af korn-

tienden af Houlbjerg sogn.  

1 (1) 

470 C3-2218 Århus bisp 17. sept. 

1504 

Kopi af Fru Birgitte (Ottosdatter Bøjstrup) af Gjessinggårds brev, 

die beati Lambertij etc. (uden år), at hun har lånt 300 mark dansk 

af bisp Niels Clausen i Århus. Hun beder sønnerne Otto og Lars 

Munk, borgmestrene Jens Madsen og Erik Pedersen samt råd-

mænd i Århus besegle. Jf. Repertorium nr. 10.314 og 12.723. 

0 

471 C3-2218 Århus bisp 23. marts 

1584 

Jacob Seefeld til Visborggård, befalingsmand på Århusgård, gør 

vitterligt, at han efter kgl. skrivelse af 8. nov. 1583 har magelagt 

noget af Århusgård gods mod gods under Hospitalet i Århus. 

1 (1) 

472 C4-14 Ribe bisp 17. maj 

1595 

Christian 4. brev til Peder Hegelund, superintendent i Ribe Stift, 

at Jens Jensen, sognepræst i Ravsted sogn skal forbydes at prædi-

ke, da har ladet trykke en bog udenlands imod Frederik 2. forord-

ning herom.  

1 (1) 

473 C4-14 Ribe bisp 17. feb. 

1596 

Christian 4. brev til Peder Hegelund, superintendent i Ribe Stift, 

at Johan Jensen, sognepræst i Gansted sogn, må igen prædike, 

uanset at han to gange har forset sig og ladet trykke en bog uden-

lands imod Frederik 2.s forordning. 

1 (1) 

474 C4-22 Ribe bisp 14. juli 

1595 

Tingsvidne af Bølling herred, at Karen Bryske til Slumstrup, Iver 

Lunges til Tirstrups efterleverske, stævnede Hr. Jens Hvid, sog-

nepræst til Borris ang. indfæstning af Faster sogns præstegård. 

1 (1) 

475 C4-42 Ribe bisp 21. jan. 

1579 

Peder Gyldenstjerne til Tim, Jørgen Lykke til Overgård og flere 

adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling mødtes i Viborg og 

dømte i en sag mellem Hans Laursen, superindent i Viborg Stift, 

Christen Pedersen, præst i Hjerm sogn og Mejrup sognemænd. 

6 (6) 

476 C4-48 Ribe bisp 26. nov. 

1586 

Frederik 2. gør vitterligt, at præsten Rasmus Hansen på Mandø, 

årligt skal have 4 pund korn fra Riberhus, da hans sognemænd har 

slået sig på fiskeri, og han derfor har en ringe indkomst.  

1 (1) 

477 C4-49 Ribe bisp  Et meget medtaget, udateret fragment af et tingsvidne af Hvid-

ding herred, der nævner en gæld på 220 mark lybsk til Skærbæk 

kirke og en pantsat fri bøndergård. Mening uklar. 

0 

478 C4-49 Ribe bisp 29. okt. 

1571 

Et plattysk brev fra Laurens Wentyn til biskop Johannes Laurenti 

i Ribe (Hans Laugesen, Johannes Lagoni) vedr. Vedsted kald. 

1 (0) 

479 C4-49 Ribe bisp 22. juni 

1580 

Et stærkt ødelagt brev med forskellige afskrifter, bla. at Peder 

Jensen Hegelund, læsemester i Ribe og præst til Vedsted, anden 

dagen før Johannes Baptistæ 1580, fæster Vedsted præstegård til 

Poul Sørensen, samt dennes åbne brev af samme dag herom. 

0 

480 C4-49 Ribe bisp 21. aug. 

1581 

Tingsvidne af Hvidding herred, Mdlxxj mandag efter Sct. Poul 

Appostli dag, udstedt af herredsfoged Anders Nielsen, herreds-

skriver Jens Nielsen m.fl., til Peder Hegelund, læsemester i Ribe 

og præst til Vedsted, ang. skyld af en gård i Vester Vedsted.   

4 (4) 

481 C4-49 Ribe bisp 25. marts 

1628 

Sognemændene i Brøns sogns vidne, at de bad Hans Olufsen, 

ærkedegn i Ribe, sognepræst i Ribe, konfirmere, at de kalder Jens 

Pedersen til deres præst, da Christen Christensen Belum er død. 

10 

(10) 

482 C4-54 Ribe bisp 24. juni 

1542 

Kopi af Christian 3.s brev, Mdxlij Sct. Hans midsommer, at Niels 

Nielsen, sognepræst til Højen og Jerlev sogn, må nyde Jerlev 

annekspræstegård, som der gøres ham hindring på.  Påskrift: 

Rector, M. Johan Tausen, superintendent i Ribe.  

0 

483 C4-54 Ribe bisp 22. jan. 

1598 

Claus Grumionis Giørrigsens brev til sognepræsten i Højen og 

Jerlev sogne med omtale af en genpart af en kapitelsdom vedr. 

Jerlev annekspræstegård mellem Caspar Markdanner (lensmand 

på Koldinghus) og sognepræsten. Større påskrift fra 1617. 

0 
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484 C4-54 Ribe bisp 10. jan. 

1598 

Christian 4. befaler gejstligheden i Ribe Domkirke at stævne 

sognepræst Hr. Jørgen N. til Højen, der har skrevet falske breve 

og er fordelt herfor, og overveje, om han er den rette mand til at 

være præst, samt indberette om ham.  

1 (1) 

485 C4-54 Ribe bisp 4. sept. 

1599 

Brev fra Søren Poulsen til til D(omino) Nikolaj om en formular 

for en bøn efter at dronning Anna Catharina er blevet lykkeligt 

forløst, om indsendelse af et register over kommunikanter samt 

befaling om at betale sin gæld til præsten Peder Terkelsen i Ølgod 

sogn inden Kolding Marked, Sct. Frans dag. 

1 (0) 

486 C4-54 Ribe bisp 1. marts 

1594 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent, og gejstlig-

heden i Ribe Domkirke, at når lensmand Casper Markdanner på 

Koldinghus stævner de to præster i Vorebasse kirke for kapitels-

retten, skal de straks dømme om, hvilken der skal blive i kaldet.  

1 (1) 

487 C4-60 Ribe bisp 24. aug. 

1567 

Sognevidne af Lønborg kirkegård, Mdxvij søndag som var Sct. 

Bartholomæus dag, givet (beskeden) svend Palle Bang om en 

gård, der af velbyrdige … Lange var skænket til Lønborg kirke.  

Beskadiget, dele mangler. 

4 (3) 

488 C4-62 Ribe bisp  Fragment af et stærkt beskadiget, næsten ulæseligt vidne.  1 (1) 

489 C4-79 Ribe bisp 23. jan. 

1570 

Vidne af Varde byting, Mdlxx mandag før Pauli conversio, ud-

stedt af byfoged Jep Nielsen m.fl., at Knud bysvend i Varde på tre 

ting forbød Anders Mikkelsen, borger i Varde, at bruge noget jord 

som salig mester Hans Markvordsen havde skænket (byen). 

4 (4) 

490 C4-86 Ribe bisp 6. juli 

1588 

Borgmestrene i Ribes vidne, at de opbevarer et pergamentsbrev 

fra 1565, at kirkeværgerne i domkirken forpligtede sig til at ud-

bygge og forbedre en gård i Bispegårds gade, kaldet Sognegård, 

til bolig for en sognepræst ved Vor Frue Kirke.  

4 (4) 

491 C4-86 Ribe bisp 2. juli 

1579 

Frederik 2.s brev til lensmand Erik Lykke på Riberhus, at han 

skal undersøge og indberette om et vikarie i Ribe Domkirke, 

udlagt af Christian 3. til kapellanens underhold, grundet klage fra 

kapellan Mads Nielsen til Vor Frue Kirke i Ribe. 

1 (1) 

492 C4-86 Ribe bisp 23. juni 

1567 

Karen Krabbe til Nygård, Niels Skeels efterleverskes brev, 1567 

mandag før Nativitas Johannes Baptistæ, at hun har borttaget en 

med messing beslået ligsten, som lå i Ribe Domkirke over en af 

de Limbækkers grave, og friholder kirken for krav, der måtte 

opstå i den anledning. 

1 (1) 

493 C4-86 Ribe bisp 3. nov. 

1583 

Vidne af Ribe byting, Mdlxxxiij lørdag efter Omnium Sanctorum, 

udstedt af byfoged Regel Eskildsen m.fl. om syn på salig Mester 

Thamis Knudsens residens i Skolegaden, der ikke kunne opbyg-

ges for mindre end 400 daler.  

6 (6) 

494 C4-86 Ribe bisp 8. jan. 

1596 

Kirkeværger, gejstligheden i Ribe Domkirke, biskoppen på Fyn 

m.fl.s vidne, at rådmand Bertel Struck i Ribe har udlånt 1000 

dalere til domkirkens bygning mod pant i 4 af domkirkens gårde 

og 70 dalere i årlig rente. 

11 

(11) 

495 C4-86 Ribe bisp 9. dec. 

1580 

Frederik 2. befaler Laurids Larsen og Apelone Niskone i Alslev 

sogn og by, at de skal svare landgilde til Ribe Domkirke. 

1 (1) 

496 C4-86 Ribe bisp 9. nov. 

1583 

Frederik 2. befaler bønder, kirkeværger og sognepræsten i Vor-

basse at yde landgilde, gæsteri m.v. til kantor Christen Lange i 

Ribe Domkirke og ligeledes give ham kronens korntiende af 

Vorbasse, Grene, Grindsted og Hejnsvig sogne i Slavs herred. 

1 (1) 

497 C4-101 Ribe bisp 29. juli 

1585 

Mads Pors, skolemester i Ribes brev, at han har bortfæstet kon-

gens part af korntienden af Darum sogn, som var ham udlagt, til 

Hans Karolsen i Lille Darum og Ingvor Frandsen, forhen ridefo-

ged på Riberhus. 

4 (4) 

498 C4-100 Ribe bisp 8. aug. 

1562 

Frederik 2.s brev, at peblinge og degne er underlagt skolemeste-

ren som overøvrighed, og at det forbydes borgmestre, rådmænd 

og byfoged i Ribe at befatte sig med sådanne. 

1 (1) 

499 C4-101 Ribe bisp 1. sept. 

1572 

Tingsvidne af Hvidding herred, Mdlxxij mandag efter Sct. Ben-

jamin dag, udstedt af herredsfoged Niels Mikkelsen m.fl. til ær-

4 (4) 
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kedegn Mester Jens i Ribe ang. jord til Sønder Farup præstegård.  

500 C4-103 Ribe bisp 29. april 

1595 

Degnen Søren Bertelsen i Darums brev, at han årligt vil give 2 

enkende dalere til Peder Hegelund, superintendent i Ribe Stift, på 

fattige skolebørns vegne. 

2 (2) 
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501 C4-32 Ribe bisp 13. aug. 

1585 

Frederik 2. befaler, efter klage fra Peder Gyldenstjerne til Tim, 

lensmand på Vestervig Kloster, at Niels N., sognepræst til Gød-

strup og Snejbjerg sogn, provst i Hammerum herred, skal lade 

sognepræsten bandlyse dem, der opbrød skelsten i Karup enge i 

Simmelkær, da lensmanden ikke kan finde de skyldige. 

1 (1) 

502 C4-103 Ribe bisp 26. marts 

1565 

Jacob Pedersen, degn i Darums brev, onsdag før Midfaste 1565, 

at så længe han er degn, vil han yde 2 daler årligt til fattige skole-

børn i Ribe Skole. 

1 (1) 

503 C4-105 Ribe bisp 29. jan. 

1590 

Christian 4. befaler Mandrup Parsberg, lensmand på Riberhus, at 

sørge for at Diderik Surf, for hans lange tjeneste, indtages i Ribe 

Hospital og sørge for hans underhold, hvis der ikke er plads.  

1 (1) 

504 C4-105 Ribe bisp 20. jan. 

1588 

Frederik 2. anmoder forstanderen for Almindeligt Hospital i Ribe 

om, at Hans Andersen, der er født i Koldinghus len og er vanfør, 

indtages i hospitalet, når der er plads.  

1 (0) 

505 C4-105 Ribe bisp 11. aug. 

1561 

Tingsvidne af Hvidding herred, Mdlxj mandag efter Laurenti, at 

herredsfoged Niels Mikkelsen havde været inden tinge og vidnet 

om noget jord til Hr. Jens Pedersen i Rejsbys præstegård. 

7 (0) 

506 C4-105 Ribe bisp 3. okt. 

1575 

Tingsvidne af Øster Horne herred, Mdlxxv mandag efter Sct. 

Michels dag, udstedt af herredsfoged Jep Høst i Krarup m.fl., at 

Tha(mes) Jensen i ?Bævremose lovligt fordelte (et stykke borte) 

for faldsmål. 

3 (3) 

507 C4-105 Ribe bisp 3. feb. 

1579 

Tingsvidne af Skast herred, Mdlxxix tirsdag efter Vor Frue dag, 

udstedt af herredsfoged Christen Nielsen i Enderup m.fl., at Niels 

Mikkelsen i Ribe Hospital lovligt fordelte en række mænd for 

gæld. 

3 (3) 

508 C4-105 Ribe bisp 27. juni 

1580 

Tingsvidne af Øster Horne herred, Mdlxxx mandag efter Sct. 

Hans, at Thames Jensen i Bredmose fik et vidne vedr. Ribe Hos-

pital og noget jord. Meget skjoldet og utydeligt.  

4 (4) 

509 C4-105 Ribe bisp Jan. 

1588 

Tingsvidne af Kærgård birk, Mdlxxxviij fredag som var 

snapsting, udstedt af Christen Christensen i Nebel, birkefoged og 

foged på Kærgård, til Just Pedersen, foged på Ribe Hospital.   

4 (4) 

510 C4-105 Ribe bisp 30. nov. 

1595 

Thames Jørgensen på Søndersti m.fl.s åbne brev om noget almis-

se til Ribe Hospital.  

5 (5) 

511    Oversprunget, regest foreligger  

512    Oversprunget, regest foreligger  

513    Oversprunget, regest foreligger  

514 C4-105 Ribe bisp 30. maj 

1582 

Hans Laugesen, superintendent i Ribe, Jacob Madsen, sognepræst 

og kannik i Ribe Domkirke og Anders Sørensens vidne, at de har 

set et gældsbrev af 30. juni 1578, som Gertrud, salig Peder Bruns, 

udstedte til Ribe Hospital for et lån på 100 daler mod pant i hen-

des stenhus, årlig rente 5 daler.  

3 (3) 

515 C4-105 Ribe bisp 25. feb. 

1578 

Tingsvidne af Ribe byting, Mdlxxiij onsdag før søndag Oculi, 

udstedt af Niels Poulsen, foged i Ribe Hospital, byskriver Rasmus 

Hansen m.fl., til Hans Christensen, forstander i Ribe Hospital 

ang. et brev på en mark i Øse i Skast herred. 

5 (5) 

516 C4-105 Ribe bisp 1. feb. 

1581 

Tingsvidne af Kalvslund herred, Mdlxxxj onsdag efter Pauli 

Conversio, udstedt af herredsfoged Terkild Lund i Hjerting m.fl. 

om afstening af et bol i Høllerup, tilhørende Ribe Hospital. 

4 (4) 

517 C4-105 Ribe bisp 16. sept. Tingsvidne af Skast herred, Mdlxvij tirsdag før Sct. Mauritius 4 (4) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

1567 dag, udstedt af herredsfoged Jørgen Eriksen i Allerup m.fl. til 

Niels Andersen, foged i Ribe Hospital om hjemmel til noget jord i 

Endrup mark og Omme mark.  

518 C4-105 Ribe bisp 31. aug. 

1566 

Dom af Viborg landsting, Mdlxvj lørdag efter Bartholomæus ap., 

ang. rebning af Jørgen Blegs gård i Øse i Skast herred. 

3 (3) 

519 C4-105 Ribe bisp 3. nov. 

1569 

Borgmester Oluf Pedersen i Ribe, Niels …, Oluf Staffensen og 

Peder Mortensen Hegelund, rådmænd, deres vidne, Mdlxix tors-

dag efter Sanctorum Simonis et Jude apostolorum, at de har set 

Viborg landstings dom, se nr. 518.  

4 (4) 

520 C4-105 Ribe bisp 23. feb. 

1598 

Tingsvidne af Frøs herred, udstedt af herredsfoged Terkild Jepsen 

i Krogstrup m.fl. til Jens Laursen om hugning af nogle træer til 

Ribe Hospitals bygning. Noget ødelagt. 

3 (3) 

521 C4-105 Ribe bisp 9. marts 

1576 

Niels Christensen i Erikholts åbne brev, at forstanderne i Ribe 

Hospital har fæstet ham den gård i Eriksholt, som hans søster 

tilforn havde og vil være hospitalet hørig og lydig og i modsat 

fald straks have sit fæste forbrudt. 

1 (1) 

522 C4-105 Ribe bisp 1587 Tingsvidne af Ribe byting, Mdlxxvij tirsdag …, udstedt af byfo-

ged Regel Eskelsen m.fl. til Hans Kolding på Ribe Hospitals 

vegne, at synsmænd havde gransket noget jord sammen med 

Hans Kolding. Beskadiget og meget skjoldet. 

5 (5) 

523 C4-105 Ribe bisp 1569 Dom af Viborg landsting, uden dato, mellem Axel Viffert til 

Axelvold, lensmand på Riberhus, og forstanderen i Ribe Hospital, 

ang. en rebning af Øse mark, der havde frataget Jørgen Bleg no-

get af hans mark. 

3 (3) 

524    Oversprunget, regest foreligger  

525 C4-105 Ribe bisp 7. aug. 

1565 

Tingsvidne af Skast herred, Mdlxv tirsdag før Sct. Laurids dag, 

udstedt af herredsfoged Jørgen Eriksen i Allerup m.fl. til Niels 

Andersen i Ribe Hospital vedr. Jan (Jørgen) Blegs jord i Øse. 

4 (4) 

526 C4-105 Ribe bisp 28. feb. 

1573 

Dom af Viborg landsting, Mdlxxiij lørdag efter Mathias apostl., 

mellem Erik Lykke, lensmand på Riberhus, og Hans Bartskær, 

forstander i Ribe Hospital ang. rebning af Øse mark, Skast hrd. 

2 (2) 

527 C4-105 Ribe bisp 17. feb. 

1582 

Terkild Eskildsen i Ensteds åbne brev, at han er venligt kommet 

overens med Ebbe Mogensen, forstander i Ribe Hospital, om skel 

mellem hans og hospitalets jord.  

2 (2) 

528 C4-105 Ribe bisp 28. marts  

1564 

Tingsvidne af Skast herred, Mdlxiiij tirsdag før Marie Magdale-

nes dag, udstedt af herredsfoged Jørgen Eriksen i Allerup m.fl. til  

Niels Andersen i Ribe Hospital vedr. rebning af Jan (Jørgen) 

Blegs jord i Øse. 

4 (4) 

529 C4-105 Ribe bisp 10. sept. 

1560 

Frederik 2.s åbne brev, at lensmanden på Riberhus årligt skal 

levere 50 lam og 50 får til forstanderen i Almindeligt Hospital i 

Ribe til de fattiges underhold, som kongens far tidligere havde 

bevilget.  Påskrift: Niels Lange, ridder, høvedsmand på Riberhus 

1 (1) 

530 C4-111 Ribe bisp 14. okt. 

1579 

Frederik 2. befaler bønder, som ligger til et vikarie i Ribe Dom-

kirke, som afdøde Hans Lanken stiftede, men senere overgik til 

Almindeligt Hospital i Kolding, skal yde landgilden til hospitalet. 

1 (1) 

531 C4-126 Ribe bisp 24. marts 

1580 

Frederik 2.s åbne brev, at Varde Hospital skal have kronens korn-

tiende og rente af nogle gårde i Øster (Horne) herred. 

1 (1) 

532 C4-105 Ribe bisp 23. feb. 

1593 

Christian 4.s åbne brev, at han bekræfter sin fars brev til Varde 

Hospital på kronens korntiende og rente af nogle gårde i Øster 

(Horne) herred.  

1 (1) 

533 C4-105 Ribe bisp 25. april 

1596 

Peder Hegelund, superintendent i Ribe Stift, præster og kapella-

ner i Varde kirkes vidne, at de har set og læst Christian 4.s brev af 

23. feb. 1593, at kronens korntiende og rente af nogle gårde i 

Øster (Horne) herred var lagt til Varde Hospital. 

10 

(10) 

534 C4-146 Ribe bisp 28. juni 

1578 

Frederik 2.s brev, at Niels Bredal, der lang tid har været skoleme-

ster i Varde, men nu er gammel og skrøbelig, må have kronens 

del af korntienden af Højer sogn. 

1 (1) 
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535 C4-150 Ribe bisp 11. juli 

1561 

Frederik 2. indskærper Hans Tausen, superintendent i Ribe Stifts  

pligt til også at visitere Westerlandfjord, Amrum og Føhr.  

1 (1) 

536 C4-150 Ribe bisp 21. nov. 

1581 

Frederik 2. og fætrene hertug Adolf og hertug Johans tyske brev 

ang. superintendent Johannes Lagoni (Hans Laugesen) mangel-

fulde visitats. Påskrift: at biskoppen i Ribe skal visitere i Haders-

lev stift. 

1 (1) 

537 C4-159 Ribe bisp 9. sept. 

1597 

Et latinsk brev til Peder Hegelund, biskop i Ribe fra Peder Jensen 

Winstrup, underskrevet Petrus Johannes Vinstrupius. 

1 (1) 

538 C4-191 Ribe bisp 14. maj 

1571 

Frederik 2.s brev til Erik Lykke, lensmand på Riberhus og Hans 

Laugesen, superintendent i Ribe, om at undersøge og indberette 

om præste- og skolemesterembeders utilstrækkelige underhold. 

1 (1) 

539 C4-191 Ribe bisp 14. juli 

1580 

Frederik 2. forbyder, efter en klage, stiftslensmanden på Riberhus 

at begrænse de friheder, som prælaterne i Ribe domkirke har.  

1 (1) 

540 C4-251 Ribe bisp 16. aug. 

1589 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at der fra prædikestolen i kirkerne skal bedes for, at kongens 

søster Annas rejse med orlogsskib til bryllup med kong Jacob af 

Skotland ikke rammes af storm, grundstødning og andet.  Under-

skrevet af 4 rigsråder. 

1 (1) 

541 C4-251 Ribe bisp 18. nov. 

1590 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Hr. Christen Eskesen, der har været kapellan to steder og nu 

sidder i Ringkøbing og ikke har kald eller næring, skal givet et 

kald, hvis han ellers er duelig. 

1 (1) 

542 C4-251 Ribe bisp 16. maj 

1591 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han agter at lade sig hylde i Norge og beder om, at alle provster 

og præster indkaldes og instrueres om at gøre bøn for at hyldnin-

gen lykkes. 

1 (1) 

543 C4-251 Ribe bisp 19. juli 

1591 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at præsten Hr. Mads Hansen, der efter en trætte med Hans Blome, 

lensmand på Haderslevhus var fadømt sit embede i Slesvig, men 

har hustru og små uforsørgede børn, skal gives et kald. 

1 (1) 

544 C4-251 Ribe bisp 20. maj 

1592 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han skal afskaffe den skik, at præster tager betaling eller gaver 

for at begrave folk. 

1 (1) 

545 C4-251 Ribe bisp 6. marts 

1594 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han skal undersøge nogle ydelser som Vejle Skole har mistet, 

så fattige skolepersoner ikke har nogen hjælp, og hvilke ydelser, 

der kunne lægges under Ordinants.  

1 (1) 

546 C4-251 Ribe bisp 8. april 

1594 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han så tit, han drager på visitats, også skal visitere skolerne.  

1 (1) 

547 C4-251 Ribe bisp 14. nov. 

1593 

Christian 4.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han skal undersøge et ægteskabsløfte som Ingeborg Lauridsdat-

ter har fået af hr. Knud Christensen i Ejsing. Hun beder om, at 

han nægtes at prædike, før han har opfyldt løftet. 

1 (1) 

548 C4-251 Ribe bisp 10. juli 

1588 

Christian 4. indskærper Hans Laugesen, superintendent i Ribe 

Stift, at præster og skolemestre skal følge den Augsburgske kon-

fession. 

1 (1) 

549 C4-251 Ribe bisp 16. april 

1588 

Christian 4. befaler Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, at 

der skal ringes klokken 10-12 i stiftets kirker i.f.m. kongens fars 

begravelse i Roskilde Domkirke onsdag d. 5. juni. Beseglet af 

Niels Kaas, Peder Munk, Jørgen Rosenkrantz og C. Valkendorf. 

4 (4) 

550 C4-251 Ribe bisp 5. april 

1588 

Niels Kaas, Christoffer Valkendorf og Arild Hvitfeldts brev til 

Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, at kongen er død og 

at dronningen har ønsket, at der i alle kirker hver dag ringes en 

halv time ved middagstid, indtil kongen er begravet. 

3 (3) 
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551 C4-251 Ribe bisp 2. feb. 

1588 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han, præster og provster, der efter Ordinantsen bør være til 

stede, i Odense skal deltage i indsættelsen af Jacob Jensen, præst i 

Ribe Domkirke, men er udnævnt til superindent i Fyens Stift.  

1 (1) 

552 C4-251 Ribe bisp 6. juni 

1586 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at sognepræst Mads Jensen i Durup har været i trætte med en 

adelig i sognet, og skal vige embedet men gives et andet kald. 

1 (1 

553 C4-251 Ribe bisp 4. feb. 

1584 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han skal indsende register over præster og provster i stiftet, 

som er forkyndt kongens brev om at deltage i prins Christians 

hyldning. 

1 (1) 

554 C4-251 Ribe bisp 10. jan. 

1584 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at provsten og to sognepræster fra hvert herred med fuldmagt fra 

øvrige skal være til stede i Viborg mandag efter Hellig Trefoldig-

heds søndag ved hyldningen af kongens søn prins Christian.  

1 (1) 

555 C4-251 Ribe bisp 10. jan. 

1584 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at han skal være til stede i Viborg mandag efter Hellig Trefoldig-

heds søndag ved hyldningen af kongens søn prins Christian.  

1 (1) 

556 C4-251 Ribe bisp 2. sept. 

1583 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Niels Paludan, der var medtjener i Vilstrup kirke indtil Mester 

Jørgens søn var duelig, skal hjælpes til at blive medtjener i denne 

kirke eller gives et kald, hvis han er duelig.     

1 (1) 

557 C4-251 Ribe bisp 27. aug. 

1583 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Laurids Madsen, der har studeret længe og været kapellan i 

Norge, skal gives et kald, når der er et ledigt. 

1 (1) 

558 C4-251 Ribe bisp 19. juni 

1582 

Frederik 2.s forordning om ægteskabssager, der indstævnes for 

kapitelsretten. 

1 (1) 

559 C4-251 Ribe bisp 19. juni 

1582 

Frederik 2.s brev til Albert Fiis, lensmand på Riberhus, og Hans 

Laugesen, superintendent i Ribe Stift. Påskrift: Om ægteskabssa-

ger. Selve brevteksten synes at mangle. 

1 (1) 

560 C4-251 Ribe bisp 17. maj 

1582 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

vedr. jomfru Maren, afgangne Eggerts Sørensens datter i Fyn, der 

med sin bror Peders samtykke, havde sagt ja til ægteskab med 

Gilbert Jungsig, som ikke ville indgå ægteskabet.  

1 (1) 

561 C4-251 Ribe bisp 24. juli 

1580 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

om en bog kaldet Opus Concordia, som under dødsstraf ikke må 

indføres eller forhandles i riget. 

1 (1) 

562 C4-251 Ribe bisp 11. juni 

1580 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

om folks forargelige levned med bolskab og løse kvinder, som de 

omgås som deres ægtefæller.  Han befaler, at præsterne skal have 

et tilbørligt tilsyn hermed og advare folk fra prædikestolen. 

1 (1) 

563 C4-251 Ribe bisp 10. marts 

1579 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Claus Mortensen, der i lang tid har været skolemester i Ring-

købing og beder om et ny kald, skal gives det første ledige, hvis 

han ellers er duelig. 

1 (1) 

564 C4-251 Ribe bisp 28. aug. 

1578 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at kongen ofte opsøges af skibspræster, der vil have et kald, men 

at superintendenten kun må ordinere nogen, der har et kald. 

1 (1) 

565 C4-251 Ribe bisp 31. maj Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 1 (1) 
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1578 at Hr. Barken, som af armod var kommet fra sit kald og han og 

børnene kastes under onde øjne, skal gøre sit skudsmål hos her-

redsprovsten, herredspræsterne og sognemændene.  

566 C4-251 Ribe bisp 14. feb. 

1578 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Christen Jørgensen, der har været præst i Ribe Hospital og haft 

hospitalets regnskab under sine hænder, men ikke længere kan 

bestride det, skal hjælpes til et kald, når der er noget ledigt. 

1 (1) 

567 C4-251 Ribe bisp 20. nov. 

1577 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

om afholdelse af bededag 27. januar 1578. 

1 (0) 

568 C4-251 Ribe bisp 15. maj 

1576 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

at ingen bøger må trykkes uden at de har været gennemset af de 

højlærde på Københavns Universitet. Han beder Stiftslensmæn-

dene og superintendenterne overvåge dette. 

1 (1) 

569 C4-251 Ribe bisp 3. april 

1576 

Frederik 2.s brev til Erik Lykke, lensmand på Riberhus og Hans 

Laugesen, superintendent i Ribe Stift, at adelsbegravelser som en 

uskik undertiden først sker efter tre måneder og med store om-

kostninger, og at et vedlagt åbent brev skal forkyndes i Ribe Stift.  

1 (1) 

570 C4-251 Ribe bisp 3. april  

1576 

Frederik 2.s bestemmelser om adelsbegravelser.    1 (1) 

571 C4-251 Ribe bisp 12. nov. 

1574 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

at han skal indkalde og dømme mellem Mourids Podebusk, lens-

mand på Tranekær, og sognepræsten Hr. Christen i Spandet, der 

har pålagt kronens tjenere nye afgifter.  

1 (1) 

572 C4-251 Ribe bisp 26. juni 

1574 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

om udenlandsk almue, der beder i kirkerne og om overholdelse af 

den Augsburgske Konfession. 

1 (1) 

573 C4-251 Ribe bisp Dec. 

1573 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Hr. Niels E. (hul i papiret), som har været præst i Norge for de 

folk, som byggede kongens skib Sct. Olaf, men ingen underhold 

har, da skibet er færdigt, skal hjælpes til et kald.  

1 (1) 

574 C4-251 Ribe bisp 2. maj 

1573 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at præsten Hans Brenstrup, der var med krigsfolket på togt, men 

nu ingen kald har, skal hjælpes til et kald, hvis han er egnet dertil 

1 (1) 

575 C4-251 Ribe bisp 2. dec. 

1572 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

at sognemændene i Vorbasse og Grene har klaget til Axel Viffert, 

lensmand på Riberhus, over deres præst. Han skal indkalde par-

terne, afskedige præsten og skaffe en ny, hvis klagen er berettiget. 

1 (1) 

576 C4-251 Ribe bisp 4. sept. 

1571 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

at Hans Nielsen, der har været præst for krigsfolket, men nu intet 

har til sit underhold, skal hjælpes til et kald, men at alting skal ske 

efter Ordinantsen. 

1 (1) 

577 C4-251 Ribe bisp 30. april 

1571 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

at Hr. Augustinus Ludicksen, som har haft et sogn i Jylland, som 

han ikke kunne leve af, men nu længe har studeret ved Køben-

havns Universitet, skal hjælpes til et kald, dog efter Ordinantsen. 

1 (1) 

578 C4-251 Ribe bisp 5. nov. 

1569 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Hans Tamesen, sognepræst i Vor Frue Kirke i København, har 

udgivet en ny salmebog, som skal købes til kirkerne.   

1 (1) 

579 C4-251 Ribe bisp 28. dec. 

1570 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift,  

om udlændinge, som kommer ind i riget, at der skal opsættes et 

mandat på kirkedørene i.h.t et brev, som Poul Madsen, superin-

tendent i Sjælland har tilsendt. 

1 (1) 

580 C4-251 Ribe bisp 4. april 

1570 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Mester Mads Hvid i Holstebro, som rigsrådet fradømte embe-

det, men fik oprejsning af kongen men ikke til at beholde sine 

sogne, men blev boende, skal have ordre om at flytte. 

1 (1) 

581 C4-251 Ribe bisp 24. sept. 

1569 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

at Hr. Tøger Pedersen, der længe har været skibspræst, men beder 

om et kald, skal hjælpes hertil, dog skal det ske under Ordinant-

1 (0) 
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582 C4-251 Ribe bisp 5. sept. 

1569 

Frederik 2.s brev til Hans Laugesen, superintendent i Ribe Stift, 

om afholdelse af bededage. 

1 (1) 

583 C4-251 Ribe bisp 10. nov. 

1568 

Tysk brev, dateret Kolding, til superintendent Poul Madsen i Ribe 

Stift, vedr. præsteembedet i Taulov kirke. Underskrevet Dorhra. 

1 (1) 

584 C4-251 Ribe bisp 26. juni 

1568 

Frederik 2. befaler superintendent Poul Madsen i Ribe Stift, at 

lade herredsprovsterne sognevist opgøre navn på sogn og herre-

gårde, antal bøndergårde, bol og gadehuse, hvem de tilhører, 

indsamle dette og indsende det til kancelliet. 

1 (0) 

585 C4-251 Ribe bisp 15. okt. 

1567 

Frederik 2.s brev til superintendent Poul Madsen i Ribe Stift, at 

Anders Iversen, som har længe været feltpræst og beder om et 

kald, skal hjælpes til et kald, dog under Ordinantsens overholdel-

se. 

1 (1) 

586 C4-251 Ribe bisp 14. nov. 

1562 

Frederik 2.s brev til superintendent Poul Madsen i Ribe Stift, at 

at der er uskikkelighed blandt sognedegnene i landsbyerne og en 

del af dem er vankundige. Han befaler lensmanden, ikke at stede 

sognedegne, som ikke kan læse og skrive og er skikkelig i latinen. 

1 (1) 

587    Oversprunget, regest foreligger  

588 C4-893 Ribe bisp 21. maj 

1559 

Frederik 2.s brev, skrevet i feltlejren i Ditmarsken, til gejstlighe-

den i Ribe Domkirke om at bidrage til landehjælp, da landehjæl-

pen af rigens indbyggere, bønder og menige almue ikke ikke har 

kunnet forslå.  

1 (1) 

589 C4-893 Ribe bisp 3. feb. 

1560 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke om at under-

søge og dømme i en strid mellem Søren Madsen og en anden ang. 

et (vikarie?) i Ribe Domkirke, som kongens fader havde udgivet 

brev om. Dele af brevet mangler. 

 

590 C4-893 Ribe bisp 20. sept. 

1561 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at de ikke må 

foreholde kancellisekretær Christen Lange den rettighed, han 

havde i kapitlet efter kongens rentemester Ejler Grubbe og An-

dreas von Eilenow. 

1 (1) 

591 C4-893 Ribe bisp 4. juli 

1561 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at de straks 

skal overgive kancellisekretær Christen Lange den rettighed, han 

havde i kapitlet efter kongens rentemester Ejler Grubbe og An-

dreas von Eilenow. 

1 (1) 

592 C4-893 Ribe bisp 18. nov. 

1562 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at de ikke må 

gøre Hr. Morten Sørensen forhindringer på de rettigheder, han 

som andre kannikker i Ribe Domkirke har. Dele mangler. 

1 (0) 

593 C4-893 Ribe bisp 1. feb. 

1563 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at Fru Mette 

Munk, Iver Juels efterleverske, har ønsket ved magelæg at få 

kapitlets gård på Vennerholm, hvilket kongen samtykker.  

1 (1) 

594 C4-893 Ribe bisp 25. marts 

1563 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at Mester 

Morten Sørensen er forlenet med en kapitlets gård og klager over 

ydelserne. 

1 (1) 

595 C4-893 Ribe bisp 28. maj 

1563 

Frederik 2. beder gejstligheden i Ribe Domkirke forstrække sig 

med fire gode heste og at levere dem til lensmanden på Køben-

havns Slot. 

1 (1) 

596 C4-893 Ribe bisp 2. april 

1565 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke om penge, 

som de skulle hjælpe kongen med, men at kirketjenere, skoleme-

stre og hørere ikke skulle besværes dermed. 

1 (1) 

597 C4-893 Ribe bisp 26. okt. 

1566 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at han bifal-

der, at hans sekretær Niels Pors gør magelæg med kapitlet om 

sine gårde i hhv. Briksbøl og Andrup.  

1 (1) 

598 C4-893 Ribe bisp 18. aug. 

1567 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at han agter 

at drage på krigstogt ind i Sverige og beder kapitlet hjælpe med 

15 heste eller 15 daler for hver hest og straks afsende, så det kan 

være på Københavns Slot senest 30. november. 

1 (1) 
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599 C4-893 Ribe bisp 21. sept. 

1567 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke om hjælp til 

krigen mod svenskerne, men at Christen Lange, kongens kancelli-

tjener og Morten Frandsen, borger i Oslo, der har rettigheder i 

kapitlet, er privilligerede og ikke skal betale. 

 

 

 

1 (1) 
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600 C4-893 Ribe bisp 13. juni 

1569 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at da den 

svenske konge ikke har holdt fredsaftalen, nødes han til at behol-

de krigsknægtene og beder kapitlet om et frivilligt bidrag sendt til 

Københavns Slot senest 25. juli. 

1 (1) 

601 C4-893 Ribe bisp 12. marts 

1570 

Frederik 2. beder, efter samtykke fra rigsråd, bisper m.fl., gejst-

ligheden i Ribe Domkirke om hjælp til de store krigsudgifter med 

tredjeparten af al deres rente, omregnet efter angivne takster, og 

fremsende pengene til Københavns Slot inden Sct. Hans. 

1 (1) 

602 C4-893 Ribe bisp 6. april 

1570 

Frederik 2.s beder gejstligheden i Ribe Domkirke indgå i et ma-

geskifte, som hans mor ønsker at gøre og få kapitlets gård i As-

bøl, Lunderskov, Dollerup og Hørup.  

1 (1) 

603 C4-893 Ribe bisp 29. aug. 

1570 

Frederik 2.s rykker gejstligheden i Ribe Domkirke for deres bi-

drag til udgifterne til krigen med svenskerne, som skulle indsen-

des inden Sct. Hans. Se nr. 601. 

1 (1) 

604 C4-893 Ribe bisp 3. juli 

1571 

Frederik 2.s beder gejstligheden i Ribe Domkirke indgå i et ma-

geskifte med rigsråd Bjørn Kaas, som ønsker at får kapitlets gård 

i Grejs. 

1 (0) 

605 C4-893 Ribe bisp 15. sept. 

1571 

Frederik 2.s befaler gejstligheden i Ribe Domkirke, at forhandle 

med præsterne om fordeling af landgilde mellem kapitel og præ-

ster af sogne, som kapitlet har kaldsret til, da nogle præster ikke 

har fornødent underhold. Kapitlet skal indberette herom. 

1 (1) 

606 C4-893 Ribe bisp 22. juni 

1573 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at Jacob Vind 

har klaget over, at han til sit kannikedømme i Ribe Domkirke, 

som han er forlenet med, kun har en gård og to bol, og at kapitlet 

har taget indfæstningen af en ny fæster af hans gård.  

1 (1) 

607 C4-893 Ribe bisp 15. dec. 

1573 

Frederik 2.s rykker gejstligheden i Ribe Domkirke for indbetaling 

af det bevilligede bidrag til udgifterne til krigen med svenskerne, 

tre heste samt tredjeparten af kapitlets visse rente, der skulle ind-

betales Sct. Hans 1569 og Johannes Baptiste 1570.  

1 (1) 

608 C4-893 Ribe bisp 1. april 

1589 

Rektor, doktorer og professorer ved Københavns Universitet, 

deres åbne brev tredje påskedag, at de af deres latinske privilegi-

er, på dansk har udskrevet, at enker efter professorer, prædikanter 

og skoletjenere i hele riget skulle være frie for borgerlig tyngde. 

1 (1) 

609 C4-893 Ribe bisp 1. sept. 

1596 

Gejstligheden i Viborg Domkirkes vidne, at de har set kongens 

brev af 10. dec. 1574, at præsteenker i Viborg og i købstederne i 

hele riget må drive næring uden at skatte og skylde som andre 

borgere. Usædvanlig flot kapitelssegl.  

1 (1) 

610 C4-893 Ribe bisp 21. aug. 

1575 

Frederik 2.s befaler gejstligheden i Ribe Domkirke at give deres 

medbror i kapitlet, Mester Hans Svanninge, kopi af kapitlets dom 

mellem ham og kannik Mester Thomas Knudsen i domkirken. 

1 (1) 

611 C4-893 Ribe bisp 2. april 

1576 

Frederik 2. beder gejstligheden i Ribe Domkirke om inden jul at 

indbetale den af rigsrådet bevilligede landehjælp på tredjedelen af 

kapitlets visse rente i naturalier, omregnet i penge efter fastsatte 

takster. 

1 (1) 

612 C4-893 Ribe bisp 1. juni 

1578 

Frederik 2. beder gejstligheden i Ribe Domkirke om inden Sct. 

Mortens dag at indbetale den af rigsrådet bevilligede landehjælp 

på tredjedelen af kapitlets visse rente, omregnet i penge efter 

fastsatte takster, idet store lån til krigen mod svenskerne skal 

betales.  

1 (1) 
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613 C4-893 Ribe bisp 7. dec. 

1578 

Frederik 2.s beder gejstligheden i Ribe Domkirke medvirke til et 

magelæg med Christen Juul til Udstrup, der ønsker at få to kapi-

telsgårde liggende til Flynder kirke mod to gårde i Skast herred, 

men at de nøje skal granske dette gods. 

1 (1) 

614 C4-893 Ribe bisp 1. feb. 

1580 

Frederik 2.s brev til Erik Lykke, lensmand på Riberhus, og gejst-

ligheden i Ribe Domkirke, at de skal undersøge og indberette, om 

Jon Espersen i Bølling har brudt et ægteskabsløfte.  

1 (1) 

615 C4-893 Ribe bisp 12. juli 

1581 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at Hans Lau-

ridsen, der blev forlenet med et kannikedømme i Ribe domkirke, 

som blev ledigt efter Jens Wiborg, klager over, at hans residens, 

som kapitlet skulle holde ved magt, er forfalden. 

1 (1) 

616    Regest foreligger  

617 C4-893 Ribe bisp 6. juni 

1586 

Frederik 2.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke om at under-

søge kapitlets kirkers brøstfældighed, og hvordan den kan afhjæl-

pes, så kirkerne holdes ved magt. 

1 (1) 

618 C4-893 Ribe bisp 31. juli 

1586 

Frederik 2. beder gejstligheden i Ribe Domkirke være behjælpe-

lig med et magelæg med Benedikt Rantzow til Møgeltønder, som 

ønsker at få to af kapitlets bol i Åbøl, det ene havde superinten-

dent Hans Laugesen i Ribe, det andet Ribe Hospital.  

1 (1) 

619 C4-893 Ribe bisp 19. nov. 

1587 

Frederik 2. meddeler gejstligheden i Ribe Domkirke, at han har 

bevilget, at Benedikt Rantzow til Møgeltønder ved magelæg kan 

få kapitlets gård i Møgeltønder mod andet gods. 

1 (1) 

620 C4-894 Ribe bisp 18. juni  

1594 

Tyge Kruses rykker Peder Hegelund, superindent i Ribe Stift, for 

svar om et stykke øde hedejord kaldet Knude mark, som han har 

talt med Hans Laugesen (Hegelunds forgænger) om at købe eller 

mageskifte. Formodentligt fra år 1594. 

1 (0) 

621 C4-894 Ribe bisp 1. maj 

1590 

Ribe kapitels fæstebrev til velbyrdige Christen Vind til Grundet 

på en gård i Lyne sogn, Nørre herred, med al rettighed dertil som 

Strellev mænd har haft i brug, afgift 3 ørte rug i Ribermål, efter et 

mageskifte, som Iver Juul havde givet kapitlet derpå. 

1 (1) 

622 C4-894 Ribe bisp 18. aug. 

1618 

Tingsvidne af Ribe byting, udstedt af ?Laurids Steffensen Skri-

ver, byfoged i Ribe, til Iver Iversen, superindent i Ribe, at denne 

stod inden de 4 tingstokke og fremlagde to kapitelsjordbøger, den 

ene fra 1560, den anden fra 1591, hvori nævntes Knude mark. 

1 (0) 

623 C4-894 Ribe bisp Før 1584 Tingsvidne af Ribe byting, udstedt af byfoged Niels Tovskov, 

givet Hans Svanning, degn i Ribe Domkirke, at han udspurgte 

dannemænd om kapitlets eng kaldet Kokkehale udenfor Ribe. 

Beskadiget, huller i papiret, bl.a ved år.  

4 (4) 

624    Regest foreligger  

625 C4-894 Ribe bisp 14. aug. 

1561 

Tingsvidne af Hind herred, 1561 torsdag efter Laurentius, 

udstedt af herredsfoged Niels Madsen m.fl., til Envold Iversen i 

Vennerholt, at der hvor fru Anne  til Vennergård byggede, aldrig 

før var bygget, og at stedet tilhørte kapitlet i Ribe.  

3 (3) 

626    Regest foreligger  

627    Regest foreligger  

628    Regest foreligger  

629    Regest foreligger  

630    Regest foreligger  

631    Regest foreligger  

632    Regest foreligger  

633 C4-894 Ribe bisp 11. jan. Tingsvidne af Nørre herred, Mdlxi lørdag .., udstedt af herredsfo- 4 (4) 
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1561 ged Jep Madsen, Jens Skriver m.fl., at Ribe Kapitel bestred, at 

Jesper Rantzow på Skodborghus på kronens vegne havde ret til et 

byggested i Grene mark.    

634 C4-894 Ribe bisp 5. april 

1572 

Vidne af Ribe gæsteting, Mdlxxij mandag efter Søndag Cantate, 

udstedt af Niels Poulsen, foged i Ribe Hospital, borgmester og 

rådmænd, givet Jens Wiborg, ærkedegn i Ribe Domkirke, at hos-

pitalet ville møde for dom om Puggårds gods i Hvidding herred.  

4 (4) 

635 C4-894 Ribe bisp 24. aug. 

1591 

Gejstligheden i Ribe Domkirke gør vitterligt, at de på domkirkens 

vegne er Jens Høsts fri hjemmel til Ansager kirketiende, og at 

tienden skal leveres til ham. 

1 (0) 

636 C4-894 Ribe bisp 9. juni 

1590 

Jacob Madsen, superindent i Fyns Stift og kannik i Ribe Domkir-

ke, og Anders Sørensen Vedel, degn i Ribe Domkirke, gør vitter-

ligt, at de som kirkeværger har fæstet tienden af Ansager til Jens 

Høst i Krarup, som dennes far Jep Høst havde kongens brev på. 

2 (2) 

637 C4-894 Ribe bisp 6. nov. 

1591 

Gejstligheden i Ribe Domkirke vedstår, at de er Jens Høsts fri 

hjemmel til Ansager kirketiende, og giver fuldmagt til ærlige og 

velfornuftige mand Jens Iversen i Bandsbøl at møde i rette på 

Øster herreds ting, hvis nogen har noget at sige dertil. 

1 (1) 

638    Regest foreligger  

639    Regest foreligger  

640 C4-894 Ribe bisp 3. dec. 

1582 

Tingsvidne af Hvidding herred, Mdlxxxij mandag før Sct. Nico-

laj, udstedt af herredsfoged Anders Nielsen m.fl. til beskeden 

mand Jesper Madsen, om hvad Anders Pedersen, der lå på sin 

sygeseng og lod sig berette til døden, sagde om herlighed og 

gæsteri til Ribe Domkirke.  

4 (4) 

641 C4-894 Ribe bisp 29. maj 

1572 

Claus Iversen og Jens Tornam, borgere i Ribes åbne brev, at de 

var hos Ilse, salig Morten Iversens, ang. en kontrakt mellem Ribe 

Hospital og hendes mand, der havde opladt hospitalet sit vikarie 

med tilhørende gods, mod 12 daler årligt så længe han levede.   

2 (2) 

642    Regest foreligger  

643    Regest foreligger  

644    Regest foreligger  

645    Regest foreligger  

646    Regest foreligger  

647 C4-894 Ribe bisp 2. marts 

1565 

Peder Stub, Tolder i Aalborgs åbne brev, Mdlx fredag før faste-

lavns søndag, at han skylder ærkedegn Jens Cantseller i Ribe på 

Ribe Kapitels vegne 10 enkende dalere i jordeskyld af en ejen-

dom i Ribe og skal betale til Sct. Michels dag. Meget smukt segl.  

1 (1) 

648 C4-893 Ribe bisp 3. dec. 

1588 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at rigsrådet 

har bevilliget ham en landehjælp på en tredjedel af kapitlets visse 

rente til hans søsters medgift og beder om, at bidraget, omreget til 

penge efter en takst, fremsendes til København inden midfaste. 

1 (1) 

649 C4-893 Ribe bisp 8. marts 

1589 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, om tilbage-

kaldelse af et tidligere brev om hjælp til kongen med en tredjedel 

af al visse rente til kongens søsters medgift, men at de godvilligt 

kan betale. 

 

650 C4-893 Ribe bisp 14. aug. 

1590 

Christian 4. indskærper Anders Udsen i Snejbjerg sogn, Hamme-

rum herred, Christen Andersen …  i Skarrild, og Kirsten, Anders 

Kous i Hoven sogn i Nørre (Horne) herred, at de straks skal give 

og gøre deres årlige afgifter til Ribe Kapitel, som de af Arilds tid 

har givet og gjort til Riberhus. Beskadiget. 

1 (1) 
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651 C4-893 Ribe bisp 17. aug. 

1590 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke, at landstin-

get har ligget på et meget ubelejligt sted, men der er nu bygget et 

nyt hus, og han beder om 100 daler i hjælp hertil. 

1 (1) 

652 C4-893 Ribe bisp 27. maj 

1591 

Christian 4.s rykker gejstligheden i Ribe Domkirke for 100 daler, 

til landstingets nye bygning i.h.t. brev af 17. aug. 1590 herom og 

beder om, at pengene sendes til Hans Lindenov til Ørslevkloster. 

1 (1) 

653 C4-893 Ribe bisp 13. aug. 

1593 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke ang. en bon-

de, der havde forladt et fæste under Peder Norby til Urup og på 

Nørre herredsting havde overfaldet ham sammen med kapitelstje-

nere, så han næppe var sluppet derfra med livet i behold. 

1 (1) 

654 C4-893 Ribe bisp 20. aug. 

1600 

Christian 4.s brev til gejstligheden i Ribe Domkirke ang. Valde-

mar Parsberg regnskab på penge, som kirkerne i stiftet skulle yde 

til domkirkens bygning, men ikke var færdiggjort, da der var 

restancer, og han ikke længere var lensmand på Riberhus. 

1 (0) 

655 C4-895 Ribe bisp 18. april 

1570 

Brev dateret Skanderborg, måske fra en lensmand til Mester Jens 

Wiborg og Hans Svanning, ang. Ribe Domkirkes to gårde i Kol-

ding, at de skal sende et bud til Kolding med en ”supplikat”, når 

kongen kommer der, at en handel kan afsluttes. Lidt defekt. 

1 (1) 

656 C4-895 Ribe bisp 1. aug. 

1570 

Brev, hvis højre sider mangler, fra rentemester Christoffer Val-

kendorf til gejstligheden i Ribe Domkirke, Anders Sørensen Ve-

del ang. restance på penge og heste, som kongen skulle hjælpes 

med i krigen mod svenskerne anno 1567, 1570 m.v. 

1 (1) 

657 C4-895 Ribe bisp 16. april 

1582 

Et meget ødelagt brev, formodentligt vedr. gejstligheden i Ribe 

Domkirkes restance på hjælp til udgifterne ved krigen mod sven-

skerne.  

1 (1) 

658 C4-895 Ribe bisp 13. maj 

1582 

Peder Gyldenstjerne til Tims brev til Christen Lange til Bram-

minge, ang. Anne Hansdatter, der er hos Ribes borgmesters hu-

stru, Karen Fanninger, og frygter for hendes fæstemands Hans 

Lauridsens kannikedømme i Ribe domkirke i hans fravær.  

1 (1 

659 C4-895 Ribe bisp 29. aug. 

1582 

Anne Hansdatters åbne brev, 29. august uden år, at hun friholder 

Ribe Kapitel for krav, i anledning af, at hun i sin fæstemand, 

kannik Hans Lauridsens fravær oppebærer udbyttet af hans kan-

nikkedømme i Ribe Domkirke. Formodentligt år 1582. 

1 (1) 

660 C4-895 Ribe bisp 28. juni 

1583 

Gejstligheden i Ribe Domkirkes brev, at en fru Mette har fået kgl. 

accept på magelæg med provstiets degnebol i Lem i Bølling her-

red mod gods i Vesterherred, men i stedet vil afgive en gård og et 

bol i Nørre Bork i Nørre herred. Delvist ødelagt. 

1 (1) 

661 C4-896 Ribe bisp 1. maj 

1571 

Jens Andersen, fru Drudes fogedes åbne brev, Mdlxxj Sct. Val-

borgs dag, at han på fru Drudes (Kajsdatter Rantzau) vegne af 

Ribe kapitel har oppebåret halvdelen af den kannikerente, som 

salig Oluf Munk arveligt tilfaldt i nådensåret 1570.  

1 (1) 

662 C4-896 Ribe bisp 18. nov. 

1563 

Laurids Michelsen, slotsskriver på Riberhus, bekræfter fra Ribe 

Kapitel at have modtaget 268 daler i kongeskat af deres tjenere i 

fyrstedømmet. 

1 (1) 

663 C4-896 Ribe bisp 16. juni 

1561 

Laurids Michelsen, slotsskriver på Riberhus, bekræfter, mandag 

før Vespesiani dag, at han af Mester Jens Knudsen, kannik i Ribe 

Domkirke, har modtaget 62 dalere i skat og landehjælp af Sønder 

Føhrland. 

1 (1) 

664 C4-896 Ribe bisp 19. juni 

1559 

Markvard Lauridsensen, slotsskriver på Riberhus, bekræfter, 

mandag før Sct. Hans dag, at han af ærkedegn Jens Wiborg og 

1 (1) 
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Tames Hygum, kannik i Ribe Domkirke, har modtaget 126 dalere 

i skat og landehjælp af kapitlets tjenere i Sønderjylland. 

665    Regest foreligger 

. 

 

666 C4-912 Ribe bisp 29. marts 

1561 

Tingsvidne af Gørding herred, (M)dlxi palmelørdag, ang. Åstrup 

mark og enge. Nævner skolemester Hans Svanning (i Ribe Dom-

kirke). Stærkt beskadiget. 

4 (4) 

667 C4-912 Ribe bisp 26. marts 

1575 

Viborg landstings dom mellem Otto Galskjøt til Plovstrup og 

herredsfoged i Malt herred, Jep Madsen i Holdsted, for dennes 

dom ang. Føvling kirke.  

3 (3) 

668 C4-912 Ribe bisp 28. okt. 

1587 

Dom af Malt herred, givet til foged Niels Skriver på vegne af 

lensmand Albert Friis på Riberhus ang. afstening af jord omkring 

Vejen kirke. Noget ødelagt, måske oprindeligt flere segl. 

2 (2) 

669 C4-912 Ribe bisp 9. juli 

1580 

Meget ødelagt tingsvidne af Malt herred, lørdag efter Visitationis 

Marie, vedr. et kirkebol til Lindknud kirke, nævner Hans Svan-

ning, degn i Ribe. År usikkert. 

3 (1) 

670    Regest foreligger 

 

3 (3) 

671 C4-912 Ribe bisp 3. nov. 

1599 

Tingsvidne af Malt herred, ang. nogle bøgetræer, som Thomas 

Juel til Estrupgård havde lade hugge i kirkens skov. Noget beska-

diget. 

3 (3) 

672    Regest foreligger  

673    Regest foreligger  

674 C4-912 Ribe bisp 16. marts 

1559 

Tingsvidne af Nørre (Horne) herred, Mdlix torsdag efter Domini-

ca Judica, givet Hans Svaning, degn i Ribe, ang. en eng.  

4 (4) 

675 C4-912 Ribe bisp 13. marts 

1562 

Hr. Niels Lange, lensmand på Riberhus’ vidnesbyrd, givet Hans 

Svaning, degn i Ribe, at han i.f.m. trætte om tiende havde forbudt 

Hr. Iver Gregersen, sognepræst i Henne, at udsætte og afhænde 

noget af hans præstegårdes ejendom. 

1 (1) 

676 C4-912 Ribe bisp marts 

1580 

Viborg landstings dom mellem på den ene side Hans Svaning, 

degn i Ribe, og Jens Enevoldsen i Kyvling og hans moder Kirsten 

Nielsdatter på den anden side. Stærkt beskadiget.  

3 (3) 

677 C4-912 Ribe bisp 15. nov. 

1576 

Tingsvidne af Nørre (Horne) herred, Mdlxxvj torsdag efter Sct. 

Martins dag, udstedt af Bertel Last i Obling m.fl. 

5 (5) 

678 C4-912 Ribe bisp 13. okt. 

1580 

Tingsvidne af Nørre (Horne) herred, udstedt af Bertel Last i 

Obling m.fl. 

4 (4) 

679 C4-912 Ribe bisp 13. okt. 

1580 

Dom af Nørre (Horne) herred, udstedt af Bertel Last i Obling, at 

sognepræst Jacob Madsen i Frue Kirke i Ribe stævnede Mads 

Tygesen ang. en gård ved navn Gyris (antagelig i Ådum sogn). 

1 (1) 

680 C4-912 Ribe bisp 25. aug. 

1580 

Tingsvidne af Nørre (Horne) herred, Mdlxxx torsdag efter Sct. 

Bartholomæus ap. udstedt af Bertel Last i Obling m.fl. ang. sog-

nepræst Jacob Madsen i Ribe Frue Kirkes hjemmel til gården 

Gyris på Ribe Kapitels vegne. 

4 (4) 

681 C4-912 Ribe bisp 31. dec. 

1560 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Viborg, stævner på begæ-

ring af Hans Svaning, degn i Ribe, Mads Tygesen i Skast at møde 

på landstinget ang. en lovhævd, som han imod ældre lovhævder 

har erhvervet på nogle kirkeenge. 

1 (1) 

682 C4-912 Ribe bisp Uden år Tingsvidne af Skast herredsting, udstedt af herredsfoged Hans 

Eysen m.fl. Beskadiget, årstal borte.  

?6 (3) 

683 C4-912 Ribe bisp 1. aug. 

1559 

Tingsvidne af Skast herredsting, udstedt af herredsfoged Hans 

Eysen m.fl. ang. nogle agre nord for en præstegård. Beskadiget. 

5 (5) 

684 C4-912 Ribe bisp 1. aug. 

1559 

Tingsvidne af Skast herredsting, Mdlix tirsdag før Olaj Regis, 

udstedt af herredsfoged Hans Eysen m.fl., at Jens Hansen i Få-

borg på tre ting havde klaget over, at han var frataget noget jord. 

4 meget velbevarede segl. 

4 (4) 

685 C4-912 Ribe bisp 26. aug. Nogle mænd af Skast herreds åbne brev, 1578 tirsdag efter Sct. 7 (7) 
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1578 Bartholomæus, at de på tinget hørte Jens Hansen på mester Hans 

Svanings (degn i Ribe) vegne læse en dom om 12 stykker eng i 

Tostrup enge. 

686 C4-912 Ribe bisp 1582 Tingsvidne af Vester (Horne) herred, at mester Hans Svaning, 

(degn i Ribe domkirke) på tre samfulde ting havde tilbud noget. 

Meget ødelagt. 

 

4 (3) 

687 C4-912 Ribe bisp 24. dec. 

1582 

Tingsvidne af Øster (Horne) herred, Mdlxxxij mandag før jul, at 

Iver Michelsen i Lyne fik vidne, at der ikke var gået skyld af 

Galthoved enge til kirken, og at Hans Svaning, degn i Ribe fik 

varsel til tinget, når Laurids Skram til Hastrup ville møde i sagen. 

4 (4) 

688 C4-912 Ribe bisp 24. dec. 

1582 

Tingsvidne af Øster (Horne) herred, Mdlxxxij mandag før jul, 

udstedt af herredsfoged Niels Hansen i Grimlund m.fl., at Iver 

Michelsen i Lyne fik vidne ang. Galthoved enge, og at Hans Sva-

ning, degn i Ribe, fik varsel til tinget, når Laurids Skram til Ha-

strup ville møde i sagen. 

4 (4) 

689 C4-912 Ribe bisp 7. aug. 

1564 

Nogle mænd af Øster (Horne) herreds åben brev, Mdlxiiij man-

dag efter Vincula Petri, om afstening af Ølgod kirkes eng efter 

kongelig befaling. 

8 (8) 

690 C4-912 Ribe bisp 28. juni 

1562 

Ribe Kapitels vidne, Mdlxij onsdag før …., om Frederik 2.s befa-

ling af 28. juni 1562 til lensmanden på Riberhus om at afstene en 

eng til Ølgod kirke, som Hans Svaning, degn i Ribe Domkirke, 

mener, er bortstjålet i mørk og mulm. Beskadiget.   

1 (1) 

691 C4-912 Ribe bisp 24. maj 

1563 

Tingsvidne af Øster (Horne) herred, Mdlxiij mandag efter Kristi 

Himmelfarts dag, udstedt af herredsfoged Jep Høst i Krarup m.fl. 

om syn af en kirkeeng ved Voldborg vad, og at Mogens Kaas til 

Lindbjerggård fik varsel for vidner, som strenge ridder Niels 

Lange og Hans Svaning, (degn i Ribe Domkirke), ville tage. 

8 (8) 

692 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

2. marts 

1566 

Et latinsk brev til D(omi)no. Johannes i Pjedsted med tre tekster. 

Underskrevet Ribe 2. marts 1562, P. Matthius SP. Utvivlsomt 

Poul Madsen, superindenten i Ribe. 

1 (1) 

693 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

23. dec. 

1570 

Superintendent Hans Laugesens brev, 3 die Natuatatis Christi 70, 

til Johannes Bredal, provst i Holmans herred, præst i Pjedsted, at  

møde i Kolding 4. januar, da Gud har gjort en ende på krigen, 

men kongen behøver hjælp til betaling af krigsudgifterne.  

1 (0) 

694 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

12. marts 

1571 

Superintendent Hans Laugesens latinske brev, Gregorius dag, til 

Johannes Bredal, provst i Holmans herred, præst i Pjedsted, om 

tekster og hymner. 

1 (0) 

695 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

4. aug. 

1584 

Latinske brev, formodentligt fra Hans Laugesen, superintendent i 

Ribe Stift, til Johannes Bredal, provst i Holmans herred, præst i 

Pjedsted, om Poul Madsen, superintendent i Fyn. 

1 (0) 

696 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

8. jan. 

1589 

Superintendent Hans Laugesens latinske brev til Johannes Bredal, 

provst i Holmans herred, præst i Pjedsted, ang. tekster og salmer 

med henvisning til Poul Madsen, superintendent i Sjælland. 

1 (0) 

697 C37F-7 Holmans 

herreds 

provsti 

28. jan 

1597 

Superintendent Peder Hegelunds latinske brev til Johannes Bre-

dal, provst i Holmans herred, præst i Pjedsted og Gårslev. 

1 (0) 

698 C614-20 Randers Sct. 

Mortens kirke 

27. okt. 

1567 

Tingsvidne af Randers byting, Mdlxvij mandag før Allehelgens 

dag, udstedt af byfoged Christen Pedersen m.fl. til Niels Wendel-

bo, kirkeværge til Sct. Mortens kirke, ang. tiende af Vorup sogn, 

som Christian 2. havde tilladt lagt til Randers og kirken nedbrudt. 

4 (4) 

699 C622-16 Vejle kirke 20. juli 

1497 

Tingsvidne, stærkt skjoldet og noget ødelagt. 6 (6) 

700 C622-16 Vejle kirke 29. sept. 

1508 

Tingsvidne, Mdviij Sct. Michael archang., stærkt skjoldet 8 (1) 
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    ÆSKE 16  

701 C622-16 Vejle kirke 18. feb. 

1515 

Dom af Vejle kirke, Mdxv hvide onsdag efter fastelavn, at kaldet 

i Grejs, altid havde ligget til Vejle kirke. 

3 (3) 

702 C622-16 Vejle kirke 4. april 

1527 

Vidne af Vejle byting, Mdxxvij torsdag efter midfaste, udstedt af 

byfoged Bertel Pedersen m.fl., til Oluf Nielsen, sognepræst i 

Vejle, om jord på Vinding mark, som P. Harbo havde i pant. 

5 (5) 

703 C622-16 Vejle kirke 4. nov. 

1529 

Vidne af Vejle byting, Mdxxix torsdag før Sct. Villads dag, ud-

stedt af byfoged Bertel Pedersen m.fl., til Oluf Nielsen, sogne-

præst i Vejle, om jord på Vinding mark.  

5 (3) 

704 C622-16 Vejle kirke 1528 

(?33) 

Tingsvidne, stærkt beskadiget. 5 (3) 

705 C622-16 Vejle kirke 25. sept. 

1533 

Vidne af Vejle byting, Mdxxxiij torsdag før Sct. Michels dag, 

udstedt af byfoged Bertel Pedersen m.fl., til Oluf Nielsen, sogne-

præst i Vejle, at en ager på Skerup mark var givet til kirken for 

daglige messer.  

3 (3) 

706 C622-16 Vejle kirke 27. marts 

1540 

Viborg landstings dom, Mdlxl lørdag før Marie Magdalene dag, 

mellem Mester Oluf, sognepræst i Vejle og (hul i papiret) ang. en 

gård på Vinding mark. 

2 (2) 

707 C622-16 Vejle kirke 7. dec. 

1554 

Herman Henriksen Bådsmand, den dag i dommers sted på Vejle 

rådhus, m.fl.s åbne brev, Mdliiij fredag efter Sct. Nicolaj ap. dag, 

at huse med skorsten og stråtag straks skulle tækkes med tegl.  

5 (3) 

708 C622-16 Vejle kirke 3. juni 

1560 

Iver Lunge til Tirsbæks åbne brev, tredje pinsedag 1560, at han af 

ærlige mand Hr. Niels Bech har fæstet to agre på Bredal mark, 

som tilhører Vejle kirke. 

1 (0) 

709 C622-16 Vejle kirke 20. juli 

1571 

Rådmand Hans Sørensen i Vejles gavebrev til Vejle Hospital på 

hans kålgård, som lå nabo til hospitalet. Han beder bl.a. hæderlig 

mand Hr. Niels Beck medbesegle.  

4 (4) 

710 C622-16 Vejle kirke 23. juli 

1579 

Henrik Belov, lensmand på Koldinghus’ brev til velfornemme 

mand, borgmester Clemed Sørensen i Vejle med anmodning om 

noget tømmer fra ladegårdens skov.  

1 (1) 

711 C622-16 Vejle kirke 20. nov. 

1589 

Hans Jensen, podemester i Vejle, gør vitterligt, at han har forplig-

tet sig til at svare 1 mark i skyld til sognepræsten i Vejle af et 

stykke jord. 

1 (1) 

712 C625-29 Kolding kirke 14. marts 

1545 

Tingsvidne af Brusk herred, Mdlv midfaste lørdag, udstedt af 

herredsfoged Niels Andersen i Bjert m.fl., givet Peder Nielsen i 

Bramdrup, at der af hans gård var givet landgilde til Koldinghus 

men aldrig til kantorer eller kannikker. 

4 (0) 

713 C622-16 Vejle kirke 30. juli 

1592 

Sognepræst, borgmester, rådmæmd og kirkeværger i Vejles åbne 

brev, at de har gjort et mageskifte med Peder Broch, der får noget 

af Vejle Kirkes jord mod andet jord i Vejle.  

7 (7) 

714 C625-29 Kolding kirke 11. feb. 

1590 

Anders Simonsen, anden magistratsborgmester i Kolding, Søren 

Christensen og Jens Poulsen, rådmænd, deres åbne brev, at de 

efter befaling fra lensmanden på Koldinghus havde vurderet to 

boder og den grund, som Kolding bykirke havde ligget på, til en 

værdi af 200 daler.  21 usædvanligt velbevarede segl. 

22 

(21) 

715 C625-29 Kolding kirke 7. marts 

1594 

Vidne af 7. marts 1594 om 2 pergamentsbreve, 1: 2. marts 1594, 

at Gertrud Nielsdatter, Jens Brans enke, oplod sin gård i Vester-

gade til kirken, 2: Millesimo quingentesimo vicesimo secundo 

die Sct. Olai Regis (3. aug. 1522), at præst Niels Pedersen selv 

byggede gård og efter sin død skænkede den til Sct. Annas alter.   

3 (1) 
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716 C625-29 Kolding kirke 13. marts 

1594 

Vidne af Kolding rådhus, udstedt af byfoged Jacob Pedersen 

Tønder m.fl., givet rådmand Erik Hansen om syn på en gård i 

Vestergade efter kgl. befaling.  

3 (3) 

717 C625-29 Kolding kirke 3. april 

1594 

Vidne af Kolding byting, at der blev læst Christian 4.s forordning 

om stolestader og begravelser i kirken, som var sendt til lensmand 

Casper Markdanner på Koldinghus. 

 

3 (3) 

718 C649-

122 

Aalborg Hos-

pital 

1. nov. 

1585 

Tingsvidne af Fleskum herred, Mdlxxxv mandag 1. nov., udstedt 

af herredsfoged Christen Poulsen i Nøvling m.fl. til delefoged 

Peder Skriver i Ferslev på vegne af Ove Lunge, lensmand på 

Aalborghus om skel mellem Visse, Gultentorp og Poulstrup.  

6 (0) 

719 C656A Estvadgård 

Kloster 

1706 Fortegnelse over inventar og beholdninger, regnskaber m.v. med 

dateringer fra 1706 til 1723. Store dele af siderne mangler. 

1 (0) 

720 D14-117 Kolding 

rådstue 

21. dec. 

1526 

Mogens Kaas, kongens sekretærs åbne brev, Mdxxvj Sct. Thomas 

dag, at han på kongens vegne fra Christen Pedersen, tolder i Kol-

ding, har modtaget 200 mark dansk, som var Kolding bys dobbel-

te overskat, og at han er fri for yderligere krav.  

1 (1) 

721 D14-117 Kolding 

rådstue 

10. aug. 

1527 

Jesper Brochmann, ærkedegn i Aarhus’ åbne brev, Mdxxvij Sct. 

Laurentius mart. dag, at han fra borgmester Peder Skodborg i 

Kolding har modtaget et beseglet papir på 60 mark dansk, som 

byen dette år skulle udgive for ”det udbudsfolk”. 

1 (1) 

722 D14-117 Kolding 

rådstue 

26. april 

1528 

Jens Hvas til Kaas, væbner, hans åbne brev, Mdxx ottende Mise-

ricordia, at han har oppebåret 20 mark dansk af borgmester, råd 

og menige borgere i Kolding, som de skulle udgive for deres 

udbudsfolk til Norge.   

1 (0) 

723 D14-117 Kolding 

rådstue 

25. okt. 

1530 

Christiern Hvid, hans åbne brev, Mdxxx tirsdag efter Sct. 

Severinus dag, at han har oppebåret 100 mark dansk af borgme-

ster og råd i Kolding, for den byskat, som de skulle udgive til Sct. 

Mortens dag. 

1 (1) 

724 D14-117 Kolding 

rådstue 

2. dec. 

1531 

Jens Hvas til Kaas, væbner, hans åbne brev, Mdxxx simo lørdag 

efter Sct. Andreas apostolus dag, at han på kongens vegne fra 

Christen Pedersen, tolder i Kolding, har modtaget 100 mark 

dansk for Kolding byskat, og 100 mark i ”ulige” byskat.  

1 (1) 

725 D14-117 Kolding 

rådstue 

18. dec. 

1530 

Christiern Hvid, degn i København, hans åbne brev, Mdxxx
o
 

søndag efter Sct. Lucie dag, at han har oppebåret 100 mark dansk 

af borgmester og menige mænd i Kolding, som de stod igen med 

af de penge, som kongen skulle aflønne krigsfolket med.  

1 (1) 

726 D14-117 Kolding 

rådstue 

4. nov. 

1538 

Jørgen Pedersens åbne brev, Mdlxxxviij mandag efter Allehel-

gens dag, at han har oppebåret 720 mark dansk i grov mønt og 

små klippinge af borgmester og menige mænd i Kolding, som de 

skulle udgive til Sct. Mortens dag, og som var halvdelen af byens 

bidrag til landsknægtenes underhold.  

1 (1) 

727 D14-117 Kolding 

rådstue 

25. maj 

1564 

Jochum Becks til Førslevs åbne brev, at han har oppebåret 700 

mark i skilling af borgmester og menige mænd i Kolding, som de 

skulle forstrække kongen med og have igen med ”rund” mønt i 

fredstid. 

1 (1) 

728 D14-117 Kolding 

rådstue 

2. nov. 

1565 

Jørgen Andersens tyske kvittering, at han har modtaget 200 tøn-

der havre fra borgmester Jørgen Skriver i Kolding.  

1 (1) 

729 D14-117 Kolding 

rådstue 

1596 Guldsmed Hartvig Gregersen Brun i Koldings åbne brev, at han 

på Kolding bys vegne har oppebåret 16 daler af Apollo Horsterup 

og Mads Christensen, skatmestre i Kolding. 

1 (1) 

730 D14-117 Kolding 

rådstue 

Uden år Mads Christensen bekender, at han har oppebåret 16 daler af 

byens penge.  

1 (1) 

731 D14-117 Kolding 

rådstue 

Uden år Gregers Skrædder bekender, at han af Mads Smed har oppebåret 

16 daler på Kolding bys vegne til den klædning, han skulle have 

til rejse til København på byens vegne.  

1 (1) 

732 D14-117 Kolding 

rådstue 

18. juni 

1596 

Envold Kruse til Hjermeslevgård, kongelig rentemester, gør vit-

terligt, at han af borgmester og råd i Kolding har oppebåret 300 

gamle dalere i pendingeskat, som byen var takseret for og skulle 

1 (1) 
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betale til Philippi Jacobi dag 1596.  

733 D14-117 Kolding 

rådstue 

31. juli 

1596 

Hans Warhit og Niels Bendsen, borgere i Kolding, deres åbne 

brev, 1596 lørdag efter Sct. Ols dag, at de hver har modtaget 16 

daler af byens penge fra Mads Christensen Smed.   

1 (1) 

734 D14-117 Kolding 

rådstue 

29. juli 

1596 

Jens Skrædder i Koldings åbne brev, Sct. Olai aften 1596, at han 

fra Mads Christensen og Oluf Hostrup har modtaget 16 daler af 

byens penge.  

 

1 (1) 

735 D14-117 Kolding 

rådstue 

29. juli 

1596 

Thamis Lauridsen skrædder i Koldings åbne brev, Sct. Olai dag 

1596, at han fra Mads Christensen har modtaget 16 daler af byens 

penge.  

1 (1) 

736 D14-117 Kolding 

rådstue 

29. juli 

1596 

Morten Christensen skrædder i Koldings åbne brev, Sct. Olufs 

aften 1596, at han af Oluf Hostrup og Mads Christensen har mod-

taget 16 daler af byens penge. 

1 (1) 

737 D14-117 Kolding 

rådstue 

11. feb. 

1597 

Hans Michelborg, kongelig renteskrivers kvittering, at han af 

borgmester og råd i Kolding har modtaget 150 gamle dalere, som 

byen skulle betale til fastelavn 1597.  

1 (1) 

738 D14-164 Kolding 

rådstue 

6. dec. 

1567 

Oluf Pedersen i Ribes brev til borgmester Søren Skriver i Kol-

ding, at Ribes borgere i henhold til Ribe bys privilegier ikke agter 

at betale bropenge til Kolding for okser.  

1 (0) 

739 D14-217 Kolding 

rådstue 
7. april 

1564 

Christen Jude, borgmester i Kolding, m.fl.s åbne brev, 1564 fre-

dag efter påske, at borgere har lånt byen 600 mark dansk til kon-

gens behov, og i pant har fået en eng, der skulle indløses til Skt. 

Valborgs dag.  Påskrift at Søren Skriver er indforstået med pantet. 

1 (1) 

740 D14-217 Kolding 

rådstue 
5. jan. 

1569 

Frederik 2.s brev til borgerne i Kolding, at de skal være borgme-

ster og råd hørige og lydige, når disse modtager kongens breve 

om betaling af skatter m.v. 

1 (0) 

741 D14-217 Kolding 

rådstue 
17. marts 

1586 

Anders Simonsen og Anker Magnussen, borgmestre i Kolding 

m.fl. borgeres åbne brev, at de har været forsamlet om grøft og 

gærder mellem Kolding og Vonsild mark og kontrakt om mage-

skifte af jorderne. 34 usædvanligt velbevarede segl. 

34 

(34) 

742 D14-217 Kolding 

rådstue 
8. april 

1564 

Frederik 2.s brev til borgmestre og rådmænd i Kolding, at de 

straks til rentemester Jochum Beck skal fremsende alle de klip-

pinge, som de på kongens vegne har oppebåret af byens borgere, 

samt klare registre på, hvor meget hver enkelt har lovet at yde. 

1 (1) 

743 D14-217 Kolding 

rådstue 
24. okt. 

1587 

Frederik 2. indskærper under en bødestraf på 100 daler, at borg-

mestre og byfogeder skal sørge for overholdelse af hans forord-

ning om underhold af bøsseskytter og bådsmænd, som udskrives 

af købstederne. 

1 (1) 

744 D14-217 Kolding 

rådstue 
20. nov. 

1588 

Christian 4. s brev til borgmestre og rådmænd i Kolding om en 

brudeskat, der efter rigsrådets bevilling skulle udgives ved kon-

gens søsters trolovelse. 

1 (1) 

745 D14-217 Kolding 

rådstue 
28. feb. 

1596 

Christian 4. s brev til borgmestre og rådmænd i Kolding om en 

skat, der efter rigsrådets bevilling skulle udgives i anledning af 

hans kroning. 

 

746 D14-217 Kolding 

rådstue 
28. sept. 

1596 

Christian 4. beder borgmestre og rådmænd i Kolding om, at de 

150 daler af en brudeskat, som kongen af rigsrådet er bevilget ved 

kongens søsters trolovelse, og som byen frivilligt har indvilliget i 

at deltage i, indbetales til rentemester Enevold Kruse. 

1 (1) 

747    Regest foreligger  

748 D14-266 Kolding 

rådstue 
29. nov. 

1529 

Borgmestre, råd og menige borgere i Koldings åbne brev, 

Mdlxxix in Vigelia Andreas, at de har tilsagt Jørgen Henningsen, 

landsdommer i Fyn, at ville møde i anledning af strid med vel-

byrdige Mads Mors.  

1 (1) 

749 D14-266 Kolding 

rådstue 
13. april 

1531 

Menige almue og råd i Koldings åbne brev, femte påskedag 

Mdxxxj, at de havde stævnet borgmester Nis Sørensen, ang. et 

forligsmøde på Kolding bro om trætte om noget jord og et slags-

4 (3) 
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mål med knippel og stridshammer, der havde fundet sted 

750 D14-266 Kolding 

rådstue 
19. juni 

1639 

Vidne af Kolding byting, udstedt af byfoged Niels Iversen, 

byskriver Henrik Laugesen, m.fl., at ridefoged Jesper Andersen 

på Koldinghus læste lensmandens brev til borgmestre og råd, at 

han bad om at se byens privillegier og taksering efter kgl. missi-

ve. 

3 (3) 

    ÆSKE 17  

751 D14-267 Kolding 

rådstue 
5. april 

1583 

Mads Poulsen, salig Poul Skomagers søn i Koldings åbne brev, 

fredag efter påskedag 1583, at han fra Staffen Nielsen har modta-

get 28 gode dalere, for hans del af en gård i Kolding, hvor hans 

far og Staffen Nielsen boede og nu Staffen Nielsen bor.   

1 (1) 

752 D14-267 Kolding 

rådstue 
16. dec. 

1591 

Borgmestre og rådmænd i Koldings brev, at de var i salig Poul 

Keldsens gård i Søndergade at gøre skifte og regnskab, mellem 

datteren Maren ved stedfaderen og værgen Claus Andersen i 

Vonsild og Iver Andersen Vonsild, der ejede en del af gården. 

9 (9) 

753 D14-267 Kolding 

rådstue 
22. dec. 

1591 

Vidne af Kolding byting, at Claus Andersen Vonsild tog vidne på, 

at han var sin søsterdatter Maren Poulsdatter, salig Poul Keldsen i 

Søndergades datter i Kolding, skyldig 170 daler for den ejendom 

Iver Andersen købte af hende. 

9 (9) 

754 D14-267 Kolding 

rådstue 
2. nov. 

1597 

Vidne af Kolding byting udstedt til byskriver Morten Andersen, 

at borger Christen Hansen Brygger vedkendte sig en gæld på 80 

daler til Christen Madsen og Maren Madsdatter, fogedsvend 

Mads Ibsens børn, for den ejendom, han købte af dem.  

5 (5) 

755 D14-267 Kolding 

rådstue 
24. okt. 

1599 

Vidne af Kolding byting, at Niels Pedersen Remmesnider og hans 

hustru Dorte Nielses, skødede borger Knud Lagesen Byg og hans 

hustru Leonora, den part af en ejendom, som Niels Remmesniders 

hustru havde efter hendes salige mand Laurids Snedker.  

4 (4) 

756    Regest foreligger  

757 D21-110 Randers 

rådstue 

27. sept. 

1544 

Jørgen Ruds kvittering, Mdxliiij Cosmas et Damianus, for modta-

gelse af 14 mark dansk i gæsteripenge, som Randers borgere 

årligt til Sct Michels dag er pligtig at yde Mariager Kloster.  

1 (1) 

758 D21-110 Randers 

rådstue 

2. okt. 

1552 

Niels Tvilum, Jørgen Lykkes visse buds kvittering, Mdlij søndag 

efter Sct. Damianus, for fra Laurids Hvid og Søren Jensen at have 

modtaget 14 mark dansk i gæsteripenge, som Randers borgere 

årligt til Sct Michels dag er pligtig at yde Mariager Kloster. 

2 (2) 

759 D21-110 Randers 

rådstue 

11. nov. 

1531 

Christiern Hvids kvittering, Mdxxxj Sct. Mortens dag, for modta-

gelse af 200 mark, som borgmesteren og menige indbyggere i 

Randers, som skulle ydes til kongens behov.  

1 (1) 

760 D21-110 Randers 

rådstue 

7. nov. 

1553 

Hans Stygge, lensmand på Dronningborgs åbne brev, Mdliij tirs-

dag efter Allehelgens dag, at hans skriver Rasmus Steen, fra An-

ders Jensen og byfoged Lars Hvid i Randers har modtaget 200 

mark dansk 22 mark leding og 22 ½ skilling ”arvepenge” som er 

den årlige byskat til Sct. Mortens dag. 

1 (1) 

761 D21-110 Randers 

rådstue 

10. dec. 

1552 

Hans Stygge, lensmand på Dronningborgs åbne brev, Mdlij lør-

dag før Sct. Lucie, at han fra borgmester og råd i Randers har 

modtaget 200 mark byskat, 22 mark leding og 22 ½ skilling ”ar-

vepenge”, som årligt skulle udgives til Sct. Mortens dag. 

1 (1) 

762 D21-110 Randers 

rådstue 

1. okt. 

1546 

Laurids Skiver i Mariager Klosters kvittering, Mdlvj fredag efter 

Sct. Michels dag, at han af borgerne i Randers har modtaget 14 

mark dansk, som kaldes græspenge.   

1 (1) 

763 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1540 

Laurids Skriver i Mariager Klosters kvittering, Mdxl Sct. Michels 

dag, at han af borgerne i Randers har modtaget 14 mark dansk, 

som kaldes græspenge.   

1 (1) 

764 D21-110 Randers 

rådstue 

6. nov. 

1515 

Christian 2.s kvittering, tirsdag efter Allehelgens dag, til Randers 

borgere for deres overskat, som de skulle udgive til Sct. Michels 

dag.  

1 (1) 
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765 D21-110 Randers 

rådstue 

6. jan. 

1568 

Christian 3.s kvittering, Mdxvij Helligtrekongers dag, til Randers 

borgere for 200 mark overskat, som de skulle udgive til Sct. Mi-

chels dag 1565. 

1 (1) 

766 D21-110 Randers 

rådstue 

9. marts 

1553 

Hans Stygge, lensmand på Dronningborgs åbne brev, Mdliij tors-

dag efter søndag Oculi, at han fra borgmester og råd i Randers har 

modtaget 300 mark dansk, som de skulle hjælpe kongen med. 

1 (0) 

767 D21-110 Randers 

rådstue 

8. dec. 

1531 

Christiern Hvids kvittering, Mdxxxj Vor Frue conceptionis, for 

modtagelse af 200 mark, som borgmesteren og menige indbygge-

re i Randers, som skulle ydes til kongens behov. 

1 (1) 

768 D21-110 Randers 

rådstue 

1530 Søster Karen, abbedisse i Randers Marie Kloster og Sct. Birgitte 

Kloster i Mariager, kvitterer borgmester Niels Hammer og Mads 

Guldsmed for modtagelse af 14 mark græspenge af Randers by 

1 (1) 

769 D21-110 Randers 

rådstue 

18. okt. 

1543 

Søster Anna, abbedisse i Mariager Kloster, kvitterer, Mdxliij 3. 

feria ante Sabatorum Sct. Virg. for modtagelse af 14 mark græs-

penge af Randers by 

1 (1) 

770 D21-110 Randers 

rådstue 

4. sept. 

1531 

Christiern Hvids kvittering, Mdxxxj mandag efter Sct. Egidi dag,  

for modtagelse af penge samt kost og fetalje til Københavns Slot, 

som borgmesteren og menige indbyggere i Randers, som skulle 

ydes til kongens behov. 

1 (1) 

771 D21-110 Randers 

rådstue 

1547 Frans Bilde, kgl. befalingsmand i Randers, kvitterer for 200 mark 

årlig byskat, 22 mark leding og 22 ½ skilling arvepenge af Ran-

ders by. 

1 (1) 

772 D21-110 Randers 

rådstue 

1. feb. 

1549 

Hans Stygge, befalingsmand på Randersgårds åbne brev, Mdxlix 

fredag efter Pouls omvendelse, at han fra borgmester og råd i 

Randers har modtaget 200 mark dansk årlig byskat, 22 mark 

dansk leding og 22 ½ skilling arvepenge. 

1 (1) 

773 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1547 

Laurids Skriver i Mariager Klosters kvittering, Mdxlvij
o
 Sct. 

Michels dag, at han på vegne af Jørgen Rud fra byfoged Jens 

Hvid i Randers, på vegne af borgerne i Randers, har modtaget 14 

mark dansk som kaldes græs gideng.   

1 (1) 

774 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1559 

Søren Jensen, tjenende Jørgen Lykke til Overgård, kvittering, at 

han på dennes vegne af Knud Galten og Thamis Ferslev på Ran-

ders by vegne har modtaget 14 mark græspenge og 14 mark 1 ½ 

skilling, som byen årligt skulle betale Mariager Kloster.  

1 (1) 

775 D21-110 Randers 

rådstue 

22. dec. 

1560 

Jørgen Rosenkrantz til Holm, lensmand på Dronningborgs kvitte-

ring, dato tusind femhundrede og tresindstyve, søndag før jul, at 

han af Thamis Ferslev og Michel Skomager på Randers by vegne 

har modtaget 220 mark og 22 ½ skilling, som er Randers bys 

årlige byskat, leding og arvepenge. 

1 (1) 

776 D21-110 Randers 

rådstue 

23. juli 

1568 

Claus Glambek til Starups kvittering, 23. juli Mdlxviij, at han af 

Peder Pedersen og Laurids Hammer på Randers by vegne har 

modtaget 600 nye dalere og 18 mark dansk, som skulle betales til 

Sct. Hans midsommer efter kongens brevs lydelse. 

1 (1) 

777 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1568 

Niels Tvillum, byfoged i Mariagers kvittering, at han på vegne af 

Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Kloster, af 

Peder Pedersen på Randers by vegne har modtaget 14 mark græs-

penge og 14 mark 1 ½ skilling engleje til Mariager Kloster.   

1 (1) 

778 D21-110 Randers 

rådstue 

4. juni 

1564 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, Mdlxiiij søndag efter Trini-

tatis, at han på vegne af Jørgen Lykke til Overgård, forstander til 

Mariager Kloster, fra byskriver Niels Solgård i Randers på byens 

vegne har modtaget 14 mark græspenge og 14 mark 1 ½ skilling 

engleje til Mariager Kloster.   

1 (1) 

779 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1569 

Niels Tvillum, byfoged i Mariagers kvittering, at han på vegne af 

Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Kloster, af 

Clement Holdt og byskriver Niels Solgård i Randers på byens 

vegne har modtaget 14 mark græspenge og 14 mark 1 ½ skilling 

engleje til Mariager Kloster.  

1 (0) 

780 D21-110 Randers 

rådstue 

24. dec. 

1569 

Anders Hansen, skriver på Dronningborgs kvittering, at han af 

Peder Pedersen og medbrødre i Randers har modtaget 200 mark i 

1 (1) 
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årlig byskat, 20 mark leding og 22 ½ skilling arvepenge. 

781 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1570 

Niels Tvillum, byfoged i Mariagers kvittering, at han på vegne af 

Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Kloster, af 

borgere Niels Vackersen og Niels Solgård i Randers på byens 

vegne har modtaget 14 mark græspenge og 14 mark 1 ½ skilling 

engleje til Mariager Kloster.  

1 (1) 

782 D21-110 Randers 

rådstue 

1572 Otto Brochenhuus til Vollerslev, kongens rentemester, og Peder 

Hansen renteskrivers kvittering, at de af borgmester Peder Hvid i 

Randers har modtaget skatten af Randers, omregnet til 1.200 

enkende dalere, som skulle betales Hellig Trefoldigheds søndag. 

2 (2) 

783 D21-110 Randers 

rådstue 

8. dec. 

1554 

Hans Stygge, befalingsmand på Dronningborgs åbne brev, 1554 

lørdag efter Sct. Nicolaj dag, at han fra borgmester og råd i Ran-

ders har modtaget 200 mark dansk årlig byskat, 22 mark dansk 

leding og 22 ½ skilling arvepenge. 

1 (1) 

784 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1545 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, Mdlv Sct. Michels dag, at 

han på vegne af Jørgen Lykke til Overgård, forstander til Maria-

ger Kloster, fra borgere P. Wendelbo og P. Sogalt i Randers på 

byens vegne har modtaget 14 mark græspenge af Randers mark 

og 14 mark 1 ½ skilling engleje til Mariager Kloster. 

1 (1) 

785 D21-110 Randers 

rådstue 

17. nov. 

1556 

Eskild Oxe til Løgismoses kvittering, Mdlvj 17. november, at han 

fra borgmester og råd i Randers har modtaget 200 mark dansk 

årlig byskat, 22 mark dansk leding og 22 ½ skilling arvepenge. 

1 (1) 

786 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1560 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, Mdlx Sct. Michels dag, at 

han på vegne af Jørgen Lykke til Overgård, forstander til Maria-

ger Kloster, fra borgere Søren Vissing og Michel Pedersen i Ran-

ders på byens vegne har modtaget 14 mark græspenge af Randers 

mark og 14 mark 1 ½ skilling engleje til Mariager Kloster. 

1 (1) 

787 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1557 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, Mdlvij Sct. Michels dag, at 

han på vegne af Jørgen Lykke til Overgård, forstander til Maria-

ger Kloster, fra borgere Jep Ludvigsen og Niels Wendelbo i Ran-

ders på byens vegne har modtaget 14 mark græspenge af Randers 

mark og 14 mark 1 ½ skilling engleje til Mariager Kloster. 

1 (1) 

788 D21-110 Randers 

rådstue 

5. marts 

1568 

Jochum Becks til Førslevs kvittering, Mdlviij 5. marts, at borg-

mester og råd i Randers har betalt Rasmus Steen, skriver på 

Dronningborg, 200 mark dansk årlig byskat, 22 mark dansk le-

ding og 22 ½ skilling arvepenge. 

1 (1) 

789 D21-110 Randers 

rådstue 

16. dec. 

1562 

Jørgen Rosenkrantz til Holm, lensmand på Dronningborgs kvitte-

ring, at hans skriver Niels Sørensen på dronningens vegne af 

borgere Jacob Skov og Søren Pedersen skomager i Randers  

på byens vegne har modtaget 20 mark byskat, 20 mark leding og 

22 ½ skilling arvepenge, omregnet til 79 daler og 22 ½ skilling. 

1 (1) 

790 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1563 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, at han på vegne af Jørgen 

Lykke til Overgård, forstander til Mariager Kloster, fra  

borgere Jens Sode og Moust Skov i Randers på byens vegne har 

modtaget 14 mark græspenge af Randers mark og 14 mark 1 ½ 

skilling engleje til Mariager Kloster. 

1 (1) 

791 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1556 

Peder Pedersen i Tjærbys kvittering, Mdlvj Sct. Michels dag, at 

han på vegne af Jørgen Lykke til Overgård, forstander til Maria-

ger Kloster, fra borgere Mads Hofmand og Jens Lydiksen i Ran-

ders på byens vegne har modtaget 14 mark græspenge af Randers 

mark og 14 mark 1 ½ skilling engleje til Mariager Kloster. 

1 (1) 

792 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1578 

Christoffer Lauridsen i Mariagers kvittering, at han på vegne af 

ridder Jørgen Lykke til Overgård, af borgere Christen Laursen og 

Niels Solgård i Randers på byens vegne har modtaget 56 mark 

stykker og 3 skilling græspenge og engleje.  

1 (1) 

793 D21-110 Randers 

rådstue 

15. marts 

1584 

Hans Nielsen i Kolding, kongens renteskriver i Nørrejyllands 

kvittering, at han fra borgmester og råd i Randers har modtaget 74 

daler og 5 gode skilling i årlig byskat til Mortensdag 1583. 

1 (1) 
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794 D21-110 Randers 

rådstue 

29. sept. 

1577 

Christoffer Lauridsen i Mariagers kvittering, at han på vegne af 

ridder Jørgen Lykke til Overgård, af borgere Mads Rasmussen og 

Rasmus Pedersen i Randers på byens vegne har modtaget 28 

mark og 1 ½ skilling, som mønten nu går, i græspenge og engleje 

til Mariager Kloster.  

1 (1) 

795 D21-110 Randers 

rådstue 

29. jan 

1583 

Hans Nielsen i Kolding, kongens renteskriver i Nørrejyllands 

kvittering, at han fra borgmester og råd i Randers har modtaget 70 

gode dalere i årlig byskat til Mortensdag 1582. 

1 (1) 

796 D21-219 Randers 

rådstue 

27. nov. 

1561 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han agter at 

udruste orlogsskibe og beder om, at alle de bådsmænd, styrmænd 

og skippere, der er i byen, sendes til Københavns Slot, så de her 

er til stede påskeaften. 

1 (1) 

797 D21-219 Randers 

rådstue 

25. dec. 

1563 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at kongen har 

befalet Jørgen Rosenkrantz, lensmand på Kalø, at fremskaffe 

fetalje af brød og øl til krigsfolket, og beder om, at byen er be-

hjælpelig med skibe og skuder til fragten. 

1 (1) 

798 D21-219 Randers 

rådstue 

21. dec. 

1564 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han agter at 

udruste orlogsskibe og beder om at byen sender 50 mand veludru-

stede karle med harnisk, værger og lange spidser samt en borg-

mester og en rådmand til deres befaling. 

1 (1) 

799 D21-219 Randers 

rådstue 

16. juni 

1564 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han har sendt 

krigsfolket ind i Sverige og beder om, at borgerne af deres yderste 

formue hjælper til med proviant i form af øl, brød og havre og 

sender det til Halmstad eller Helsingborg. De vil få betaling.  

1 (1) 

800 D21-219 Randers 

rådstue 

14. jan 

1565 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han til foråret 

agter at udruste orlogsskibe og beder byen sende 30 mand gode 

bådsmænd og 3 skibstømrere til admiral Herluf Trolle. Båds-

mænd vil blive aflønnet med 4 gylden, tømrere efter fortjeneste. 

1 (1) 
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801 D21-219 Randers 

rådstue 

14. marts 

1565 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at hans krigs-

folk i Halmstad og Varberg mangler proviant. Han beder byen 

brygge øl og bage brød, og når vandene åbnes sende 10 læster øl 

og 5 læster brød og sælge det til krigsfolket til rimelig pris.   

1 (1) 

802 D21-219 Randers 

rådstue 

29. marts 

1565 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at nogle skippe-

re har brudt deres ed til tolderen i Helsingør og er sejlet til Sveri-

ge, og at han derfor pålægger restriktioner for gennemsejling i 

stræderne, så længe fejden med svenskerne består. 

1 (1) 

803 D21-219 Randers 

rådstue 

9. maj  

1565 

Frederik 2.s rykker borgmester og råd i Randers for den proviant 

til krigsfolkene i Halmstad, som han tidligere har bedt byen om at 

sende. 

1 (1) 

804 D21-219 Randers 

rådstue 

22. feb. 

1566 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han til foråret 

agter at udruste orlogsskibe og beder byen sende 30 mand velud-

rustede karle med harnisk og værger, en bartskærer, en piber, en 

trommeslager samt de af byen udskrevne bådsmænd, skibsfolk og 

tømrere til Københavns Slot. 

1 (1) 

805 D21-219 Randers 

rådstue 

5. maj 

1566 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at rigsrådet har 

bevilget ham en almindelig landehjælp til krigen mod svenskerne 

og at byen skal sende 500 daler i sølv og 500 daler i klippinge til 

Københavns Slot senest Sct. Hans dag midsommer. 

1 (1) 

806 D21-219 Randers 

rådstue 

4. okt. 

1566 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at kongens 

bøsseskytter skal have borgleje i byen, og at byen skal sørge for 

herberger og nødtørftig underhold med øl og mad.  

1 (1) 

807 D21-219 Randers 

rådstue 

23. juli 

1568 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han til påske 

agter at udruste orlogsskibe og beder byen sende 15 bådsmænd, 2 

tømrere, 1 bartskærer, 1 ”spildmand” samt en borgmester eller 

rådmand til Københavns Slot, hvor admiral Peder Munk vil give 

videre besked.  

1 (1) 

808 D21-219 Randers 

rådstue 

26. aug. 

1568 

Frederik 2. rykker borgmester og råd i Randers for brød, øl og 

havre, som byen skulle sende til Halmstad, da krigsfolket nu skal 

sendes på togt.   

1 (1) 

809 D21-219 Randers 

rådstue 

10. nov. 

1568 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at byen skal 

tage imod 20 bøsseskytter i borgleje og sørge for deres herberger 

og underhold med øl og mad.  

1 (1) 

810 D21-219 Randers 

rådstue 

2. juni 

1569 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at der er mange 

klager over fribyttere. Han vil derfor sende orlogsskibe i søen og 

beder byen sende 15 bådsmænd, 1 bartskærer, 1 piber og 1 trom-

meslager til Københavns Slot senest næste Midfaste søndag.  

1 (1) 

811 D21-219 Randers 

rådstue 

8. okt. 

1569 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han har be-

hov for hjælp til betaling af krigsfolket, at de ikke skal strejke, og 

beder byen senest Allehelgens dag at sende 600 dalere, halvdelen 

i enkende dalere, halvdelen i mønt. 

1 (1) 

812 D21-219 Randers 

rådstue 

3. marts 

1569 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at da svensker-

ne mod alle breve, løfter og segl ikke har holdt freden, har han 

behov for proviant til hæren og beder byen med det første at sen-

de 30 læster øl, 10 læster brød og 10 skipund flæsk til Halmstad.   

1 (1) 

813 D21-219 Randers 

rådstue 

30. april 

1570 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at byen får 

udsættelse til Sct. Hans dag med betaling af halvdelen af de pen-

ge, byen har bevilget kongen.  

1 (1) 

814 D21-219 Randers 

rådstue 

14. feb. 

1574 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at der er mange 

fremmede krigsskibe i søen. Han vil derfor udsende orlogsskibe 

1 (1) 
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og beder byen sende 10 gode bådsmænd til Københavns Slot 

senest næste Midfaste søndag, den 28. marts.  

815 D21-219 Randers 

rådstue 

23. juli 

1576 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at 15 af kon-

gens bøsseskytter skal have borgleje i byen, og at byen skal sørge 

for herberg med underhold med øl og mad, som de plejer. 

 

1 (1) 

816 D21-219 Randers 

rådstue 

4. juni 

1578 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at 10 af kon-

gens bøsseskytter skal have borgleje i byen, og at byen skal sørge 

for herberger og nødtørftig underhold med øl og mad efter for-

ordningen. 

1 (1) 

817 D21-219 Randers 

rådstue 

6. jan. 

1579 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Randers at sende 10 båds-

mænd til brug på orlogsskibe til Københavns Slot senest 20. 

marts. Byen skal sende Christoffer Valkendorf et register med 

navnene a.h.t. regnskab med udgifterne.  

1 (1) 

818 D21-219 Randers 

rådstue 

15. juli 

1579 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at de skal be-

kendtgøre for borgerne, at de skal melde sig til tolderen og vise 

søbrev, når de passerer Kronborg. 

1 (1) 

819 D21-219 Randers 

rådstue 

12. aug. 

1580 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han har be-

vilget, at Hartvig Clausen, på sin hustrus begæring, må sættes fri 

mod kaution uanset, at han har forset sig mod byens vedtægter, 

men fortsat skal møde for dom. 

1 (1) 

820 D21-219 Randers 

rådstue 

3. aug. 

1580 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at 25 bøsseskyt-

ter skal have borgleje i byen, der skal sørge for herberg og under-

hold med 6 potter øl om dagen - ikke mere - og mad efter et tidli-

gere brev. Opfører skytterne sig uordentligt skal de straffes, men 

ikke med dødsstraf, men sendes til København. 

1 (1) 

821 D21-219 Randers 

rådstue 

2. april 

1581 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at byens borge-

re igen kan sejle på Narva på nærmere angivne vilkår. 

1 (1) 

822 D21-219 Randers 

rådstue 

2. aug. 

1581 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at 24 bøsseskyt-

ter eller bådsmænd skal have borgleje i byen, der skal sørge for 

herberg og underhold efter forordningen. 

1 (1) 

823 D21-219 Randers 

rådstue 

5. okt. 

1581 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han efter 

klage fra København om ubillig vragen og anden besværing af 

deres sildeksport, har forhandlet med staden Danzig, og beder om 

borgerne i Randers indberette om de har fået samme behandling. 

1 (1) 

824 D21-219 Randers 

rådstue 

29. jan. 

1582 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Randers at sende 10 erfarne 

bådsmænd til brug på orlogsskibe til Københavns Slot senest 12. 

marts. Byen skal sende Christoffer Valkendorf et register med 

navnene a.h.t. regnskab med udgifterne. 

1 (1) 

825 D21-219 Randers 

rådstue 

22. okt. 

1582 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at 24 bøsseskyt-

ter skal have borgleje i byen, der skal sørge for herberg og under-

hold, som de plejer at få, og i øvrigt efter forordningen. 

1 (1) 

826 D21-219 Randers 

rådstue 

21. dec. 

1582 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han til foråret 

vil sætte orlogsskibe i søen og beder byen sende 16 duelige 

bådsmænd til København senest Midfaste søndag. Christen Munk 

til Gjessinggård vil udtage et antal. Byen skal sende Christoffer 

Valkendorf register med navnene a.h.t. regnskab med udgifterne. 

1 (1) 

827 D21-219 Randers 

rådstue 

12. jan. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han til foråret 

vil sætte orlogsskibe i søen og beder byen sende 8 bådsmænd til 

København senest fastelavns søndag, hvor lensmand Jørgen 

Skram på Dronningborg, vil udtage dem. Christoffer Valkendorf 

skal tilsendes register med navne a.h.t. regnskab med udgifterne. 

1 (1) 

828 D21-219 Randers 

rådstue 

5. feb. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han pinsedag 

agter at besøge byen med hofsinder og vil rejse videre til Viborg 

til sønnens hyldning. Han beder byen om at sørge for det prakti-

ske med stalde, stråfoder m.v.  

1 (1) 

829 D21-219 Randers 

rådstue 

20. maj 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at han agter at 

besøge byen med hofsinder, rigsråd, tjenere, folk og heste, og at 

tjensteløse folk og andre, der ofte følger kongens følge, kun må 

1 (1) 
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lukkes ind i byen, hvis de har et underskrevet pas.  

830 D21-219 Randers 

rådstue 

21. sep. 

1584 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Randers om til rigsråd, 

rentemester Christoffer Valkendorf at sende 4 gode tømrere til 

arbejde på orlogsskibe på Holmen. De vil blive aflønnet med 

dagløn efter mesterens vurdering.  

1 (1) 

831 D21-219 Randers 

rådstue 

28. sept. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers om, hvorledes 

der skal forholdes med bådsmænd, der er uvillige til at gøre tjene-

ste eller forlader tjenesten uden pas.  

1 (1) 

832 D21-219 Randers 

rådstue 

2. okt. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at de skal adva-

re byfogeden, tolderen og sisemesteren om falske mønter fra 

herren i Gruppenhagen, som er kommet ind i landet.   

1 (1) 

833 D21-219 Randers 

rådstue 

4. maj 

1586 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at ingen udlæn-

dinge må opholde sig i byen uden pas fra deres konge eller fyrste, 

specielt velske, spaniere og franskmænd og ”nationsfolk” men at 

adelige fra Tyskland ikke må gøres forhindringer. 

1 (1) 

834 D21-219 Randers 

rådstue 

4. april 

1587 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at dæmningen 

ved Fladbro ved åen, som løber til slottet Dronningborg, er øde-

lagt af vand, og at byens grave er noget eftergroet og ikke er byen 

til nytte, men skal bringes i orden.  

1 (1) 

835 D21-222 Randers 

rådstue 

14. april 

1563 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at Jens Juul, 

lensmand på Kalø, Morten Svendsen, Anders Christensen, Folmer 

Rosenkrantz, og Oluf Brockenhuus skal skaffe fetalje til hæren 

fra Aarhus Stift og beder byen hjælpe hermed samt med skibe  

1 (1) 

836 D21-222 Randers 

rådstue 

5. juni 

1562 

Frederik 2. indskærper borgmester og råd i Randers, under trusler 

om strenge straffe, at faderens forbud mod eksport af brændsel, 

tømmer, klapholter, bord, stager eller andet tømmerværk stadig 

gælder.  

1 (1) 

837 D21-222 Randers 

rådstue 

2. juni 

1573 

Frederik 2.s gør vitterligt, at borgerne i Randers er forskånet for 

korntold for mel malet før Jacobi dag og betalt i hans kære mo-

ders tid, men herefter skulle de betale korntold som alle andre.   

1 (1) 

838 D21-334 Randers 

rådstue 

9. juli 

1567 

Tingsvidne af Støvring herred, Mdlxvij onsdag før Sct. Knuds 

dag, udstedt af herredsfoged Peder Skriver i Østrup m.fl. til byfo-

ged Chr. Pedersen i Randers, at Laurids Hammer i Randers på 2 

ting forbød Lime mænd at skære tørv og drive fæ i Randers mark. 

3 (3) 

839 D21-334 Randers 

rådstue 

26. april 

1596 

Tingsvidne af Randers byting, udstedt af byfoged Peder 

Munchstrup m.fl. til borgmester Peder Lassen i Randers, ang. en 

dreng, der havde voldtaget et øg. Sagen blev opgivet efter forbøn 

fra velbyrdige Niels Skram.   

4 (4) 

840 D21-334 Randers 

rådstue 

28. juni 

1598 

Tingsvidne af Støvring herred, Mdlxcvij onsdag den 28. juni, 

udstedt af herredsfoged Niels Christensen i Østrup m.fl., at borg-

mester Peder Lassen i Randers tog vidne på en Randers by tilhø-

rende grund, hvor Essen mænd havde gravet. 

3 (3) 

841 D21-334 Randers 

rådstue 

19. juli 

1598 

Tingsvidne af Støvring herred, Mdlxcvij onsdag 19. juli, udstedt 

af herredsfoged Niels Christensen i Østrup m.fl., at borgmester 

Peder Lassen i Randers fik vidne, at Essen mænd 28. juni sagde 

til ham og rådet 28. juni, at de udsatte et marksyn til deres hus-

bond Esge Brok kom hjem, da ikke alle synsmændene var der.   

3 (3) 

842-

850 

   Regest foreligger  
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851-

876 

   Regest foreligger  

877 D22-197 Ribe rådstue 1. maj 

1527 

Frederik 1.s brev til Ribes borgmester, Gottorp Mdxxvij Philippi 

et Jacobi dag, at Holger Rosenkrantz på Koldinghus og Jesper 

Laugmand skal oppebære landehjælpen af Danmark til betaling 

næste Kieler omslag og om omregning af mønten.  

1 (1) 

878-

900 

   Regest foreligger  

      

    ÆSKE 20   

901-

950 

   Regest foreligger  
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951- 

970 

   Regest foreligger  

971 D22-197 Ribe rådstue 29. sept. 

1560 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal sørge for 

en eller to nætters underhold af alle landets præster, som skal 

forsamles i byen. 

1 (1) 

972 D22-197 Ribe rådstue 3. juli 

1560 
Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe om hvordan lands-

knægtene, der er indlagt i byen, skal forsynes med øl. 

1 (1) 

973 D22-197 Ribe rådstue 17. maj 

1560 
Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe om være Rasmus 

Steen, borger i Aarhus, behjælpelig, så meget som ret er, så han 

får sin betaling i gældssag mod Ribeborgeren Hans Pedersen. 

1 (1) 

974 D22-197 Ribe rådstue 31. jan. 

1562 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal være  

salig Peder Stubs efterleverske behjælpelig, så meget som ret er, 

at Ribeborger betaler deres gæld efter Peders Stubs breve. 

1 (1) 

975 D22-197 Ribe rådstue 5. juni 

1562 

Frederik 2.s indskærper borgmester og råd og menige borgere i 

Ribe, Varde og Nykøbing Mors, under trusler om strenge straffe, 

at faderens forbud mod eksport af brændsel, tømmer, klapholter, 

bord, stager eller andet tømmerværk stadig gælder. 

1 (1) 

976 D22-197 Ribe rådstue 2. marts 

1563 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal bekendt-

gøre for borgerne, at alle der sejler forbi Nyborg Slot, skal stryge 

flaget, henvende sig til tolderen og vise søbrev. 

1 (1) 

977 D22-197 Ribe rådstue 2. nov. 

1564 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Ribe at være Jacob Arp 

behjælpelig, så meget som ret er, at Ribeborgeren Christiern He-

gelund betaler sin gæld, og at Jacob Arp indføres i hans bo.  

1 (1) 

978 D22-197 Ribe rådstue 15. nov. 

1566 

Dorothea, Danmarks dronning, beder til borgmester og råd i Ribe  

hjælpe en forældreløs pige, som dronningen vil tage til sig, ang. 

noget arv og tilgodehavender efter Maren, Henrik Mickelborgs 

enke i Haderslev, Hans Bossen og Maren Trellunds. 

1 (1) 

979 D22-197 Ribe rådstue 3. nov. 

1571 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Ribe hjælpe Johannes de 

Hvid, så meget som ret er, ang. et hus i Ribe, som hans stedbørn 

ejer og har pant i, men ikke har fået renter af i 8 år.   

1 (1) 

980 D22-197 Ribe rådstue 10. marts 

1572 

Frederik 2. beder borgmester og råd i Ribe hjælpe Henrik Mad-

sen, så meget ret er, ang. et hus i Ribe, som han har arvet efter sin 

mor, men som Mourids Podebusk, lensmand på Tranekær, skulle 

have taget fra ham og nedbrudt.   

1 (1) 

981 D22-197 Ribe rådstue 24. sept. 

1573 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de ikke må for-

følge eller fængsle Herman Henriksen, Henrik Guldsmeds søn, 

i.f.m. hans arvesag med Bertel Nielsen i Ribe, idet sagen skal for 

rettertinget. 

1 (1) 

982 D22-197 Ribe rådstue 28. maj 

1573 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at hans faders for-

ordning om tiggere stadig er ved magt.  

1 (1) 

983 D22-197 Ribe rådstue 14. april 

1577 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at Jørgen Marsvin 

har tiltale mod arvinger efter Lambert Ibsen ang. nogle gårde, 

som denne havde købt af Otto Gyldenstjerne, og at de skal ind-

stævne sagen og og dømme mellem parterne.   

1 (1) 

984    Er et tomt nummer  

985 D22-197 Ribe rådstue 13. juni 

1578 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal give lidt 

respit til Jep Borring, som er kommet i økonomisk uføre grundet 

oksehandel, så han ikke går helt til grunde, men kan betale sine 

kreditorer.  

1 (1) 

986 D22-197 Ribe rådstue 22. aug. Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at et vedlagt åbent 1 (1) 
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1580 brev skal forkyndes for borgerne. Påskrift: Om ejendomme i 

Ribe. Det vedlagte brev er nr. 987. 

987 D22-197 Ribe rådstue 22. aug. 

1580 

Frederik 2.s indskærper borgmester, råd og menige borgere i 

Ribe, under trusler om bøder og ugyldighed, at skødning og pant-

sættelse af ejendomme skal ske på bytinget. 

1 (1) 

988 D22-197 Ribe rådstue 29. nov. 

1590 

Frederik 2. befaler borgmester og råd i Ribe efter tilsigelse at 

møde hos lensmand Albert Friis på Riberhus med byens priville-

gier i anledning af strid mellem Riberhus og Haderslevhus. 

1 (1) 

989 D22-197 Ribe rådstue 5. jan. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at kronprinsen skal 

hyldes i Viborg mandag efter Hellig Trefoldigheds søndag, den 5. 

juni, og beder om, at borgmesteren, to rådmænd og fire borgere 

møder frem medbringende byens segl og fuldmagter. 

1 (1) 

990 D22-197 Ribe rådstue 2. okt. 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal advare 

byfogeden, tolderen og sisemesteren om falske mønter fra herren 

i Gruppenhagen, som er kommet ind i landet. 

1 (1) 

991 D22-197 Ribe rådstue 6.jan. 

1585 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at han vil udruste 

orlogsskibe og beder byen sende 15 bådsmænd, som udtages af 

lensmand Albert Friis på Riberhus og skal være til stede i Køben-

havn Palmesøndag.  Christoffer Valkendorf skal tilsendes register 

med navne a.h.t. regnskab med udgifterne.    

1 (1) 

992 D22-197 Ribe rådstue 4. maj 

1586 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at ingen udlændin-

ge må opholde sig i byen uden pas fra deres konge eller fyrste, 

specielt velske, spaniere og franskmænd og ”nationsfolk” men at 

adelige fra Tyskland ikke må gøres forhindringer. 

1 (1) 

993 D22-197 Ribe rådstue 6. sept. 

1586 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal bekendt-

gøre kongens forordning ang. told af sildefiskeri i Norge. 

1 (1) 

994 D22-197 Ribe rådstue 14. okt. 

1587 

Frederik 2. bestemmelser om kostpenge til bøsseskytter og båds-

mænd, der indkvarteres i borgleje i købstæderne. 

1 (1) 

995 D22-197 Ribe rådstue 16. jan. 

1588 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Ribe, at bøsseskytten 

Johan Vohelsenck har trolovet sig med en dannemands datter i 

byen og ikke må besværes med borgerlig tyngde og besværing, 

mens han er i kongens tjeneste.  

1 (1) 

996 D22-197 Ribe rådstue 5. juli 

1588 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at der er rygter om 

forskellige oprør og krigshandlinger, og at de derfor efter tilsigel-

se skal lade sig mønstre af marsk Peder Gyldenstjerne og rigsråd 

Albert Friis og være veludrustede med harnisk og værger.  

1 (1) 

997 D22-197 Ribe rådstue 8. feb. 

1590 

Christian 4. beder borgmester og råd i Ribe om at bage 30 tønder 

skomagerbrød og levere det senest 8 dage før pinse på Kolding-

hus til kongens søster Elisabeths bryllup Trinitatis søndag. 

1 (1) 

998 D22-197 Ribe rådstue 15. juli 

1584 

Frederik 2.s brev til borgmester og råd i Randers, at ingen udlæn-

dinge må opholde sig i byen uden pas fra deres konge eller fyrste, 

specielt velske, spaniere og franskmænd og ”nationsfolk” men at 

adelige fra Tyskland ikke må gøres forhindringer. 

1 (1) 

999 D22-197 Ribe rådstue 10. dec. 

1590 

Christian 4. gør vitterligt, at borgere i købstæderne er forskånet 

for vognægter for adelen og deres tjenere ved hoffets rejser gen-

nem riget, men skal køre for rigsrådet og kongen personligt.  

1 (1) 

1000 D22-197 Ribe rådstue 7. marts 

1591 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal hjælpe 

Matis Pultz af Hamborg, så meget som lov og ret er, at han han få 

sin betaling af Ribeborgerne Peder Fanningers enke, Poul Ene-

voldsen Hans Madsen og Hans Thomisen.  

 

      

      

      

      



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

      

      

      

    ÆSKE 22  

1001 D22-197 Ribe rådstue 7. dec. 

1591 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at rådmand Anders 

Sørensen i Ribe, der har fået sit navn offentlig tilsvinet af Mou-

rids Podebusk til Kørup og blevet tiltalt for falske breve, bør 

rådes til at søge rådstuetinget.  

1 (1) 

1002 D22-197 Ribe rådstue 23. juni 

1593 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal holde 

vagt i porten ang. den farlige sygdom pestilens, som har taget 

overhånd i Farup sogn, og at ingen herfra må komme ind i byen. 

1 (1) 

1003 D22-197 Ribe rådstue 6. juli 

1593 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal dømme i 

en sag, hvor Mourids Podebusk til Jungshoved har taget noget 

gods m.v. i Ribe til sig, som brødrene Torben, Gunde og Niels 

Jensen mener, er deres arv efter Karen, Hans Fanningers hustru.  

1 (1) 

1004 D22-197 Ribe rådstue 7. feb. 

1593 

Christian 4.s afgør, efter byrådets forespørgsel, at Bander Jepsen, 

der havde opført sig uordentligt på gaden, var frataget værge og 

daggert, men beholdt to små knive, og senere ihjelstak én og blev 

fængslet, skal halshugges og lægges på hjul og stejle.  

1 (1) 

1005 D22-197 Ribe rådstue 8. okt. 

1593 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal indkalde 

parterne og dømme i Niels Pedersen Trellunds trætte med Hans 

Offersen ang. et gældsbrev på 2 daler, som Trellunds hustrus far 

havde udstedt, samt 19 daler, som Trellunds hustru var skyldig 

for 400 tagsten, begge dele hævdedes at være betalt.   

1 (1) 

1006 D22-197 Ribe rådstue 4. marts  

1594 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de med det 

allerførste skal sende de skibsfolk, både bøsseskytter og bådsfolk, 

der ligger i borgleje i byen, til Holmen ved Københavns Slot, da 

der er brug for dem til både arbejde og rejser.  

1 (1) 

1007 D22-197 Ribe rådstue 23. jan. 

1596 

Christian 4. beder borgmester og råd i Ribe om at udlåne borddu-

ge, 100 tinfade, 260 tinskeer, 200 tintallerkner, lysestager m.v. til 

nogle bryllupper, han vil holde for adelsfolk på Koldinghus.    

1 (1) 

1008 D22-197 Ribe rådstue 28. maj 

1596 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, med henvisning til 

faderens forordning, at de skal påse, at der ikke i byen handles 

med bøger på tysk og latin, som er oversat til dansk og trykkes i 

udlandet. 

1 (1) 

1009 D22-197 Ribe rådstue 8. marts 

1598 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de straks skal 

sende alle de bådsmænd, der ligger i borgleje i byen, til Haders-

lev, hvor der er brug for dem til forefaldende arbejde. 

1 (1) 

1010 D22-197 Ribe rådstue 5. juli 

1598 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de inden 7. sept. 

skal sende to borgere, der har været udsat for usædvanlige pålæg, 

til Københavns Slot i.f.m strid om søstædernes rettigheder efter 

Recessen kontra købstædernes gamle friheder og privillegier.   

1 (1) 

1011 D22-197 Ribe rådstue 3. feb. 

1609 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at de skal lade 

forkynde et vedlagt åbent brev for borgerne, at alle skal henvende 

sig til tolderen i Nyborg, når de sejler gennem bæltet. 

1 (1) 

1012 D22-197 Ribe rådstue 15. juni 

1600 

Christian 4.s brev til borgmester og råd i Ribe, at deres borgere 

ikke må tiltro fremmede og udenlandske personer deres skibe og 

gods, da de risikerer, at det er eventyrere, som sætter gods og 

skibe i stor fare. 

1 (1) 

1013 D22-198 Ribe rådstue 14. jan. 

1597 

Sivert Beck til Førslev, renteskriver Hans Svendsen og Enevold 

Kruse til Hjermeslevgård kvitterer for, at rådmand Ebbe Mogen-

sen i Ribe har indbetalt 83 dalere 20 skilling dansk, som mønten 

nu står, af byskatten, som byen skyldte siden Martini 1590.  

2 (0) 

1014 D22-198 Ribe rådstue 29. juli 

1600 

Ribe borgeres vidne at de, efter begæring af byrådet, udspurgte 

Jens Olufsen, født i Kørup i Vesterherred, og bad ham bevidne, at 

6 (6) 
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han var i var i biskop Peder Hegelunds gård, den aften da Søren 

Jensen Bramming gjorde salig Anders Sørensen dødeligt sår. 

1015    Regest foreligger 

 

 

 

 

1016 D22-199 Ribe rådstue 26. jan. 

1563 

Byfoged Niels Tovskov m.fl.s vidne af Ribe byting, Mdlxiij tirs-

dag efter Conversio Sct. Pauli dag, at kirkeværge Claus Iversen 

fik vidne, at han på drikting og siden på tre ting på kirkens vegne 

havde ildet og kendt sig ved en kålgård og jord østen op til Sankt 

Peder kirkegård. 

4 (4) 

1017 D22-199 Ribe rådstue 26. jan. 

1568 

Tingsvidne af Frøs herred, Mdlxviij torsdag efter Conversio Pau-

li, udstedt af herredsfoged Mads Bendsen m.fl., at Holden Mou-

ridsen i Gandrup tre gange på tinget på vegne af byrådet i Ribe 

forbød at drive kvæg eller køre med heste gennem byens enge. 

4 (4) 

1018 D22-199 Ribe rådstue 9. nov. 

1586 

Åbent brev af Ribe gæsteting, udstedt af byfoged Regel Eskild-

sen, byskriver Rasmus Hansen m.fl. Mdlxxxvj onsdag efter mar-

tini, at Laurids Jensen Vilslev, borger i Ribe, på byens vegne, 

førbød kørsel over byens enge 

5 (5) 

1019 D22-199 Ribe rådstue 9. maj 

1569 

Lensmanden på Riberhus’ åbne brev, at han af borgerne i Ribe 

har modtaget et kongebrev Mdlij Sct. Knuds dag, til købmændene 

i Varde, Ribe og Nykøbing, at ingen udenlandske købmænd må 

bruge fiskeri mellem Ribe og Ringkøbing.  

1 (1) 

1020 D22-199 Ribe rådstue 11. april 

1570 

32 mænds vidne af Ribe rådhus, 1570 tirsdag før søndag Jubilate, 

at der var stor armod i byen, at der havde været stor skat og tyng-

de efter den langvarige krig, og at de havde indhegnet Ribe bys 

mark. 32 usædvanligt velbevarede segl.  

32 

(32) 

1021 D22-199 Ribe rådstue 16. aug. 

1575 

Frederik 2. bekræfter Ribe bys privillegier. 1 (1) 

1022 D22-199 Ribe rådstue 17. okt. 

1575 

Frederik 2. bekendtgør, at der skal holdes Axeltorv i Ribe hver 

fredag, da borgerne i Ribe har klaget over, at det ikke holdes som 

i andre købsteder, så de har måttet drage ud på landet og købe 

slægtefæ og okser, hvilket nyligen er blevet forbudt.   

1 (1) 

1023 D22-199 Ribe rådstue 27. jan. 

1570 

Oluf Pedersen, borgmester i Ribe, rådmænd og Niels Poulsen, 

husfoged på Riberhus, på lensmand Axel Vifferts vegne, deres 

åbne brev, at Niels Gregersen præst i Skt. Katharine kirke havde 

stævnet Christen Hegelund ang. en tofte i Skt. Nikolaj sogn. 

9 (6) 

1024 D22-199 Ribe rådstue 1579 Hans Laugesen, superindent i Ribe Stift, m.fl.s åbne brev, at de 

har set borgmester og rådi Ribes åbne brev, Sct. Olaj dag Mdxl på 

det syvende, om Sct. Jørgens jord, som kongen havde undt byen, 

mod en årlig afgift til hospitalet i Sorte Brødre (kloster). 

4 (0) 

1025 D22-199 Ribe rådstue 1. sept. 

1580 

Frederik 2.s brev, at Ribe by må nyde, bruge og beholde den 

tegllade udenfor Ribe, som har været brugt til Riberhus, indtil 

andet bestemmes.   

1 (1) 

1026 D22-199 Ribe rådstue 2. marts 

1580 

Frederik 2. s brev, efter klage fra borgmester og råd i Ribe, at 

bøsseskytter, bådsmænd, bønder eller andre ikke må flytte ind i 

adelige eller borgerlige huse i Ribe og bruge borgerlig næring, 

uden tilladelse fra byrådet.  

1 (1) 

1027 D22-199 Ribe rådstue 18. maj 

1581 

Hans Laugesen, superindent i Ribe Stift, Casper Muhle, dom-

provst, Christen Lange, præst og Jens Madsen, præst og kannik i 

Ribe Domkirke, gør vitterligt at byrådet i Ribe har ladet dem læse 

et kgl. brev af 13. maj 1581 til lensmanden på Riberhus, der giver 

en feldbereder lov til at bygge en stampemølle på byens ejendom. 

4 (4) 

1028 D22-199 Ribe rådstue 13. aug. 

1583 

Borgmester og råd i Ribes fuldmagt til Peder Lambertsen til at 

møde på Viborg landsting i en sag med byfoged Anders Brun i 

Kolding, ang. fisk, han havde taget fra Ribeborgere og penge, han 

havde beskattet dem med. 

1 (1) 

1029 D22-199 Ribe rådstue 10. sept. 

1583 

Seks Ribeborgeres åbne brev, at de har beklaget sig til Ribe by-

råd, at byfoged Anders Brun i Kolding uberettiget havde taget 

6 (6) 
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fisk fra dem og havde beskattet dem. 

1030 D22-199 Ribe rådstue 14. sept. 

1583 

Dom af Viborg landsting mellem Ribe byråd og byfoged Anders 

Brun i Kolding, ang. fisk han havde taget fra Ribeborgere og 

penge, han havde beskattet dem med. Sagen blev henvist til Kol-

ding byting. 

 

 

3 (3) 

1031 D22-199 Ribe rådstue 9. okt. 

1583 

Henrik Belov til Spøttrup, lensmand på Koldinghus, Albert Friis 

til Harildskær, lensmand på Riberhus, Erik Lange til Engelst-

holm, lensmand på Bygholms åbne brev om strid mellem byfoge-

den i Kolding og Ribes borgere ang. fogedpenge for varer til 

Kolding marked.     

4 (4) 

1032 D22-199 Ribe rådstue 10. jan. 

1584 

Et noget ødelagt brev ang. noget ejendom ved Ribe Sønderport. 5 (5) 

1033 D22-199 Ribe rådstue 20. juni 

1587 

Vidne af Ribe byting, Mdlxxxvij tirsdag efter Johannes Baptiste, 

udstedt af byfoged Regel Eskildsen, Niels Poulsen, kongens fo-

ged, m.fl., at borger Laurids Jensen Vilsted på byens vegne for-

bød tørvegravning på byens mark og kær.   

6(6) 

1034 D22-199 Ribe rådstue 18. sept. 

1585 

En af Ribe Kapitel beseglet kopi af kong Erik Mendveds latinske 

brev af MCCXC quarto in die beati  (1294).  

1 (1) 

1035 D22-199 Ribe rådstue 12. juni 

1589 

Jens Andersen, borgmester i Ribes åbne brev, at byen er skyldig 

300 enkende dalere i vitterlig gæld til Erik Lykke til Skovgård. 

To segl påtrykt samt tegning af Jens Andersens bomærke.  

2 (2) 

1036 D22-199 Ribe rådstue 16. okt. 

1589 

Hans Laugesen, superindent i Ribe Stift, Christen Lange, kantor i 

Ribe Domkirke, Peder Hegelund, kannik og præst i domkirken, 

Laurids Ergidisen, præst ved Sct. Katharine kirke gør vitterligt, at 

de har set kongens brev af 9. sept. 1589 om told af øksne, der 

drives over det kgl. toldsted. 

4 (4) 

1037 D22-199 Ribe rådstue 10. nov. 

1592 

Dom af Ribe byting, 1592 fredag ante Martini Episcopi, udstedt 

af byfoged Niels Poulsen, byskriver Rasmus Hansen m.fl., at 

Christen Brenner spurgte 24 dannemænd om, hvad borgerne 

plejede at give for begravelse i Ribe Domkirke, ringning m.v. 

7 (7) 

1038 D22-240 Ribe rådstue 18. juni 

1567 

Jochum Becks til Førslevs åbne brev, at borgmester Oluf Peder-

sen i Ribe til renteskriver Niels Pedersen på Peder Oxes vegne 

har indbetalt 3.000 mark dansk i rund mønt af den sidste penge-

skat, som byen skulle give til påske til bøsseskytterns besoldning. 

 1 (0) 

1039 D22-

255B 

Ribe rådstue 1. feb. 

1568 

Byfoged Niels Tovskov m.fl.s vidne af Ribe byting, Mdlxiij tirs-

dag efter Conversio Sct. Pauli dag, at Mikkel Skrædder på første 

drikting efter jul og på to andre ting på byens vegne forbød at 

bruge byens jord, indhegnet med planker, gærder og grøfter, så 

vidt byens frihed strakte sig, uden tilladelse fra borgmesteren. 

4 (4) 

1040 D22-

255B 

Ribe rådstue 11. maj 

1568 

Åbent brev af Ribe byting, Mdlxviij tirsdag efter Jubilate Søndag, 

udstedt af borgmester Oluf Pedersen, rådmænd, m.fl. at Hans 

Bartskær, byens kæmner, på drikting efter påske og to ting heref-

ter forbød at bruge byens jord, indhegnet med planker, gærder og 

grøfter, så vidt byens frihed strakte sig, uden tilladelse fra borg-

mesteren. 

6 (6) 

1041 D22-

255B 

Ribe rådstue 22. jan. 

1569 

Byfoged Niels Tovskov m.fl.s vidne af Ribe byting, Mdlxix lør-

dag efter Conversio Sct. Pauli dag, at Hans Christensen Skrædder 

på byens vegne forbød at bruge byens jord, indhegnet med plan-

ker, gærder og grøfter, så vidt byens frihed strakte sig, uden tilla-

delse fra borgmesteren. 

6 (6) 

1042 D22-

255B 

Ribe rådstue 27. jan. 

1573 

Åbent brev af Ribe byting, Mdlxxiij tirsdag efter Søndag Festo 

Mihi, udstedt af borgmester Søren Jacobsen, rådmænd, m.fl., at 

Henning Pedersen, byens kæmner, forbød at bruge byens jord, 

indhegnet med planker, gærder og grøfter, så vidt byens frihed 

strakte sig, uden tilladelse fra borgmesteren. 

6 (6) 
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1043 D22-

255B 

Ribe rådstue 3. feb. 

1576 

Åbent brev af Ribe byting, udstedt af Niels Poulsen, kongens og 

byens foged, borgmester Hans Fanninger og rådmand Oluf Staf-

fensen, at Jep Vilslev på byens vegne gav last og klage på de, der 

havde bygget på og brugt byens jord, uden tilladelse fra borgme-

steren, og de der stod i restance med jordeskyld. 

 

 

 

3 (3) 

1044 D22-

255B 

Ribe rådstue 7. dec. 

1577 

Åbent brev af Ribe byting, udstedt af Niels Poulsen, kongens og 

byens foged, borgmester Hans Fanninger, byskriver Rasmus 

Hansen og to borgere, at Hans Jessen på byens vegne forbød 

Thames Jørgensen, salig Jørgen Rentemesters søn at bortskøde 

sin fars ejendom, da den tilhørte byen.  

5 (5) 

1045 D22-

255B 

Ribe rådstue 11. feb. 

1584 

Vidne af Ribe byting, udstedt af byfoged Regel Eskildsen, 

byskriver Rasmus Hansen m.fl., at Anders Lauridsen Inrinlund, 

byens kæmner, gav last og klage på de, der havde brugt byens 

jorder uden tilladelse fra borgmesteren. 

5 (5) 

1046 D22-

255B 

Ribe rådstue 10. juli 

11584 

Dom af Ribe gæsteting, udstedt af Regel Eskildsen, byfoged i 

Ribe, mellem på den ene side Niels Poulsen, kongens foged, på 

befaling af Albert Friis til Haraldskær, borgmestrene Jens Ander-

sen og Laurids Tøgersen og på den anden side Mourids Podebusk 

om byens tyngder og udgifter.  

1 (1) 

1047 D22-

255B 

Ribe rådstue 1. juni 

1586 

Rettertingsdom mellem Mourids Podebusk til Kørup, der havde 

stævnet Regel Eskildsen, byfoged i Ribe, fordi han havde fradømt 

Albert Friis nogle af kronens enge ved Ribe og tildømt dem Ribe 

by. Byfogdens dom blev kendt gyldig. 

1 (1) 

1048    Regest foreligger  

1049    Regest foreligger  

1050    Regest foreligger  
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    ÆSKE 23  

1051 D22-

255B 

Ribe rådstue 11. juni 

1573 

Tingsvidne af Kalvslund herred, Mdlxxiij onsdag efter Bonifacius 

Ep., udstedt af herredsfoged Terkel Jepsen, sandemand Jørgen 

Nielsen m.fl. til borgmester Søren Jacobsen i Ribe, at Farup og 

Mejlby mænd aldrig har haft noget jord i fællig med Ribe by.  

4 (4) 

1052 D22-

255B 

Ribe rådstue 8. maj 

1577 

Tingsvidne af Kalvslund herred, Mdlxxiij onsdag (efter) Jacobi, 

udstedt af herredsfoged Terkel Lund, sandemand Søren Hansen 

m.fl. til borgmester Hans Fanninger i Ribe, at Søren Jepsen i 

Farup på tinget sagde, at Ribe mark gik til Blæsbjerg. 

4 (4) 

1053 D22-

255B 

Ribe rådstue 23. juli 

1590 

Tingsvidne af Ribe gæsteting, 1590 mandag Olaj Regis, udstedt 

af Rasmus Hansen, skriver og den dag tingholder, og flere borge-

re, at Laurids Jensen Vilslev på byens vegne afkrævede Jep Bo-

ring hjemmel til at sætte sit kvæg på byens jorder. 

6 (6) 

1054 D22-275 Ribe rådstue 29. juni 

1586 

Ribe byråds brev til indbyggere i Vester herreds birk, der påtæn-

ker at flytte til byen i.h.t. kongens mandat hertil. 

1 (1) 

1055 D22-275 Ribe rådstue 29. juni 

1586 

Ribe byråds brev til indbyggere i Vester herred, der påtænker at 

flytte til byen i.h.t. kongens mandat hertil. 

1 (1) 

1056 D22-275 Ribe rådstue 29. juni 

1586 
Ribe byråds brev til indbyggere i Nørred herred, der påtænker at 

flytte til byen i.h.t. kongens mandat hertil. 

1 (1) 

1057 D22-275 Ribe rådstue 29. juni 

1586 
Ribe byråds brev til indbyggere i Øster herred, der påtænker at 

flytte til byen i.h.t. kongens mandat hertil. 

1 (1) 

1058 D22-275 Ribe rådstue 17. maj 

1591 

Ribe byråd gør vitterligt, at de har givet mandat til fire danne-

mænd til at tiltale alle mænd og kvinder, der handler på Sønderho 

og Nordby fiskelejer og ikke er Ribeborgere. 

1 (1) 

1059 D22-275 Ribe rådstue 25. juni 

1593 

Borgmestrene i Ribe, rådmænd m.fl. åbne brev af Ribe rådhus, at 

rådmand Anders Sørensen tog vidne på, at Peder Jensen i Store 

Darum var en forpranger, der købte fisk på Sønderho uden bor-

gerskab, og at han lovede at ville blive borger i Ribe.   

1 (1) 

1060 D22-296 Ribe rådstue 1583 Et stærkt ødelagt åbent brev, måske 1583, fredag efter vor Frue 

Visitatio omhandlende bl.a. Ribe Kapitel.  

8 (4) 

1061 D23-52 Ringkøbing 

rådstue 

3. dec. 

1589 

Christian 4. gør vitterligt, at han har tilforordnet Frederik Busk, 

borger i Ringkøbing, at være tolder i Ringkøbing.  

1 (1) 

1062    Regest foreligger  

1063 D25-52 Skagen 

rådstue 

18. april 

1564 

Frederik 2.s brev til byrådet i Skagen, at han beder borgerne i 

byen låne og forstrække sig med alle de klippinge, de har og 

sende dem til rentemester Jochum Becks (til Førslev). 

1 (1) 

1064 D25-52 Skagen 

rådstue 

29. marts 

1568 

Frederik 2.s brev til byrådet i Skagen, at de uden flere undskyld-

ninger inden Philipp et Jacobi dag skal indsende den byskat, som 

de er i restance med for flere år, til Københavns Slot og at byfo-

geden skal indsende, hvad han har oppebåret på kongens vegne.   

1 (1) 

1065 D25-52 Skagen 

rådstue 

5. juli 

1588 

Christian 4. brev til byrådet i Skagen, at han, da der er rygter om 

krigshandlinger i omliggende lande, har befalet lensmand Jacob 

Seefeld på Mariager Kloster og lensmand Ove Lunge på Aal-

borghus om at mønstre, og at byens folk efter tilsigelse skal møde 

med harnisk og gode værger. 

1 (1) 

1066 D25-52 Skagen 

rådstue 

8. maj 

1565 

Knud Pedersen, slotsskriver på Københavns Slot, kvitterer for på 

kongens vegne fra Skagen by at have modtaget halvlanden læster 

fed fisk. 

1 (1) 

1067 D25-52 Skagen 10. juni Peder Villadsen, slotsskriver på Københavns Slot, kvitterer, 1 (0) 
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rådstue 1527 Mdxxvij mandag efter pinsedag, for på kongens vegne fra borg-

mester og råd i Skagen at have modtaget angivne mængder af 

malt, øl, tørret kø, smør, flæsk, fisk, brød og mel, som var til ”de 

udbudsfolk”.  

1068 D25-52 Skagen 

rådstue 

Udateret Anders Knudsen, Jochum Becks (til Førslev) tjeners kvittering på 

modtagelse af 83 daler og 1 mark fra borgmestre og råd i Skagen. 

1 (1) 

1069 D25-52 Skagen 

rådstue 

16. feb. 

1569 

Poul Harbo, kongens renteskriver i Jylland, kvitterer for modta-

gelse af forskellige pengebeløb fra Skagen by. 

 

1 (1) 

1070 D25-52 Skagen 

rådstue 

4. maj 

1575 

Niels Paaske, skriver på Københavns Slot, kvitterer for modtagel-

se af 4 læster saltet fisk, som lensmand Erik Rud på Aalborghus 

har leveret, og som var saltet på Skagen til kongens behov,  

1 (1) 

1071 D25-52 Skagen 

rådstue 

21. sept. 

1597 

Niels Paaske, proviantsskriver på Københavns Slot, kvitterer på 

kongens vegne for modtagelse af 18 vorder kabillau, som Niels 

Skibsbygger har leveret på Skagen bys vegne.  

1 (1) 

1072 D25-52 Skagen 

rådstue 

2. sept. 

1600 

Claus Mickelborg, proviantsskriver på Københavns Slot, kvitterer 

på kongens vegne for modtagelse af 30 vorder kabillau og tørrede 

torsk, som er leveret fra Skagen by. 

1 (1) 

1073 D25-52 Skagen 

rådstue 

8. dec. 

1600 

Rasmus Pedersen i Skagen bekendtgør, hvad han på sin søster 

Anne Michelsdatter, Michel Skrivers datters vegne, har oppebåret 

af hendes arv efter hendes salige far.    

3 (3) 

1074 D25-52 Skagen 

rådstue 

6. juli 

1562 

Tingsvidne af Skagen byting, 1562 mandag efter Marie besøgel-

se, udstedt af byfoged Søren Poulsen m.fl. til borger Gregers 

Knudsen, at nogle skagenborgere blev fordelt for gæld og 

faldsmål. 

6 (6) 

1075 D25-52 Skagen 

rådstue 

12. feb. 

1564 

Jens Munk, borgmester på Skagen, og flere skagenborgeres åbne 

brev, ang. en kontrakt mellem Jens Hatt på egne vegne og salig 

Lars Mortensens tre børn ang. arv. 

5 (5) 

1076 D25-52 Skagen 

rådstue 

10. april 

1564 

Tingsvidne af Skagen byting, 1564 mandag efter St. Dionysi dag, 

udstedt af byfoged Søren Poulsen m.fl. til Gregers Knudsen, at 

Mads Tysk og Peder Husum vidnede, at lampen på revet brændte 

klart, da Niels Rübners skib forgik. 

6 (6) 

1077 D25-52 Skagen 

rådstue 

10. juli 

1566 

Peder Hansen kvitterer på kongens vegne for modtagelse af penge 

i skat til midsommer af Skagen by.  

1 (1) 

1078 D25-52 Skagen 

rådstue 

28. jan 

1568 

Peder Munk til Estvadgårds åbne brev, at 14 udbudskarle, som er 

udskrevet af Skagen by og er i tjeneste på kongens orlogsskibe, er 

forløste fra tjenesten og kan drage hjem til Skagen indtil videre.  

1 (1) 

1079 D25-52 Skagen 

rådstue 

24. jan. 

1569 

Tingsvidne af Skagen byting, 1569 mandag før Skt. Pouls Om-

vendelses dag, udstedt af byfoged Lars Christensen m.fl. til 

borgmester Niels Lauridsen, at der gik et fuldt kirkenævn over 

Berit Jepsis. 

4 (4) 

1080 D25-52 Skagen 

rådstue 

7. aug. 

1570 

Borgmestrene Niels Lauridsen og Mads Christensen i Skagens 

åbne brev til landets embedsmænd, at deres medborger Anders 

Hermansen er sin egen og søsters vegne og ikke bør gøres hin-

dring i købmandsskab med fisk, hverken på folk, skib eller gods. 

2 (2) 

1081 D25-52 Skagen 

rådstue 

20. april 

1570 

Tre borgere i Aarhus’ vidne, 1570 fredag den anden uge før Sct. 

Valborgs dag, at Lars Skaurbys datter levede 3 uger efter, at han 

døde. 2 segl og et tegnet bomærke. 

2 (2) 

1082 D25-52 Skagen 

rådstue 

9. aug. 

1571 

Skagenborgerne Jens Tøgersen og Jens Andersens brev til borg-

mestrene i Skagen ang. ejerskab til et anker som Christen Molsen 

har bjærget, men som Reder Nielsen, borger i Skagen, mener, er 

hans, da det havde hørt til hans farbror Julius Andersens skib. 

2 (2) 

1083 D25-52 Skagen 

rådstue 

23. dec. 

1571 

Frans Davidsen, kgl. bøsseskyttes åbne brev, at han var anvist 

borgleje i Skagen, men ikke kunne komme, men at den kgl. tøj-

mester har i stedet anvist Jacob Aalborg, som han beder byens 

øvrigheder tage vel imod.   

1 (1) 

1084 D25-52 Skagen 

rådstue 

Maj 

1591 

Tingsvidne af Skagen byting, udstedt af Jacob Sørensen, den dag 

dommer, byskriver Michel Andersen og to borgere, at kongens 

4 (4) 
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tolder Lars Friis forbød at optage eller ødelægge marehalm eller 

klittag eller andet, som var forbudt i Skagen.   

1085 D25-52 Skagen 

rådstue 

16. sept. 

1591 

24 mænds vidne, at en stærk nordøsten storm i 3-4 dage først i 

september ødelagde 25 gårde i Skagen med sandflugt, og at 22 af 

byens borgere druknede i en forfærdelig storm Palmemandag. 

1 (1) 

1086 D25-52 Skagen 

rådstue 

12. april 

1600 

Dom af Viborg landsting mellem borger Christen Lauridsen i 

Skagen og borgmester Niels Thamesen og råd i Skagen, der hav-

de dømt Christen Lauridsen at betale Maren Brandi, Christen 

Olufsens enke, 10 daler i bådleje.  

1 (1) 

1087 D25-52 Skagen 

rådstue 

23. nov. 

1601 

Tingsvidne af Aalborg byting, udstedt af byfoged Kurt Andersen, 

byskriver Anders Pallesen, m.fl., til Anders Jensen, skriver på 

Aalborghus på lensmand Mandrup Parsbergs vegne, at Skagen 

byråd tillod en skipper, som lå vesten for Skagen, at sælge 120 

tønder rug til hvem han ville. 

4 (4) 

1088 D25-52 Skagen 

rådstue 

1 nov. 

1569 

Brev fra Henrik Vind på Aalborghus til borgmestre og råd i Ska-

gen, at kongen ønsker at købe 1 læst saltet fisk, og at de skal 

forbyde nogen at købe, før kongen har fået det, han ønsker.  

1 (1) 

1089 D25-52 Skagen 

rådstue 

10. nov. 

1569 

Brev fra Henrik Vind på Aalborghus til borgmestre og råd i Ska-

gen, at de skal oplyse, hvor mange af deres bys indbyggere der 

mod besoldning kan fås til bøsseskytter. 

1 (1) 

1090 D25-52 Skagen 

rådstue 

7. okt. 

1585 

Ove Lunge, lensmand på Aalborghus, og Jørgen Mortensen, su-

perintendent i Vendelbo Stift, beder byrådet i Skagen godkende, 

at de og almuen har kaldet Poul Nielsen, som i nogle år har været 

kapellan i Aalborg Vor Frue kirke, til præst i Skagen. 

2 (2) 

1091 D25-59 Skagen 

rådstue 

15. juli 

1584 

Tingsvidne af Sæby byting, udstedt af byfoged Niels Pedersen, 

byskriver P. Tamesen m.fl. til borgmester Mikkel Riber i Sæby 

om skel mellem Sæby og Sulbæk. 

4 (0) 

1092 D30-112 Thisted 

rådstue 

25. jan. 

1564 

Brev fra Herluf Trolle til borgmestre og råd i Thisted, at de harni-

sker og værger, som byens borgere har benyttet ved kongens 

udbudsrejse, kan tilbageleveres. 

1 (1) 

1093 D30-112 Thisted 

rådstue 

8. feb. 

1565 

Frederik 2.s brev til byrådet i Thisted, at han til foråret vil udruste 

orlogsskibe og beder byen, efter Herluf Trolles tilsigelse, sende 

30 karle, udrustede med harnisker værger, degner, spyd og rør, en 

bartskærer, en piber, en trommeslager samt en befalingsmand.  

1 (1) 

1094 D30-112 Thisted 

rådstue 

2. april 

1576 

Frederik 2.s brev til byrådet i Thisted, at rigsrådet har bevilget 

ham en landehjælp til betaling af den store krigsgæld, og at byen 

skal sende 400 enkende daler til Københavns Slot inden jul. 

1 (1) 

1095 D31-88 Varde rådstue 10. maj 

1586 

Mourids Podebusk til Kørups mageskiftebrev med Varde by, at 

han har fået halvdelen af Blaksmark og en gård i Sønder Frisvad 

mod en gård i Orten i Varde sogn  

1 (1) 

1096    Regest foreligger  

1097    Regest foreligger  

1098    Regest foreligger  

1099    Regest foreligger  

1100    Regest foreligger  
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1101 D32-128 Vejle rådstue 2. feb. 

1574 

Jochum Arp, skriver på Koldinghus kvitterer, Kyndelmise 

(m)dlxxiiij, for modtagelse af 14 mark dansk i den mønt, som nu 

går, fra borgmesterKlement Sørensen i Vejle.  

1 (1) 

1102 D32-128 Vejle rådstue 9. maj 

1563 

Frederik 2. beder Vejle byråd brygge nogle læster øl, som han har 

brug for på orlogsskibene. Nærmere anvisning fra Holger Ro-

senkrantz, som vil levere malten hertil. Humle og tønder skal de 

selv skaffe, men betales af kongens rentemester. 

1 (1) 

1103 D32-128 Vejle rådstue 16. april 

1570 

Frederik 2.s brev, at udenbys folk, der har købt ejendom i Vejle 

skal give og gøre som andre borgere. 

1 (1) 

1104 D32-128 Vejle rådstue 5. maj 

1570 

Frederik 2.s brev til Vejle byråd, at han sender 100 skytteknægte, 

som en tid skal have ophold i byen, og beder byen sørge for her-

berger og underhold med mad og øl.  

1 (1) 

1105 D32-128 Vejle rådstue 1559-

1588 

Frederik 2. tyske brev, noget beskadiget, større dele mangler, bl.a. 

ved årstal. Nævner bl.a. rhinlændere, franskmænd og andre, der 

bliver antruffet. 

1 (1) 

1106 D32-128 Vejle rådstue 22. aug. 

1580 

Frederik 2.s indskærper Vejle byråd, under trusler om bøder og 

ugyldighed, at skødning og pantsættelse af fast ejendom alene må 

ske på bytinget. 

1 (1) 

1107 D32-128 Vejle rådstue 30. april 

1585 

Frederik 2.s brev til Vejle byråd om hvilke krav, der skal stilles 

ved erhvervelse af borgerskab. 

1 (1) 

1108 D32-128 Vejle rådstue 2. marts 

1594 

Christian 4.s brev til Caspar Markdanner, lensmand på Kolding-

hus, ang. Kolding og Vejle købstæders bestemmelser om stole-

stader og begravelser i kirkerne. Beskadiget, dele mangler. 

1 (1) 

1109 D32-133 Vejle rådstue 6. sept. 

1587 

Brev fra Christoffer Valkendorf til borgmestre og råd i Vejle, at 

de skal sørge for herberger, mad og øl til 12 af kongens bøsse-

skytter, som skal ligge i borgleje i byen. 

1 (1) 

1110 D32-133 Vejle rådstue 10. aug. 

1594 

Brev fra Enevold Kruse til borgmestre og råd i Vejle, at de  

skal sørge for herberger, mad og øl til 5 af kongens bøsseskytter, 

som skal ligge i borgleje i byen. 

1 (1) 

1111 D32-138 Vejle rådstue 12. feb. 

1599 

Skøde fra Anne Varders, borgerske i Vejle, til Bent Pedersen på 

hendes kålgård i Vejle. 

2 (0) 

1112 D32-138 Vejle rådstue 19. juli 

1600 

Brev fra Christoffer Valkendorf til borgmestre og råd i Vejle, at 

han på kongens vegne har skrevet til flere købstæder om murer-

mestre, som der er brug for til kongens byggearbejder i Køben-

havn, og at Vejle skal sende deres 4 bedste. 

1 (1) 

1113 D32-162 Vejle rådstue 27. april 

1554 

16 mænds åbne brev af Vejle rådhus om græsning af kreaturer på 

byens jord og bøder for overtrædelse heraf. 

16 

(16) 

1114    Regest foreligger  

1115 D32-162 Vejle rådstue 7. okt. 

1596 

Brev fra Caspar Markdanner, lensmand på Koldinghus, til Jens 

Farsen, sognepræst i Vejle, og Vejle byråd, at superintendenten 

har visiteret og anført, at byrådet skal have indseende med hospi-

talet i byen, så de fattige får deres nødtørftige underhold. 

1 (1) 

1116 D32-162 Vejle rådstue 6. aug. 

1607 

Vidne, at 7 borgere i Vejle, efter befaling fra borgmester Jens 

Sørensen, var forsamlet i Hr. Anders Bredals hus for at registrere, 

hvad hospitalet var tilfalden efter salig Lars Troelsen i Hover.   

3 (3) 

1117 D32-162 Vejle rådstue 24. juli 

1612 

Vidne, at 4 borgere i Vejle, efter befaling fra borgmester Clement 

Sørensen, var forsamlet i Vejle Hospital for at vurdere noget gods 

2 (2) 
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som hospitalets lemmer havde efterladt.  

1118 D32-162 Vejle rådstue 3. juli 

1559 

Tingsvidne af Hatting herred, Mdlix mandag efter vor Frue dag, 

udstedt af Jens Vitisen i Dallerup, tingfoged, givet Jens Michel-

sen på Vejle bys vegne, at gode mænds brev om forlig med vel-

byrdige Iver Lunge om Bredal mark blev oplæst på tinget. 

3 (3) 

1119 D32-162 Vejle rådstue 9. feb. 

1563 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdlxiij tirsdag efter Vor Frue 

kyndelmis, udstedt af herredsfoged Niels Jørgensen m.fl., at borg-

mester Jens Michelsen lod læse et ridemandsbrev ang. byen og 

Iver Lunge til Tirsbæks strid om skel mellem Vejle og Bredballe.   

3 (3) 

1120 D32-162 Vejle rådstue 26. jan. 

1591 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdxcj tirsdag efter Sct. Pouls dag, 

udstedt af Christen Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at Steffen 

Knudsen, rådmand i Vejle på byens vegne bød sig i rette med Iver 

Lunge til Tirsbæk ang. skel mellem Vejle og Bredballe. 

4 (4) 

1121 D32-162 Vejle rådstue 12. feb. 

1594 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdxciiij tirsdag efter fastelavn, 

udstedt af Christen Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at Mads 

Munk, rådmand i Vejle forbød at udstede klagebreve på ejendom 

berørt af strid om skel mellem Vejle og Bredballe, idet sagen 

skulle for Vejle byting. 

3 (3) 

1122 D32-162 Vejle rådstue 23. jan. 

1599 

Tingsvidne af Nørvang herred, udstedt af herredsfoged Christen 

Madsen i Givskud, at borger Gregers Sørensen i Vejle forbød 

enhver at udstede klagebreve på ejendom berørt af strid om skel 

mellem Vejle og Bredballe, idet sagen skulle for Vejle byting. 

3 (3) 

1123 D32-162 Vejle rådstue 26. jan. 

1591 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdxcj tirsdag efter Sct. Pouls dag, 

udstedt af Terkild Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at Otto 

Sørensen i Balle på vegne af Ove Lunge til Tirsbæk på tre ting 

havde givet last og klage ang. skel mellem Vejle og Bredballe. 

3 (3) 

1124 D32-162 Vejle rådstue 12. feb. 

1594 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdxciiij tirsdag efter fastelavn, 

udstedt af Terkild Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at Jørgen 

Christensen i Vindelev på Ove Lunge til Tirsbæks vegne på tre 

ting havde givet last og klage på skel mellem Vejle og Bredballe. 

3 (3) 

1125 D32-162 Vejle rådstue 28. jan. 

1595 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdxcv tirsdag Sct. Pouls dag, ud-

stedt af Terkild Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at Jørgen 

Christensen i Vindelev på Ove Lunge til Tirsbæks vegne på tre 

ting havde givet last og klage på skel mellem Vejle og Bredballe. 

3 (3) 

1126 D32-162 Vejle rådstue 23. jan. 

1599 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdcx (?Mdxcix) tirsdag den 23. 

jan. udstedt af herredsfoged Christen Madsen i Givskud, at …. 

Sørensen i Balle på Ove Lunge til Tirsbæks vegne på tre ting 

havde givet last og klage ang. skel mellem Vejle og Bredballe. 

3 (3) 

1127 D32-162 Vejle rådstue 17. aug. 

1583 

Dom af Viborg landsting mellem Albert Friis til Haraldskær, 

lensmand på Riberhus og Vejleborgere ang. lovlighed af deres og 

sognepræst Niels Bechs vidne om en død mand. Vidnet dømtes 

lovligt jf. byens birkeprivillegium. 

3 (3) 

1128 D32-162 Vejle rådstue 22. dec. 

1592 

Terkil Grøn, herredsfoged i Nørvang herred, kvitterer for modta-

gelse af betaling for udgifter til kost og tæring til rejse til Viborg 

landsting, hvortil han blev stævnet af Vejles borgmestre, salig. P. 

Juul og Rasmus Mortensen på byens vegne. 

1 (1) 

1129 D32-162 Vejle rådstue 16. jan. 

1597 

Dom af Viborg landsting, at borger Henrik Ditmer i Lybæk ikke 

var overgået nogen uret, da Vejles borgmester Mads Tordsen, 

byfoged Niels Andersen, en rådmand og 3 borgere i Vejle efter 

kgl. befaling skiftede hans bo i to parter. 

2 (2) 

1130 D32-162 Vejle rådstue 1542 Et stort set ulæseligt vidne. 3 (3) 

1131 D32-162 Vejle rådstue 8. sept. 

1598 

Gregers Albertsen, barnefødt i Vesterlund, hans vidne om et brev 

af pinsedag 1598 om køb af noget ejendom i Vejle, der blev frem-

lagt på Vejle byting. 

4 (4) 

1132 D32-162 Vejle rådstue 28. marts 

1586 

Borgmester Peder Juul i Vejles åbne brev, at han efter samtykke  

fra (ulæseligt) har solgt noget af hans morbrødre Hans og Jørgen 

Poulsens gods i Vejle. Stærkt ødelagt. 

2 (2) 
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1133 D32-162 Vejle rådstue 2. juli 

1587 

Søren Madsen, sognepræst i ?Biold, hans åbne brev, at Søren 

Jacobsen har pantsat ham Laigårds mark og skov for 8 daler. 

1 (0) 

1134 D32-162 Vejle rådstue 2. april 

1588 

Hans Jensen, podemester på Nygård, hans åbne brev, at han har 

opladt Vejle byråd en købmand og borger i Vejles pantebrev på 

en ejendom i Vejle. 

1 (0) 

1135 D32-162 Vejle rådstue 6. feb. 

1589 

Borgmester Peder Juul i Vejles åbne brev, at han tilsiger sogne-

præsten, kirkeværgen og flere borgere, at han vil gøre et nøjagtigt 

skøde på Vejle Kirkes vegne på 2 gårde i Vejle, som Peder Ras-

mussen har givet ham fuldmagt til at afhænde.  

1 (1) 

1136 D32-189 Vejle rådstue 16. juni 

1567 

Tingsvidne af Holmans herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Thamesen i Børkop, tingskriver Laurids Ravn, m.fl., at borgme-

ster Jens Michelsen i Vejle, fik vidne om skel mellem Hvidholt 

og Vejle, som var afsagt mellem dronningen og Vejle mænd.  

4 (0) 

1137 D32-189 Vejle rådstue 28. aug. 

1592 

Tingsvidne af Holmans herred, udstedt af herredsfoged Mads 

Henriksen i Brejning, m.fl., at borger Mads Munk i Vejle lyste 

ran over Søren Klemmensen i Svinholt. 

3 (1) 

1138 D32-189 Vejle rådstue 14. aug. 

1592 

Tingsvidne af Holmans herred, udstedt af herredsfoged Mads 

Henriksen i Brejning, m.fl., at borger Mads Munk i Vejle fik 

vidne, at sagen mod Søren Klemmensen i Svinholt og hans med-

følgere, der havde taget noget i Vejle mark, blev opsat i 14 dage. 

3 (3) 

1139 D32-195 Vejle rådstue 27. jan. 

1590 

Tingsvidne af Nørvang herred, Mdlxxxx tirsdag efter Sct. Pouls 

dag, udstedt af Terkild Grøn i Vindelev, i den sag dommer, at 

borger Gøde Lauridsen i Vejle fik vidne, at en trætte om skel 

mellem Vejle og Bredballe tre gange havde været på herredstin-

get. Noget ødelagt.  

3 (3) 

1140    Regest foreligger  

1141 D33-371 Viborg 

rådstue 

5. feb. 

1560 

Tingsvidne af Viborg byting, Mdlx mandag efter kyndelmisse, 

udstedt af byfoged Eskild Brock m.fl., at der blev sværget vold 

over en del Viborgborgere. 

3 (3) 

1142 D33-371 Viborg 

rådstue 

19. maj 

1569 

Frederik 2. påbyder efter branden, som har ødelagt domkirken og 

meget af byen, at stråtage på huse i Viborg med det allerførste 

skal udskiftes med tegl, og at alle nye huse skal have tegltag. 

1 (1) 

1143 D33-371 Viborg 

rådstue 

3. juli 

1570 

24 mands vidne af Viborg rådhus, Mdlxx mandag efter Visitatio-

nis Marie, om tre enge i Viborg mark, nemlig Rådmands eng, 

Vester eng samt Nørmølle eng neden for Margrethelund.  

24 

(8) 

1144 D33-371 Viborg 

rådstue 

6. april 

1573 

Tingsvidne af Viborg byting, Mdlxxiij mandag efter domica Mis., 

udstedt af Christen Skriver, den tid dommer, m.fl., at Jens Riis på 

byens vegne på fjerde ting gav last og klage på omliggende byer, 

der drev kvæg og fæmon i Viborg mark, specielt Hr. Jens. 

3 (3) 

1145 D33-371 Viborg 

rådstue 

6. april 

1573 

Tingsvidne af Viborg byting, Mdlxxiij mandag efter domica Mis., 

udstedt af Christen Skriver, den tid dommer, m.fl., at Jens Riis  

gav last og klage på de, der brugte Skaber Krat og Bygmands Ris,  

indhegnet til byens gavn og kongens dyr til beskyttelse.  

3 (3) 

1146 D33-371 Viborg 

rådstue 

21. maj 

1573 

Frederik 2. forbyder alle og enhver at hugge eller lade hugge ved 

i Skaber Krat og Bygmands Ris uden tilladelse fra Viborg Kapitel 

eller Viborg byråd.  

1 (1) 

1147 D33-371 Viborg 

rådstue 

17. jan. 

1573 

Dom af Viborg landsting mellem borger Christen Paaske i Viborg 

og byfoged Niels Trane ang. en idømt bøde for bordag. 

3 (2) 

1148 D33-371 Viborg 

rådstue 

12. aug. 

1577 

Tingsvidne af Viborg byting, udstedt af byfoged Niels Trane 

m.fl., at Christen Andersen i byens Nørmølle havde haft noget af 

byens jord i 14 år.   

3 (3) 

1149 D33-371 Viborg 

rådstue 

13. nov. 

1577 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Nørrejylland, Peder Skriver 

i Refshoved, Hans Skriver i Testrup m.fl.s åbne brev, at de efter 

Niels Joensen til Torstedlund, vellærde Peder Hegelund og borg-

mester Gunde Skrivers ønske synede Skaber Mølles opstemning, 

kronen og Viborg by til skade. 

26 

(1) 

1150 D33-371 Viborg 

rådstue 

25. aug. 

1578 

Frederik 2. gør vitterligt, at borgerne i Viborg er forskånet for 

vognægter for personer, som ikke har pas fra kongen, men at de 

1 (1) 
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er pligtige at gøre ægter for kongen, hans følge og fadebur. 
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1151 D33-371 Viborg 

rådstue 

25. aug. 

1578 

Frederik 2. indskærper et tidligere påbud – se nr. 1142 - at stråta-

ge på huse i Viborg skal udskiftes med tegl, og at alle nye huse 

skal have tegltag. 

1 (1) 

1152 D33-371 Viborg 

rådstue 

11. sept. 

1578 

Frederik 2.s brev til byrådet i Viborg, at byfoged Niels Trane har 

underrettet kongen om, at der ikke er noget fængsel i byen, og at 

byen pålægges at skal sørge for at indrette et fængsel. 

1 (1) 

1153 D33-371 Viborg 

rådstue 

4. maj 

1579 

Tingsvidne af Viborg byting, udstedt af byfoged Niels Trane 

m.fl., at Anders Guldsmed lod læse kongens brev om forbud mod 

stråtage.  

3 (2) 

1154 D33-371 Viborg 

rådstue 

26. nov. 

1579 

Frederik 2.s brev til byrådet i Viborg, at kronen ved en fejl har 

tilskødet Jørgen Madsen et stykke øde jord, men byrådet har 

oplyst, at det har været Mathias kirkegård, som kongens far havde 

skænket byen, og derfor får byen jorden igen.  

1 (1) 

1155 D33-371 Viborg 

rådstue 

10. juli 

1580 

6 adelsmænds dom i en strid mellem byrådet i Nykøbing Mors og 

byrådet i Viborg, fordi sidstnævntes borgere var blevet forment at 

købe korn hos bønderne på Mors. Der henvises på begge sider til 

byerne gamle privillegier. 

6 (6) 

1156 D33-371 Viborg 

rådstue 

10. nov. 

1581 

Gunde Skriver, Peder Hegelund, borgmestre i Viborg og en ræk-

ke borgere gør vitterligt, at superintendent Peder Thøgersen i 

Viborg Stift har købt jord i Viborg af byfoged Niels Trane m.fl. 

imod byens privillegier. 

32  

(0) 

1157 D33-371 Viborg 

rådstue 

4. nov. 

1581 

Dom af Viborg landsting mellem borger Jens Pedersen i Viborg, 

der havde stævnet Iver Andersen og Kirstine Rogersdatter for 

nogle agre i Viborg mark, som de havde solgt til superintendent 

Peder Tøgersen, og mente, at de var ifaldet en 40 marks bøde.  

2 (2) 

1158 D33-371 Viborg 

rådstue 

15. jan 

1585 

28 mænd i Viborgs åbne brev, at byen havde undt vellærde mand 

Peder Hegelund og borgmester Gunde Skriver vindmøllen for den 

store umage, som de har haft for Viborg by. 

28 

(20) 

1159 D33-371 Viborg 

rådstue 

16. april 

1585 

Frederik 2. gør vitterligt, at vin, der forhandles, skal være god, 

uforfalsket og ufortyndet, og at byråd, toldere og sisemestre skal 

føre fornødent tilsyn hermed. 

1 (1) 

1160 D33-371 Viborg 

rådstue 

17. april 

1585 

Frederik 2.s brev til byrådet i Viborg om hvilke krav, der skal 

stilles ved erhvervelse af borgerskab. 

1 (1) 

1161 D33-371 Viborg 

rådstue 

10. juni 

1586 

Vidne af Vorde birk, udstedt af birkefoged Thames Riis m.fl., at 

doktor Johs. Palludan, mester Tøger Mortensens mor, mester 

Christen Nielsen Rask, Gunde Skriver på vegne af Tougård i 

Viborg samt Viborg by fordelte Jesper Møller i Nørmølle, for 

skader opstået, fordi han havde hævet møllens hovedstok. 

3 (3) 

1162 D33-371 Viborg 

rådstue 

8. juli 

1586 

Vidne af Vorde birk, udstedt af birkefoged Thames Riis m.fl., at  

Anders Staun i Viborg for falsmål, efter tidligere fordeling for 

hovedgæld, fordelte Jesper Møller i Nørmølle, for skader opstået, 

fordi han havde hævet møllens hovedstok. 

3 (3) 

1163 D33-371 Viborg 

rådstue 

28. juli 

1589 

Vidne af Viborg byting, udstedt af byfoged Peder Krog m.fl., at 

Hans Pedersen, byens kæmner, opkrævede sandemænd over Ja-

cob og Thomis Jensen i Kirkebæk, som havde slået hø på Viborg 

bys grund. 

3 (3) 

1164 D33-371 Viborg 

rådstue 

21. juni 

1596 

Vidne af Viborg byting, udstedt af byfoged Peder Krog m.fl., at 

Jørgen Hansen, foged på Asmildkloster, forbød enhver at fiske 

3 (3) 
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med pulsvod på Asmildklosters grund. 

1165 D33-371 Viborg 

rådstue 

28. juni 

1596 

Vidne af Viborg byting, udstedt af byfoged Peder Krog m.fl., at 

Søren Pedersen, forbød enhver at fiske med pulsvod i Vibog sø, 

så vidt Viborg bys grund strækker sig. 

3 (3) 

1166 D33-371 Viborg 

rådstue 

10. dec. 

1596 

Christian 4. gør vitterligt, at borgere i købstæderne er forskånet 

for vognægter for adelen og deres tjenere ved hoffets rejser gen-

nem riget, men skal køre for rigsrådet og kongen personligt. 

 

 

1167 G13-1 Baggesvogn 

gods 

23. juni 

1595 

Vidne af Horns herred, udstedt af herredsfoged Søren Jensen i 

Tolne, Jens Skriver m.fl., at Ove Lunge til Odden og Erik Lunge 

til Stougårds foged var på Voergård, Sejestrup og Asdal og vars-

lede Margrethe Banner til Krabbesholm og Ingeborg Skeel til 

Voergårds værger for markskel mellem Øster og Vester Tversted. 

4 (4) 

1168 G13-1 Baggesvogn 

gods 

21. maj 

1599 

Vidne af Horns herred, udstedt af herredsfoged Søren Jensen i 

Tolne, Jens Skriver m.fl., at Niels Skriver i Søttrup fik vidne om 

et syn på hugst af bøge i Søholm skov. 

4 (4) 

1169 G13-1 Baggesvogn 

gods 

23. juni 

1600 

Dom af Horns herred, udstedt af herredsfoged Christen Simonsen, 

mellem Ove Urup til Ovesholm, lensmand på (?) og en række 

bønder og præster ang. frøgæld. Noget defekt.   

1 (1) 

1170 G13-15 Baggesvogn 

gods 

16. maj 

1575 

Vidne af Horns herred, Mdlxxv mandag før pinse, udstedt af 

herredsfoged Lars Fuus i Togholt m.fl., givet Ove Lunge til Od-

den, at der aldrig havde været givet last eller klage på et rishug i 

Søttrups mark.  

4 (4) 

1171 G13-15 Baggesvogn 

gods 

30. april 

1576 

Vidne af Horns herred, Mdlxxvj mandag efter Dominica quasi-

modogeniti, udstedt af herredsfoged Lars Fuus i Togholt, Jens 

Skriver m.fl., at Ove Lunge til Odden fik vidne, at Magdalene 

Banner til Baggesvogn blev stævnet til tinget ang. Søttrups mark. 

4 (4) 

1172 G13-15 Baggesvogn 

gods 

7. maj 

1576 

Vidne af Horns herred, Mdlxxvj mandag efter Philippi et Jacobi, 

udstedt af herredsfoged Lars Fuus i Togholt, Jens Skriver m.fl., at 

Hans Hansen, foged på Baggesvogn, fik vidne, at han forbød Ove 

Lunge, som mødte på marken med 12 mænd, at afsige noget skel 

i hans husbonds endelsmark. 

4 (2) 

1173 G13-15 Baggesvogn 

gods 

30. okt.  

1561 

Frederik 2.s brev til Peder Kruse, landsdommer i Jylland, og flere 

adelsmænd, at de skal afsige ret skel mellem Sindal, Bindslev og 

Vedholt mark, i en strid mellem Magdalene (Banner), Iver Krab-

bes enke, og hendes modpart. 

1 (0) 

1174 G17-11 Odden gods 18. april 

1594 

Mads Sandberg til Løjstrup (Laurberg sogn) afgiver ved mage-

skifte med Christen Skeel til Fussingø i Nørhald herred en gård 

og et gadehus i Fårup, en gård i Ørrild og får i Galten herred en 

gård i Løjstrup sogn, en halvgård i Jebjerg sogn og en gård i …..   

1 (0) 

1175 G25-2 Hørbylund 

gods 

13. marts 

1596 

Dom af Viborg landsting mellem Niels Jensen i Hollerbakken og 

Christen Michelsen i Sakstrup ang. en fordeling vedr. en skade på 

noget hø på en mark på en gård under Langholt. Sagen tilbagevi-

stes til herredstinget. 

2 (2) 

1176 G25-2 Hørbylund 

gods 

11. maj 

1596 

Dom af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen i 

Gunderup, mellem Niels Jensen i Hollerbakken og Mette, salig 

Morten Krabbe til Hørbylunds enke. ang. noget hø. Se nr. 1175. 

1 (1) 

1177 G25-2 Hørbylund 

gods 

30. marts 

1596 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

(Ovesen) i Gunderup m.fl., at Niels Jensen i Hollerbakken havde 

tilbudt fru Mette i Hørbylund at betale for den skade, han havde 

påført hende. Se nr. 1175. 

4 (4) 

1178 G25-2 Hørbylund 

gods 

16. sept. 

1595 

Vidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen 

i Gunderup, Jens Skriver m.fl., at ridefoged Chr. Skriver på Sejl-

strup på Ingeborg Skeel vegne og Søren Vestergård på Jesper 

Vognsens vegne, fik vidne, at der blev sat fylling på sandemænd 

til tov mellem Nørkær, Gerndrup og Høgstrup. 

3 (3) 

1179    Regest foreligger  
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1180    Regest foreligger  

1181    Regest foreligger  

1182    Regest foreligger  

1183 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

28. jan. 

1559 

Dom af Viborg landsting, Mdlix lørdag efter Conversionis Pauli, 

mellem Vogn Pedersen til Hæstrup og fru Karine, Mads 

Joensens efterleverske til Hørbylund, Jon Madsen (Viffert) til 

Torstedlunds broderdatter, ang. en lovhævd på Kraghede.    

9 (7) 

1184 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

19. marts 

1560 

Tingsvidne af Børglum herred, Mdlx tirsdag efter søndag Oculi, 

udstedt af herredsfoged Ove Andersen, Oluf Skriver m.fl., at 

Vogn Pedersen til Hæstrup fik vidne om et markskel, som Frans 

Banner til Kokkedal og Vogn Pedersen havde opkrævet mellem 

Lille Nørkær, Hørbylund, Gerndrup og Kragelund. 

5 (5) 

1185 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

16. marts 

1563 

Tingsvidne af Børglum herred, 1563 (tirsdag) efter søndag Oculi, 

udstedt af herredsfoged Ove Andersen, Jens Skriver m.fl., at 

Karen Markvardsdatter til Hørbylund fik vidne om opkrævelse 

markskel mellem Kraghede, Gerndrup og Hønstrup marker, og at 

Vogn Pedersen i Hæstrup og Otto Rud i Sæbygård fik varsel. 

4 (2) 

1186 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

14. juli 

1579 

Tingsvidne af Børglum herred, Mdlxxix tirsdag efter Sct. Keld og 

Knuds dag, udstedt af herredsfoged Ove Andersen i Gundrup, 

Chr. Skriver, at Karen Markvardsdatter til Hørbylund fik vidne 

om en kontrakt mellem hende og saglig Vogn Pedersen (i Hæ-

strupgård) ang. en ager. 

3 (3) 

1187 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. okt.  

1594 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver i Tjerred, at Jesper Vognsen til 

Hæstrupgård fik vidne, at der var læst lovmål på 2 stykker jord i 

skoven syd for hans, og at der både var sået og høster der.  

3 (3) 

1188 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

8. okt. 

1594 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver Michelsen i Nørrevrå, at Jesper 

Vognsen til Hæstrupgård fik vidne, at der blev oplæst et brev af 

Michelsdag 1594 om hans stævning af nogle mænd.  

4 (4) 

1189 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. okt. 

1594 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver i Tjerred, at Jesper Vognsen til 

Hæstrupgård fik vidne om 2 stykker jord.   

4 (4) 

1190 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

17. dec. 

1594 

Dom af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen i 

Gundrup mellem Jesper Vognsen til Hæstrupgård og nogle mænd 

ang. noget jord i skoven, som en af hans tjenere havde pløjet.  

1 (1) 

1191 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

4. jan. 

1595 

Sandemænds vidne, at den engjord og mose, som ligger syd for 

Langholt og øst for skoven, altid har ligget til kirken og 

Gerndrup. Halvdelen af brevet mangler, regest efter påskriften. 

8 (8) 

1192 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. april 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af Chr. Andersen i Nør-

revrå, den tid dommer, Jens Skriver i Tjerred, m.fl., at Anders 

Ovesen i Gunderup (herredsfoged), fik vidne, at Chr. Jensen 

lovede at møde med sin husbond Ove Billes mageskiftebrev med 

Jesper Vognsen til Hæstrupgård. 

4 (4) 

1193 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. juli 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver, m.fl., at Jesper Vognsen til Hæ-

strupgård fik vidne om syn på noget jord. 

5 (5) 

1194 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

29. juli 

1595 

Dom af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen i 

Gundrup mellem Jesper Vognsen til Hæstrupgård og Markor 

Jensen til Lengsholm ang. herligheden af noget jord ved 

Gerndrup. 

1 (1) 

1195 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

5. aug. 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver, m.fl., at Jesper Vognsen til Hæ-

strupgård fik vidne om nogle brændetørv, som hans tjener Niels 

Jensen ved Langholt skulle have opbrændt. 

3 (39 

1196 G41-1 Hæstrupgård 19. aug. Vidne af Børglum herred, at Jesper Vognsen til Hæstrupgård og 4 (4) 
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gods 1595 Ingeborg Skeel havde stævnet Hans?Dam i Lundsgård, Erik He-

denstrup, Johan Urne i Valsøgård, Knud Brockenhuus i Nibstrup, 

Lisbeth Bille på Skabervang, Markor Jensen til Lengsholm og fru 

Mette, salig Morten Krabbes ang. skel ved Gerndrup m.v. 

1197 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

19. aug. 

1595 

Vidne af Børglum herred, udstedt af dommer Chr. Andersen i 

Nørrevrå, Jens Skriver, m.fl., at Niels Bertelsen på vegne af væb-

ner Markor Jensen til Lengsholm fordelte Niels Jensen, boende 

syd for Langholt, fordi hans fæmon havde ædt noget korn. 

 

 

3 (3) 

1198 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

16. sept. 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver, m.fl., at Christen Skriver, ride-

foged på Sejlstrupgård, på Ingeborg Skeels vegne fik vidne om et 

markskel mellem Nørkær, Gerndrup og Høgstrup. 

4 (4) 

1199 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

27. sept. 

1595 

Dom af Viborg landsting mellem fru Mette, salig Morten Krabbes 

til Hørbylund, og herredsfoged i Børglum herred Anders Ovesen i 

Gunderup, der ikke ville sætte fylling på sandemænd, hun havde 

opkrævet mellem Hørbylunds ejendom,Trankær og Gerndrup.  

3 (3) 

1200 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

7. okt. 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gundrup, Jens Skriver, m.fl., at Christen Michelsen i 

Sakstrup på vegne af fru Mette til Hørbylund havde fordelt Niels 

Jensen, boende sønden for Langholt. 
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    ÆSKE 26  

1201 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

17. jan. 

1596 

Dom af Viborg landsting mellem fru Mette, salig Morten Krab-

bes, og sandemændene i Børglum herred for deres tov mellem 

Trankær, Gerndrup og Høgstrup. 

3 (3) 

1202 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

31. juli 

1596 

Dom af Viborg landsting mellem fru Mette, salig Morten Krab-

bes, og Anders Ovesen i Gunderup, herredsfoged i Børglum her-

red ang. to breve, som han havde udstedt om skel mellem Tran-

kær og Gerndrup. 

2 (2) 

1203 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

3. nov. 

1596 

Dom af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen i 

Gundrup mellem Markor Jensen til Lengsholm og Jesper Vogn-

sen til Hæstrupgård ang. en kontrakt og forligsbrev mellem Mar-

kor Jensens salige far Jens Markorsen på sin mors vegne og salig 

Vogn Jespersen, Jesper Vognsens far.  

1 (1) 

1204 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

4. dec. 

1596 

Christen Jensen i Handerup stævnes af landsdommer Jørgen Friis 

til Krastrup at møde på Viborg landsting for to uendelige domme, 

som han på vegne af fru Mette, salig Morten Krabbes, har fået 

over Jesper Vognsen til Hestrup. 

1 (1) 

1205 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. dec. 

1596 

Landsdommer Jørgen Friis til Krastrup stævner på begæring af 

Jesper Vognsen til Hæstrup en række mænd at møde på Viborg 

snapslandsting for deres vidne af Børglum herred 2. nov. om en 

hede kaldet Lille Heden. Endvidere fru Mette til Hørbylund at 

møde med lavværge.  

1 (1) 

1206 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. dec. 

1596 

Landsdommer Jørgen Friis til Krastrup stævner på begæring af 

Jesper Vognsen til Hæstrup fru Mette til Hørbylund at møde på 

Viborg snapslandsting med et klagebrev, hun har erhvervet på 

Børglum herredsting 2. nov. 

1 (1) 

1207 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. dec. 

1596 

Landsdommer Jørgen Friis til Krastrup stævner på begæring af 

Jesper Vognsen til Hæstrup en række mænd at møde på Viborg 

snapslandsting for et vidne af Børglum herred 2. nov.  Endvidere 

fru Mette til Hørbylund at møde med lavværge.  

1 (1) 

1208 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. dec. 

1596 

Landsdommer Jørgen Friis til Krastrup stævner på begæring af 

Jesper Vognsen til Hæstrup en række mænd at møde på Viborg 

snapslandsting for deres vidne af Børglum herred 2. nov. om en 

hede kaldet Lille Heden. Endvidere fru Mette til Hørbylund at 

møde med lavværge.  

1 (1) 

1209 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

15. jan 

1597 

Dom af Viborg landsting, snapslandsting, mellem fru Mette, salig 

Morten Krabbes til Hørbylund og Jesper Vognsen til Hæstrup. 

2 (2) 

1210 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

13. marts 

1598 

Tingsvidne af Vennebjerg herred, udstedt af Niels Christensen i 

Bagterp, den tid dommer, Oluf Skriver m.fl., at Jesper Vognsen 

til Hæstrupgård fik vidne ang. gravning af tørv på nogle gårde i 

Serridslev.  

4 (4) 

1211 G41-1 Hæstrupgård 

gods 

20. maj 

1598 

Vidne af Viborg landsting, at Jesper Vognsen til Hæstrup lod 

læse et åbent pergamentsbrev af 1582 udstedt af Søren Nielsen, 

herredsfoged i Børglum herred, m.fl. til Jesper Vognsen ang. en 

lovhævd.   

3 (3) 

1212 G46-8 Vrejlevkloster 

gods 

11. nov. 

1562 

Tingsvidne af Børglum herredsting, Sct. Mortens dag, udstedt af 

herredsfoged Ove Andersen, Jens Skriver, m.fl., til Vogn Peder-

4 (1) 
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sen til Hæstrup om jord øst for Gerndrup og stævning af fru Ka-

ren i Hørbylund. 

1213 G46-8 Vrejlevkloster 

gods 

19. nov. 

1594 

7 mænds åbne brev, at en eng og noget kær ved Langholt og 

Gerndrup altid havde hørt til Gerndrup, indtil Markor Jensen til 

Lengsholm og fru Mette, Morten Krabbes til Hørbylund, for et år 

siden begyndte at tage det til sig. 

7 (7) 

1214 G46-8 Vrejlevkloster 

gods 

4. marts 

1595 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gunderup, Jens Skriver i Tjerred, at fru Mette til Hørby-

lund, salig Morten Krabbes fik vidne en hede kaldet Lille Heden 

og at Jesper Vognsen i Hæstrupgård blev stævnet.  

6 (6) 

1215 G46-8 Vrejlevkloster 

gods 

11. juni 

1596 

Dom af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders Ovesen i 

Gunderup mellem fru Mette til Hørbylund, salig Morten Krabbes, 

og Ingeborg Skeel til Voergård ang. trætte om ejendom ved 

Gerndrup. 

1 (1) 

1216 G46-8 Vrejlevkloster 

gods 

30. jan. 

1616 

Tingsvidne af Børglum herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Ovesen i Gunderup, Gregers Jensen Skriver, at velbyrdige Niels 

Lang fik vidne om træer, der var hugget og ført træer af skoven 

som hørte til det Tranekær gods, og at velbyrdige Otto Bildt i 

Hæstrupgård blev stævnet. 

4 (4) 

1217 G112-1 Højris gods 12. juli 

1576 

8 mænd af Kårups åbne brev, at de tilsiger deres husbond velbyr-

dige Malthe Jensen og hans arvinger, at de ikke mere skal grave i 

grønne forte eller fællig uden tilladelse. 

9 (3) 

1218 G120-16 Birkelse gods ?1453 Sognepræst Peder Andersen m.fl.s åbne brev af Vadums kirke-

gård, at fogden på Birkelse fik vidne om nogle enges forhold 

siden Anders Bagge Cordsen blev slagen. Noget beskadiget, 

årstal og tydning noget usikker.  

5 (0) 

1219 G132-1 Klarupgård 

gods 

19. sept. 

1580 

Nogle adelsmænds åbne brev, at de efter kgl. ordre har afsagt 

dom i en trætte mellem på den ene side Bjørn Andersen til Ste-

nalt, lensmand på Aalborghus, og på den anden side Jacob See-

feld til Visborggård og Jørgen Høeg til Klarupgård om et mark-

skel mellem Romdrup og Nørreludholms mark.  

11 

(2) 

1220 G139-1 Lundbæk gods 23.aug. 

1598 

Tingsvidne af Nibe birketing, udstedt af birkefoged Lars Nielsen i 

Grydsted m.fl., at Christoffer Michelsen til Lundbæk gav last og 

klage på de Nibinger, som dristede sig til at fiske på Lundbæks 

grund. 

 

1221    Regest foreligger  

1222 G141-1 Restrup gods 11. sept. 

1598 

Tingsvidne af Hornum herred udstedt til velbyrdige Erik Bille 

ang. en eng i Restrup kær. 

4 (4)  

1223 G141-1 Restrup gods 18. nov. 

1598 

 

Viborg landstingsdom hvorved et af herredsfogden i Hornum 

herred udstedt syn ang. afslæt i en eng til Klæstrup Vestergaard, 

Vokslev sogn, kendes magtesløst. 

2 (2)  

1224 G141-1 Restrup gods 12. aug. 

1598 

 

Viborg landstingsdom. En sag, som Niels Gyldenstjerne til Re-

strup havde anlagt ang. et vidne om nogen ejendom mellem Bin-

derup og Gjelstrup, afvises som utilstrækkeligt oplyst. I sagen 

fremlagt sandemænds brev af 31.7.1525. 

3 (0) 

 

 

1225 G141-1 Restrup gods 31. juli 

1598 

 

Tingsvidne af Hornum herred. Jacob Hvid, foged for Erik Bille 

til Rønnovsholm, stævner Hannibal Gyldenstjerne til Restrup 

ved Anders Jensen i Binderup ang. en eng til Chr. Pedersens 

gård i Frejlev. 

1 (1) 

1226 G141-1 Restrup gods 25. maj 

1597 

Niels Gyldenstjerne skøde til Hannibal Gyldenstjerne på 

Koppes Mølle (Ejdrup sogn, Aars herred). 

1 (1) 

1227 G141-1 Restrup gods 8. jan. 

1597 

 

Tingsvidne af Nibe birketing, at Anders Jensen i Binderup på 

vegne af sin husbond Hannibal Gyldenstjerne til Restrup, lod 

læse et tingsvidne af Hornum herreds ting 25.8.1577 om en 

klage, at nogen fra Nibe drev kvæg over hans eng kaldet Wass. 

4 (4) 

1228 G141-1 Restrup gods 21. maj 

1593 

 

Tingsvidne af Hornum herred, at Jep Ibsen i Moldbjerg, Søren 

Nielsen i Hornum, Søren Jensen i Brasted, Simon Nielsen i 

Moldbjerg, Kjeld Christensen i Klæstruplund afkrævede Store 

3 (3) 
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Bag Wolsen, Christen Mortensen og Niels Furbo i Aalborg et 

svar. 

1229 G141-1 Restrup gods 24. sept. 

1586 

 

Viborg landstings dom hvorved dom af Hornum herred 23. aug. 

1586, mellem Ove Lunge til Odden og fru Christense (Rotfeld 

Nielsdr.) til Bjørnsholm ang. nogle enge i Hasseris Øster kær 

kendes magtesløs.  

4 (0) 

1230 G141-1 Restrup gods 18. sept. 

1586 

 

Dom af Viborg landsting. Fru Christense (Rotfeld Nielsdr.) til 

Bjørnsholm stævner Jens Christensen, herredsfoged, og Ove 

Lunge til Odden, lensmand på Aalborghus, ang. dom af 23.8.1585 

vedr. Hasseris kær. 

1 (1) 

1231 G141-1 Restrup gods 23. aug. 

1585 

 

Dom af Hornum herreds ting ang. 4 enge i Øster Hasseris kær 

mellem høvedsmanden på Aalborghus, Ove Lunge til Odden, på 

kronens vegne mod salig Bjørn Kaas efterleverske, fru 

Christense Rotfeld Nielsdatter. 

1 (1) 

1232 G141-1 Restrup gods 14. okt. 

1577 

Tingsvidne af Hornum herred om rebning af Sønderholm mark. 8 (8) 

1233 G141-1 

 

Restrup gods 14. okt. 

1577 

 

Tingsvidne af Hornum herred om en rebning af Sønderholm 

mark. Et noget ødelagt brev med samme dato og indhold, som 

nr. 1232, formodentligt en bekræftet afskrift.  

8  8) 

1234 G141-1 Restrup gods 26. aug 

1577 

 

Tingsvidne af Hornum herred, at Laurids Jensen i Binderup, 

foged på Restrup, på vegne af Hannibal Gyldenstjerne til 

Restrup stævnede nogle mænd af Nibe, som havde drevet fæ, øg 

og svin i en eng kaldet Wass. 

4 (4) 

1235 G141-1 Restrup gods 29. marts 

1555 

Vidne af Nørholm birketing, fredag før Marie Magdalene dag. Nør-

holm mænd lovede, at holde kvæget borte fra Restrup kær og endel.  

4 (4)  

1236 G141-1 Restrup gods 13. aug. 

1554 

 

Erik Krabbe til Bustrup, Jacob Brochenhus til Damsbo, Oluf 

Glob til Nørgaard og Thames Bildt i Hassing bevidner, at de 

efter kongens befaling har været på et markskel mellem Nyrup 

og Sønderholm. 

3 (0) 

1237 G141-1 Restrup gods 13. aug. 

1554 

 

Gode mænds brev, at afgørelse af trætte mellem Gabriel 

Gyldenstjerne til Restrup og Anders von Barbys svend, Mourits 

Hansen, om markskel mellem Nørholm by og birk og Restrup 

mark er opsat indtil videre. 

3 (0) 

1238 G141-1 Restrup gods 11. dec. 

1553 

 

Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Skt. Nikolaj dag 

ang. skel mellem Sønderholm og Nyrup, at der altid har været 

givet last og kære, når Nyrup mænd ville bruge jord øst for 

Brohøjvads vej. 

7 (7) 

1239 G141-1 Restrup gods 29. juli 

1552 

Tingsvidne af Nørholms ting, fredag efter Skt. Peders dag, at 

Nyrup mænd havde brugt Nyrup mark i 50 år og mere. 

4 (4) 

1240 G141-1 Restrup gods 20. juni 

1552 

 

Tingsvidne af Hornum herred, mandag efter Skt. hans dag, at 

sandemænd har stadfæstet det gamle skel mellem Restrup og 

Nørholm. 

6 (6) 

1241 G141-1 Restrup gods 17. juli 

1540 

 

Dom af Viborg landsting i en sag mellem Axel Juul, lensmand 

på Aalborghus og Gabriel Gyldenstjerne om en eng i Hasseris 

kær.  

4 (2) 

1242 G142-1 Torstedlund 

gods 

20. okt. 

1600 

 

Tingsvidne af Hornum herredsting. Jens Christensen i Svenstrup 

herredsfoged, 8 dannemænd og 20 mand fra Aarestrup vidner, at 

for 18 eller 19 år siden lod salig Niels Jonsen til Torstedlund 

bygge Søren Jensen degns hus i Aarestrup 

4 (4) 

1243 

 

G142-1 Torstedlund 

gods 

9. maj 

1598 

Tingsvidne af Aars herredsting udstedt af herredsfoged Thames 

Knudsen, Peder Skriver m.fl., at Thames Lauridsen i Lynnerup 

på Maren, Helvig og Karen Krabbes vegne forbød enhver at 

komme på deres ejendoms grund. 

3 (3) 

1244 G142-1 Torstedlund 

gods 

18. jan. 

1595 

 

Dom af Viborg landsting. Niels Joensen (Viffert) til Torstedlund 

stævner Jens Christensen i Svenstrup, herredsfoged i Hornum 

herred, der har stedt sandemænd til tov imellem Gammelholm, 

Braulstrup, Tøtterup og Sønderup marker. 

2 (2) 

1245 G142-1 Torstedlund 

gods 

9. jan. 

1595 

 

Tingsvidne af Hornum herred, at der var stedt fyldning på 

herredsfoged Jens Christensen i Svenstrup i en sag, hvor Niels 

Joensen Viffert til Torstedlund havde opkrævet sandemænd til 

13 

(13)  
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markskel mellem Braulstrup og Sønderup marker m.v. 

1246 G142-1 Torstedlund 

gods 

14. okt. 

1594 

 

Tingsvidne af Hornum herredsting, at Jens Christensen i Sven-

strup havde budt sig i rette mod Christen Jensen, foged på Tor-

stedlund, ang. markskel ved Sønderup, og at han forbød nogen at 

tage vidner i sagen før hans husbond, lensmand på Aalborghus, 

Ove Lunge til Odden og andre grundejere er blevet stævnet.  

3 (3) 

1247 G142-1 Torstedlund 

gods 

14. okt 

1594 

 

Tingsvidne af Hornum herredsting, at Christen Jensen, foged på 

Torstedlund ikke begærede vidner ang. en ejendom syd for 

Braulstrup. Underskrift af herredsskriver Baltsar Thamesen. 

3 (3)  

1248 G142-1 Torstedlund 

gods 

16. sept. 

1594 

Tingsvidne af Hornum herredsting om markskel mellem 

Sønderup, Gammelholm og Braulstrup marker og enge. 

12 

(12)   

1249 G142-1 Torstedlund 

gods 

6. juli 

1563 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged, Christen Schiønning og Poul Pedersen, til Niels Joensen til 

Torstedlund ang. en grøft ved Døvelstrup. 

4 (4)  

1250 G142-1 Torstedlund 

gods 

6. juli 

1563 

Tingsvidne af Aars herredsting, at Niels Joensen til Torstedlund 

opkrævede sandemænd af Aars herred at udvise de gamle 

sandemænds tov ved Døvelstrup mark og rejse de gamle 

skelsten, som var nedfaldne 

4 (4) 
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    ÆSKE 27  

1251 G142-1 Torstedlund 

gods 

4. maj 

1563 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund fik tingsvidne, at 

sandemænd for 14 eller 15 år siden afsagde deres tov om 

markskel mellem Kragelund og Haverslev. 

4 (4) 

1252 G142-1 Torstedlund 

gods 

25. nov. 

1561 

 

Niels Madsen (Skade) til Skoblinggaard og flere andre 

adelsmænds brev om granskning af skel mellem Torstedlund 

skov og Aarestrup skov. 

8 (4) 

1253 G142-1 Torstedlund 

gods 

7. juli 

1561 

 

Tingsvidne af Hornum herred, udstedt af herredsfoged Christen 

Jensen i Suldrup m.fl. i Niels Joensen Viffert til Torstedlunds 

sag med Albret Maltesen Viffert til Albæk om ulovlig 

skovhugst i Torstedlund skov. 

7 (7) 

1254 G142-1 Torstedlund 

gods 

5. maj 

eller 

14. sept. 

1561 

Tingsvidne af Hornum herred, Mdlxj mandag efter Helligkors 

søndag, udstedt af herredsfoged Christen Jensen, Michel Skriver 

m.fl. om ulovligt fiskeri i Torstedbro mølledam. 

4 (4) 

1255 G142-1 Torstedlund 

gods 

8. juli 

1560 

 

Tingsvidne af Hornum herred, udstedt af herredsfoged Christen 

Jensen i Suldrup m.fl., at Jens Vognsen i Byrsted på vegne af 

hans husbond på Torstedlund i  sag med fru Kirsten Lykke til 

Nørlund fik vidne ang. en grøft, som hun har ladet grave i Nørre 

Døvelstrup ved skellet mellem deres jorder. 

10 (5) 

1256 G142-1 Torstedlund 

gods 

30. juni 

1560 

 

9 mænds åbne brev om skel mellem Jon Madsen Viffert til 

Torstedlunds og Kirsten (Pedersdr.) Lykke til Nørlunds marker 

ved Døvelstrup.  

9 (9) 

 

1257 G142-1 Torstedlund 

gods 

10. jan. 

1559 

 

Tingsvidne af Aars herred, udstedt af herredsfoged Søren Ged 

m.fl., at sandemænd hørte, at der blev givet last og klage for det 

sandemænds tov, de gjorde mellem Haverslev og Kragelund. 

4 (4)  

1258 G142-1 Torstedlund 

gods 

15. feb. 

1569 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Torstedlund mark ligger både i Aarestrup og 

Haverslev sogn. 

10 

(10)  

1259 G142-1 Torstedlund 

gods 

17. aug. 

1563 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at sandemænd på begæring af Niels Joensen til 

Torstedlund vedstod deres tov  om Døvelstrup mark efter de 

gamle breves lydelse. 

6 (3)  

1260 G142-1 Torstedlund 

gods 

13. jan. 

1573 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Peder Ged i Sønderlund på Niels Joensen til 

Torstedlunds vegne gav last og klage på salig Kirsten 

Lykkesdatters arvinger, Ludvig Munk og medarvinger, der 

foreholder ham Døvelstrup og halve af Vintønden. 

4(3) 

 

1261 G142-1 Torstedlund 

gods 

8. jan. 

1572 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund gav last og klage på 

Kirsten Lykkesdatter for Sønder Døvelstrup og det halve af 

Vintønden. 

5 (5) 

1262 G142-1 Torstedlund 

gods 

14. juli 

1572 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Just Ged i Blære, den 

dag dommer, ang. afhjemling af et syn på nogle enge ved 

Døvelstrup på foranledning af Niels Joensen til Torstedlund.  

5 (5) 

1263 G142-1 Torstedlund 

gods 

12. jan. 

1585 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Brygger i Riise m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund gav last 

og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. Søndre Døvelstrup, 

halve Vintønden m.v.  

4 (4)  
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1264 G142-1 Torstedlund 

gods 

7. jan. 

1584 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Brygger i Riise m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund gav last 

og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. Søndre Døvelstrup,  

halve Vintønden m.v. 

4 (1) 

1265 G142-1 Torstedlund 

gods 

8. jan. 

1583 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Mads 

Skriver i Bratshave m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund gav 

last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. Søndre 

Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4 (4) 

1266 G142-1 Torstedlund 

gods 

10. jan. 

1581 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged 

Christen Ged i Veggergård m.fl., at Niels Joensen til 

Torstedlund gav last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. 

Søndre Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4 (0) 

1267 G142-1 Torstedlund 

gods 

9. jan. 

1582 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Jacob Christensen i 

Ørndrup, dommer til Aars herredsting, m.fl., at Niels Joensen til 

Torstedlund gav last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. 

Søndre Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4 (4)  

1268 G142-1 Torstedlund 

gods 

12. jan. 

1580 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Niels Knudsen i 

Katby, den tid dommer, m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund 

gav last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. Søndre 

Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4 (4) 

1269 G142-1 Torstedlund 

gods 

7. jan. 

1578 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Niels Knudsen i 

Katby, den tid dommer, m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund 

gav last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. Søndre 

Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4  (4) 

1270 G142-1 Torstedlund 

gods 

8. jan. 

1577 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Peder Ged i 

Sønderlund, den tid dommer, m.fl., at Niels Joensen til 

Torstedlund gav last og klage på Ludvig Munk til Nørlund ang. 

Søndre Døvelstrup,  halve Vintønden m.v. 

4 (4) 

1271 G142-1 Torstedlund 

gods 

10. jan. 

1576 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af Germand Schiønning 

i Mosbæk m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund gav last og 

klage på Ludvig Munk og hans arvinger ang. Søndre 

Døvelstrup, halve Vintønden m.v. 

4 (4) 

1272 G142-1 Torstedlund 

gods 

12. jan. 

1574 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund, høvedsmand på 

Hald, gav last og klage på Ludvig Munk og hans arvinger ang. 

Søndre Døvelstrup,  halve Vintønden m.v. 

4 (4) 

1273 G142-1 Torstedlund 

gods 

21. juli 

1573 

 

Tingsvidne af Aars herredsting, udstedt af herredsfoged Søren 

Ged m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund, gav last og klage på, 

at Nørlund (gods) drev (kvæg) i hans endelsmark Nørre 

Døvelstrup. 

4 (4) 

1274 G142-1 Torstedlund 

gods 

12. aug. 

1594 

Tingsvidne af Hornum herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Svenstrup m.fl. om markskel mellem Sønderup, 

Gammelholm og Braulstrup marker og enge.   

3 (3) 

1275 G142-1 Torstedlund 

gods 

12. aug. 

1594 

Tingsvidne af Hornum herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Svenstrup m.fl. om markskel mellem Sønderup, 

Gammelholm og Braulstrup marker og enge.   

3 (3) 

1276 G142-1 Torstedlund 

gods 

28. aug. 

1587 

 

Tingsvidne af Hornum herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen m.fl. om skel mellem Torstedlunds skov og 

Aarestrup skov og mellem Aarestrup mark og skov og Ersted 

mark og skov. 

12 

(6)  

1277 G142-1 Torstedlund 

gods 

9. sept. 

1588 

 

Tingsvidne af Hornum herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Svenstrup m.fl., at Jens Sørensen i Bonderup love-

de, at hans fæmon ikke skulle færdes på Niels Joensen til Torsted-

lunds (Viffert) grund uden tilladelse. 

3 (3) 

1278 G142-1 Torstedlund 

gods 

3. sept. 

1594 

18 mænds åbne brev, eftersom de var stævnet til Viborg lands-

ting, at udsige deres sandhed, da sagde de at Porsekær ved 

Braulstrup og Sønderup altid havde ligget til Braulstrup. 

18 

(18)  

1279 G142-1 Torstedlund 

gods 

9. sept. 

1594 

Niels Joensen (Viffert) til Torstedlunds brev, at han var så syg, 

at han ikke kunne møde på herredstinget. 

1 (1) 
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1280 G142-1 Torstedlund 

gods 

16. sept. 

1594 

Tingsvidne af Hornum herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Svenstrup m.fl. om skel mellem Sønderup og 

Tøtterup.   

12 

(12) 

1281 G145-1 Komdrupgård 

gods 

24. feb. 

1562 

 

Herredsfoged Peder Jude m.fl.s tingsvidne af Hellum herred om 

bøgekævler, der var hugget i Søren Munk til Komdrupgård og 

hans søstre, fru Line og jomfru Dortes endelsskov i Tisted.  

4 (4) 

1282 G151-1 Tulsted gods 10. marts 

1638 

Kirsten Kaas, salig Ove Urups til Ovesholm, hendes skøde til 

rigsråd, lensmand på Nyborg, Mogens Kaas til Støvringgård, på 

gårde i Siem sogn.  

3 (3) 

1283    Regest foreligger  

1284    Regest foreligger  

1285    Regest foreligger  

1286 G151-1 Tulsted gods 12. sept. 

1637 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af herredsfoged Niels 

Jensen i Horsens m.fl., givet Mogens Kaas til Støvringgård og 

fru Sofie Sandberg. Stærkt skjoldet.  

3 (3) 

1287 G151-1 Tulsted gods 15. juli 

1587 

Vidne af Viborg landsting, udstedt af landsdommer Malthe 

Jensen til Holmgård og 7 adelsmænd, at Knud Brahe til Tostrup 

lod læse et pergamentsbrev af 1513 (Klaus Gjerding, Hellum 

Herred, s. 176).  

8 (8) 

1288 G151-1 Tulsted gods 15. juli 

1587 
Vidne af Viborg landsting, udstedt af landsdommer Malthe 

Jensen til Holmgård og 7 adelsmænd, at Knud Brahe til Tostrup 

lod læse et pergamentsbrev af 1530, udstedt af Peder Hvas i 

Komdrupgård, den dag tinghører på Hellum herredsting, m.fl. 

(Klaus Gjerding, Hellum Herred, s. 217). 

8 (8) 

1289 G151-1 Tulsted gods 15. juli 

1587 
Vidne af Viborg landsting, udstedt af landsdommer Malthe 

Jensen til Holmgård og 7 adelsmænd, at Knud Brahe til Tostrup 

lod læse et pergamentsbrev af 1553, udstedt af herredsfoged 

Peder Jude i Tersted m.fl. 

8 (8) 

1290 G151-1 Tulsted gods 5. marts 

1588 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af Christen Christensen i 

Nørre Kongerslev, den tid dommer, m.fl., at Kirsten Lunge, 

salig Axel Juels til Villestrup, fik vidne om et sandemændstov 

mellem Tulstrup og Hellum mark  

9 (9) 

1291 G151-1 Tulsted gods 15. aug. 

1587 

Tingsvidne af Hellum herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Mortensen i Teglgård, Christen Skriver m.fl., at Peder Lunov, 

Knud Brahe til Tostrups foged på Gudumlund, fik vidne om 

noget jord.  

 

1292    Regest foreligger  

1293    Regest foreligger  

1294    Regest foreligger  

1295 G154-5 Dalsgård gods ca. 1580 Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Nielsen (Bloch) i Rold, Peder Bloch i Hørby m.fl., med 

henvisning til dom af Viborg landstings, som havde tildømt Jens 

Tygesen (Seefeld) til Dalsgård Øster Stevn. Udateret.  

8 (0) 

1296 G155-2 Havnø gods 8. jan. 

1572 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxij torsdag Snapsting, 

udstedt af herredsfoged Niels Bloch i Rold m.fl., at Peder Bonde 

i Rostrup havde forbudt enhver at hugge i Hjerritsdals skov 

uden tilladelse fra velbyrdige Johanne Nielses. 

 

1297 G159-25 Visborggård 

gods 

19. okt. 

1559 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlix torsdag før Lucas 

Evangeliste, udstedt af herredsfoged Niels Bloch i Rold m.fl., at 

Jørgen Lykke til Overgård fik vidne, at Lounkær fra Kokvad til 

Moseskelbæk altid havde fulgt Visborggård. 

4 (0) 

1298 G159-25 Visborggård 

gods 

22. feb. 

1572 

6 adelsmænd, udmeldt af Viborg landsting, deres afgørelse af en 

strid mellem Johanne Nielsdatter, salig Hans Lykkes efterlever-

ske til Eskjær, og Jacob Seefeld til Visborggård, ang. hendes 

bønders byggeri i Skelund. 

6 (6) 
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1299 G159-25 Visborggård 

gods 

20. nov. 

1572 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxij torsdag før Katharina 

Virginis, udstedt af herredsfoged Niels Bloch i Rold m.fl., at  

Jacob Seefeld til Visborggård fik vidne om en vej fra Visborg-

gård til Skelund bro og en vej fra Høgholt til Skelund. 

4 (2) 

1300 G159-25 Visborggård 

gods 

9. sept. 

1573 

Vidne af Visborggård birk, Mdlxxiij onsdag efter Marie fødsels-

dag, udstedt af Jep Hvid i Korup, den dag tinghører, at Chr. 

Skriver, foged på Visborggård, fik vidne om færdsel over 

gårdens enemærke. Tingsvidner bl.a. Christen og Bertel Bloch.    

4 (4) 

    ÆSKE 28  

1301 G159-25 Visborggård 

gods 

10. sept. 

1573 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxij torsdag efter Nativitas 

Mariæ, udstedt af herredsfoged Niels Bloch i Rold m.fl., at Jep 

Hvid fik vidne, at man kørte over Visborggårds mark til 

Skelund bro efter tilladelse fra Jacob Seefeld og hans forældre 

og gav to heste og andet herfor.   

4 (1) 

1302 G159-25 Visborggård 

gods 

9. sept. 

1573 

Vidne af Visborggård birk, Mdlxxiij onsdag efter Marie fødsels-

dag, udstedt af Jep Hvid i Korup, den dag tinghører, at Chr. 

Skriver, foged på Visborggård, fik vidne om færdsel over 

gårdens enemærke. 

4 (4) 

1303 G159-25 Visborggård 

gods 

10. sept. 

1573 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxij torsdag efter Nativitas 

Mariæ, udstedt af Michel Pedersen, den tid tinghører, 

(herredsfoged) Niels Bloch i Rold m.fl., at Peder Bonde i 

Rostrup fik vidne, at der har ligget vej fra Visborg til Skelund 

over Skelund bro hen til adelvejen, og at der blev betalt herfor. 

4 (0) 

1304 G159-25 Visborggård 

gods 

9. feb. 

1580 

Tingsvidne af Hellum herred, Mdlxxx tirsdag efter Purificati-

onis Marie, udstedt af herredsfoged Søren Mortensen i Tersted 

m.fl., at ridefoged Jørgen Knudsen på Aalborghus fik vidne om 

sandemændstov om herreds- og sogneskel mellem Solberg, 

Veddum og Haslevgård. 

12 

(12) 

1305 G159-25 Visborggård 

gods 

11. juli 

1580 

5 adelsmænds åbne brev, at de efter kgl. ordre var forsamlet for 

at afgøre en trætte mellem Jacob Seefeld til Visborggård og 

Jørgen Lykke til Overgård ang. en fjerdepart af Buddom skov 

og mark, som hørte til Mariager Kloster.  

5 (5) 

1306 G159-25 Visborggård 

gods 

14. feb. 

1583 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, Niels Skriver m.fl., at Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster, fik vidne om rebning 

af hans og klosterets gårde og bol i Helberskov. 

9 (9) 

1307 G159-25 Visborggård 

gods 

24. dec. 

1584 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, Troels Bloch i Rold m.fl., at Jacob Seefeld til 

Visborggård, lensmand på Mariager Kloster, fik vidne, at 

herredets sandemænd, bl.a. Peder Bloch i Vejrholt, afsagde tov 

mellem Buddum og Als. 

12 

(12) 

1308 G159-25 Visborggård 

gods 

7. feb. 

1587 

Ove Lunge til Odden og Knud Brahe til Gudumlund, gør 

vitterligt, at de efter kgl. befaling har vurderet noget gods under 

Aalborghus len i Buddum og Lounkær, som Jacob Seefeld til 

Visborggård, lensmand på Mariager Kloster, har begæret til 

magelæg mod gods i Fleskum og Hornum herred. 

2 (2) 

1309 G159-25 Visborggård 

gods 

1593 Hans Lindenov til Ørslev og Niels Skram til Urups afgørelse og 

forlig i trætte mellem rigsråd, lensmand på Mariager Kloster, 

Jacob Seefeld til Visborggård og Anne Krabbe, salig Axel 

Vifferts til Overgård ang. et stykke eng i Skelund. Smukt segl af 

Anne Krabbe og Jacob Seefeld. Herved en kopi. 

4 (4) 

1310 G179-7 Krabbesholm 

gods 

22. sept. 

1593 

5 adelsmænds brev om forlig mellem Magdalene Banner til 

Krabbesholm og Erik Lykke til Eskjær, lensmand på Skivehus, 

hvis folk og fiskere havde fisket i Skive å på hendes grund. Hun 

havde stævnet sandemænd af Resen birk til landstinget. 

7 (7) 

1311    Regest foreligger  

1312    Regest foreligger  
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1313    Regest foreligger  

1314 G189-2 Nørgård gods ? Et stærkt ødelagt brev eller tingsvidne eller fragment heraf. 2 (1) 

1315 G197-3 Stårupgård 

gods 

18. maj 

1569 

Bjørn Kaas til Stårupgårds mageskifte med fru Johanne, salig 

(Hans) Lykkes til Eskjær, hans kære hustrus søster. Han afgiver 

en gård i Øster Grønning mod en gård i Jerslev i Vendsyssel.  

3 (3) 

1316    Regest foreligger  

1317 G206-1 Lerkenfeld 

gods 

12. juli 

1546 

Tingsvidne af Rinds herred, Mdxlvj mandag efter Sct. Keld og 

Knud, udstedt af herredsfoged Anders Nielsen m.fl., at Christen 

Grøn i Korsø fik vidne om syn på 2 af Erik Skrams gårde i 

Vesterbølle.   

5 (0) 

1318    Regest foreligger  

1319    Regest foreligger  

1320 G206-1 Lerkenfeld 

gods 

26. feb. 

1564 

Agnete Pogwisch til Visborggård skøder med sønnerne Jacob og 

Hans Enevoldsens (Seefeld) samtykke ridder, lensmand på 

Mariager Kloster, Jørgen Lykke til Overgård en gård i 

Vesterbølle i Rinds herred.  

6 (6) 

1321 G206-1 Lerkenfeld 

gods 

20. jan. 

1566 

Vidne af Viborg landsting, snapslandsting, at Jep Andersen i 

Torup lod læse Peder Bygum i Bygums gældsbrev af 1543 ipso 

die Margrethe til sønnen Byrial Pedersen i Bygum med pant i en 

række gårde og jord. 

 

1322 G206-1 Lerkenfeld 

gods 

15. juni 

1594 

Tingsvidne af Gislum herred, udstedt af herredsfoged Peder 

Christensen i Binderup m.fl., at Mads Pedersen i Knudstrup fik 

vidne, at Niels Iversen havde pløjet hen over en adelvej.  

3 (3) 

1323 G206-1 Lerkenfeld 

gods 

27. juli 

1594 

Tingsvidne af Gislum herred, udstedt af herredsfoged Peder 

Christensen i Binderup m.fl., at Mads Pedersen i Knudstrup fik 

vidne om markskel mellem Nyrup, Østrup, Morum Mejlstrup og 

Vestrup.  

3 (3) 

1324    Regest foreligger  

1325 G218-3 Fussingø gods 21. jan. 

1556 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlvj tirsdag før Pouls 

omvendelse, at lensmand Jørgen Lykke på Mariager Kloster fik 

vidne, om skel ved Ulstrup og Hvidding m.v. Defekt, ca. en 

tredjedel mangler. 

3 (3) 

1326 G218-3 Fussingø gods 16. april 

1561 

7 adelsmænd og flere bønder, bl.a. (herredsfoged) Jens 

Schiønning i Hvidding, deres vidne, Mdlxj onsdag efter 

Dominica quasimodogeniti, at de efter Albert Skeel til Fussingøs 

ønske afsagde markskel mellem Overfussing og Bjerregrav mark.  

12 

(0) 

1327 G218-3 Fussingø gods 7. jan. 

1576 

Vidne af Fussingø birk, Mdlxxvj lørdag efter Helligtrekonger, 

snapsting, udstedt af Niels Klausen i Hvidding, den tid birke-

foged, m.fl., at Michel Justsen i Overfussing på vegne Christen 

Skeel til (Fussingø) forbød Læsten mænd at bruge Volstrup kær.  

3 (3) 

1328 G218-3 Fussingø gods 3. sept. 

1577 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxvj tirsdag før Mariæ 

nativitas, udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, 

m.fl., at Christen Skeel til Fussingø fik vidne, at rebsmænd ville 

møde Mortensdag og afsige tov mellem Volstrup og Læsten. 

3 (3) 

1329 G218-3 Fussingø gods 1577 Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxvij tirsdag …,  udstedt 

af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, m.fl., at Christen 

Skeel til Fussingø opkrævede rebsmænd til tov mellem Volstrup 

og Læsten. Noget af det øverste mangler. 

3 (3) 

1330 G218-3 Fussingø gods 17. marts 

1579 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxix søndag Reminiscere, 

udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, m.fl., at 

Christen Skeel til Fussingø fik vidne, at Viborg Kapitel fik varsel  

om rebsmænd til tov mellem Volstrup og Læsten. 

3 (0) 

1331 G218-3 Fussingø gods 31. marts 

1579 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxix tirsdag efter søndag 

Laetare, udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, 

m.fl., at Christen Skeel til Fussingø fik vidne, at han opkrævede  

3 (0) 
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rebsmænd til tov mellem Volstrup og Læsten. 

1332 G218-3 Fussingø gods 25. april 

1579 

Viborg landstingsdom mellem Jørgen Skram til Tjele, lens-

mand på Dronningborg, og Niels Klausen i Hvidding, herreds-

foged i Sønderlyng hrd. og rebsmænd for tov mellem Volstrup 

og Læsten, som Christen Skeel til Fussingø havde opkrævet.   

9 (1) 

1333    Regest foreligger 

 

 

 

1334 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. jan. 

1550 

Herredsfoged Claus Sørensen i Lindum m.fl. vidne af Nørlyng 

herred, Mdl lørdag efter In excelso throno, at Mogens Munk til 

Volstrup, lensmand Otto Krumpen på Hald og Sct. Johannes 

Kloster i Viborg fik varsel at møde på Rødding mark, at 

udlægge fru Ingeborgs del. Stærkt skjoldet, tolkning usikker. 

4 (2) 

1335 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

20. juli 

1564 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxiiij torsdag efter Margareta 

virg., udstedt af herredsfoged Anders Eriksen m.fl., til Otto 

Krumpen til Trudsholm, om vej ved Hjermind i Knud Rud og 

Herman Skeels tid, indtil Kirsten Rud til Hyllingsholms forbud.  

3 (0) 

1336 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

2. marts 

1568 

Skøde, tirsdag efter fastelavns søndag 1568, fra Gjord Pedersen 

(Galt) til Palsgård, til svogeren Erik Kaas (Sparre) til Lind-

bjerggård på hans lodder i to gårde i Himmestrup.  

1 (1) 

1337 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

17. sept. 

1568 

Niels Pedersens (Galt) skøde til svogeren Erik Kaas (Sparre) til 

Lindbjerggård på hans lodder i to gårde i Himmestrup. 

1 (1) 

1338 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

23. maj 

1571 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxj tirsdag før Vor Frues 

himmelfart, udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, 

m.fl., at Erik Kaas til Lindbjerggård fik vidne, at nævninge svor 

et fuldt ran over Jens Smed for tyveri af lyng i Kokholm mark.   

3 (3) 

1339 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. nov. 

1572 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxij tirsdag Sct. Karens 

dag, udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, at Erik 

Kaas til Lindbjerg stævnede Corfitz Viffert på Hald til et marksyn 

på Ingstrup eng. 

4 (1) 

1340 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

Nov. 

1572 

Dom af Viborg landsting mellem Erik Kaas til Lindbjerggård og 

herredsfogeden i Nørlyng herred, Peder Ibsen i Vammen, der 

havde nægtet af afsige endelig dom i Erik Kaas’ sag med 

Corfitz Viffert, lensmand på Hald. ang. enge i Ingstrup.  

2 (0) 

1341 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

6. dec. 

1572 

Dom af Nørlyng herred, Mdlxxij lørdag Sct. Nicolaj dag, 

udstedt af herredsfoged Peder Ibsen i Vammen, mellem Erik 

Kaas til Lindbjerggård og Corfitz Viffert, lensmand på Hald, at 

sagen er opsat til efter jul. 

1 (0) 

1342 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

19. nov. 

1573 

Tingsvidne af Middelsom herred, Mdlxxiij torsdag før Sct. 

Katharine dag, udstedt af herredsfoged Mathias Hardbo i 

Mammen, at Jens Sapi Glob til Estrup fik vidne om sandemænds 

tov mellem Skjern og Lee fællesskov. Noget defekt. 

10 

(0) 

1343 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

4. marts 

1574? 

Vidne af Middelsom herred, … torsdag før Søndag Reminiscere, 

udstedt af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, m.fl., at 

Erik Kaas til Lindbjerggård fik vidne, at stævningsmænd var på 

Palstrup, Hald og Nyborg og gav Axel Juul varsel om tov mellem 

Bjerring og Serup. Velbyrdige Niels Hagensen varsledes også. 

4 (2) 

1344 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

24. april 

1574 

Dom af Viborg landsting mellem Erik Kaas til Lindbjerggård og 

Anders Andersen, herredsfoged i Middelsom herred, der havde 

nægtet at udstede et vidne vedr. hugst i Bjerring skov.  

3 (3) 

1345 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

29. april 

1574 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxiiij torsdag før Philippi, 

udstedt af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, m.fl., at 

Erik Kaas til Lindbjerggård fik vidne om Bjerring skov. 

4 (0) 

1346 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. juni 

1575 

Tingsvidne af Nørlyng herred, Mdlxxv lørdag efter Sct. Hans 

dag, udstedt af Jens Andersen i Lindum, den tid dommer, at Erik 

Kaas til Lindbjerggård fik vidne om sandemændstov mellem 

Ingstrup og Rødding, og at fru Drude (Rantzau) til i Volstrup og 

Oluf Munks arvinger fik varsel herom. 

3 (3) 
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1347 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. juni 

1575 

Tingsvidne af Nørlyng herred, Mdlxxv lørdag efter Sct. Hans 

dag, udstedt af Jens Andersen i Lindum, den tid dommer, at Erik 

Kaas til Lindbjerggård fik vidne om enge i Ingstrup kær, som der 

nu er strid med fru Drude (Rantzau) til Volstrup om. 

3 (3) 

1348 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

7. juli 

1575 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxiiij torsdag før Skt. Knuds 

dag, udstedt af Thames Olafursen i Hjermind, den dag tinghører, 

m.fl., at Erik Kaas til Lindbjerggård fik vidne, at en mand var hos 

ham på Himmestrup og bad ham frede Bjerring egeskov en tid. 

4 (3) 

1349 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

1580 Dom af Nørlyng herred, at en eng til salig Erik Kaas til 

Lindbjerggårds gård i Ingstrup, skal vedblive at høre til gården. 

Noget defekt og skjoldet.  

1 (1) 

1350 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

4. juni 

1580 

Dom af Viborg landsting mellem Kirsten Pedersdatter, Erik 

Kaas til Støvringgårds efterleverske, og Lars Pedersen, herreds-

foged i Nørlyng herred, ang. en æskning, han havde ladet udgå 

vedr. eng til en gård i Ingstrup. Tilbagevist til herredstinget.  

3 (3) 
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1351 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

28. maj 

1580 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxx torsdag efter Sct. 

Bartholomæus, udstedt af herredsfoged Anders Andersen i 

Hjermind, m.fl., at ridefogeden på Estrup fik vidne, at en eng blev 

brugt til Gørholm og Bratholm, og at Niels Kaas til Tårupgård 

fik varsel til vidne herom.  

4 (4) 

1352 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

12. sept. 

1581 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged 

Christen Madsen i Kvorning, m.fl., at fru Kirsten, Erik Kaas til 

Lindbjerggårds enke, fordelte Peder Pedersen i Ingstrup og hans 

hustru Anne Vollesdatter for et læs hø. 

3 (3) 

1353 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

9. jan 

1582 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxix snapsting, udstedt af 

herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, m.fl., om et stykke eng 

i Ingstrup, som fru Kirsten, Eriks Kaas’ enke og hendes børn fik 

lovligt varsel til vidne om.   

3 (3) 

1354 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

12. juli 

1582 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxx torsdag den 12 juli, udstedt 

af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, m.fl., om  ege, som 

var hugget i Bjerring Vesterskov på fru Kirsten Peders-datters 

(Galt) grund, og at fru Sidsel Oxe fik varsel om vidne herom. 

4 (4) 

1355 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

17. juli 

1582 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxxij tirsdag den 17. juli, 

udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru 

Kirsten, Erik Kaas’ efterleverske til Støvringgård fik vidne om et 

stykke eng i Ingstrup. 

3 (3) 

1356 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

8. okt. 

1582 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdlxxxij tirsdag den 8. 

oktober, udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding, 

m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til Clausholm fik vidne om en gård 

i Ingstrup. 

3 (3) 

1357 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

17. dec.   

1583 

Dom af Sønderlyng herred, (tirsdag) efter Lucie dag (1583) 

udstedt af herredsfoged Esben Sørensen i Hvidding mellem  

Kirsten Pedersdatter (Galt) til Støvring, der mødte med en 

opsættelse Mdlxxxiij tirsdag efter Sct. Karens dag (25 nov.), og   

Peder Jepsen ang. en høring. Defekt, tolkning usikker.  

1 (1) 

1358 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. april 

1583 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxxiij torsdag efter Dominica 

Jubilate, udstedt af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, 

m.fl., om en eg, som var hugget i Bjerring Vesterskov på fru 

Kirsten Pedersdatters (Galt) grund. Fru Sidsel Oxe til Bidstrup 

blev varslet for syn. 

4 (4) 

1359 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. juni 

1583 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om et stykke eng i Ingstrup, og at fru Kirsten 

Pedersdatters (Galt) i Himmestrup fik varsel for vidne herom.  

4 (4) 

1360 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

18. juni 

1583 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Kirsten Pedersdatter i 

Støvringgård gav last og klage, at folk med heste og øg red i  

mølledammen og udtrådt dæmningen i Ingstrup Mølle.  

3 (3) 

1361 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

18. juni 

1583 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Rosenholm fik vidne om den skade, som Ingstrup Mølle havde 

påført hende, og at fru Kirsten Pedersdatter og hendes børn fik 

varsel om et syn herpå. 

3 (3) 

1362 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

Juli 1583 Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Kirsten Pedersdatter i 

Støvringgård fik vidne om et syn på hendes mølle i Ingstrup. 

3 (3) 
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1363 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

9. juli 

1583 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om en ny dæmning ved Ingstrup Mølle,  og 

at fru Kirsten Pedersdatter fik varsel om vidne herom.  

 

 

4 (4) 

1364 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

17. aug. 

1583 

Dom af Viborg landsting mellem synsmænd af Sønderlyng 

herred og Kirsten Pedersdatter (Galt) til Støvringgård, salig Erik 

Kaas’ efterleverske vedr. deres vidne om syn af skader fra 

forhøjelse af dæmningen ved Ingstrup Mølle. 

3 (3) 

1365 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

14. marts 

1584 

Dom af Viborg landsting mellem Kirsten Pedersdatter (Galt) til 

Støvringgård, Erik Kaas’ efterleverske og fru Anne Rosenkrantz 

til Clausholm ang. skade fra en ny dæmning ved Kirsten 

Pedersdatters mølle i Ingstrup. Stærkt skjoldet, tolkning usikker. 

3 (3) 

1366 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

14. jan. 

1584 

Dom af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding mellem fru Kirsten Pedersdatter (Galt) til 

Støvringgård og fru Anne Rosenkrantz til Clausholm vedr. 

opstemning ved Ingstrup Mølle 

1 (1) 

1367 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

23. juni 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Kirsten Pedersdatter (Galt) til 

Støvringgård fik vidne om noget eng ved Ingstrup Mølle, og at 

fru Anne Rosenkrantz til Clausholm fik varsel for vidne herom. 

3(3) 

1368 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

Juli 1584 Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om opstemning ved Ingstrup Mølle, og at fru 

Kirsten Pedersdatter fik varsel om vidne herom.  

3 (3) 

1369 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. feb. 

1584 

Dom af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding mellem fru Kirsten Pedersdatter (Galt) til 

Støvringgård og fru Anne Rosenkrantz til Clausholm vedr. 

opstemning ved Ingstrup Mølle. 

1 (1) 

1370 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

14. juli 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om en eng ved Ingstrup Mølle, og at Kirsten 

Pedersdatter (Galt) fik varsel for vidne herom ved Støvringgårds 

port. 

3 (3) 

1371 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

14. juli 

1584 
Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om en eng ved Ingstrup Mølle og at Kirsten 

Pedersdatter (Galt) fik varsel for vidne herom ved Støvringgårds 

port. 

3 (3) 

1372 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

14. juli 

1584 
Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om afslæt af en eng ved Ingstrup Mølle. 

3 (3) 

1373 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. aug. 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Kirsten Pedersdatter til 

Støvringgård fik vidne, at Peder Jepsen i Ingstrup havde slået 

græs og stakket hø i sin eng, som han plejede. 

3 (3) 

1374 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. aug. 

1584 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm fik vidne om en eng i Ingstrup, og at Kirsten 

Pedersdatter (Galt) fik varsel for vidne herom. 

4 (4) 

1375 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

11. aug. 

1584 

Dom af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding mellem fru Kirsten Pedersdatter (Galt) til 

Støvringgård og Jesper Pedersen i Ingstrup for hans vidne i 

Kirsten Pedersdatters sag med fru Anne Rosenkrantz til 

Clausholm vedr. opstemning ved Ingstrup Mølle. 

1 (1) 

1376 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

3. sept. 

1585 

Malthe Jensen, landsdommer på Viborg landsting stævner på 

begæring af fru Kirsten Pedersdatter til Himmestrup nogle 

mænd af Sønderlyng herred at møde på næste landstingsdag 

efter stævningen for deres vidne om en eng i Ingstrup. 

1 (1) 
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1377 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

6. nov. 

1549 

Dom af Viborg landsting mellem Mogens Munk til Volstrup og 

Jørgen Lykke til Overgård på den ene og fru Ingeborg (Drefeld) 

til Tyrrestrup (gift med Peder Ebbesen Galt) på den anden side 

ang. enge i Ingstrup. Refererer til dom fra Nørlyng herredsting.  

 

3 (0) 

1378 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. sept. 

1585 

Dom af Viborg landsting mellem fru Kirsten Pedersdatter til 

Himmestrup og og synsmænd af Sønderlyng herred for deres 

vidne i hendes sag med  fru Anne Rosenkrantz til Clausholm 

vedr. opstemning ved Ingstrup Mølle. 

3 (2) 

1379 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

16. juni 

1590? 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, Mdxc(?), udstedt af herreds-

foged Esben Sørensen i Hvidding, m.fl., at Mourids Stygge til 

Holbækgård fik vidne om markskel mellem Tapdrup og Thisted. 

9 (2) 

1380 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

26. sept. 

1590 

Tingsvidne af Sønderlyng herred, udstedt af herredsfoged Esben 

Sørensen i Hvidding, m.fl., at fru Kirsten Pedersdatter (Galt), 

salig Erik Kaas til Himmestrups efterleverske, fik vidne om afslet 

af en eng i Ingstrup.  

3 (3) 

1381 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

5. juni 

1595 

Tingsvidne af Middelsom herred, udstedt af Christen Sørensen i 

Hjermind, den tid dommer, m.fl., at Anders Pallesen i Tulstrup 

lovede, at han ikke længere uden tilladelse fra fru Kirsten til 

Himmestrup, ville bruge hendes jordstykke ved hans kålgård.   

4 (3) 

1382 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

21. juni 

1599 

Tingsvidne af Middelsom herred, Mdxcviiij torsdag før Johan-

nes Baptiste, udstedt af herredsfoged Anders Andersen i 

Hjermind, m.fl., at Jens Lauridsen, foged på Himmestrup, fik 

vidne, at nogle i Tulstrup mænd erkendte ulovligt at have gravet 

en tørvegrøft vest for Keldal. 

4 (4) 

1383 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

12. maj 

1597 

Tingsvidne af Middelsom herred, Mdxcvij torsdag før pinsedag, 

udstedt af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, m.fl., at 

Jens Lauridsen, foged på Himmestrup, fik vidne, at han fordelte 

Peder Madsen i Tulstrup for at bortskifte en eng fra sin gård. 

4 (4) 

1384 G219-46 Tjele gods og 

Himmestrup 

gods 

25. okt. 

1600 

Dom af Viborg landsting. Fru Kirsten Pedersdatter (Galt),  til 

Himmestrup havde stævnet synsvidner af Nørlyng herred, Preben 

Gyldenstjerne til Vosborg og Johan Rud til Møgelkær vedr. 

Ingstrup eng.  

3 (3) 

1385 G228-19 Ulstrup gods 8. marts 

1580 

Ludvig Munk til Kvistrup og Jacob Høeg til Trudsholms brev, 

at de efter kgl. befaling har afgjort uenighed mellem Sidsel Oxe, 

Erik Podebusk enke, Christen Skeel til Fussingø og Iver Grøn til 

Hvidbjerggård om. skel mellem Vinge og Ulstrup i Middelsom 

herred. 

2 (2) 

1386 G228-19 Ulstrup gods 29. jan 

1580 

Frederik 2. befaler 6 adelsmænd at mødes og afgøre en 

uenighed mellem Sidsel Oxe, Erik Podebusk enke, Christen 

Skeel til Fussingø og Iver Grøn til Hvidbjerggård om. skel 

mellem Vinge og Ulstrup i Middelsom herred. 

1 (1) 

1387 G228-19 Ulstrup gods 21. nov. 

1579 

Dom af Viborg landsting mellem Christen Skeel til Fussingø, 

Sidsel Oxe til Bidstrup, Iver Grøn til Hvidbjerggård og nogle 

synsmænd af Middelsom herred ang. skel mellem Vinge og 

Ulstrup i Middelsom herred. 

3 (3) 

1388 G228-19 Ulstrup gods 6. feb. 

1580 

6 adelsmænd indkalder Sidsel Oxe, Erik Podebusk enke, 

Christen Skeel til Fussingø og Iver Grøn til Hvidbjerggård at 

møde på marken 8. marts med breve og beviser i anledning af  

uenighed om skel mellem Vinge og Ulstrup i Middelsom herred. 

6 (6) 

1389 G228-19 Ulstrup gods 15. sept. 

1580 

Dom af Middelsom herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Andersen i Hjermind, mellem Christen Skeel til Fussingø og 

Sidsel Oxe til Bidstrup ang. et markskel ved Ulstrup. 

1 (1) 

1390 G228-19 Ulstrup gods 2. aug. 

1584 

13 mænd og kvinder af Langås detaljerede vidne om, hvor 

mange ørter byg, havre, boghvede og rug de kan så på deres 

gårde, hvor mange tønder emgh, hvor mange læs hø deres enge 

giver, og hvor mange svin, der kan være i deres skov. 

13 

(5) 

1391 G228-19 Ulstrup gods 3. juli 

1588 

Christian 4.s brev til Henrik Belov, lensmand på Skivehus, og 

Jacob Seefeld, lensmand på Mariager Kloster, at de skal 

undersøge noget gods i Gislum herred, som Christen Skeel til 

1 (1) 
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Fussingø tilbyder i et mageskifte af 5. april 1587 med kronen, 

som blev indgået af Frederik 2. men ikke blev fuldgjort.  

1392 G228-19 Ulstrup gods 25. maj 

1612 

Knud Brahe til Engelsholms brev, at hvis han arver nogle 

skovparter efter salig Kirsten Rud, da skal hans søster 

Margrethe Brahe til Ulstrup have disse.  

1 (1) 

1393    Regest foreligger  

1394    Regest foreligger  

1395    Regest foreligger  

1396    Regest foreligger  

1397    Regest foreligger  

1398    Regest foreligger  

1399    Regest foreligger  

1400 G240-4 Bidstrup gods 7. okt. 

1557 

Dom af Sabro herred, Mdlvij torsdag før Sct. Dionisius dag, 

udstedt af herredsfoged Christiern Pedersen i Tinning, at fru 

Ermegard Bille havde stedt høring over Svejstrup mænd, og at 

sandemænd af Sabro og Houlbjerg herred skulle afgøre 

Bidstrups rette enemærke.  

1 (1) 
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    ÆSKE 30  

1401 G240-4 Bidstrup gods 1. juni 

1559 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlix torsdag efter Hellig 

Trefolds dag, udstedt af herredsfoged Jens Østgård i Enslev, at 

Erik Podebusk til Bidstrup fik vidne om markskel mellem 

Bidtrup og Volstrup. 

4 (4) 

1402 G240-4 Bidstrup gods 2. maj 

1560 

Tingsvidne af Sabro herred, Mdlx torsdag efter Sct. Voldborg 

dag, udstedt af herredsfoged Christiern Pedersen i Tinning, Jens 

Skriver i Houlbjerg m.fl. om salig Knud Gyldenstjerne gård i 

Lyngå. 

8 (0) 

1403 G240-4 Bidstrup gods 7. sept. 

1560 

Tingsvidne af Ulfborg herred, Mdlx lørdag før Vor Frue 

Nativitas, udstedt af herredsfoged Oluf Simonsen i Holm, Knud 

Skriver m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup fik vidne om drift 

med kvæg, som også fandt sted i salig Predbjørn Podebusks tid, 

og at Niels Juel til Åbjerg var til vedermålsting.   

4 (0) 

1404 G240-4 Bidstrup gods 7. sept. 

1563 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxiij torsdag før Visitationis 

Maria, udstedt af herredsfoged Jens Østgård i Enslev, at Erik 

Podebusk til Bidstrup fik vidne om en jord på Skjød mark. 

4 (4) 

1405 G240-4 Bidstrup gods 2. maj 

1564 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxiiij tirsdag efter Sct. Valborgs 

dag, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at 

fru Ermegard (til Bidstrup) gav last og klage på velbyrdige 

Niels Kjeldsen (Juel) til Løjstrup. 

4 (4) 

1406 G240-4 Bidstrup gods 28. okt. 

1568 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxciij torsdag Sct. Simon et 

Judas, udstedt af herredsfoged Søren Lett i Thorsølund, at Erik 

Podebusk til Bidstrup, lensmand på Aalborghus, fik vidne ang. 

Skjød mark. 

3 (3) 

1407 G240-4 Bidstrup gods 5. okt. 

1568 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxiiij tirsdag efter Sct. Michels 

dag, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at 

Erik Podebusk til Bidstrup fik vidne, at der  på 3 ting var givet 

last og klage på Niels Juel til Løjstrup, fordi han har ladet pløje 

i Jebjerg mark.   

3 (3) 

1408 G240-4 Bidstrup gods 22. maj 

1569 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxix tirsdag efter Dominica 

Exaudi, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup 

m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup og fru Juel til Vosborg fik 

vidne, at Præstbjærg skov, Pollen, Mølgårds mark og Fiskegårds 

mose var fri fællig til Jebjerg, og at Niels (Kjeldsen) Juel til 

Astrup fik varsel for vidne  herom. 

3 (3) 

1409 G240-4 Bidstrup gods 22. maj 

1569 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxix tirsdag efter Dominica 

Exaudi, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup 

m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup fik vidne om et syn på 

Jebjerg mark, og at Niels Kjeldsen (Juel) til Astrup blev varslet 

for vidne herom.  

3 (3) 

1410 G240-4 Bidstrup gods 22. maj 

1569 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxix tirsdag efter Dominica 

Exaudi, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup 

m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup og fru Juel til Vosborg gav 

last og klage på Fiskgårds mose og pløjning i Jebjerg mark, og 

at Niels Kjeldsen (Juel) til Løjstrup fik varsel for vidne  herom 

3 (3) 

1411 G240-4 Bidstrup gods 28. juni 

1569 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxix tirsdag efter Sct. Hans, 

udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at Erik 

Podebusk til Bidstrup fik vidne om noget gravning på Jebjerg 

mark, og at Niels Kjeldsen (Juel) blev varslet for vidne herom. 

3 (0) 

1412 G240-4 Bidstrup gods 6. maj 

1570 

Dom af Viborg landsting, Mdlxx lørdag efter Dominica 

Asencionis mellem Niels Juel til Astrup og synsmænd af Galten 

herred for deres vidne, at Præstebjerg skov, Pollen og 

Fjeldshoveds mose var frit overdrev til Jebjerg. 

3 (3) 

1413 G240-4 Bidstrup gods 6. maj 

1570 

Dom af Viborg landsting, Mdlxx lørdag efter Dominica 

Asencionis mellem Niels Juel til Astrup og herredsfoged i 

Galten herred, Rasmus Ibsen i Bramstrup, for hans dom, at have 

3 (3) 
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tilfundet Jebjerg mænd noget fædrift i Fjeldshoveds mose m.v. 

1414 G240-4 Bidstrup gods 17. juni 

1570 

Dom af Viborg landsting, Mdlxx lørdag efter Vitus et Modesti 

mellem Erik Podebusk til Bidstrup og Niels Juel til Astrup ang. 

nogle grøfter, diger, fægang og pløjning ved Jebjerg. 

3 (3) 

1415 G240-4 Bidstrup gods 20. juni 

1570 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxx tirsdag før Sct. Hans, 

udstedt af Thames Sørensen i Galten, den dag dommer, m.fl., at 

Erik Podebusk til Bidstrup fik vidne om noget gravning på 

Jebjerg mark, og at Niels Kjeldsen (Juel) til Løjstrup blev 

varslet for vidne herom. 

3 (3) 

1416 G240-4 Bidstrup gods 4. juli 

1570 

Dom af Galten herred, Mdlxx tirsdag efter Vor Frue Bjerggang, 

udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl. mellem 

Anne Rosenkrantz til Clausholm, Erik Podebusk til Bidstrup og 

Folmer Rosenkrantz på den ene og på den anden side Niels Juel 

til Astrup ang. Fiskegårds mose, fædrift i Jebjerg mark m.v. 

1 (1) 

1417 G240-4 Bidstrup gods 4. april 

1570 

Dom af Galten herred, Mdlxx tirsdag efter Dominica Quasi-

modogeniti, udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup 

m.fl. mellem Niels Juel til Astrup og Claus Hvitfeld, lensmand, 

på Dronningborg, ang. dronningens tjeneres fædrift i Laurberg 

mark og hede. 

1 (1) 

1418 G240-4 Bidstrup gods 26. juni 

1571 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxxj tirsdag før Sct. Petri ap., 

udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at 

Claus Hvitfeld, lensmand, på Dronningborg fik vidne, at han 

lovede Niels Juel til Løjstrup, at møde til den granskning af 

Jebjerg mark, som Viborg landstings dom indeholder.  

3 (3) 

1419 G240-4 Bidstrup gods 12. juni 

1571 
Tingsvidne af Galten herred, Mdlxxj tirsdag efter Trinitatis, 

udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at Erik 

Podebusk til Bidstrup fik vidne om Fiskegårds mose.  

3 (3) 

1420 G240-4 Bidstrup gods 14. juni 

1571 
Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxxj torsdag efter 

Trefoldigheds søndag, udstedt af herredsfoged Søren Lett i 

Thorsølund m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup, lensmand på 

Aalborghus forbød færdsel over sin ejendom. 

3 (3) 

1421 G240-4 Bidstrup gods 18. aug. 

1571 
Dom af Viborg landsting, Mdlxxj lørdag efter Mariæ Assumptio 

mellem Peder Gram, slotsfoged på Dronningborg, og Jørgen 

Keldsen i Vitten ang. sidstnævntes vidnesbyrd om fædrift i 

Laurberg mark og Lindkær. 

3 (1) 

1422 G240-4 Bidstrup gods 10. jan. 

1572 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxxj torsdag efter 

Helligtrekonger, udstedt af Søren Lett i Thorsølund, den tid i 

dommers sted, m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup, lensmand på 

Aalborghus forbød nogen at bruge hans gård i Skjød, som Mads 

Svendsen iboede, og at drive kvæg i Granslev og Holling mark. 

3 (3) 

1423 G240-4 Bidstrup gods 8. jan. 

1572 
Tingsvidne af Galten herred, Mdlxxij tirsdag Snapsting, udstedt 

af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at Erik 

Podebusk til Bidstrup fik vidne om fædrift i Jebjerg og 

Præstbjergs skov.  

3 (3) 

1424 G240-4 Bidstrup gods 14. jan. 

1572 
Tingsvidne af Sabro herredsting, Mdlxxij torsdag før Dominica 

Esto mihi, udstedt af herredsfoged Christen Pedersen i Tinning 

m.fl., at Anders Jensen i Haldum på egne og medbrødres vegne 

fik vidne om et sandemændstov på Lyngå bjerg, hvori Erik 

Podebusk til Bidstrup havde del.  

3 (3) 

1425 G240-4 Bidstrup gods 21. okt. 

1572 

Dom af Galten herred, Mdlxxij torsdag før Sct. Sørens dag, 

udstedt af Mogens Trugilsen i Hinnerup, den dag dommer, 

m.fl., mellem Erik Podebusk til Bidstrup og Erik Juel til Astrup 

ang. Fiskegårds mose, Jebjerg mark m.v. 

1 (1) 

1426 G240-4 Bidstrup gods 10. sept. 

1573 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxxiij torsdag efter Vor Frue 

nativitas, udstedt af herredsfoged Lars Nielsen i Vidstrup m.fl., 

at Erik Podebusk til Bidstrup, lensmand på Aalborghus fik 

vidne om en gammel hulvej, som dannede skel ved noget af 

hans gods. 

 

3 (3) 
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1427 G240-4 Bidstrup gods 12. feb. 

1573 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, Mdlxxiij torsdag før Dominica 

Vacanti (Tamperdag), udstedt af herredsfoged Lars Nielsen i 

Vidstrup m.fl., at Erik Podebusk til Bidstrup, lensmand på 

Aalborghus, fik vidne om Krogsager skov. Dato kan også 

relateres til en anden tamperdag. 

3 (2) 

1428 G240-4 Bidstrup gods 27. juni 

1577 

Tingsvidne af Sabro herredsting, Mdlxxvij torsdag før Sankt 

Petri og Paulus, udstedt af herredsfoged Christen Pedersen i 

Tinning m.fl., at fru Sidsel Oxe, salig Erik Podebusk til 

Bidstrups, fik vidne om en jord på Svejstrup mark. 

3 (3) 

1429 G240-4 Bidstrup gods 7. maj 

1579 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at fru Sidsel Oxe, salig Erik Podebusk til 

Bidstrups, fik vidne om syn på Granslev skov. 

3 (0) 

1430 G240-4 Bidstrup gods 5. juli 

1582 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev m.fl. om ret markskel mellem Lyngå, 

Volstrup og Svejstrup marker.  

3 (0) 

1431 G240-4 Bidstrup gods 5. juli 

1579 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev m.fl. om ret markskel mellem 2 gårde i 

Svejstrup.  

3 (0) 

1432 G240-4 Bidstrup gods 29. nov. 

1582 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev m.fl., at fru Sidsel Oxe, salig Erik 

Podebusk til Bidstrups, forbød enhver at køre over Bidstrups 

enemærke.   

3 (3) 

1433 G240-4 Bidstrup gods 17. okt. 

1583 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at fru Sidsel Oxe, salig Erik Podebusk til 

Bidstrups, fik vidne om Sømose på Skjød mark, og at Vibeke 

Podebusk til Lindholm på Fyn fik varsel om vidne herom.  

3 (0) 

1434 G240-4 Bidstrup gods 21. nov. 

1583 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at sandemænd efter begæring af Jørgen 

Skram til Tjele, lensmand på Dronningborg, gjorde deres tov 

mellem Skjød mark og Sølvsten mark. 

8 (8) 

1435 G240-4 Bidstrup gods 2. juni 

1586 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev m.fl., at Hartvig Holst, foged på 

Bidstrup, havde opkrævet afstening af forskellige lodsejeres 

enge. 

3 (2) 

1436 G240-4 Bidstrup gods 1. juli 

1585 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev m.fl., at Jørgen Nielsen i Tinning på sin 

husbonds vegne forbød Vitten mænd at bruge Svejstrup mark 

uden tilladelse. 

3 (2) 

1437 G240-4 Bidstrup gods 2. juni 

1586 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev mellem Sidsel Oxe til Bidstrup, Axel 

Gyldenstjerne til Irup og Mester Christen, kannik i Aarhus, og 

på den anden side Jørgen Friis til Faurskov ang. nogle 

engskifter i Hald, som havde været brugt til Sveistrup. 

1 (1) 

1438 G240-4 Bidstrup gods 9. juni 

1586 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen. Sidsel Oxe til Bidstrup, Axel Gyldenstjerne til Irup 

og Christen, kannik i Aarhus, krævede stedt fylling på 

synsmænd til afstening af skel i en sag med Jørgen Friis til 

Faurskov om enge i Hald, som var brugt af Sveistrup mænd. 

1 (1) 

1439 G240-4 Bidstrup gods 19. maj 

1586 

Tingsvidne af Sabro herredsting, Mdlxxxvj torsdag før 

pinsedag, udstedt af herredsfoged Jens Michelsen m.fl., at 

Sidsel Oxe til Bidstrup fik vidne om hendes, Axel Gyldenstjerne 

til Irup og Christen, kannik i Aarhus, deres engskifter i Hald, og 

at Jørgen Friis til Vadskærgård blev varslet for vidne herom   

3 (3) 

1440 G240-4 Bidstrup gods 25. aug. 

1586 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev, Søren Skriver m.fl., at Sidsel Oxe til 

Bidstrup fik vidne om engskifter, der havde været brugt af 

Svejstrup mænd, og at Jørgen Friis til Vadskærgård stod til 

vedermålsting herom.   

3 (3) 
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1441 G240-4 Bidstrup gods 25. aug. 

1586 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen, mellem på de ene side Sidsel Oxe til Bidstrup og 

Axel Gyldenstjerne til Irup og på den anden side Jørgen Friis til 

Vadskærgård ang. engskifter i Svejstrup.   

1 (1) 

1442 G240-4 Bidstrup gods 22. juni 

1587 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Jørgen Skram til Tjele, lensmand på 

Hald, fik vidne om 4 stykker jord på Granslev mark, og at 

Mandrup Parsberg til Hagsholm blev varslet for vidne herom. 

4 (4) 

1443 G240-4 Bidstrup gods 29. juni 

1587 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev, Søren Skriver m.fl., at Sidsel Oxe til 

Bidstrup fik vidne om skel mellem Lyngå mark og Faurskov 

mark.   

3 (0) 

1444 G240-4 Bidstrup gods 29. juni 

1587 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev på begæring af Hartvig Holst, foged på 

Bidstrup og Anders Bunde, om hvorvidt der blev givet lovlig 

varsel til markskel mellem Lyngå mark og Faurskov mark. 

1 (1) 

1445 G240-4 Bidstrup gods 19. okt. 

1587 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev mellem Sidsel Oxe til Bidstrup og 

Jørgen Friis ang. en dæmning, som sidstnævnte har opført. 

Angår også markskel mellem Lyngå mark og Faurskov mark. 

1 (1) 

1446 G240-4 Bidstrup gods 19. okt. 

1587 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Jens 

Michelsen i Skjoldelev mellem Sidsel Oxe til Bidstrup og 

Jørgen Friis til Faurskov ang. en dæmning, som sidstnævnte har 

opført. Angår også markskel mellem Lyngå mark og Faurskov 

mark. 

1 (0) 

1447 G240-4 Bidstrup gods 26. marts 

1588 

10 adelsmænds dom om skel mellem Lyngå og Faurskov 

mellem Jørgen Fris til Faurskov og på den anden side Mandrup 

Parsberg til Hagsholm, Axel Gyldenstjerne til Lyngbygård, 

Jacob Seefeld til Visborg, Claus Glambæk på kronens vegne, 

Sidsel Oxe til Bidstrup og andre lodsejere.  

10 

(4) 

1448 G240-4 Bidstrup gods 23. maj 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Jørgen Skram til Tjele, lensmand på 

Hald fik vidne, at han opkrævede synsmænd til afstening af 

hans endelsjord i Skjød mark. 

3 (2) 

1449 G240-4 Bidstrup gods 21. nov. 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Jørgen Skram til Tjele, lensmand på 

Hald, at han krævede af 12 navngivne dannemænd, at de skulle 

afstene agre på Granslev mark. 

3 (3) 

1450 G240-4 Bidstrup gods 28. nov. 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Sidsel Oxe til Bidstrups visse bud stod 

til vedermålsting imod Mandrup Parsberg ang. opkrævelse af 

sandemænd til tov på Granslev mark.  

3 (3) 
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1451 G240-4 Bidstrup gods 5. dec. 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Sidsel Oxe til Bidstrup, hendes visse 

bud, ridefoged Hartvig Holst, fik vidne om Granslev mark, og at 

Anne Rosenkrantz til Clausholm fik varsel om vidne herom. 

3 (3) 

1452 G240-4 Bidstrup gods 5. dec. 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Jørgen Skram til Tjele, lensmand på 

Hald, fik vidne om et sandemænds tov på Granslev mark. 

15 

(15) 

1453 G240-4 Bidstrup gods 12. dec. 

1588 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Sidsel Oxe til Bidstrup,  hendes visse 

bud, ridefoged Hartvig Holst, fik vidne om Granslev mark,  

3 (1) 

1454 G240-4 Bidstrup gods 1. maj 

1589 

Dom af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Michel 

Sørensen i Kvottrup mellem Jørgen Friis til Faurskov på den 

ene og Laurids Rostrup til Ristrup og Sidsel Oxe til Bidstrup på 

den anden side ang. sandemændstov mellem Tinning og Vitten.   

1 (0) 

1455 G240-4 Bidstrup gods 23. juli 

1590 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Christen Munk til Gjessinggård klagede 

over et sandemændstov ved Skjød, og at Niels Skram til Urup, 

lensmand på Dronningborg, Mandrup Parsberg til Hagsholm og 

Axel Gyldenstjerne til Irup fik varsel for vidne herom. 

3 (3) 

1456 G240-4 Bidstrup gods 23. juli 

1590 

Vidne af Houlbjerg herred, udstedt af Lars Jensen m.fl., at 

Christen Munk til Gjessinggård fik vidne, at Niels Skram til 

Urup, lensmand på Dronningborg, Sidsel Oxe til Bidstrup og 

synsmænd i Skjød og Helstrup varsledes for sandemændstov 

ved Skjød og Axel Gyldenstjerne til Irup for en æskning. 

3 (3) 

1457 G240-4 Bidstrup gods 6. aug. 

1590 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af Peder Jensen i 

Enslev m.fl., at Christen Munk til Gjessinggård opkrævede 

sandemænd til tov mellem Skjød og Laptrup. 

3 (3) 

1458 G240-4 Bidstrup gods 20. aug. 

1590 

Dom af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars Jensen, 

at  Christen Munk til Gjessinggård ikke havde krav på at få sat 

på fylling på sandemænd til markskel mellem Skjød og Laptrup 

ved hans og Axel Gyldenstjernes ejendom.  

1 (1) 

1459 G240-4 Bidstrup gods 24. sept. 

1590 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Christen Munk til Gjessinggård 

opkrævede sandemænd at komme 8. oktober til tov mellem 

Skjød og Laptrup. 

3 (3) 

1460 G240-4 Bidstrup gods 24. sept. 

1590 

Vidne af Houlbjerg herred, at Christen Munk til Gjessinggård 

fik vidne, at Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, 

Mandrup Parsberg til Hagsholm og Sidsel Oxe til Bidstrup fik  

varsel til markskel mellem Laptrup og Skjød. Axel Gylden-

stjerne til Irup og Mads Sandberg til Løjstrup varsledes også. 

3 (3) 

1461 G240-4 Bidstrup gods 15. okt. 

1590 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Enslev m.fl., at Sidsel Oxe til Bidstrup fik vidne om 

sandemænds tov mellem Laptrup og Skjød.  

8 (8) 

1462 G240-4 Bidstrup gods 8. april 

1591 

Dom af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars Jensen 

mellem Mandrup Parsberg, lensmand på Skanderborg, og Sidsel 

Oxe ang. jagt m.v. i Houlbjerg skov. 

1 (1) 

1463 G240-4 Bidstrup gods 20. nov. 

1591 

Dom af Viborg landsting mellem Mandrup Parsberg, lensmand 

på Skanderborg, og Sidsel Oxe ang. jagt m.v. i Houlbjerg skov.  

4 (4) 

1464 G240-4 Bidstrup gods 9. dec. 

1591 

Tingsvidne af Sabro herredsting, udstedt af herredsfoged Michel 

Sørensen i Kvottrup m.fl., at Jørgen Friis til Faurskov fik vidne 

om indstening af en gård i Lading. 

3 (3) 

1465 G240-4 Bidstrup gods 11. nov. 

1596 

Tingsvidne af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Niels 

Michelsen i Tinning, at jomfru Ingeborg Bille til Egede forbød 

at skyde eller tage nogen dyr på Bidstrups enemærker. 

3 (2) 

1466 G240-4 Bidstrup gods 1. sept. 

1597 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Vising, at Jacob Skriver, foged på Bidstrup, fik vidne 

3 (3) 
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om veje fra Bidstrup over Laurbjerg og Jebjerg til Randers. 

1467 G240-4 Bidstrup gods 24. sept. 

1597 

Dom af Viborg landsting mellem jomfru Ingeborg Bille til 

Bidstrup og Jørgen Friis til Faurskov om en mølledam og 

dæmning, hendes tjenere i Svejstrup, fædrift m.v.   

3 (3) 

1468 G240-4 Bidstrup gods 26. aug. 

1600 

Knud Brahe til Engelsholms brev, at Jacob Hardenberg har 

tilladt ham at udføre en fiskedam, hvor Gammelby mark, 

Trolderup mark, Tyrrild mark og Ridemark mødes og lade 

opstemningen brede sig på hans grund, og at dette ikke skal 

have indflydelse på skel. 

3 (3) 

1469 G240-4 Bidstrup gods 28. april 

1601 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Mogens 

Brorsen i Hallendrup, at Eske Brok på Estrup fik vidne om 

træhugst i Jebjerg m.v. 

3 (3) 

1470    Regest foreligger  

1471 G249-36 Trinderup 

gods 

18. juni 

1560 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlx torsdag efter Vitus et 

Modestus, udstedt af Niels Bloch i Rold m.fl., at Jørgen Lykke i 

Mariager Kloster, Otto Krumpen på Hald, Vitskøl Kloster og 

mange andre lodsejere varsledes til skel omkring Trinderupgård. 

4 (0) 

1472 G249-36 Trinderup 

gods 

24. juni 

1588 

Peder Madsen i Brøndumdal og 8 andre mænds åbne brev, at 

der aldrig har været sået eller høstet på en jord ved en vej nord 

ud af Øls (Hindsted herred), før Henning Krag (til Trinderup) nu 

har tilsået jorden og opbrudt vejen.  

9 (0) 

1473 G257-1 Trudsholm 

gods 

17. nov. 

1575 

Laurids Rostrup til Ristrups mageskifte med hans morbroders 

søn Jacob Høeg til  Vang, hvorved han afgiver sin lod og del i 

Trudsholm, undtagen bygningen, mod en gård i Hasle herred og  

en gård i Houlbjerg herred.  

1 (1) 

1474 G257-1 Trudsholm 

gods 

16. nov. 

1575 

Marine Knob, Stygge Rosenkrantzs enke til Lynderup, tilskifter 

Jacob Høeg til Vang på egen og søsteren! Birgitte Rosenkrantz 

til Nebbes vegne søsterlodder i Trudsholm hovedgård, 17 gårde 

i Gerlev herred, 1 gård i Salling samt Kastbjerg og Åberg 

møller. Han skal Viborg Snapssting udlægge tilsvarende af sit 

gods.  

1 (1) 

1475 G257-1 Trudsholm 

gods 

9. nov. 

1575 

Ove Skram til Rammegård tilskifter Jacob Høeg til Vang sin 

hustrus lod og del i Trudsholm hovedgård samt 17 gårde mod en 

gård i Hornborg og en gård i Kodallund.  

1 (0) 

1476 G257-1 Trudsholm 

gods 

8. maj 

1578 

Ridder Jørgen Lykke til Overgårds skøde til Jacob Høeg til 

Trudsholm på hans jord, ager og ejendom på Udbyover mark 

1 (0) 

1477 G257-1 Trudsholm 

gods 

9. marts 

1577 

Skøde fra Peder Bunde i Rostrup (Hindsted h.) på en gård i Als i 

Hindsted herred, to saltbrønde og et bundgarnsstade til Axel 

Viffert, der skal indløse et gældsbrev til Niels Bertelsen i 

Dragsgård et til og Søren Mortensen i Teglgård (herredfoged i 

Hellum herred).  

5 (4) 

1478 G257-1 Trudsholm 

gods 

16. juli 

1579 

Frederik 2. befaler Johannes, Jørgen og Mads Knudsen i Hem 

fremover at svare landgilde, gæsteri, sagefald, ægt og arbejde, 

som de plejer, og af Arrilds tid  har givet og gjort, til Jacob 

Høeg til Trudsholm.  

1 (1) 

1479 G257-1 Trudsholm 

gods 

4. juli 

1587 

Margrethe Høeg tilskøder broderen Jacob Høeg til Trudsholm 1 

gård i Gjerlev h., ½ gård i Flade, Mors, 1 gård i Hardsyssel, 1 

gård i Uldborg h., 1 gård i Skodborg h., 1 gård og et gadehus i 

Vestbjerg, Kjær h. 1 gård i Grindsted, 1 gård i Urup, 2 gade-

huse,1 bol i Lindholm, 1 gård i Ø. Hassing 1 gård i Vennebjerg 

h., jord i Hjørring, 1 gård i Horns h. 1 gård i Flakkebjerg h. 

1 (1) 

1480    Regest foreligger  

1481    Regest foreligger  

1482    Regest foreligger  

1483    Regest foreligger 
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1484 G257-2 Trudsholm 

gods 

10. sept. 

1625 

Niels Krag til Trudsholm og Erik Juel til Hundslund, lands-

dommere i Viborgs vidne, at de har set et vidne af landsting 15. 

sep. 1576, at der blev oplæst et vidne af Hindsted herred, 

Mdxxxj torsdag efter Omnium Sanctorum, udstedt af herreds-

foged Jens Jensen i Rold, Peder Bloch m.fl. om skel i Als sogn. 

3 (3) 

1485    Regest foreligger  

1486    Regest foreligger  

1487    Regest foreligger  

1488    Regest foreligger  

1489    Regest foreligger  

1490    Regest foreligger  

1491    Regest foreligger  

1492 G257-2 Trudsholm 

gods 

16. juli 

1560 

Tingsvidne af Hald (Nørhald) herredsting, Mdlx tirsdag før 

Marie og Magdalene, udstedt af herredsfoged Peder Nielsen, at 

velbyrdige svend Jørgen Mouridsen til Kvottrup fik vidne om 

sandemænds tov mellem Hald og Allestrup. 

4 (3) 

1493 G257-2 Trudsholm 

gods 

6. feb. 

1561 

Frederik 2. befaler 6 adelsmænd at undersøge fru Anne, Thomas 

Reedtz enkes klage over et markskel, som sandemænd har 

afsagt mellem Øster og Vester Stevn i Hindsted herred. 

Underskrevet Johan Friis til Hesselager. 

1 (1) 

1494 G257-2 Trudsholm 

gods 

25. maj 

1573 

Rettertingsdom, at nogle adelsmænd skal afgøre en trætte om en  

kontrakt om en fællesskov mellem på den ene side fru Johanne 

Nielsdatter, Hans Lykkes enke og Ludvig Munk, lensmand på 

Ørum og på den anden side Jacob Seefeld. Se nr. 1496. Defekt.  

1 (0) 

1495 G257-2 Trudsholm 

gods 

30. juni 

1575 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxv torsdag efter Sct. Hans, 

udstedt af herredsfoged Søren Bloch i Arden, herredsskriver 

Thames Mogensen m.fl., at Jacob Degn i Ove bevidnede, at han 

skrev Christen Laursen i Barsbøls sendebrev til velbyrdige 

Margrethe Michelsdatter. 

4 (4) 

1496 G257-2 Trudsholm 

gods 

2. okt. 

1576 

6 adelsmænds brev, at de efter befaling var samlet for at afsige 

skel mellem Torup, Als og Helberskov. Da ikke alle sandemænd 

mødte, blev de fradømt deres tov. Jørgen Lykke anførte, at 

Torup ikke havde skel til de andre byer. Se nr. 1494.   

6 (6) 

1497 G257-2 Trudsholm 

gods 

26. nov. 

1576 

Tingsvidne af Gerlev herred, Mdlxxvj mandag før Andreas 

Apostoli dag, udstedt af herredsfoged Rasmus Poulsen i 

Gjerlev, at Jacob Høeg til Trudsholm fik vidne om syn på hans 

jord i Udbyovre, og at Jørgen Lykkes tjenere fik varsel for vidne 

herom. 

3 (3) 

1498 G257-2 Trudsholm 

gods 

12. jan. 

1577 

Tingsvidne af Hindsted herred, Mdlxxvij torsdag Snapsting, 

udstedt af herredsfoged Søren Bloch i Arden, herredsskriver 

Thames Mogensen m.fl., at Peder Lauridsen i Korupgård på 

vegne af Axel Viffertsen klagede over en lovhævd på Als 

Bønderskov, og at ridder Jørgen Lykke på Haslevgård blev 

stævnet til tinget.      

4 (0) 

1499 G257-2 Trudsholm 

gods 

15. aug. 

1579 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af Søren Sørensen i 

Fragdrup, den tid tinghører, herredsskriver Thames Mogensen 

m.fl., at Peder Lauridsen i Korupgård (på vegne af velbyrdige 

Axel Viffertsen) forbød at drive med øg eller fæ i Als 

Bønderskov uden tilladelse.   

3 (2) 

1500 G257-2 Trudsholm 

gods 

15. aug. 

1577 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, herredsskriver Thames Mogensen og Mads 

Sørensen i Doense, at Christoffer Lauridsen (Seefeld) til 

Refsnæs fik vidne om et frit fælling ved Terndrup og Tisted. 

3 (3) 
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1501 G257-2 Trudsholm 

gods 

5. feb. 

1578 

6 adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling har truffet afgørelse 

mellem Jørgen Lykke til Overgård og Axel Viffert til Axelvold 

ang. en grøft, som Jørgen Lykke har ladet kaste i Bønderskov i 

Als, som ridemænd havde tilkendt ham.  

8 (8) 

1502 G257-2 Trudsholm 

gods 

26. feb. 

1578 

En seddel på en gård i Søkbæk samt en gård i Store Binderup i 

Gislum herred, som Jens, Thomas og Peder Ged påbor. Frederik 

2.s dom, at Jørgen Lykke til Mariager Kloster tildømmes en 

række ejendomme, som har forfulgte til lås. 1 kongesegl, 9 

bondesegl ved påtegninger om tinglæsning.  

10 

(10) 

1503 G257-2 Trudsholm 

gods 

16. juni 

1578 

Tingsvidne af Gerlev herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Laursen i Knejsted, at Jacob Høeg til Trudsholm fik vidne, at 

sandemænd afsagde tov mellem Haderup og Lystrup mark. 

10 

(10) 

1504 G257-2 Trudsholm 

gods 

17. juni 

1578 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, Niels Skriver m.fl., at Jørgen Knudsen på 

Viffertsholm fik vidne, at Peder Lauridsen i Korupgård på Axel 

Viffertsens vegne påklagede, at der var fjernet skelpæle i 

Bønderskov i Als, og at Jørgen Lykke blev stævnet herfor.  

4 (4) 

1505 G257-2 Trudsholm 

gods 

13. sept. 

1578 

Dom af Viborg landsting mellem Axel Viffert til Axelvold, ved 

ridefoged Jørgen Knudsen, og herredsfoged Søren Bloch i 

Arden, for dennes afgørelse af en klage over Jens Lauridsen på 

Overgård i.f.m. ang. en grøft, som Axel Viffert skulle have ladet 

kaste i Bønderskov i Als.  

3 (3) 

1506 G257-2 Trudsholm 

gods 

28. okt. 

1578 

6 adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling har afgjort en trætte 

mellem Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager 

Kloster, på kronens vegne og på den anden side Jacob Seefeld 

til Visborggård og Jacob Høeg til Trudsholm ang. et 

sandemændstov mellem Haderup og Lystrup. 

6 (6) 

1507 G257-2 Trudsholm 

gods 

6. feb. 

1580 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, Niels Skriver m.fl., at Peder Lauridsen i 

Korupgård på Axel Viffert til Viffertsholm, lensmand på 

Aalborghus’ vegne fik vidne, at han forbød færdsel over en bro 

over en grøft i Bønderskov i Als.   

4 (4) 

1508 G257-2 Trudsholm 

gods 

16. april 

1580 

Tingsvidne af Onsild herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Jensen i Skjellerup, at P. Poulsen i Skødstrup på Jacob Høeg til 

Trudsholms vegne fik vidne, at han forbød nogen at hugge eller 

lade hugge i Skødstrup og Hem skov.  

3 (3) 

1509 G257-2 Trudsholm 

gods 

7. feb. 

1583 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, Niels Skriver m.fl., at fuldmægtig Niels 

Mogensen i Barsbøl på vegne af Erik Lykke til Eskjær lod læse 

et pergamentsbrev af Hindsted herred 1527 torsdag efter 

Mortensdag om skel ved Tisted. 

6 (6) 

1510 G257-2 Trudsholm 

gods 

4. marts 

1585 

Dom af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren Bloch i 

Arden mellem Jacob Seefeld til Visborg, ved delefoged Chr. 

Simonsen i Vester Doense, der havde tiltalt sandemændene med 

høringsdele for deres afstening af skel mellem Als og Buddum.  

1 (1) 

1511 G257-2 Trudsholm 

gods 

10. okt. 

1588 

Tingsvidne af Onsild herred, udstedt af herredsfoged Niels 

Rosing i Nørre Ønsild, at Jacob Høeg til Trudsholm gav last og 

klage på Poul Dall i Kvottrup for en grøft, han havde gravet i 

Hem mark, at han forbød at drive med svin i Hem lund og 

færdsel på Midtskovvejen gennem Skødstrup. 

3 (3) 

1512 G257-2 Trudsholm 

gods 

10.maj 

1593 

Tingsvidne af Overgård birk, torsdag før Cantate søndag, 

udstedt af birkefoged Mads Smed i Udbyneder m.fl., at foged 

Svend Nielsen på Trudsholm på 3 ting på Jacob Seefels vegne 

forbød færdsel over Trudsholms enemærke med heste og vogne, 

hans husbonds grøfter til skade. 

3 (0) 
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1513 G257-2 Trudsholm 

gods 

10. april 

1589 

Tingsvidne af Hindsted herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Bloch i Arden, at Søren Sørensen i Fragdrup fik vidne, at 

nævninge svor ran over Erik Lykke til Eskjærs tjenere, der 

havde taget grøne bøge i Møgelholt. 

3 (3) 

1514 G257-2 Trudsholm 

gods 

19. jan 

1598 

Dom af Viborg landsting mellem Erik Lykke til Eskjær og  

ransnævninge i Hindsted herred, der havde frifundet nogle af 

Jacob Seefeld til Trudsholm tjenere for ran for træhugst af 

grønne bøge i Als og Skelund skov.  

3 (3) 

1515 G257-2 Trudsholm 

gods 

27. maj 

1602 

Tingsvidne af Overgård birk, udstedt af birkefoged Jens Madsen 

i Udbyneder m.fl., at fogeden på Trudsholm på sin husbonds 

vegne forbød færdsel på Trudsholms dæmning eller vej, hans 

husbonds grøfter, eng og kær til skade. 

3 (3) 

1516 G257-2 Trudsholm 

gods 

7. feb. 

1605 

Tingsvidne af Overgård birk, udstedt af birkefoged Jens Madsen 

i Udbyneder m.fl., at Laurids Jensen, skriver på Trudsholm, på 

sin husbonds vegne forbød færdsel på Trudsholms dæmning 

eller vej, grøfter, eng og kær til skade. 3 usædvanligt flotte segl.  

3 (3) 

1517 G257-2 Trudsholm 

gods 

17. nov. 

1603 

Tingsvidne af Overgård birk, udstedt af birkefoged Jens Madsen 

i Udbyneder m.fl., at Laurids Jensen, skriver på Trudsholm, på 

sin husbonds vegne forbød færdsel på Trudsholms dæmning 

eller vej, grøfter, eng og kær til skade. 3 usædvanligt flotte segl.  

 

1518 G261-2 Brusgård gods 16. marts 

1562 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag efter Sct. Gregori, 

udstedt af Jens Nielsen i Søby, den tid tinghører, m.fl. at Rafing 

Thøgersen i Årslev forbød at drive med kvæg i Brusgårds mark 

uden tilladelse.  

3 (3) 

1519 G261-2 Brusgård gods 23. april 

1562 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag efter Sct. Jørgens 

dag, udstedt af Jens Nielsen i Søby, den tid tinghører m.fl., at 

Rafing Thøgersen i Årslev på vegne af sin husbond, velbyrdige 

Christen Hvas, forbød at drive med kvæg i Brusgårds mark uden 

tilladelse.  

3 (3) 

1520 G261-2 Brusgård gods 7. maj 

1560 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlx tirsdag efter søndag Jubilate, 

udstedt af herredsfoged Peder Ovesen i Langeskov, at Søren 

Andersen i Askildrup påklagede en ulovlig vej over Brusgårds 

marker og henviste færdslen til adelvej.  

4 (4) 

1521 G261-2 Brusgård gods 21. jan. 

1576 

Dom af Viborg landsting, Mdlxxvj Snapslandsting, mellem Hr. 

Jens i Sall og Lucas Krabbe til Brusgård ang. en dom, som 

sidstnævnte har fået på Galten herredsting på et stykke skov, 

liggende mellem Marine Oves skov og og Mariagers skov.  

3 (3) 

1522 G261-2 Brusgård gods 13. juli 

1563 

Tingsvidne af Galten herred, Mdlxiij tirsdag Sct. Margareta, 

udstedt af herredsfoged Rasmus Ibsen i Bramstrup m.fl., at 

Niels Sørensen i Meilstrup på vegne af velbyrdige Christen 

Hvas til Sostrup kendte hævd på et stykke skov på Ølst mark og 

en skov kaldet Lyngdalslund.  

4 (4) 

1523 G261-2 Brusgård gods 27. april 

1562 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag før Sct. Jacobi dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, m.fl., at Søren 

Bækmand i Askildrup fik vidne om brug af en eng. 

3 (0) 

1524 G261-2 Brusgård gods 15. maj 

1582 

Tingsvidne af Galten herred Mdlxxxij tirsdag efter Dominica 

Cantate, udstedt af herredsfoged Thames Sørensen i Galten 

m.fl., at Morten Nielsen i Ølst på vegne af Niels Joensen 

(Viffert) til Torstedlund, lensmand på Hald, forbød Anne 

Laurids og hendes børn at hugge i Ølst skov. 

3 (3) 

1525 G261-2 Brusgård gods 10. juni 

1583 

Dom af Galten herred udstedt af herredsfoged Thames Sørensen 

i Galten mellem Jens Nielsen i Trudstrup og Søren Jensen i Ølst 

om brug af en eng på Trudstrup mark. 

1 (1) 

1526 G261-2 Brusgård gods 30. sept. 

1583 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag efter Sct. Michels 

dag, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, herredsskriver 

Anders Sørensen m.fl., at Christen Nielsen på vegne af 

velbyrdige Niels Joensen forbød at drive med kvæg i Brusgårds 

mark. 

3 (3) 

1527 G261-2 Brusgård gods 6. juli 

1584 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag efter Vor Frue dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, herredsskriver 

3 (3) 
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Anders Sørensen m.fl., at Knud Pedersen og Søren Skriver i 

Ring fik vidne om et hus, der var bygget i Ring skov. 

 

1528 G261-2 Brusgård gods 25. maj 

1584 

Tingsvidne af Sønderhald herred, mandag før Kristi 

Himmelfarts dag, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, 

Anders Skriver m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund fik vidne 

om en rebning af Årslev mark og skov, som han og Jørgen 

Rosenkrands til Rosenholm, lensmand på Kalø, havde opkrævet.  

3 (0) 

1529 G261-2 Brusgård gods 27. aug. 

1588 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Thames 

Sørensen i Galten m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund fik 

vidne om et skel ved Robdrup mark, som var opbrudt  

3 (3) 

1530 G261-2 Brusgård gods 18. nov. 

1589 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Pedersen m.fl., at Niels Joensen til Torstedlund fik vidne om 

sandemænds tov mellem Ginnerup, Trustrup og Robdrup mark.  

5 (2) 

1531 G261-2 Brusgård gods 10. okt. 

1592 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Lars 

Pedersen m.fl., at Peder Brahe til Kragholm, lensmand på 

Sølvesborg, Helvig Gøye til Clausholm, jomfru Dorte Gøye til 

Torbernfeldt, deres foged på Clausholm, fik vidne om markskel 

mellem Borup, Askildrup og Ølst marker.   

5 (5) 

1532 G261-2 Brusgård gods 17. feb. 

1593 

Dom af Viborg landsting mellem Niels Joensen til Torstedlund 

og sandemændene i Galten herred for deres tov om skel mellem 

Borup, Askildrup og Ølst marker.  

3 (3) 

1533 G261-2 Brusgård gods 8. jan. 

1593 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, at Anders Sørensen i Ring på vegne af 

Eske Brok til Estrup forbød Ring mænd at drive med kvæg på 

nogen del af Ring mark, som tilhørte ham.   

3 (3) 

1534 G261-2 Brusgård gods 9. aug. 

1597 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Mogens 

Brorsen i Hallendrup m.fl., at Peder Lauridsen i Borup på egne, 

moderen og søskendes vegne gav medarvinger varsel for en 

lovbydelse af jord på Hinge mark.   

3 (3) 

1535 G261-2 Brusgård gods 23. aug. 

1597 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Mogens 

Brorsen i Hallendrup m.fl., at Niels Mortensen i Ølst på vegne 

af Niels Krabbe til Torstedlund fik vidne, at han forbød færdsel, 

jagt, driven med svin og træhugst i hans husbonds skove.  

3 (3) 

1536 G261-2 Brusgård gods 30. aug. 

1597 

Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Mogens 

Brorsen i Hallendrup m.fl., at Niels Jensen i Langeskov på 

vegne af Eske Brok til Estrup fik vidne om et sandemændstov 

mellem Brusgård, Ølst, Askildrup, Tustrup og Robdrup mark. 

10 

(10) 

1537 G261-2 Brusgård gods 24. sept. 

1597 

Dom af Viborg landsting mellem Eske Brok til Estrup, 

lensmand på Dronningborg, og sandemænd i Sønderhald herred 

for deres tov mellem  Årslev, Assentoft og Ejstrup mark og 

mellem Brusgård Munkegårds mark, Assentoft og Ladegårds 

mark.  

3 (3) 

1538 G261-2 Brusgård gods 8. okt. 

1597 

Dom af Viborg landsting mellem Eske Brok til Estrup, 

lensmand på Dronningborg, og sandemænd i Sønderhald herred 

for deres tov mellem  Årslev og Assentoft. Den tidligere 

landstingsdom herom forblev uændret.  

3 (3) 

1539 G261-2 Brusgård gods 3. maj 

1599 

6 adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling har været forsamlet 

for at afgøre en trætte mellem Niels Krabbe til Torstedlund og 

Jacob Seefeld til Visborggård om skel mellem Robdrup og 

Tustrup mark og mellem Brusgård mark og Ølst mark 

6 (6) 

1540 G261-2 Brusgård gods 8. jan. 

1600 

Tingsvidne af Galten herred, Snapsting 1600, udstedt af 

herredsfoged Mogens Brorsen i Hallendrup m.fl., at Thames 

Ibsen i Hallendrup på vegne af Niels Krabbe til Torstedlund 

forbød træhugst, jagt og drivning med svin i hans skove og 

marker i Ølst og Uggerlev. 

3 (3) 

1541 G261-2 Brusgård gods 6. aug. 

1600 

Tingsvidne af Essenbæk birketing, udstedt af Oluf Keldsen i 

Essenbæk ladegård, den tid dommer m.fl., at Rasmus Pedersen i 

Essenbæk ladegård på vegne af Eske Brok til Estrup anklagede 

Morten Sørensen i Ølst for træhugst i en mose ved Brusgård.  

3 (3) 
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1542 G261-2 Brusgård gods 12. aug. 

1600 

Tingsvidne af Galten herred, Snapsting 1600, udstedt af 

herredsfoged Mogens Brorsen i Hallendrup m.fl., at Thames 

Ibsen i Hallendrup på vegne af Niels Krabbe gjorde krav på et 

stykke jord vest og syd for Ølst og ønskede det indstenet. 

3 (3) 

1543 G263-4 Clausholm 

gods 

7. jan. 

1600 

56 mænds åbne brev, mandag efter nytårsdag, at Otto Marsvin 

til Dybæk begærede deres sandhed om Nielstrup Mølle, der 

havde været hans forældres ejendom og tilhørt Mogens Gøyes 

børn Christoffer Gøye og dennes hustru Birgitte Bølle, og salig 

Helvig Gøye efter dem.  

56 

(33) 

1544 G263-4 Clausholm 

gods 

29. jan. 

1600 
Tingsvidne af Galten herred, udstedt af herredsfoged Mogens 

Brorsen i Hallendrup m.fl., at Otto Marsvin til Clausholm fik 

vidne, at synsmænd var lovligt opkrævet af tinget, under deres 

tingpenges fortabelse, at syne Nielstrup Mølle og mølledam. 

3 (3) 

1545 G263-4 Clausholm 

gods 

19. jan. 

1600 
Tingsvidne af Voldum birk, lørdag den 19. jan. 1600, udstedt af 

birkefoged Anders Torladsen i Voldum, m.fl., at Otto Marsvin 

til Clausholm og medarvinger Jomfru Birgitte og Jomfru Helvig 

Marsvin fik vidne om Nielstrup Mølle og mølledam. 

3 (3) 

1546    Regest foreligger  

1547 G268-3 Stenalt gods 6. sept. 

1593 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdxciij torsdag den 6. september, 

udstedt af herredsfoged Anders Christensen i Ørsted, at Mourids 

Stygge til Holbækgård fik vidne om høst af tagskær i Østrup 

mark i Hald herred, og at Eske Brok fik varsel for vidne herom. 

3 (0) 

1548 G268-3 Stenalt gods 18. marts 

1593 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdxciij torsdag den 18. marts, 

udstedt af herredsfoged Anders Christensen i Ørsted, m.fl., at 

Erik Lykke til Skovgård fik vidne, at Rasmus Jensen i Ørsted på 

egen, hustru og børns vegne vedkendte sig at have fæstet to af 

hans langtofte på Ørsted mark mv. 

3 (3) 

1549 G268-3 Stenalt gods 6. sept. 

1593 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdxciij torsdag den 6. september, 

udstedt af herredsfoged Anders Christensen i Ørsted, m.fl., at 

Mourids Stygge til Holbækgård fik vidne om høstning af 

tagskær i skel til Hald herred (Sønderhald). Defekt. 

3 (0) 

1550 G268-3 Stenalt gods 1520 Tingsvidne af Rougsø herred, Mdxx torsdag efter Sct. ?Laurids 

dag, udstedt af herredsfoged Turi Haag m.fl., at Anders 

Bjørnsen på Stenalt fik vidne om markskel om sin gård i Ørsted. 

6 (6) 
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    ÆSKE 33  

1551    Regest foreligger  

1552    Regest foreligger  

1553 G268-3 Stenalt gods 15. maj 

1589 

Tingsvidne af Rougsø herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted, m.fl., at Søren Jensen i Lille Sjørup på 

vegne af  Jacob Bjørn til Stenalt fik vidne, at han forbød Ørsted 

mænd at bruge noget af hans husbonds jord i Ørsted mark. 

3 (3) 

1554 G268-3 Stenalt gods 8. marts 

1589 

Tingsvidne af Nibe birketing, Mdlxxxix lørdag den 8. marts, 

udstedt af birkefoged Anders Nielsen m.fl., at Rasmus Pedersen, 

foged på Stenalt, på vegne af Jacob Bjørn til Stenalt fik vidne, at 

han forbød enhver brug af hans bundgarnsstade på Nørrelåe. 

4 (4) 

1555    Regest foreligger  

1556    Regest foreligger  

1557 G268-3 Stenalt gods 25. maj 

1592 

Tingsvidne af Rougsø herred, udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted, m.fl., at Søren Jensen i Lille Sjørup på 

vegne af  Jacob Bjørn til Stenalt fik vidne om syn på en eng til 

Jens Vesters gård i Hollandsbjerg. 

3 (3) 

1558 G269-2 Gl. Estrup 

gods 

3. maj 

1568 

Fortegnelse i 88 poster på lovhævder, tingsvidner o.l. fra 1396-

1541, som fru Margrethe på Estrup 3. maj 1568 afgav til Jytte 

Podebusks foged P. Andersen i Faurskov og Jørgen Billes foged 

Jacob Skriver, i overværelse Niels Skriver i Randers. 

4 (4)  

1559 G269-2 Gl. Estrup 

gods 

2. jan. 

1585 

Søren Jensen i Vivild på sin hustrus mors vegne og Jep 

Pedersen Regner i Lystrup tilskøder for 30 daler og 1 ørte korn 

Margrethe Bille til Estrup sjetteparten af hhv. Thigsensgård i 

Tøjstrup og Morten Ibsens gård i Vejlby. 

1 (1) 

1560 G269-2 Gl. Estrup 

gods 

9. maj 

1592 

Tingsvidne af Estrup birk, udstedt af birkefoged Søren Nielsen i 

Tøjstrup m.fl., at Rasmus Sørensen i Vejlby, Jens Sørensen i 

Alling, Jens Larsen, Rasmus Jensen og Niels Sørensen i 

Tøjstrup på egne og søskendes vegne overlod Eske Brok til 

Estrup deres arv efter Maren Thøgers, som døde i Randers.  

3 (3) 

1561 G269-2 Gl. Estrup 

gods 

22. sept. 

1598 

Jørgen Friis til Krastrup, lensmand på Hald, kvitterer Eske Brok  

for 500 daler for et pantebrev på 2 gårde i hhv. Galten og 

Middelsom herred, som Fiis’ svigersøn Tage Krabbe til 

Jordbjerg havde fået af Corfitz Thott til Sonnerup. 

1 (1) 

1562    Regest foreligger  

1563 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

24. april 

1564 

Tingsvidne af Randers byting, Mdlxiiij mandag efter Jubilate, 

udstedt af byfoged Christen Pedersen m.fl., at Jens Iversen, 

foged på Lystrup fik vidne, at ingen havde bygget i åen fra 

Ørnhoved fiskegård til Piberknappen, undtagen de, der havde 

gården, og at Mariager Kloster fik varsel for vidne herom.   

4 (3) 

1564 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

27. april 

1564 

Tingsvidne af Kristrup birke, 1564 torsdag efter Sct. Philippi et 

Jacobi, udstedt af birkefoged Hans Madsen i Romalt, at Jens 

Iversen på Lystrup fik vidne om byggeri i åen og pramgang ved 

Ørnhoved fiskegård, og at Mariager Kloster fik varsel for vidne 

herom.  

3 (3) 

1565 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

7. juni 

1565 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdlxv torsdag før pinse, udstedt 

af herredsfoged  Christen Nielsen i Ørsted, m.fl., at P. Brygger i 

Auning fik vidne om betaling for brug af Allingå bro, som Lage 

Brok havde vedligeholdt i nogle år uden vederlag.  

4 (0) 

1566 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

8. juli 

1568 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdlxviij torsdag efter Vor Frue 

dag, udstedt af herredsfoged  Christen Nielsen i Ørsted, m.fl., at 

Margrethe Billesdatter fik vidne, at herredet ønskede, at hun 

skulle vedligeholde Allingå bro og ville betale for brug heraf.   

 

3 (0) 
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1567 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

2. maj 

1570 

Tingsvidne af Estrup birk, 1570 tirsdag efter Philipp et Jacobi, 

udstedt af birkefoged Jens Smed i Fausing m.fl., at fru 

Margrethe Bille til Estrup fik vidne om brokorn af Allingå bro. 

3 (0) 

1568 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

31. juli 

1570 

Dom af Sønderhald herred, Mdlxx mandag efter Olai dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, vedr. at fogeden på 

Estrup på Gregers Ulfstands vegne begærede en æskning på 

Lage Broks arvinger efter en rigens forfølgning. 

1 (0) 

1569 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

11. sept. 

1570 

Tingsvidne af Estrup birk, 1570 tirsdag efter Nativitatis Mariæ, 

udstedt af birkefoged Jens Smed i Fausing m.fl., at Jens Poulsen 

i Estrup fik vidne, at vedligehold af  Allingå bro altid havde 

ligget til 4 gårde i Grund, som Knud Gyldenstjerne havde gjort 

lige i landgilde. 

3 (3) 

1570 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

2. okt. 

1581 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxxj mandag efter 

Michaelis archang., udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, 

at Jens Frost i Vivild på vegne af Jørgen Bille til Ellinge fik 

vidne om et sandemændstov fra dennes jord og indtil Kristrup 

marks østskel. 

 7 (7) 

1571 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

29. sept. 

1586 

Dom af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars Jensen i 

Enslev mellem Niels Skriver, forstander i Aarhus Hospital, og 

på den anden side Christoffer Lunov til Rudgård og Kirsten 

Munksdatter til Tørslev ang. en gård i Gullev. Sagen blev opsat. 

1 (1) 

1572 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

10. nov. 

1586 

Dom af Houlbjerg herred, udstedt af herredsfoged Lars Jensen i 

Enslev mellem Niels Skriver, forstander i Aarhus Hospital, og 

på den anden side Christoffer Lunov til Rudgård og Kirsten 

Munksdatter til Tørslev ang. en gård i Gullev.  

1 (1) 

1573 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

12. jan. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Søren Nielsen i Tøjstrup på vegne af Eske Brok til Estrup fik 

vidne, at nogle mænd mødte på Estrup med malt, smør, sølv og 

landgildepenge for Basse Jensen i Andi. 

3 (3) 

1574 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

9. feb. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Eske Brok til Estrup fik vidne, at Basse  Jensen i Andi stod for 

tingdom, før der var stedt fylling på skursnævninge til en gård i 

Vester Alling. 

3 (3) 

1575 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

9. feb. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Eske Brok til Estrup fik vidne, at han udspurgte en mand om, 

hvad han havde tilbudt i landgilde af en gård i Vester Alling. 

3 (3) 

1576 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

9. feb. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herreds-foged Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Eske Brok til Estrup fik vidne om en gård i Vester Alling, som 

havde stået tom og øde. Hr. Rasmus i Tøjstrup og hans hustru 

m.fl. fik varsel for vidne herom. 

5 (5) 

1577 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

16. feb. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herreds-foged Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Basse Jensen i Andi anklagede nogle tingsvidner for udlægge 

hans ord anderledes, end de var, ang. en gård i Vester Alling, at 

den ikke stod øde. 

5 (5) 

1578 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

16. feb. 

1590 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herreds-foged Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

der blev oplæst en tingdom, at et gård i Vester Alling stod øde, 

men Basse Jensen i Andi sagde, at det var løgn og ville bevise 

det på landstinget. 

3 (3) 

1579 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

26. sept. 

1590 

Dom af Viborg landsting ang. en gård i Vester Alling, mellem 

Basse Jensen i Andi og på den anden side skursnævninge i 

Sønderhald herred og Eske Brok til Estrup, der med kronens 

jordebog beviste at gården var øde, og at der ikke var betalt 

landgilde og leding i 3 år.  

4 (4) 



Løbe
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1580 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

17. nov. 

1600 

Palle Juel til Pallisbjerg, landsdommer i Viborg, stævner på 

begæring af Eske Brok og Karl Bryske  Hartvig Kaas til Højrup 

til landstinget, Snapslandsting, efter at lodsejerne i Ørsted og 

Hollandsbjerg har fundet en gammel lovhævd fra Ulsgård til 

Allingåbro, udstedt af herredsfoged Peder Udsen til Lage Brok.   

1 (1) 

1581 G269-3 Gl. Estrup 

gods 

12. dec. 

1600 

Palle Juel til Pallisbjerg, landsdommer i Viborg, stævner på 

begæring af Eske Brok og Karl Bryske en række bønder og 

adelspersoner til landstinget, efter at lodsejerne i Ørsted og 

Hollandsbjerg har fundet en gammel lovhævd om ret til fiskeri.  

1 (1) 

1582 G270-1 Hevringholm  

gods 

23. okt. 

1591 

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholms mageskifte med Niels 

Skram til Urup hvorved han får en gård i Ørum i Sønderlyng 

herred og afgiver en gård i Vivild i Sønderhald herred. 

1 (1) 

1583 G270-2 Hevringholm  

gods 

3. juli 

1559 

Kresten Turisen i Hørning, herredsfoged i Hald herred, Mdlix 

mandag før Sct. Knud og konge, at Jens Sørensen i Vivild fik 

vidne, at han vedkendte sig en tofte i Lystrup som rette arve 

efter hans far og mor. 

3 (3) 

1584 G270-2 Hevringholm  

gods 

17. juli 

1559 

Kresten Turisen i Hørning, herredsfoged i Hald herred, Mdlix 

mandag før Marie Magdalene, at Niels Skriver på Hevringholm 

fik vidne, at velbyrdige Erik Stygge og velbyrdige Gregers 

Truidsen fik vidne om høfde og skel mellem deres enge.   

3 (2) 

1585 G270-2 Hevringholm  

gods 

28. sept. 

1560 

9 adelsmænds brev af Viborg landsting, at Christoffer 

Rosenkrantz til Lynderupgård, stævnede Iver Melsen i 

Mosborg, herredsfoged i Harre herred, der har tildømt Iver 

Krabbe til Østergård, lensmand på Skivehus, hans eng i Torum 

ved Hinnerup. (Salling). Dommen stadfæstes. 

9 (9) 

1586 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. sept. 

1562 

Dom af Viborg landsting. Søren Ibsen i Vivild stævnede Jens 

Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred, der tildømte 

Anne Sørensdatter i Vadkær hans arvegods. Hun anførte, at det 

var arv efter hendes morfar Anders Kruse, og kun pantsat til 

Søren Ibsen. Tilbagevist til herredsting. 

4 (3) 

1587 G270-2 Hevringholm  

gods 

7. dec. 

1562 

Jens Nielsen i Søby, herredsfoged i Lisberg herred, m.fl.s vidne 

af Hald herred!, Mdlxij mandag efter Sct. Nikolaj, at Anne 

Sørensdatter i Vadkær stævnede Tyge Pedersen og Søren 

Hørning i Vivild for nogle tofter i Lystrup, som hun mente var 

hendes arvegods. 

8 (3) 

1588 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. maj 

1567 

Christen Nielsen, herredsfoged (i Rougsø herred) i Ørsteds åbne 

brev (dom), Mdlxvij torsdag! efter søndag efter Trinitatis, at 

Peder Rosenkrantz til Hevringholm klagede over, at Ørsted 

mænd havde opbrudt markskel.  

1 (0) 

1589 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. maj 

1567 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxvij mandag efter 

Dominica Asencionis, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i 

Søby m.fl., at Søren Nielsen i Vadkær på vegne af Gregers 

Truidsen fik vidne i en strid med Jørgen Bille om en eng. 

3 (2) 

1590 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1567 

Dom af Viborg landsting mellem Peder Rosenkrantz til 

Hevringholm og Ørsted bymænd ang. pløjning og fædrift i 

Østed på Hevringholms grund. 

3 (3) 

1591 G270-2 Hevringholm  

gods 

1. april 

1568 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdlxviij torsdag efter Søndag 

Judica, udstedt af herredsfoged Christen Nielsen i Ørsted m.fl., 

at Søren Nielsen i Vadkær fik vidne, at mændene i Hevring by 

var fri for kongelig skat lige som andre ugedagsmænd. 

5 (5) 

1592 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. marts 

1570 

Birgitte Rosenkrantz til Nebbes fuldmagt til hendes foged  

Anders Skriver til at gå i rette med Jørgen Lykke til Overgård 

ang. en eng i Hevrinholms mark, som hendes salige bror Peder 

Rosenkrantz havde strid med denne om. 

1 (1) 

1593 G270-2 Hevringholm  

gods 

8. maj 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag efter Philippe 

et Jacobi, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

foged Anders Skriver på Nebbe på vegne af Stygge og Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbe fik vidne om en eng i Hevring-holm 

mark, som der var strid med Hans Stygges arvinger om. 

3 (3) 
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1594 G270-2 Hevringholm  

gods 

10. maj 

1570 

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm kvitterer Erik Grøn, Birgitte 

Rosenkrantzs tjener, for modtagelse af skat, for ugedagstjenere 

til Hevringholm, hvilken skat adelen havde bevilget kongen.  

1 (1) 

1595

A 
G270-2 Hevringholm  

gods 

22. maj 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag efter pinsedag, 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at fogeden 

Anders Skriver på Nebbe spurgte, om der var flere beviser i 

striden om en eng ved Hevringholm mellem salig Hans Stygge 

og salig Peder Rosenkrantz arvinger. 

3 (3) 

1595

B 
G270-2 Hevringholm  

gods 

5. juni 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag efter Søndag 

Respice, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

foged Anders Skriver på Nebbe fik vidne om opkrævning af 

skat til fru Anne til Fjellerupgård. 

3 (3) 

1596 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. juni 

1570 

Tingsvidne af Rougsø herred, Mdlxx Viti et Modesti, udstedt af 

herredsfoged Christen Nielsen i Ørsted m.fl., at Søren Nielsen 

på husbonds vegne fik vidne om fylling på P. Sørensen ang. 

husbonden Bjørn Andersen gods og stævning til landstinget. 

3 (3) 

1597 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. aug. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før 

Bartholomæi, udstedt af Poul Jepsen i Fårup, den tid tinghører, 

at Jens Nielsen i Søby (herredsfogeden) fik et 24 mands 

stokkenævn, at han bød sig i rette med Anders Skriver på Nebbe 

ang. sag om en eng i Hevringholm enemærke. 

3 (3) 

1598 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. sept. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før Helligkors 

dag, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at Erik 

Grøn på Hevringholm fik vidne om den skat til fru Anne til 

Fjellerupgård, som en bonde var i restance med.  

3 (3) 

1599 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. sept. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før Helligkors 

dag, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at Søren 

Nielsen i Vadkær fik vidne, at han forbød Niels Steffensen at 

tage vidner, før der var gået dom mellem Hr. Jørgen og Birgitte 

Rosenkrantz på rettertinget. 

3 (0) 

1600 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. sept. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før  Mathæus 

et Mauritius, udstedt af Niels Udsen i Bendstrup, den tid 

tinghører, at Jens Nielsen i Søby (herredsfoged) fik vidne, at  

Søren Jensen i et bol i Lystrup, som Jørgen Lykke fik af salig 

Jørgen Krumpen, gav arbejde og daggerning til Hevringholm. 

3 (3) 
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1601 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. sept. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før  Mathæus 

et Mauritius, udstedt af Niels Udsen i Bendstrup, den tid 

tinghører, at Jens Nielsen i Søby (herredsfoged) fik vidne, at  

nogle mænd havde haft eng i Hevringholms mark for arbejde, 

og at Jørgen Lykke til Overgård fik varsel for vidne herom. 

3 (3) 

1602 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. okt. 

1570 

Frederik 2.s brev til landsdommerne i Viborg, at de skal 

indkalde parterne i anledning af, at Birgitte Rosenkrantz til 

Nebbe har henvendt sig om en strid mellem hendes bror og 

Jørgen Lykke til Overgård om en jord på Hevringholm mark. 

1 (1) 

1603 G270-2 Hevringholm  

gods 

7. nov. 

1570 

Landsdommerne i Viborg stævner Birgitte Rosenkrantz til 

Nebbe og  Jørgen Lykke til Overgård at møde på landstinget før 

jul i.f.m. en strid mellem hendes bror og Jørgen Lykke om en 

jord på Hevringholm mark. 

2 (2) 

1604 G270-2 Hevringholm  

gods 

13. nov. 

1570 

Landsdommerne i Viborg stævner Birgitte Rosenkrantz til 

Nebbe, hendes bror Stygge Rosenkrantz, Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster og Jens Nielsen i 

Søby, herredsfoged i Sønderhald herred at møde på næste 

Snapslandsting ang. strid om en jord på Hevringholm mark. 

2 (2) 

1605 G270-2 Hevringholm  

gods 

4. dec. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før Sct. 

Nikolaj, udstedt af Poul Jepsen i Fårup, den tid tinghører, at 

Niels Udsen i Bendstrup fik vidne, at synsmænd af herredet 

havde vidnet sammen med Jens Nielsen i Søby, herredsfoged i 

Sønderhald herred, om Hevringholm mark.  

3 (3) 

1606 G270-2 Hevringholm  

gods 

16. dec. 

1570 

Dom af Viborg landsting. Birgitte Rosenkrantz til Nebbe, og 

hendes bror Stygge Rosenkrantz havde stævnet Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster og Jens Nielsen i 

Søby, herredsfoged i Sønderhald herred vedr. Hevringholm 

mark. Sagen opsat til Snapslandsting. 

3 (3) 

1607 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. dec. 

1570 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxx mandag før jul, udstedt 

af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at Niels Udsen i 

Benstrup fik vidne, at 2 mænd bevidnede, at de sammen med  

herredsfoged Jens Nielsen i Søby udstedte et vidne ang. 

Hevringholm mark. 

3 (2) 

1608 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. jan. 

1571 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Lykke til Overgård, lensmand 

på Mariager Kloster, stævnede synsmænd af Sønderhald  herred 

for deres vidne om en eng i Hevringholm mark, som nogle 

mænd havde haft i lån og leje af salig Erik Rosenkrantz for 

arbejde og daggerning. 

2 (2) 

1609 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. jan. 

1571 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Lykke til Overgård, lensmand 

på Mariager Kloster, stævnede Søren Jensen i Hevring for hans 

vidne i en sag med Birgitte Rosenkrantz til Nebbe om en eng i 

Hevringholm mark. 

3 (3) 

1610 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. jan. 

1571 

Axel Juel, landsdommer i Viborg og Gunde Skriver gør 

vitterligt, at nogle mænd, som havde vidnet i en sag om en eng i 

Hevringholm mellem Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på 

Mariager Kloster og  Birgitte Rosenkrantz til Nebbe, ikke 

vedkendte sig vidnet, da det blev oplæst på landstinget. 

2 (2) 

1611 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. feb. 

1571 

5 mænd af Sønderhalds åbne brev, 1571 onsdag før Catedram 

Petri, at de af foged Anders Skriver på Nebbe var kaldt ud på 

Hevringholm mark for at se noget hø, som stod på den mark 

som Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Kloster 

og  Birgitte Rosenkrantz til Nebbe strides om. 

5 (5) 

1612 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. marts 

1571 

9 mænd fuldmagt, 1571 torsdag før midfaste, til to mænd at 

møde på Viborg landsting at svare, hvad de og herredsfogeden 

havde vidnet på Sønderhald herredsting i en sag mellem Jørgen 

Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Kloster og  Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbe ang. Hevringholm mark. 

9 (9) 
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1613 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. marts 

1571 

Peder Kolling i Lystrups fuldmagt til Anders Skriver på Nebbe 

at svare for ham i anledning af, at landsdommerne i Viborg har 

stævnet ham til landstinget i en sag mellem Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster og Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbe ang. Hevringholm mark. 

1 (1) 

1614 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. marts 

1571 

Søren Jensen i Hevrings fuldmagt til Anders Skriver på Nebbe 

at svare for ham i anledning af, at landsdommerne i Viborg har 

stævnet ham til landstinget i en sag mellem Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster og Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbe ang. Hevringholm mark. 

1 (1) 

1615 G270-2 Hevringholm  

gods 

4. april 

1571 

Frederik 2.s brev til 6 adelsmænd, at de skal forsamles og 

endelig afgøre en langvarig trætte mellem Jørgen Lykke til 

Overgård, lensmand på Mariager Kloster og på den anden side 

Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og hendes bror Stygge 

Rosenkrandtz ang. Hevringholm mark i Lystrup. 

1 (1) 

1616 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. april 

1571 

Axel Juel, landsdommer i Viborg, stævner Hans i Skabergård og 

medbrødre at møde til landstinget efter påske for deres vidne i 

en sag mellem Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på 

Mariager Kloster, og Birgitte Rosenkrantz til Nebbe ang. 

Hevringholm mark. 

1 (0) 

1617 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. april 

1571 

Axel Juel, landsdommer i Viborg, stævner Søren Bonde i 

Lystrup og medbrødre at møde til landstinget efter påske for 

deres vidne i en sag mellem Jørgen Lykke til Overgård, 

lensmand på Mariager Kloster og  Birgitte Rosenkrantz til 

Nebbe ang. Hevringholm mark. 

2 (2) 

1618 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. april 

1571 

Axel Juel, landsdommer i Viborg, stævner Søren Skrædder 

Lystrup at møde til landstinget efter påske for et vidne om, hvad 

han årligt havde ydet af salt, penge, gæs, høns og gæsteri af det 

bol, han ibor, og som velbyrdige Jørgen Lykke fik skøde på af 

salig Otto Krumpen. 

2 (2) 

1619 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. maj. 

1571 

Frederik 2. stævner Jørgen Lykke til rettertinget i.f.m. en sag 

med Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og hendes bror Stygge 

Rosenkrandtz ang. Hevringholm mark i Lystrup. 

1 (1) 

1620 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. maj. 

1571 

Frederik 2. stævner 6 adelsmænd at møde på rettertinget i 

anledning af, at de ikke som befalet har truffet afgørelse i en sag 

mellem Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager 

Kloster og  Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og hendes bror 

Stygge Rosenkrantz ang. Hevringholm mark. 

1 (1) 

1621 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. juni 

1571 

Axel Juel, landsdommer i Viborg, stævner Søren Jensen i 

Hevring og Søren Skrædder Lystrup samt Jørgen Lykke til 

Overgård at møde på næste landstinget i.f.m. sidstnævntes strid 

med Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og hendes bror Stygge 

Rosenkrantz ang. Hevringholm mark. 

2 (2) 

1622 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. juni 

1571 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Lykke til Overgård havde 

stævnet Søren Jensen i Hevring i.f.m. hans sag med Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbe og hendes bror Stygge Rosenkrantz ang. 

Hevringholm mark. Sagen afvistes, da hovedsagen var indbragt 

for rettertinget. 

2 (2) 

1623 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. juli 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag Vor Frue dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at  

Erik Gram på vegne af velbyrdige Jomfru Birgitte til 

Hevringholm fik vidne om markskel mellem Vivild og Hevring.  

3 (3) 

1624 G270-2 Hevringholm  

gods 

25. juli 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag efter Marie 

Magdalene, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

Anders Skriver, foged på Nebbe, fordelte tingsvidnerne for 

hovedgæld for deres vidne om Hevringholm kær.  

 

 

 

3 (3) 
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1625 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. aug. 

1571 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred , Mdlxxj onsdag efter Olai 

Regis, udstedt af Jens Poulsen i Glesborg, den tid tinghører, 

m.fl., at Erik Grøn på Hevringholm fik vidne, at Jomfru Anne 

lod læse et brev, at Jørgen Lykke var stævnet til den almindelige 

herredag i hans sag med Jomfru Birgitte Rosenkrantz.  

3 (3) 

1626 G270-2 Hevringholm  

gods 

30. juli 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag efter Olai 

Regis, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at  

at Erik Grøn på Hevringholm fik vidne, at Jomfru Anne lod 

læse et brev, at Jørgen Lykke var stævnet til den almindelige 

herredag i hans sag med Jomfru Birgitte Rosenkrantz. 

3 (3) 

1627 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. juli 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag før Olai 

Regis, udstedt af Anders Pedersen i Hvilsager m.fl., at Jens 

Nielsen i Søby (herredsfogeden) fik vidne, at Niels Bertelsen 

havde hugget i Hevringholms kær både før og efter, at der gik 

dom herom på tinget. 

3 (3) 

1628 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. aug. 

1571 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred , Mdlxxj onsdag Assumptionis 

Mariæ, udstedt af herredsfoged Jens Mortensen i Glesborg, 

herredsskriver Niels Jensen i Gjerrild m.fl., at Søren Nielsen i 

Vadkær på husbonds vegne fordelte tingsvidnerne, fordi de 

havde haft fæmon i Hevringholms enemærke. 

3 (3) 

1629 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. aug. 

1571 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Viborg afviser Jørgen 

Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Klosters stævning af 

Jens Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald, vedr. en sag 

mellem ham og Birgitte Rosenkrantz til Nebbe om en eng i 

Lystrup, hvori også Anne Styggesdatter til Sødringsholm 

nævnes.  

2 (2) 

1630 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. aug. 

1571 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Viborg afviser Jørgen 

Lykke til Overgård, lensmand på Mariager Klosters stævning af 

Jens Poulsen i Glesborg, herredsfoged Djurs Nørre h., vedr. en  

sag mellem ham og Birgitte Rosenkrantz til Nebbe om en eng i 

Lystrup, hvori også Dorte Nielsdatter til Mejlgård nævnes. 

2 (1) 

1631 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. okt. 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag efter Sct. 

Dionysius dag  udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby 

m.fl., at Jørgen Billes foged fik vidne om et markskel mellem 

Vivild, Gjesing og Nielstrup marker. 

3 (3) 

1632 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. okt. 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, Mdlxxj mandag efter Sct. 

Dionysius dag  udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby 

m.fl., at Jørgen Billes foged lod læse Lage Broks lovhævd af 

1563 på Nielstrupgård.  

3 (3) 

1633 G270-2 Hevringholm  

gods 

24. okt. 

1571 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxj onsdag efter 

Severinus ep., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg, m.fl., at Anders Skriver, ridefoged på Hevringholm, 

fik vidne, at fru Dorte Nielsdatter til Mejlgård spurgte tinget om 

noget hugst og rydning på Hevringholms enemærke og kær. 

3 (3) 

1634 G270-2 Hevringholm  

gods 

24. okt. 

1571 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxj onsdag efter 

Severinus ep., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg, m.fl., at Søren Nielsen i Vadkær fik vidne, at en 

række mænd havde ryddet og hugget i Hevringholms enemærke 

og kær sammen med fru Dorte Nielsdatter til Mejlgårds tjenere. 

3 (3) 

1635 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. nov. 

1571 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxj onsdag efter Martini, 

udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg, m.fl., at en 

række mænd blev fordelt, fordi de havde været i Hevringholms 

enemærke og kær og hugget og ryddet. 

3 (3) 

1636 G270-2 Hevringholm  

gods 

8. dec. 

1571 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Viborg og Gunde Skriver 

bekendtgør, at Anders Skriver på vegne af Birgitte Rosenkrantz 

til Nebbe afleverede et tingsvidne af Hald herred om fordeling 

af en række mænd for hugst og rydning i Hevringholms 

enemærke, og at landstinget ligeledes fordelte.  

 

2 (2) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 
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1637 G270-2 Hevringholm  

gods 

8. dec. 

1571 

7 mænds fuldmagt til ridefoged Anders Skriver på Hevringholm 

at svare for dem på landstinget i anledning af ridefoged Johan 

Andersen på Holbæksgårds stævning på vegne af hans husbond 

Mourids Stygge og fru Dorte til Mejlgård vedr. hugst og 

rydning i Hevringholms enemærke. 

4 (4) 

1638 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. marts 

1572 

Frederik 2. befaler Laurids Rostrup,  Jacob Rostrup, Ove Skram 

og Just Høegs arvinger at møde for rigets råd i ang. det af dem 

gennemførte arveskifte, som Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og 

Maren Knob, Stygge Rosenkrantz enke mener, er uret. 

1 (1) 

1639 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred , at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke.  

1 (1) 

1640 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke. 

2 (2) 

1641 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke. 

2 (2) 

1642 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke. 

2 (2) 

1643 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke. 

2 (1) 

1644 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. juni 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom inden 15 dage skal 

udlægge Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, 

som idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i 

Hevringholms enemærke. 

2 (2) 

1645 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. juli 

1572 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxij onsdag før Sct. Olaj 

dag, udstedt af Clemed Nielsen i Stensmark, den tid tinghører, 

m.fl., at Jens Poulsen i Glesborg (herredsfoged) fik vidne, at han 

spurgte, om nogen havde noget af det, de ulovligt havde hugget 

og ryddet i Hevringholms enemærke. 

3 (3) 

1646 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. juli 

1572 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxij onsdag før Sct. Olaj 

dag, udstedt af Jens Poulsen Glesborg, den tid tinghører, m.fl., 

at Anders Skriver på Hevringholm fik vidne, at nogle mænd var 

med salig Peder Peder Rosenkrantz dengang fru Dortes tjenere   

var i Hevringholms enemærke for at rydde og hugge. 

3 (3) 

1647 G270-2 Hevringholm  

gods 

30. sept. 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom straks skal udlægge 

Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, som 

idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i Hevringholms 

enemærke. 

2 (2) 

1648 G270-2 Hevringholm  

gods 

30. sept. 

1572 

Frederik 2. befaler en række bønder i Djurs Nørre herred  at de 

efter herredstingsdom og landstingsdom straks skal udlægge 

Birgitte Rosenkrantz til Nebbe hovedgæld og faldsmål, som 

idømt, fordi de med urette har hugget og ryddet i Hevringholms 

enemærke. 

2 (2) 



Løbe

nr.  
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1649 G270-2 Hevringholm  

gods 

1. okt. 

1572 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxij onsdag efter 

Michelsdag, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg, m.fl., at Anders Skriver på Hevringholm på Birgitte 

Rosenkrantzs vegne fik vidne om skade, som fru Dorte, salig 

Niels Markvordsens til Meilgårds tjenere havde gjort i 

Hevringholm kær.  

3 (3) 

1650 G270-2 Hevringholm  

gods 

28. okt. 

1572 

Frederik 2. befaler en række mænd af Djurs Nørre herred at 

møde på rettertinget i sagen mellem Birgitte Rosenkrantz til 

Nebbe og Dorte Nielsdatter til Meilgård ang. hugst og skader på 

Hevringholms enemærke. 

2 (2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Løbe

nr.  

Arkiv- 
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Embede Dato Regest Segl 

    ÆSKE 35  

1651 G270-2 Hevringholm  

gods 

28. okt. 

1572 

Frederik 2. indskærper en række bønder i Sønderhald herred,  

der har siddet kongens pålæg om udlægge Birgitte Rosenkrantz 

til Nebbe den idømte hovedgæld og faldsmål for uretsmæssig 

hugst og rydning i Hevringholms enemærke, at betale inden 6 

uger, da de ellers er fredløse. 

2 (2) 

1652 G270-2 Hevringholm  

gods 

1. dec. 

1572 

Maren Knob, salig Stygge Rosenkrantz enke, og Birgitte 

Rosenkrantz til Nebbes åbne brev, mandag efter Sct. Andreas 

ap. dag. De beder Dorte Nielsdatter til Mejlgård erstatte den 

skade, som hendes tjenere er dømt for at gøre i Hevringholms 

enemærke. 

2 (2) 

1653 G270-2 Hevringholm  

gods 

31. dec. 

1572 

Rettertingsdom mellem Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og en 

række af fru Dorte Nielsdatter til Mejlgårds tjenere for deres 

skade ved hugning og rydning i Hevringholm mark. Sagen blev 

udsat 6 uger. 

2 (2) 

1654 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. feb. 

1573 

Rettertingsdom mellem Birgitte Rosenkrantz til Nebbe og en 

række af fru Dorte Nielsdatter til Mejlgårds tjenere for deres 

skade ved hugning og rydning i Hevringholm mark.  

2 (2) 

1655 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. marts 

1573 

Dom af Viborg landsting. Maren Knob til Lynderupgård og 

Birgitte Rosenkrantz til Nebbe havde stævnet Søren Michelsen i 

Glesborg, for et 24 mands vidne, han havde udstedt til fru Dorte 

Nielsdatter til Mejlgård i.f.m. strid om Hevringholm mark. 

2 (2) 

1656 G270-2 Hevringholm  

gods 

6. april 

1573 

Dom af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag efter Søndag 

Misericordia, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, 

mellem Jørgen Lykke til Overgård og fru Birgitte til Nebbe, der 

havde fordelt fru Dorte Nielsdatter til Mejlgård vedr. hugst og 

rydning i Hevringholm mark. 

1 (1) 

1657 G270-2 Hevringholm  

gods 

17. april 

1573 

20 mænd af Rinds herreds vidne, at alle bisper, som har haft 

Lynderupgård, havde taget deres ildebrændsel i Rind hede, og 

det samme gjorde Christoffer Rosenkrantz, fra han fik 

Lynderupgård, og til han blev skudt ombord på kongens skib.  

20 

(20) 

1658 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. maj 

1573 

Rettertingsdom. Jørgen Lykke til Overgård på vegne af Dorte 

Nielsdatter (til Mejlgård) havde stævnet Maren Knob, Stygge 

Rosenkrantz enke, og Birgitte Rosenkrantz, der havde fordelt 

nogle af Dorte Nielsdatters tjenere for hugst og rydning i 

Hevringholms endel.  

2 (2) 

1659 G270-2 Hevringholm  

gods 

10. aug. 

1573 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag Sct. Laurenti 

udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at Mads 

Skriver, foged på Hevringholm, fik vidne, at ingen af Sørup 

eller Estrup mænd havde sat garn ved Hevring Mølleås udløb, 

og at fru Sofie på Estrup fik varsel for vidne herom.  

3 (3) 

1660 G270-2 Hevringholm  

gods 

3. sept. 

1573 

Dom af Rougsø herred, Mdlxxiij torsdag før Nativitas Marie, 

udstedt af herredsfoged Christen Nielsen i Ørsted. Birgitte 

Rosenkrantz til Hevringholm havde stævnet P. Nielsen i Sjørup 

for at sætte bundgarn på hendes grund ved Hevring Mølleås 

udløb. 

1 (1) 

1661 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. juli 

1573 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxiij mandag før Marie 

Magdalene, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

Niels Skram fordelte nogle mænd for ulovligt at drive med 

kvæg på Hevringholms enemærke. 

3 (3) 

1662 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. juli 

1573 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxiij mandag efter Søndag 

fortitudo, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

Søren Nielsen i Vadkær beklagede, at skellet mellem 

Hevringholm og Vivild var ødelagt og efterlyste skadevolderen. 

3 (0) 

1663 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. aug. 

1585 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, Mdlxxxv mandag efter Olai 

Regis, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, 

herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at Niels Skriver på 

Hevringholm spurgte, om nogen havde tiltale til hans husbonds 

tjenere, da havde han sølv og penge og ville rette for dem. 

3 (0) 
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1664 G270-2 Hevringholm  

gods 

10. aug. 

1585 

Mourids Stygge til Holbækgård, landsdommer i Viborg, stævner 

på begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, Rougsø herredsmænd at møde på landstinget og 

vidne om Hevringholms skel og fiskegrund. 

1 (1) 

1665 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. okt. 

1585 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, Mdlxxxv mandag efter Sct. 

Dionysius, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, Anders 

Skriver m.fl., at Niels Skram til Urup havde givet last og klage 

på lodsejerne i Vivild for brug af Hevringholms enemærke, hans 

egne og Birgitte Rosenkrantzs tjenere undtagen. 

3 (3) 

1666 G270-2 Hevringholm  

gods 

3. sept. 

1586 

Frederik 2. befaler 8 adelsmænd samt sandemænd i Sønderhald 

herred at afsige skel mellem Hevringholm og Lystrup, mellem 

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, Jørgen Bille til Ellinge, Erik 

Lykke til Skovgård, Hans Rostrup til Selskov, Knud Rud til 

Sandholt og på den anden side Niels Skram til Urup.    

1 (1) 

1667 G270-2 Hevringholm  

gods 

3. nov. 

1586 

Herredsfoged Jens Nielsen i Søbys fuldmagt til Niels Skram til 

Urup til at svare for ham i anledning af, at Erik Lykke til 

Skovgård og Jørgen Bille til Ellinge har stævnet ham til 

landstinget for et vidne, som han har udstedt til Niels Skram. 

1 (1) 

1668 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. nov. 

1586 

Dom af Viborg landsting. Erik Lykke til Skovgård og Jørgen 

Bille til Ellinge havde stævnet Niels Skram til Urup for et vidne, 

han havde fået på Sønderhald herredsting af hans egne bønder 

og fået noget af Lystrup hede ind under Hevringholms endel. 

3 (3) 

1669 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. jan. 

1587 

Dom af Viborg landsting, at en sag mod Niels Skram til Urup 

og Jens Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred, ang. 

et vidne om Lystrup og Hevringholms endel er opsat i 6 uger. 

2 (2) 

1670 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. jan. 

1587 

Dom af Viborg landsting, at Jørgen Billes sag mod Jens Nielsen 

i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred, ang. et vidne om 

Lystrup og Hevringholms endel er opsat i 6 uger. 

2 (2) 

1671 G270-2 Hevringholm  

gods 

15. jan. 

1587 

30 mænd af Rougsø herreds fuldmagt til 4 mænd af herredet til 

at svare for dem på Viborg landsting, hvortil de var stævnet at 

udsige deres sandhed om Hevringholms enemærke. 5 segl, 3 

tegnede bomærker.  

5 (5) 

1672 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. jan. 

1587 

8 adelsmænd har fået kgl. befaling at afgøre en trætte mellem 

Niels Skram til Urup og 5 adelsmænd ang. et sandemændstov af 

Sønderhald herred mellem Lystrup, Vivild og Hevringholm 

marker og stævner parterne at møde på åstederne 5. april.  

8 (8) 

1673 G270-2 Hevringholm  

gods 

25. feb. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge stævnede Niels 

Skram til Urup, lensmand på Dronningborg ang. et vidne, som 

denne havde fået på Rougsø herredsting af sine egne bønder. 

7 (7) 

1674 G270-2 Hevringholm  

gods 

25. feb. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge stævnede Jens 

Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred for ikke at 

give ham lovlig varsel til et vidne. Endvidere stævnedes Niels 

Skram til Urup, lensmand på Dronningborg. Herved en kopi. 

7 (7) 

1675 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. marts 

1587 

Mourids Stygge til Holbækgård, landsdommer i Viborg stævner 

på begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, Eske Bille til Ellinge og hans far Jørgen Bille at 

møde på næste landsting efter stævningens forkyndelse. 

1 (1) 

1676 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. marts 

1587 

Frederik 2. befaler Eske Bille til Ellinge at møde på næste 

herredag i anledning af hans sag med Niels Skram til Urup, 

lensmand på Dronningborg, ang. en eng på Hevringholms mark. 

1 (1) 

1677 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. marts 

1587 

Frederik 2. befaler Niels Skram til Urup, lensmand på Dron-

ningborg at møde på næste herredag i anledning af hans sag 

med Eske Bille til Ellinge, ang. en eng på Hevringholms mark. 

1 (1) 

1678 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. april 

1587 

8 adelsmænds brev, at de trods kgl. befaling ikke har afgjort en 

trætte mellem Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, 

og på den anden side Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm og 4 

andre adelsmænd ang. sandemænds tov mellem Lystrup, Vivild 

og Hevringholm, men har udsat sagen til 5. juli. 

 

8 (8) 
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1679 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. juni 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxxvij mandag før Sct. 

Hans midsommer, udstedt af Anders Pedersen i Hvilsager, den 

tid tinghører, Anders Skriver m.fl., at Søren Jensen i Vivild på 

vegne af Niels Skram til Urup forbød herredsfogeden at udstede 

vidne om Hevringholms markskel. 

3 (3) 

1680 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. juni 

1587 

Mourids Stygge til Holbækgård, landsdommer i Viborg, stævner 

på foranledning af Niels Skram til Urup synsmænd af Rougsø 

herred for deres vidne om Hevring Mølleå og Gammelå. 

1 (1) 

1681 G270-2 Hevringholm  

gods 

25. juni 

1587 

Frederik 2.s meddeler landsdommerne i Viborg, at markskels-

trætten mellem  Niels Skram til Urup og på den anden side 

Jørgen Bille, Erik Lykke og andre lodsejere skal udsættes, så 

rigsrådet kan være til stede ved en afgørelse. 

1 (1) 

1682 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. juni 

1587 

Mænd af Rougsø herreds åbne brev, torsdag efter Sct. Hans 

1587, at de har vidnet for ridemænd på Hevringholm mark om 

Gammelå og giver to mænd fuldmagt til at vedstå deres vidne 

på landstinget, hvortil de er stævnet af Jørgen Billes foged. 

11 

(11) 

1683 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. juni 

1587 

Mænd af Rougsø herreds åbne brev, torsdag efter Sct. Hans 

1587, at de på Hevringholm mark har vidnet for ridemænd om 

Gammelå og giver to mænd fuldmagt til at vedstå deres vidne 

på landstinget, hvortil de er stævnet af Jørgen Billes foged 

10 

(10) 

1684 G270-2 Hevringholm  

gods 

1. juli 

1587 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

mænd af Rougsø herred for deres vidne om Hevring Mølleå og 

Gammelå. 

7 (7) 

1685 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. juli 

1587 

4 adelsmænds åbne brev, at streng vinter har hindret dem i at 

granske en sag mellem Niels Skram til Urup og på den anden 

side Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, flere andre adelsmænd 

og lodsejere ang. skel mellem Lystrup, Vivild og Hevringholm.  

4 (4) 

1686 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. aug. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge havde på vegne 

af faderen Jørgen Bille stævnet Rasmus Nielsen i Ørsted, 

herredsfoged i Rougsø herred, ang. hans dom om skel ved 

Vivild og Lystrup til gunst for Niels Skram til Urup.   

7 (7) 

1687 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. aug. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge havde på vegne 

af faderen Jørgen Bille stævnet Rasmus Nielsen i Ørsted, 

herredsfoged i Rougsø herred, ang. hans dom om skel ved 

Vivild og Lystrup til gunst for Niels Skram til Urup.   

7 (7) 

1688 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Søren Jensen i Vivild på sin husbonds 

fik vidne, at to mænd var på Hevringholm og gav Niels Skram 

varsel til syn på nogle nye vej. 

3 (3) 

1689 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Niels Skram fik vidne, at han ikke havde 

fået lovligt varsel til et syn på nogle nye vej, som Søren Jensen i 

Vivild på sin husbonds vegne ville tage. 

3 (3) 

1690 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Eske Bille fik vidne, at Niels Skrams 

foged Lars Let vidnede, at hans husbond ikke havde fået lovligt 

varsel på 8 dage til et syn på nogle nye vej, som Søren Jensen i 

Vivild på sin husbond Eske Billes vegne ville tage. 

3 (3) 

1691 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Eske Bille fik vidne, at slotsfogeden 

Mogens Christoffersen på Dronningborg bekræftede, at han var 

kommet til stede, da Søren Jensen i Vivild på sin husbond Eske 

Billes vegne ville tage syn til nogle nye veje. 

3 (3) 

1692 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at slotsfogeden Mogens Christensen på 

Dronningborg fik vidne, at han tilfældigt var kommet forbi, da 

Søren Jensen i Vivild på sin husbond Eske Billes vegne ville 

tage syn til nogle nye veje. 

 

3 (3) 
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1693 G270-2 Hevringholm  

gods 

2. okt. 

1587 

Dom af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby. Søren Jensen i Vivild havde på sin husbond 

Eske Billes vegne stævnet Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, ang. nogle veje. Sagen opsat i 6 uger. 

1 (1) 

1694 G270-2 Hevringholm  

gods 

7. okt. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde stævnet nogle mænd, at de havde været i 

Vadkær og pløjet ind over Hevringholms skel. Tilbagevist til 

herredstinget.  

3 (3) 

1695 G270-2 Hevringholm  

gods 

7. okt. 

1587 

Dom af Viborg landsting. Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde stævnet nogle mænd, at de havde været i 

Vadkær og pløjet ind over Hevringholms skel. Tilbagevist til 

herredstinget. 

3 (3) 

1696 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. okt. 

1587 

Dom af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen 

i Søby. Søren Jensen i Vivild på vegne af Jørgen Bille og Eske 

Bille til Ellinge stævnede Niels Skram til Urup vedr. skel 

mellem Vivild, Lystrup og Hevringholm. Begge parter 

fremlagde forskellige meget gamle lovhævder. 

1 (1) 

1697 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Søren Jensen i Vivild på husbonds 

vegne fik vidne, at Niels Skram til Hevringholm og flere andre 

adelsmænd 24. sept. fik varsel for syn, som Eske Bille til 

Ellinge ville opkræve på vegne af faderen Jørgen Bille. 

3 (3) 

1698 G270-2 Hevringholm  

gods 

30. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Søren Jensen i Vivild fik vidne, at hans 

husbond Jørgen Bille vedkendte sig, at hans tjenere havde pløjet 

i Vivild og Lystrup mark, men kun i deres del af byernes 

fædrift.   

3 (3) 

1699 G270-2 Hevringholm  

gods 

30. okt. 

1587 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby m.fl., at Søren Jensen i Vivild fik vidne om et 

tov, som Jørgen og Eske Bille til Ellinge havde opkrævet 

mellem Vivild og Lystrup. 

13 

(13) 

1700 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. sept. 

1588 

Malte Jensen til Holmgård, landsdommer i Viborg stævner på 

foranledning af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, Jens Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald 

herred at møde på landstinget ang. markskel mellem Vivild og 

Lystrup. 

3 (3) 
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    ÆSKE 36  

1701 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. sept. 

1588 

8 mænd af Rougsø herreds åbne brev om hvad de så af grøfter, 

høstet korn m.v., da de var til stede på Dalbæk mark efter ønske 

fra deres husbond Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg. 

7 (7) 

1702 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. okt. 

1588 

Tingsvidne af Sønderhald  herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Nielsen i Søby, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at Søren 

Jensen i Vivild på Eske Bille til Ellinges vegne fik vidne, at 

bevæbnede mænd fra Vivild brændte korn på marken og skød 

med bøsser, så der lå gløder på tagene i Vadkær by m.v. 

3 (3) 

1703 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. jan. 

1589 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge og hans far 

Jørgen Bille havde stævnet Anders Sørensen i Bode, Jens 

Andersen og medbrødre for syn vedr. noget korn, som Vivild 

mænd havde borttaget. Endvidere stævnedes Tøger Jørgensen 

og Anders Madsen på Hevringholm. 

8 (8) 

1704 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. jan. 

1589 

Dom af Viborg landsting. Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg havde stævnet nogle mænd af Lystrup for deres  

vidne af Sønderhald herred om en mand af Lystrups høst sidste 

år. Vidnet blev gjort magtesløst. 

5 (5) 

1705 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. feb. 

1589 

Rasmus Ibsen i Lystrup giver Eske Bille til Ellinge fuldmagt til 

på Sønderhald herredsting at frembære hans tingsvidne om 

fordeling af nogle mænd og drenge.  

1 (1) 

1706 G270-2 Hevringholm  

gods 

7. maj 

1590 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, fik vidne, at han for hovedgæld og faldsmål 

fordelte mænd af Kare, Holbæk, Ørsted og Hollandsbjerg, fordi 

de havde nægtet at komme til Hevringholm og køre møg ud.   

3 (3) 

1707 G270-2 Hevringholm  

gods 

4. juni 

1590 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, fik vidne, at han havde tilsagt de selvejere i 

herredet, som han havde i forlening, at komme til Hevringholm 

og køre møg ud to gange om våren, men de nægtede.   

6 (6) 

1708 G270-2 Hevringholm  

gods 

24. okt. 

1590 

Dom af Viborg landsting. Jens Andersen i Bode m.fl. selvejere i 

Rougsø herred havde stævnet Niels Skam, som havde fordelt 

dem for ægt til Hevringholm. De mente, at det stred mod hans 

forleningsbrev, og hvad de af Arilds tid havde givet af deres 

gårde, men fik ikke medhold.  

3 (3) 

1709 G270-2 Hevringholm  

gods 

14. jan. 

1591 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, fik vidne, at han trak fordelingen af de ham 

forlenede kronens bønder og selvejere, der havde nægtet at køre 

møg på Hevringholm, tilbage, hvis de lovede at være lydige.    

3 (3) 

1710 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. juni 

1591 

Dom af Viborg landsting. Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde stævnet selvejerne i Rougsø herred, fordi 

de sad ham overhørig med ægt til Hevringholm. 

4 (4) 

1711 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. juli 

1591 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg fik vidne om 

noget ulovlig tørvegravning i Hevringholm hede. 

3 (3) 

1712 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. juli 

1591 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg fik vidne om 

noget ulovlig tørvegravning i Hevringholm hede. 

3 (3) 

1713 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. juli 

1591 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, herredsskriver Anders Sørensen m.fl., at 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, fik vidne om 

noget ulovlig tørvegravning i Hevringholm hede. 

 

3 (3) 
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1714 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. sept. 

1591 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Jens Christensen, herredsfoged i Sønderhald herred, for et syn, 

han havde stedt over Peder Skriver, foged på Hevringholm, ang. 

tørvegravning i Hevringholm hede.  

3 (3) 

1715 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. nov. 

1591 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup, Anders Skriver m.fl., at Niels Skram til 

Urup, lensmand på Dronningborg lod nogle mænd fordele for 

ulovlig tørvegravning i Hevringholm hede. 

3 (3) 

1716 G270-2 Hevringholm  

gods 

11. maj 

1592 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Peder Skriver, foged på 

Hevringholm, fik vidne på vegne af Niels Skram til Urup, 

lensmand på Dronningborg, at han oplæste kgl. 

nederfældningsbrev og straksbrev til selvejere i Rougsø herred. 

3 (3) 

1717 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. maj 

1592 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Anders Michelsen i Hevring på 

vegne af Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, fik 

vidne, at han oplæste et kgl. brev til selvejere i Rougsø herred, 

der skulle gøre ret og udlægge 400 daler og ellers være fredløse. 

3 (3) 

1718 G270-2 Hevringholm  

gods 

23. sept. 

1592 

Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet Jens 

Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, der på 

begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, 

havde fordelt nogle af Jørgen Billes tjenere. Sagen blev opsat. 

4 (4) 

1719 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. okt. 

1592 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af Jens Pedersen i 

Ørtoft, den tid tinghører, m.fl., at Peder Skriver, foged på 

Hevringholm på vegne af Niels Skram, lensmand på Dronning-

borg, forbød at hjælpe de ham forlenede selvejere, som var 

forfulgt med rigens ret, og at selvejerne ikke måtte så og pløje.  

3 (3) 

1720 G270-2 Hevringholm  

gods 

21. okt. 

1592 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Jens Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, 

der på begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde fordelt nogle af Jørgen Billes tjenere. 

2 (2) 

1721 G270-2 Hevringholm  

gods 

4. nov. 

1592 

Jørgen Bille til Ellinge havde til Viborg landsting stævnet Jens 

Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, der på 

begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, 

havde fordelt nogle af Jørgen Billes tjenere. Da dommerne ikke 

var mødt, opsatte landstingshører Gunde Skriver sagen 14 dage.  

1 (1) 

1722 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. april 

1592 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Jens Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, 

der på begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde fordelt nogle af Jørgen Billes tjenere. 

4(4) 

1723 G270-2 Hevringholm  

gods 

25. sept. 

1593 

Mourids Stygge, landsdommer i Viborg, stævner på begæring af 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, Jens 

Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, at 

møde på landstinget ang. vidne om Niels Skrams ejendom. 

1 (1) 

1724 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. sept. 

1593 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, ang. to af 

dennes tjeneres tørveskær på Vivild mark.  

3 (3) 

1725 G270-2 Hevringholm  

gods 

29. sept. 

1593 

Mourids Stygge, landsdommer i Viborg, stævner på begæring af 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, Jørgen Bille 

til Ellinges foged, Søren Jensen i Vivild, at møde på landstinget 

for hans hjemmel ang. noget tørveskær. 

1 (1) 

1726 G270-2 Hevringholm  

gods 

6. nov. 

1593 

Jens Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, 

stævner på begæring af Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, Jørgen Bille til Ellinges foged, Søren Jensen i 

Vivild, at møde i retten, ang. hans hjemmel til to mænd af 

Lystrup til tørveskær i Hevringholms mose. 

 

 

 

1 (1) 
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1727 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. nov. 

1593 

Dom af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen. Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg 

repræsenteret af Lars Jensen, herredsfoged i Houlbjerg herred, 

havde stævnet Søren Jensen i Vivild for hans hjemmel til to 

mænd af Lystrup til tørveskær i Hevringholms mose. 

1 (1) 

1728 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. marts 

1594 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Rasmus Pedersen på Essenbæk 

ladegård straks, da herredsfogeden satte sig i tinget, 

tilkendegav, at Eske Bille til Ellinge havde tiltale mod Niels 

Skram til Urup.  

3 (3) 

1729 G270-2 Hevringholm  

gods 

18. marts 

1594 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Rasmus Pedersen på Essenbæk 

ladegård fik vidne, at han forbød herredsfogeden eller nogen 

anden at udstede vidner om Niels Skrams ejendom. 

3 (3) 

1730 G270-2 Hevringholm  

gods 

13. april 

1594 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Jens Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, 

for et synsvidne, som han havde udstedt til Niels Skram til 

Urup, lensmand på Dronningborg, ang. tørveskær på Vivild 

mark.  

3 (3) 

1731 G270-2 Hevringholm  

gods 

27. april 

1594 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Bille til Ellinge havde stævnet 

Jens Christensen i Tustrup, herredsfoged i Sønderhald herred, 

for et synsvidne, som han havde udstedt til Niels Skram til 

Urup, lensmand på Dronningborg, ang. en eng på Vivild mark.  

3 (3) 

1732 G270-2 Hevringholm  

gods 

27. april 

1594 

Dom af Viborg landsting. Eske Bille på vegne af faderen Jørgen 

Bille til Ellinge havde stævnet Jens Christensen i Tustrup, 

herredsfoged i Sønderhald herred, for en dom, han havde dømt  

i faderens sag med Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, ang. tørveskær på Vivild mark. 

2 (2) 

1733 G270-2 Hevringholm  

gods 

6. maj 

1594 

Dom af Sønderhald herred udstedt af Jens Lauridsen i Søby, den 

dag dommer. Jørgen Bille til Ellinge begærende forskellige 

vidner og fremlagde breve i hans sag med Niels Skram til Urup, 

lensmand på Dronningborg, ang. tørveskær på Vivild mark.  

1 (1) 

1734 G270-2 Hevringholm  

gods 

6. maj 

1594 

Tingsvidne af Sønderhald herred udstedt af Jens Lauridsen i 

Søby, den dag dommer, m.fl., at Peder Skriver på Dronningborg 

fik vidne, at Jørgen Bille til Ellinge havde opkrævet synsmænd 

til en grøft, som Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde ladet kaste på Vivild mark. 

3 (3) 

1735 G270-2 Hevringholm  

gods 

27. juni 

1594 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Jens Grøn, foged på Hevringholm, 

på vegne af Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, 

fik vidne, at de ham forlenede kronens bønder og selvejere, der 

havde nægtet at køre møg på Hevringholm, nu ville være lydige.    

3 (3) 

1736 G270-2 Hevringholm  

gods 

12. juli 

1594 

Mourids Stygge, landsdommer i Viborg, stævner på begæring af 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborg, nogle mænd 

af Estrup birk at møde på landstinget.  

1 (1) 

1737 G270-2 Hevringholm  

gods 

8. aug. 

1594 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Anders Michelsen i Hevring, på 

vegne af Niels Skram, lensmand på Dronningborg, fik vidne, at 

en mand i Hollandsbjerg var dømt fra sin hals ved forsømmelse 

med at køre møg på Hevringholm, men at dommen var ophævet.    

3 (3) 

1738 G270-2 Hevringholm  

gods 

17. aug 

1584 

Dom af Viborg landsting. Niels Skram til Urup, lensmand på 

Dronningborg, havde stævnet Jens Lauridsen i Søby, der sad i 

dommers sted på Sønderhald herredsting og dømte om 

synsmænds hjemmel til vidne om Hevringholms ejendom.    

3 (2) 

1739 G270-2 Hevringholm  

gods 

16. jan. 

1595 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Jens Grøn, på vegne af Niels 

Skram, lensmand på Dronningborg, fik vidne, at nogle mænd 

var dømt fra deres hals ved forsømmelse med at køre møg på 

Hevringholm, men at dommen var ophævet. De lovede 

fremover at være hørige og lydige.     

3 (3) 
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1740 G270-2 Hevringholm  

gods 

27. feb. 

1595 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Anders Michelsen i Hevring, på 

vegne af Niels Skram, lensmand på Dronningborg, fik vidne, at 

nogle mænd var dømt fra deres hals ved forsømmelse med at 

køre møg på Hevringholm, men at dommen var ophævet. De 

lovede fremover at være hørige og lydige.    

3 (3) 

1741 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. juni 

1595 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af Jens Pedersen i Ørsted, 

den tid dommer til Rougsø herredsting, at Anders Christensen i 

Tørslev fik vidne, at han ville indfri pantegælden i den ejendom, 

han ibor og tilbød sølv og penge til panthaverne. 

3 (3) 

1742 G270-2 Hevringholm  

gods 

1. april 

1596 

Tingsvidne af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted m.fl., at Jens Grøn, på vegne af Niels 

Skram, lensmand på Dronningborg, fik vidne, at nogle mænd 

var dømt fra deres hals ved forsømmelse med at køre møg på 

Hevringholm, men at dommen var ophævet. De lovede 

fremover at være hørige og lydige.     

3 (3) 

1743 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. aug. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Søren Nielsen i Tøjstrup fik 

vidne, at han på vegne af Eske Brok til Estrup opkrævede 

sandemænd til mark- og skovskel mellem Bøjstrup, Klemstrup, 

Marie Magdalene og Ryom. 

3 (3) 

1744 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. aug. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Henrik Belov til Spøttrup, 

lensmand på Kalø og Gertrud Krabbe, Anders Christensens 

enke af Søren Nielsen i Tøjstrup fik varsel for markskel mellem 

Bøjstrup, Klemstrup, Marie Magdalene og Ryom, som Eske 

Brok til Estrup opkrævede. 

3 (3) 

1745 G270-2 Hevringholm  

gods 

5. sept. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Søren Nielsen i Tøjstrup på 

vegne af Eske Brok til Estrup opkrævede sandemænd til tov 

mellem Bøjstrup, Klemstrup, Marie Magdalene og Ryom. 

3 (3) 

1746 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. sept. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Søren Nielsen i Tøjstrup på 

vegne af Eske Brok til Estrup efterlyste breve og lovhævder om 

skel mellem Bøjstrup, Klemstrup, Marie Magdalene og Ryom. 

3 (3) 

1747 G270-2 Hevringholm  

gods 

19. sept. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Søren Nielsen i Tøjstrup på 

vegne af Eske Brok til Estrup fik vidne, at der blev sat fylling på  

sandemænd til tov mellem Bøjstrup, Klemstrup, Marie 

Magdalene og Ryom. 

3 (3) 

1748 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. sept. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged  Jens 

Christensen i Tustrup og herredets sandemænd om det af dem 

afsagte tov mellem Bøjstrup, Klemstrup, Marie Magdalene og 

Ryom. 

9 (9) 

1749 G270-2 Hevringholm  

gods 

24. maj 

1599 

Dom af Rougsø herred udstedt af herredsfoged Anders 

Christensen i Ørsted. Niels Gris på vegne af Niels Skram, 

lensmand på Bygholm, samt Jens og Niels Sørensen i Enslev 

havde stævnet Christen Thamesen i Enslev vedr. dennes gård.     

1 (1) 

1750 G270-2 Hevringholm  

gods 

4. juni 

1599 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged 

Rasmus Jensen i Søby m.fl., at Mads Groersen vidnede om 

noget vej han havde udlagt ved Tustrup, nord om 

mølledammen, og til Årslev, efter de gode lodsejeres bevilling.  

3 (3) 
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    ÆSKE 37  

1751 G270-2 Hevringholm  

gods 

26. juni 

1600 

Dom af Rougsø herred udstedt af Søren Jensen i Lille Sjørup, 

den tid dommer. Søren og Peder Christensen i Enslev stævnede 

Niels Skram ang. en ejendom i Rougsø, som de havde pant i for 

40 daler. Christen Tamesen i Enslev havde solgt den til Niels 

Skram.  Sagsøgerne mente, de havde krav på sæden i jorden. 

1 (0) 

1752 G270-2 Hevringholm  

gods 

22. nov. 

1600 

Viborg landsting. Eske Bille til Ellinge havde stævnet Morten 

Christensen i Torup for en uendelig dom, han på Sønderhald 

herredsting havde afsagt vedr. Nielstrupgård. Sagen blev opsat 

til Snapslandsting. 

2 (2) 

1753 G270-2 Hevringholm  

gods 

20. dec. 

1600 

Viborg landsting. Eske Brok til Estrup og Karl Bryske til 

Margård havde stævnet Mourids Stygge til Holbækgård, 

Margrethe Gøye til Skovgård og Anne Krabbe til Stenalt vedr. 

markskel mellem Rougsø og Sønderhald herred. Sagen blev 

opsat til Snapslandsting.  

2 (2) 

1754 G271-2 Løvenholm  

gods 

14. april 

1610 

Dom af Viborg landsting. Axel Brahe til Demstrup og Dorte 

Gøye til Torbernfeldt havde stævnet Jens Christensen i Tustrup, 

herredsfoged i Sønderhald herred, at han nægtede at stede 

fylling på sandemænd til et tov ved Svenstrup og Nimtofte.  

2 (2) 

1755 G271-2 Løvenholm  

gods 

28. sep. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Otto Banner til Gjessingholm fik 

vidne, at Peder Munk til Estvadgård fik varsel for et 

sandemændstov mellem Nimtofte og Svenstrup. 

3 (3) 

1756 G271-2 Løvenholm  

gods 

28. sept. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Otto Banner til Gjessingholm fik 

vidne, at han opkrævede sandemænd til tov mellem Nimtofte og 

Svenstrup. 

0 

1757 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. okt. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Otto Banner til Gjessingholm fik 

vidne om opkrævelse af et sandemændstov mellem Nimtofte og 

Svenstrup. 

3 (3) 

1758 G271-2 Løvenholm  

gods 

19. okt. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at herredets sandemænd fik vidne, 

at de blev løst af lensmand Jørgen Skeel på Kaløs fordeling og 

forfølgning vedr. hus og stenbro ved Kalø.  

3 (3) 

1759 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. okt. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Otto Banner til Gjessingholms 

foged fik vidne om et sandemænd tov mellem hans skov og 

Kolstrup skov ved Nimtofte. 

3 (3) 

1760 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. okt. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Otto Banner til Gjessingholm fik 

vidne, at hans foged efterlyste, om nogen havde breve på 

ejendom i anledning af, at han opkrævede sandemænd til tov 

mellem hans husbonds skov og Kolstrup skov ved Nimtofte. 

3 (3) 

1761 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. okt. 

1607 

Dom af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup. Otto Banner til Gjessingholm krævede 

fylling på herredets sandemænd til tov mellem Vederskov, 

Svenstrup, Nimtofte, Battrupholt og Kolstrup. Dorte Gøye til 

Torbernfeldts foged mente ikke, at der var givet korrekt varsel.   

1 (1) 

1762 G271-2 Løvenholm  

gods 

15. juli 

1609 

Dom af Viborg landsting. Frans Rantzau til Rantzau, lensmand 

på Silkeborg, stævner Henrik Frandsen, foged på Clausholm, og 

to mænd for to uendelige landstingsdomme, de havde fået ang. 

et sandemændstov, som Otto Banner til Gjessingholm havde 

ladet gøre mellem Nimtofte og Svenstrup og hans skov. 

3 (3) 

1763 G271-2 Løvenholm  

gods 

6. aug. 

1610 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Frans Rantzau til Gjessingholm 

fik vidne, at han imod Rasmus Jensen i Søbys vidne svarede, at 

han havde lod i en jord, som der var strid om.  

3 (3) 
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1764 G271-2 Løvenholm  

gods 

6. aug. 

1610 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Rasmus Jensen i Søby på vegne 

af Jørgen Skeel til Hegnet, lensmand på Kalø, afæskede Frans 

Rantzau til Gjessingholm adkomst til 10 stykker jord nord for 

Nimtofte. 

3 (3) 

1765 G271-2 Løvenholm  

gods 

20. aug. 

1610 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Jørgen Madsen, foged på 

Gjessingholm, på vegne af Frans Rantzau opkrævede 

sandemænd til tov mellem Gjessingholms ejendom og Nimtofte. 

3 (3) 

1766 G271-2 Løvenholm  

gods 

3. sept. 

1610 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Jørgen Madsen, foged på 

Gjessingholm, på vegne af Frans Rantzau fik vidne, at der blev 

sat fylling på sandemænd til tov mellem Gjessingholms 

ejendom og Nimtofte. 

3 (3) 

1767 G271-2 Løvenholm  

gods 

3. sept. 

1610 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Jørgen Madsen, foged på 

Gjessingholm, på vegne af Frans Rantzau fik vidne, at han nu på 

tredje ting opkrævede sandemænd til tov mellem Gjessingholms 

skov og på den anden side Nimtofte og Svenstrup. 

3 (3) 

1768 G271-2 Løvenholm  

gods 

13. aug. 

1601 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Rasmus Jensen i Søby på vegne 

af Jørgen Skeel til Hegnet, lensmand på Kalø, lod læse et brev 

til en række adelspersoner med varsel til skel ved Svenstrup. 

3 (3) 

1769 G271-2 Løvenholm  

gods 

28. sept. 

1607 

Dom af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup, at Otto Banner til Gjessingholm ikke 

havde givet Jørgen Skeel til Hegnet, lensmand på Kalø, og 

andre lodsejere korrekt varsel til markskel mellem 

Gjessingholm, Nimtofte, Svenstrup, Battrupholt og Kolstrup.  

1 (1) 

1770 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. okt. 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Peder Nielsen i Bendstrup på 

Otto Banner til Gjessingholms vegne efterlyste lovhævder, dele 

eller forfølgning på sandemænd i Sønderhald herred vedr. hans 

husbonds varsel, og da stod han klar med sølv og penge. 

3 (3) 

1771 G271-2 Løvenholm  

gods 

2. april 

1607 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Peder Nielsen i Bendstrup på 

Otto Banner til Gjessingholms vegne fik vidne om sandemænds 

tov mellem Gjessingholm, Nimtofte, Svenstrup, Battrupholt og 

Kolstrup.  

10 

(10) 

1772    Regest foreligger  

1773    Regest foreligger  

1774 G271-2 Løvenholm  

gods 

25. aug. 

1578 

Dom af Sønderhald herred, Mdlxxviij mandag efter Sct. 

Bartholomæi, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby. 

Knud Rud og hans medarvinger, salig Erik Ruds børn, havde 

stævnet Erik Lykke og Anne Bliksdatter, der som ejere af 

Rygård havde opbrudt jord syd for Mogenstrup og Rygård. 

1 (1) 

1775 G271-2 Løvenholm  

gods 

4. nov. 

1578 

Dom af Sønderhald herred, Mdlxxviij mandag efter Omnium 

Sanctorum, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby. Knud 

Rud og hans medarvinger, salig Erik Ruds børn, havde stævnet  

Erik Lykke til Rygård og Anne Bliksdatter, der som ejere af 

Rygård havde opbrudt jord syd for Mogenstrup og Rygård. 

1 (1) 

1776 G271-2 Løvenholm  

gods 

10. aug. 

1590 

Dom af Sønderhald herred, 1590 mandag Sct. Laurids dag, 

udstedt af herredsfoged Jens Christensen i Tustrup. Sofie Rud til 

Mogenstrup havde stævnet Erik Lykke til Skovgård for brug af 

den fælles fædrift til Rygård. 

 

 

 

 

1 (1) 
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1777 G271-2 Løvenholm  

gods 

30. juni 

1578 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxviij mandag efter Sct. 

Hans baptiste midsommer, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen 

i Søby, herredsskriver Anders Sørensen, m.fl., at Knud Rud på 

salig Jacob Ruds vegne fik vidne om sandemænds tov syd for 

Rygård og Mogenstrup. 

 

1778 G271-2 Løvenholm  

gods 

26. april 

1596 

6 adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling har afsagt skel ved 

Mogenstrup i trætte mellem Knud Rud til Sandholt på vegne af 

søsteren Sofie Rud til Mogenstrup og på den anden side Mogens 

Gøye til Gunderslev på Margrethe Gøye og afgangne Erik 

Lykkes børns vegne. 

6 (6) 

1779 G271-2 Løvenholm  

gods 

25. maj 

1570 

Anders Pedersens åbne brev, at da han tjente på Gjessingholm 

bad Erik Lykkes foged ham som udløber af en sag tilstede noget 

bytte af korn mellem Anders Banners tjenere i Tustrup  og Erik 

Lykkes tjenere. 

1 (1) 

1780 G271-2 Løvenholm  

gods 

25. feb. 

1571 

Dom af Viborg landsting. Erik Lykke til Skovgård havde 

stævnet Anders Banner til Gjessingholm, der på Sønderhald 

herredsting havde fået dom på to agre i hans indsvorne mark. 

Desuden stævnedes herredsfogeden og vidnerne.  

2 (1) 

1781 G271-2 Løvenholm  

gods 

8. jan. 

1599 

Dom af Sønderhald herred, 1599 Snapsting som var 8. januar. 

Niels Gregersen, foged på Mogenstrup, havde på Sofie Ruds 

vegne stævnet Margrethe Gøye til Skovgård ang. noget jord og 

skov ved Mogenstrup. 

1 (1) 

1782 G271-2 Løvenholm  

gods 

5. juni 

1561 

Laurids Sørensen, Jens Sørensen og Jens Madsen i Lystrup, Jens 

Klemedsen og Morten Jensen i Nørager, deres åbne brev, Mdlxi 

anden torsdag efter pinse, om besigtigelse af eng i Mastrup. 

4 (4) 

1783 G271-2 Løvenholm  

gods 

28. maj 

1561 

5 mænd af Lystrups vidne, onsdag efter pinsedag 1561, at de 

huskede 30 år tilbage i tiden, at Kunderode eng nær den skov, 

som Niels Lunov vandt fra Erik Lykke, efter Peder Lykke og 

Peder Kruses lovhævd altid havde ligget til Mogenstrup.  

5 (5) 

1784 G271-2 Løvenholm  

gods 

14. nov. 

1597 

Tingsvidne af Sønderhald herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Christensen i Tustrup m.fl., at Sofie Rud til Mogenstrup fik 

vidne, at synsmænd havde besigtiget nogle agre syd for  

Kunderode skov. 

3 (3) 

1785 G271-2 Løvenholm  

gods 

27. sept. 

1578 

Dom af Viborg landsting. Knud Rud havde stævnet Jens Nielsen 

i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred, for hans dom mellem 

ham og  Erik Lykke og Anne Blik, som er lodsejere i Rygård. 

2 (2) 

1786 G271-2 Løvenholm  

gods 

9. juni 

1561 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxj mandag før Barnabas 

ap. udstedt af herredsfoged Christen Turisen i Hørning m.fl., at 

Erik Rud fik vidne, at Kunderode eng nær den skov, som Niels 

Lunov vandt fra Erik Lykke, efter Peder Lykke og Peder Kruses 

lovhævd altid havde ligget til Mogenstrup. 

4 (0) 

1787 G271-2 Løvenholm  

gods 

9. juni 

1561 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxj mandag før Barnabas 

ap. udstedt af herredsfoged Christen Turisen i Hørning m.fl., at 

Erik Rud fik vidne, at Kunderode eng blev brugt til Mogenstrup, 

og at Erik Lykke blev stævnet til tinget. 

3 (1) 

1788 G271-2 Løvenholm  

gods 

11. aug. 

1578 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxviij mandag efter 

Laurenti, udstedt af Anders Pedersen, den tid tinghører, m.fl., at 

Peder Pedersen i Mogenstrup fik vidne, at han og Niels Hansen 

på Skovgård havde haft mange ord om noget jord ved Rygård.   

3 (3) 

1789 G271-2 Løvenholm  

gods 

4. aug. 

1578 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxviij mandag før 

Laurenti, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, at Peder 

Pedersen i Mogenstrup fik vidne, at hans husbond med lovhævd 

gjorde krav på den ejendom i Mogenstrup, der var trætte om. 

3 (3) 

1790 G271-2 Løvenholm  

gods 

9. feb. 

1573 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxiij mandag efter 

Kyndelmisse, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, at 

Peder Pedersen i Mogenstrup fik vidne om Kunderode eng. 

3 (3) 

1791 G271-2 Løvenholm  

gods 

6. juni 

1575 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxv mandag efter søndag 

O…, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, at Peder 

Pedersen i Mogenstrup på tre ting havde påklaget, at nogle 

skelsten på hans husbonds ejendom var opgravet. 

3 (3) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

1792 G271-2 Løvenholm  

gods 

30. juli 

1571 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxj mandag før Olai 

Regis, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, at Peder 

Pedersen i Mogenstrup på tre ting havde påklaget, at der var 

slået hø i hans husbonds eng Kunderode. 

3 (3) 

1793 G271-2 Løvenholm  

gods 

10. april 

1559 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlix mandag efter søndag 

Misericordia, udstedt af herredsfoged Christen Turisen i 

Hørning m.fl., at Peder Pedersen i Mogenstrup forbød nogen at 

bruge hans husbonds enge uden tilladelse. 

3 (3) 

1794 G271-2 Løvenholm  

gods 

9. aug. 

1561 

Dom af Viborg landsting. Erik Rud til Fuglsang havde stævnet 

Christen Turisen, herredsfoged i Sønderhald herred, fordi han 

havde stedt lovmål til hans tjener Peder Pedersen i Mogenstrup 

og ranssvoret hans tjenere, der havde fjernet afgrøde fra en eng.  

3 (1) 

1795 G271-2 Løvenholm  

gods 

12. aug. 

1560 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlx mandag efter Sct. 

Laurenti, udstedt af Jens Udsen i Bendstrup, den tid tinghører, 

at Peder Pedersen i Mogenstrup var sine folks frie hjemmel så 

vidt, som hans husbonds lovhævd udviser.  

3 (3) 

1796 G271-2 Løvenholm  

gods 

12. aug. 

1560 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlx mandag efter Sct. 

Laurenti, udstedt af Jens Udsen i Bendstrup, den tid tinghører, 

at Peder Pedersen i Mogenstrup på husbonds vegne gjorde krav 

på sin husbonds ejendom såvidt dennes lovhævd udviser.  

3 (3) 

1797 G271-2 Løvenholm  

gods 

17. marts 

1599 

Dom af Viborg landsting. Margrethe Gøye, salig Erik Lykkes til 

Skovgård havde stævnet Rasmus Jensen i Søby, herredsfoged i 

Sønderhald herred for hans dom mellem hende og Sofie Rud til 

Mogenstrup om Kunderode agre. 

2 (2) 

1798 G271-2 Løvenholm  

gods 

5. juni 

1589 

Niels Skram til Urup, lensmand på Dronningborgs åbne brev, at 

han har lovet Knud Rud til Sandholt, lensmand på Korsør, at 

ville udlægge dennes søster Sofie Rud lige så meget jord på 

Lystrup mark, som hun kunne blive fradømt af sandemænd.  

1 (0) 

1799 G271-2 Løvenholm  

gods 

5. juni 

1589 

Synsmænd af Sønderhald herred bevidner, at de var på 

Hevringholm Nørkær og Lystrup mark efter ønske fra Niels 

Skram til Urup og Knud Rud til Sandholt, lensmand på Korsør, 

på søsteren søster Sofie Ruds vegne og der blev læst: nr. 1798. 

10 

(0) 

1800 G271-2 Løvenholm  

gods 

13. juni 

1561 

Jørgen Rosenkrantz til Holm og Bjørn Andersen til Stenalts 

åbne brev om en trætte mellem Erik Rud til Fuglsang og Erik 

Lykke ang. en eng kaldet Kunderode ved Mogenstrup. 

2 (2) 
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    ÆSKE 38  

1801    Regest foreligger  

1802 G271-2 Løvenholm  

gods 

31. marts 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag efter 

Quasimodogeniti, udstedt af herredsfoged Peder Jensen i 

Skorupgård m.fl., at fogeden Jens Jørgensen på Gjessingholm 

på Anders Banners vegne fik vidne om markskel mellem 

Skjødstrup og Åstrup. 

3 (3) 

1803 G271-2 Løvenholm  

gods 

28. maj 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag efter 

Bartholomæi, udstedt af herredsfoged Peder Jensen i 

Skorupgård m.fl., at Anders Banner til Gjessingholm fik vidne 

at han tilbød lodsejerne i Åstrup et magelæg på noget jord.  

3 (3) 

1804 G271-2 Løvenholm  

gods 

18. aug. 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag Vor Frue, 

udstedt af herredsfoged Peder Jensen, m.fl., at Anders Banner til 

Gjessingholm var brøstholden på Åstrup mark, og at Gregers 

Truidsen til Estrup, fru Magdalene på Krabbesholm og Frans 

Banner til Kokkedal fik varsel for vidne herom. 

3 (3) 

1805 G271-2 Løvenholm  

gods 

1. sept. 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag Egidi, udstedt af 

herredsfoged Peder Jensen, m.fl., at Jørgen Jørgensen i 

Studstrup fik vidne, at han fordelte Mette Michels i Åstrup for 

noget træ, som hun havde indelukket i en have. 

3 (3) 

1806 G271-2 Løvenholm  

gods 

1. sept. 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag Egidi, udstedt af 

Rasmus Udsen i Ommestrup, den tid tinghører, at Søren 

Pederen i Skorupgård fik vidne, at Anders Banner til 

Gjessingholm på tinget hjemlede hans tjener noget træ, som 

Mette Michels i Åstrup havde indelukket i en have. 

3 (3) 

1807 G271-2 Løvenholm  

gods 

15. sept. 

1573 

Tingsvidne af Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag før Lambertij, 

udstedt af herredsfoged Peder Jensen, m.fl., at Gregers Truidsen 

og Magdalene Banner tilbød Anders Banner til Gjessingholm 

dele af Åstrup efter dannemænds afgørelse, uden kost og tæring. 

3 (3) 

1808 G271-2 Løvenholm  

gods 

15. sept. 

1573 

Tingsvidne af Øster Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag før 

Lamberti Episcopi, udstedt af herredsfoged Peder Jensen, m.fl., 

at Anders Banner til Gjessingholm fik vidne, at Frans Banner til 

Kokkedal og Magdalene Banner til Krabbesholm fik varsel for 

vidne om andel i Åstrup mark. 

3 (2) 

1809 G271-2 Løvenholm  

gods 

22. sept. 

1573 

Tingsvidne af Øster Lisbjerg herred, Mdlxxiij tirsdag Sct. 

Mauritius, udstedt af herredsfoged Peder Jensen, m.fl., at 

Anders Banner til Gjessingholm fik vidne om sandemændstov i 

Åstrup mark, alle fire vegne til markemode. 

4 (4) 

1810-

1819 

   Regest foreligger  

1820 G271-2 Løvenholm  

gods 

8. dec. 

1567 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxvij mandag før Sct. 

Lucie, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby, at Anders 

Banner til Gjessingholm påklagede, at 4 gadehuse, som Jørgen 

Bille havde i Gjessing mark og by, stod på hans grund.   

3 (0) 

1821 G271-2 Løvenholm  

gods 

27. maj 

1564 

Lørdag før Trinitatis 1564. Axel Juel, landsdommer i Viborg, 

stævner på foranledning af Anders Banner til Gjessingholm Jens 

Nielsen i Søby, herredsfoged i Sønderhald herred, at møde på 

landstinget ang. en af ham afsagt dom. 

 

1822-

1828 

   Regest foreligger  

1829 G271-2 Løvenholm  

gods 

22. maj 

1559 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlix mandag efter Trinitatis 

søndag, udstedt af Christen Turisen i Hørning m.fl., at Niels 

Udsen i Bendstrup på husbonds vegne forbød gravning i Sorvad 

mark.    

3 (0) 

1830    Regest foreligger  

1831 G271-2 Løvenholm  

gods 

19. okt. 

1556 

Niels Udsen i Bendstrup m.fl.s åbne brev, Mdlvj mandag før 

Sct. Severinus dag.  

3 (1) 



Løbe

nr.  
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Embede Dato Regest Segl 

1832-

1836 

   Regest foreligger  

1837 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. marts 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag efter påskedag, 

udstedt af Søren Michelsen i Glesborg, den tid tinghører, at Ide 

Gøye  fik vidne, at salig Mogens Gøye til Clausholms lovhævd 

af 1507 om skel ved Villersø blev oplæst.   

6 (6) 

1838 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. marts 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag efter påskedag, 

udstedt af Søren Michelsen i Glesborg, den tid tinghører, at Ide 

Gøyes foged oplæste to mageskiftebreve, hvorved Axel Lagesen 

til Clausholm fik jord i Skindbjerg af Jep Andersen i Emmelev.  

6 (3) 

1839 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

5. april 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag efter 

Quasimodogeniti, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skind-

bjerg m.fl., at Christen Hvas til Sostrup fik vidne, at sognepræst 

Jens Jespersen i Gjerild vidnede om ret kirkesti til Sostrup. 

4 (4) 

1840 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

26. juli 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag før Sct. Olai 

Regis, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skindbjerg m.fl., 

at Christen Hvas til Sostrup på tredje ting udstedte forbud mod 

færdsel på en sti over hans ejendom. 

4 (2) 

1841 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

6. sept. 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag før Vor Frue 

nativitas, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skindbjerg 

m.fl., at Christen Hvas til Sostrup gav last og klage på, at der 

var gravet tørv i Brøndstrup mark. 

4 (3) 

1842 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

6. sept. 

1559 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlix onsdag før Vor Frue 

nativitas, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skindbjerg 

m.fl., at Christen Hvas til Sostrup gav last og klage på noget 

gravning og en dam i Brøndstrup. 

4 (1) 

1843 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

17. jan. 

1560 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlx onsdag før Fabiani et 

Sebastiani, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skindbjerg 

m.fl., at Christen Hvas til Sostrup gav last og klage på brug af  

Sostrup eng og skov uden hans tilladelse. 

4 (4) 

1844 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

17. jan. 

1560 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlx onsdag før Fabiani et 

Sebastiani, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i Skindbjerg 

m.fl., at Christen Hvas til Sostrup gav last og klage på ulovlig 

brug af veje og gangstier over hans ejendom. 

2 (1) 

1845 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

18. sept. 

1555 

Axel Nielsen til Palsgårds afgiver ved mageskifte, Mdlv onsdag 

før Sct. Matthæus, med Christen Hvas til Sostrup sin hustrus 

andel af Sostrupgårds ager, eng og skov og får på hustruen og 

hendes medarvingers vegne en gård i Glesborg.  

4 (4) 

1846 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. jan. 

1561 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxj onsdag før 

Purificationis Marie, udstedt af herredsfoged Mads Bonde i 

Skindbjerg, Søren Skriver m.fl., at Christen Hvas til Kaas gav 

last og klage på sandemændstov mellem Emmedsbo og 

Brøndstrup, der havde frataget ham noget jord. 

4 (4) 

1847 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

12. april 

1561 

Viborg landsting. Axel Juel til Villestrup og Gunde Skriver 

bekendtgør, at Ide Gøye til Skærvad på landstinget har fremlagt 

et vidne af Djurs Nørre herred, år Mdlv, med forbud om kørsel 

over Skærvad enemærke. 

4 (4) 

1848 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

25. maj 

1562 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxij onsdag før Søndag 

Oculi, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg, 

tingskriver Rafing Sørensen i Tøstrup, m.fl., at Christen Hvas  

gav last og klage på den ham tilskiftede part af en skov og på 

sandemændstov mellem Brøndstrup, Bønderup og Hemmed. 

4 (4) 

1849    Regest foreligger  

1850    Regest foreligger  
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    ÆSKE 39  

1851 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

2. dec. 

1562 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxij onsdag før Nikolaj 

Episcopi, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg 

m.fl., at Peder Olufsen i Sleminge på vegne af Christen Hvas til 

Sostrup forbød kørsel på vejen fra Sorte Å til Trenne Mølle. 

3 (3) 

1852 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

5. april 

1564 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxiiij onsdag før 

Quasimodogeniti, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Christen Hvas fik vidne, at en eng i Blibers 

kær havde ligget til Søgård i Gjerild i 40 år. 

3 (3) 

1853 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

5. april 

1564 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxiiij onsdag før 

Quasimodogeniti, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Christen Hvas fik vidne, at en eng i Blibers 

kær lå til hans fæstere Rafing Jensen i Stokkebro,  Ane 

Svendskone, Rafing Frost og Lars Sørensen i Gjerilds gårde.   

3 (3) 

1854 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. aug. 

1564 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxiiij onsdag før Egidius, 

udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg m.fl., at 

Niels Sørensen i Enslev tilbød Rafing Frost i Stokkebro og 

andre sølv og penge for deres lod i den gård i Enslev, hvor 

Søren Bonde boede. 

3 (3) 

1855 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

19. april 

1564 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxiiij onsdag før Jubilate, 

udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg m.fl., at  

Peder Olufsen i Sleminge fik vidne, at de tre ris, som Christen 

Hvas til Sostrup og Bertel Madsen i Gjerild trættes om, nu igen 

ligger i Emmedsbo skov. 3 usædvanligt flotte segl. 

3 (3) 

1856 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

13. feb. 

1563 

Søren Frost i Emmedsbo, Mogens Pedersen i Glesborg m.fl. af 

Djurs herreds åbne brev, at de af Christen Hvas til Kaas var 

taget til et syn på nogle elle, som var hugget i Brøndstrup 

mølledam, men at han for deres forbøns skyld opgav sagen.  

6 (5) 

1857 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

9. feb. 

1564 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxiiij onsdag før 

Scholastica virg., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Peder Olufsen i Sleminge på Christen Hvas til 

Sostrups vegne forbød brug af Sostrups ejendom og veje, med 

mindre man var ret arving hertil. 

5 (0) 

1858 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

26. juni 

1566 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxvj onsdag efter Sct. 

Hans, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg m.fl.,  

at Niels Bonde i Enslev på tre ting tilbød sølv og penge for en 

part i den gård i Enslev, hvor han boede, og som Boel Smed 

lovbød. 

3 (2) 

1859 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

14. maj 

1567 

Tingsvidne af Mols herred, Mdlxvij onsdag efter Michaelis 

apparitio, udstedt af herredsfoged Morten Glud i Knebel, at Lage 

Jensen, foged på Estrup, fik vidne om syn på en ålegård ved 

Knebel, som lå på fru Margrethes grund.   

3 (3) 

1860 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. okt. 

1567 

Tingsvidne af Mols herred, 1567 onsdag før Allehelgens dag, 

udstedt af herredsfoged Morten Glud i Knebel, at Lage Jensen, 

foged på Estrup på tre ting havde forbudt fiskeri på fru 

Margrethes grund. 

3 (3) 

1861 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

1. sept. 

1568 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxviij onsdag før Marie 

Nativitas, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg 

m.fl., at Peder Hansen, foged på Skærvad fik vidne, at Mastrup 

mænd havde sat et hjordehus, som stod Skærvad til trængsel.  

3 (0) 

1862 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

13. okt. 

1568 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxviij onsdag efter Sct. 

Dionysius mart., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Niels Jensen i Thorsø på sin husbonds vegne 

fik løfte fra fogederne på Clausholm m.fl. herredgårde vedr.  et 

nyt hjordehus på Mastrup mark. 

3 (0) 

1863 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

27. aug. 

1569 

Dom af Viborg landsting. Axel Juel til Villestrup havde stævnet 

Søren Michelsen i Glesborg, herredsfoged i Djurs Nørre herred, 

for hans dom om en sandemænds ed om skel mellem Glesborg 

og Selkær. Endvidere stævnedes sandemændene, selvejere m.fl.  

4 (4) 



Løbe
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1864 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

6. juni 

1570 

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholms mageskifte med Jacob 

Seefeld til Visborggård, som får 2 gårde og et gadehus i Djurs 

Nørre herred mod 1 gård i Andrup i Mols herred. 

3 (3) 

1865 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

11. juni 

1572 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxij onsdag Sct. 

Bartholomæi, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Jørgen Gundesen til Sostrup fik vidne, at Søren 

Jensen Skøt i Gjerild i 20 år havde slået en eng i Sostrups 

enemærke men ikke vidste, hvem der var ejer. 

3 (3) 

1866 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

1. okt. 

1572 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, Mdlxxij onsdag efter Sct. 

Michaelis archang., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i 

Glesborg m.fl., at Rasmus Christensen i Vivild på moderen Anne 

Christens vegne fik vidne om hendes og tre søstres andel i en gård 

i Selkær. 

13 

(12) 

1867 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

22. juni 

1573 

Tingsvidne af Rinds herred, Mdlxxiij mandag efter Vitus et 

Modestus, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Torup m.fl., at 

Malthe Vognsen i Skringstrup fik vidne, at to mænd gav 

velbyrdige Erik Lykke til Skovgård skudsmål, at han var i 

kongens kald og lovligt forhindret i at svare for sin ejendom.    

4 (4) 

1868 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

16. juni 

1574 

Sofie Glob til Estrups mageskifte med Jacob Seefeld til 

Visborggård, der får 2 gårde i Gjerild i Djurs Nørre herred mod  

1 gård i Pisselhøj i Aars herred, Ørbækgård i Ørum i Djurs 

Nørre herred og 1 gård i Ørbæk. 

4 (4) 

1869 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

17. marts 

1574 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, 1574 onsdag efter søndag 

Oculi, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg m.fl., 

at Jørgen Gundesen til Sostrup fik vidne, at i 8 ejeres tid havde 

en eng i Sostrups enemærke været brugt til Hartvig Tamesens 

gård i Gjerild. 

3 (3) 

1870 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

1. dec. 

1574 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, 1574 onsdag efter Andreas 

ap., udstedt af herredsfoged Søren Michelsen, herredsskriver 

Søren Jensen m.fl., at Frans Ibsen i Veggerslev på kronbønders 

vegne vidnede, at de ikke kunne holde deres gårde og Grenå 

mølle ved magt, hvis Stenvad skov blev lagt fra kronen. 

6 (1) 

1871 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

16. marts 

1575 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, 1575 onsdag før søndag 

Judica, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsskriver Søren Jensen i Gjerild m.fl., at Jørgen Gundesen 

til Sostrup fik vidne, at en eng havde ligget til Sostrups i 40 år, 

og at fæsteren gav salig Hartvig Tamesens landgilde og skat. 

3 (3) 

1872 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

27. juli 

1575 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, 1575 onsdag før Sct. Olai 

dag, udstedt af herredsfoged Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsskriver Søren Jensen i Gjerild m.fl. om en eng ved 

Nimtofte Mølle, som Anne Rosenkrantz og Jacob Seefeld til 

Skærvad strides om. 

3 (3) 

1873 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

11. april 

1576 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg, herredsskriver Søren Jensen i Gjerild 

m.fl., at Peder Andersen Kaag i Rimsø bekendte, at hans søn 

Anders Pedersen i Rimsø havde købt hans lod i den gård i 

Enslev, som Niels Bonde iboer. 

4 (0) 

1874 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

24. okt. 

1576 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg, herredsskriver Søren Jensen i Gjerild 

m.fl., at fru Inger Gundesdatter til Sostrup fik vidne, at Mandrup 

Parsberg havde forbudt Brøndstrup mænd at drive med kvæg på 

Emmedsbo mark. 

3 (3) 

1875 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

24. okt. 

1576 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg, herredsskriver Søren Jensen i Gjerild 

m.fl., at fogeden på Sostrup på fru Inger Gundesdatters vegne fik 

vidne om markskel mellem Brøndstrup og Emmedsbo mark, og 

at Mandrup Parsberg fik varsel for vidne herom. 

 

 

3 (3) 
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1876 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

8. nov. 

1578 

Palle Juul til Strandet, landsdommer i Viborg og Gunde Skriver, 

landstingshører gør vitterligt, at fru Inger Gundesdatter til 

Sostrup havde fremlagt en fordeling af Djurs Nørre herred for 

hovedgæld og faldsmål for ulovlig brug af veje og gangstier over 

hendes grund og ligeledes fordelte ved landstinget. 

2 (2) 

1877 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

21. nov. 

1576 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg, herredsskriver Søren Jensen i Gjerild 

m.fl., at Rasmus Pedersen i Kastbjerg fik vidne om et hus i 

Kastbjerg, der var bygget helt ud på gaden.  

3 (3) 

1878 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

30. maj 

1580 

Tingsvidne af Sønderhald herred, Mdlxxx mandag efter 

Trinitatis, udstedt af herredsfoged Jens Nielsen i Søby m.fl., at 

Jacob Seefeld fik vidne om en eng på Rygårds mark.  

3 (3) 

1879 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

28. sept. 

1580 

Agnete Michelsdatter skøder med sin kære bror Jens Hvas, samt 

hendes søskende og svogers samtykke til Christen Lauridsen en 

gård i Dolmer i Grenå sogn. Medbeseglet af Jens Hvas til 

Sostrup, Christoffer Munk til Komdrup, Erik Hvas til Nørgård, 

Jens Vognsen til Stenumgård. 

5 (5) 

1880 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

18. dec. 

1581 

Erik Hvas til Nørgårds regnskab med Margrethe Bille til Estrup, 

der for gæld får halvdelen af Albæk mølle i Salling, som han fik 

med sin hustru Gertrud Michelsdatter, en lod i en gård, hans del 

af Sostrup og Brøndstrup skov, halvdelen af møllen og 2 gårde i 

Brøndstrup, mod en gård i Salling og 2 bol i Albæk. 

1 (0) 

1881 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

13. marts 

1583 

7 adelsmænds afgørelse af trætte mellem Jørgen Rosenkrantz til 

Rosenholm, lensmand på Kalø på kronens vegne og borgerne i 

Grenå, efter byens privillegium fra 1445, og på den anden side 

alle arvingerne til Hessel ang. et enemærke i Grenå ved åen. 

7 (7) 

1882 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

13. juni 

1583 

Tingsvidne af Viby birk, Mdlxxxiij torsdag den 13. juni, udstedt 

af herredsfoged Søren Lauridsen i Viby, herredsskriver Bertel 

Malthesen, m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård, lensmand på 

Aarhusgård, fik vidne, at Jørgen Rosenkrantz fik varsel for et 

vidne på Djurs Nørre herred vedr. jord i Karlby og Voldby. 

3 (3) 

1883 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

3. juli 

1583 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg, herredsskriver Søren Jensen i Gjerild 

m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik vidne om et syn på en 

eng i Karlby i Sostrup kær.   

3 (3) 

1884 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

17. aug. 

1583 

Jørgen Skram til Tjele, landsdommer i Viborg, stævner på 

foranledning af Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, lensmand på 

Kalø, Søren Michelsen i Glesborg, herredsfoged i Djurs Nørre 

herred at møde på landstinget ang. hans dom  vedr. kronens 

tjeneres gårde i Karlby og Voldby. 

0 

1885 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

3. aug. 

1583 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, 

lensmand på Kalø havde stævnet Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsfoged i Djurs Nørre herred, ang. hans dom om noget eng 

mellem Jacob Seefeld, lensmand på Aarhusgård, og kronens 

tjenere i Karlby og Voldby. 

4 (4) 

1886 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

3. sept. 

1583 

Christoffer Munk til Andrupgård på Mols bekræfter Jacob 

Seefeld til Visborggård, lensmand på Aarhusgård, at han solgte 

Corfitz Viffert til Næs, lensmand  på Malmø, en gård i Karlby 

og en gård i Voldby, Djurs Nørre herred, men ingen enge i 

Sostrups enemærke. Hustruen fik en tredjedel af Sostrup skov. 

1 (1) 

1887 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

25. sept. 

1583 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik 

vidne om sandemændstov mellem Kirjal og Skærvad på 

begæring af Anne Rosenkrantz til Clausholm og Mette 

Rosenkrantz til Vallø. 

9 (6) 

1888 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

28. sept. 

1583 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, 

lensmand på Kalø, havde stævnet Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsfoged i Djurs Nørre herred, ang. hans dom mellem Jacob 

Seefeld til Visborggård og kronens tjenere i Voldby og Karlby. 

Tilbagevist til herredstinget. 

3 (3) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

1889 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

18. jan. 

1584 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, 

lensmand på Kalø, havde stævnet Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsfoged i Djurs Nørre herred, ang. hans dom mellem Jacob 

Seefeld til Visborggård og kronens tjenere i Voldby og Karlby.  

4 (4) 

1890 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

19. aug. 

1584 

Dom af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Michelsen i Glesborg. Jacob Seefeld til Visborggård tildømmes 

Kærgård i Dolmer og Debild hede, som Agnete Michelsdatter 

(Hvas) som enke, men nu gift med Christen Lauridsen i Dolmer, 

havde pantsat for 570 gamle dalere, der ikke var betalt tilbage.  

1 (1) 

1891 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

10. okt. 

1584 

Dom af Viborg landsting. Christen Lauridsen i Dolmer havde 

stævnet Søren Michelsen i Glesborg, herredsfoged i Djurs Nørre 

herred, ang. hans dom, se nr. 1890. Dommen blev stadfæstet, da 

Agnete Michelsdatter (Hvas) var adelig, men Jacob Seefeld 

skulle betale for godset efter fælles venners samtykke. 

5 (5) 

1892 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

27. feb. 

1585 

Dom af Viborg landsting. Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm, 

lensmand på Kalø, havde stævnet Søren Michelsen i Glesborg, 

herredsfoged i Djurs Nørre herred, ang. hans dom mellem Jacob 

Seefeld til Visborggård og kronens tjenere i Voldby og Karlby.  

3 (3) 

1893 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

26. jan. 

1586 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Jep 

Bloch i Koustrup, tingskriver Peder Knap m.fl., at Eske Brok til 

Estrup fik vidne, at Søren Ingvardsen i Enslev ikke kendte noget 

til et sandemændstov mellem Brøndstrup og Albæk. 

3 (0) 

1894 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

16. marts 

1586 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Klement 

Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at 

Mogens Gøye til Bremersvold fik vidne om brug af ejendom 

ved Albæk og Brøndstrup, og at Margrethe Bille og Eske Brok 

til Estrup fik varsel for vidne herom.  

3 (0) 

1895 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

6. april 

1586 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Klement 

Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at Jacob 

Seefeld til Visborgård, lensmand på Mariager, vedkendte sig sin 

ejendom i Rimsø, før der blev sat fylling på sandemænd. 

3 (3) 

1896 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

7. april 

1586 

4 adelsmænds brev, at de efter kgl. befaling har været samlet for 

at afsige skel mellem Sostrup og Rimsø, og at de ikke fandt et 

sandemændstov herom ret at være. 

4 (4) 

1897 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

23. april 

1586 

Dom af Viborg landsting. Eske Brok til Estrup havde stævnet en 

række mænd af Djurs Nørre herred for deres vidne ang. skel ved 

Brøndstrup og Albæk, som Mogens Gøye havde opkrævet. 

Vidnet blev erklæret magtesløst. 

3 (3) 

1898 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

25. maj 

1586 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Klement 

Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at Jacob 

Seefeld til Visborgård fik vidne om sandemændstov ved Dolmer 

og Åstrup, som var gjort med den jyske alen. 4 flotte segl. 

4 (4) 

1899 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

24. sept. 

1586 

Dom af Viborg landsting. Jacob Seefeld til Visborgård, 

lensmand på Mariager havde stævnet sandemændene i Djurs 

Nørre herred for deres tov mellem Sostrup og Rimsø.  

6 (6) 

1900 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

24. maj 

1587 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Klement 

Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at Niels 

Christensen i Emmelev på egne, Niels Jensen og medarvingers 

vegne tilbød at gøre udlæg på deres part i Karlby mark efter 

dannemænds afgørelse, at marken ikke skulle splittes med reb. 

3 (3) 

      

      

      

      

      



Løbe

nr.  

Arkiv- 

sign. 

Embede Dato Regest Segl 

    ÆSKE 40  

1901 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

19.okt. 

1586 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Klement 

Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at 

Mogens Gøye til Bremersvold fik vidne om træhugst i 

Brøndstrup eller Albæk skov, som også Estrup gods og Jacob 

Seefeld til Skærvad var involvert i. 

3 (3) 

1902 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

24. maj 

1587 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged 

Klement Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå 

m.fl., at fogeden på Mejlgård fik vidne om syn på fru Hilleborgs 

og jomfru Kirsten Rosenkrantz tjeneres gårde på Karlby mark. 

3 (2) 

1903 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

7. juni 

1587 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged 

Klement Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå 

m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård ikke anerkendte ret 

markskel mellem Sostrup, Karlby og Gjerild mark, før det var 

afsagt af sandemænd. 

3 (3) 

1904 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

21. juni 

1587 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged 

Klement Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå 

m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik vidne, at han aflyste 

færdsel på en vej fra Nørremark til Veggerslev. 

3 (3) 

1905 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

15. nov. 

1587 

Vidne af Djurs Nørre herred. Mogens Gøye til Bremersvold fik 

vidne, at Rassing Jensen i Dolmergård for 30 år siden vidnede, 

at Hesselballe mark blev brugt til Albækgård. Fru Margrethe til 

Estrup, Eske Brok til Estrup og Mogens Andersen til Stensbæk 

fik varsel for vidne herom. 

3 (3) 

1906 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

8. maj 

1588 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged 

Klement Nielsen i Stenvad, tingskriver Peder Knap i Grenå 

m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik vidne, at han aflyste 

færdsel på en vej fra den lille mølle til Veggerslev m.v. 

3 (3) 

1907 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. maj 

1588 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af tinghører Jens 

Poulsen i Glesborg, tingskriver Peder Knap i Grenå m.fl., at 

herredsfoged Klement Nielsen i Stenvad opfordrede Søren 

Ingvardsen i Enslev på Mogens Gøyes vegne og Eske Brok til 

Estrup at fremlægge gamle lovhævder, men intet blev fremlagt.  

 3 (3) 

1908 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. maj 

1588 

Dom af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged Klement 

Nielsen i Stenvad. Søren Ingvardsen i Enslev havde på Mogens 

Gøye til Bremersvold vegne begæret høring over Brøndstrup 

mænd for træhugst i Albæk skov.   

1 (0) 

1909 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. juni 

1599 

Viborg landsting. Landsdommer Axel Juel til Villestrup stævner 

efter Jacob Seefeld til Visborggårds begæring Lars Grim, 

Henrik Belov til Spøttrup og rebsmænd i Djurs Nørre herred at 

møde på landstinget 21. juli ang. dom om rebning af Karlby 

mark. 

1 (1) 

1910 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. juni 

1599 

Viborg landsting. Landsdommer Axel Juel til Villestrup stævner 

på begæring af Jacob Seefeld til Visborggård rebsmændene i 

Djurs Nørre herred samt Henrik Belov til Spøttrup og Aarhus 

Kapitel at møde på næste landsting ang. en dom om rebning af 

Karlby mark. 

1 (1) 

1911 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. juni 

1599 

Viborg landsting. Landsdommer Axel Juel til Villestrup stævner 

på Jacob Seefeld til Visborggårds begæring Lars Grim i 

Østenbjerg, Henrik Belov til Spøttrup og rebsmænd i Djurs 

Nørre herred at møde på landstinget 21. juli ang. en dom om 

rebning af Karlby mark. 

1 (1) 

1912 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. juni 

1599 

Viborg landsting. Landsdommer Axel Juel til Villestrup stævner 

efter Jacob Seefeld til Visborggård begæring rebsmænd i Djurs 

Nørre herred, Henrik Belov til Spøttrup, Valdemar Parsberg til 

Jernit og Laurids Skriver, forstander i Aarhus Hospitals at møde 

på landstinget 21. juli ang. en dom om rebning af Karlby mark. 

 

1 (1) 



Løbe

nr.  

Arkiv- 
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Embede Dato Regest Segl 

1913 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

8. aug. 

1599 

Christian 4. befaler 6 adelsmænd at afgøre en trætte om skel 

mellem Karlby og Gjerild. 

1 (1) 

1914 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

4. juli 

1599 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af herredsfoged 

Mikkel Sørensen i Veggerslev, skriver Peder Knap m.fl., at 

Jacob Seefeld til Visborggård fik vidne, at Hr. Jens i Veggerslev 

for 40 år siden indkastede en enghave ved Veggerslev bro, og at 

lensmand Henrik Belov på Kalø varsledes for vidne herom.   

 3 (3) 

1915 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

4. juli 

1599 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af Mikkel Sørensen i 

Veggerslev, tingskriver Peder Knap m.fl., at Jacob Seefeld til 

Visborggård fik vidne, at Veggerslev mænd havde strid med Hr. 

Jens, da han for 40 år siden indkastede en enghave ved 

Veggerslevbro. Lensmand Henrik Belov på Kalø varsledes for 

vidne herom.   

 3 (3) 

1916 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

4. juli 

1599 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af Mikkel Sørensen, 

skriver Peder Knap m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik 

vidne, at der blev frembåret en dansk bibel, hvor Hr. Jens 

Sørensen i Veggerslev og Villersø på et blad limet til bindet 

havde skrevet om indkastning af kirkens eng 1551. 

 3 (3) 

1917 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

11. juli 

1599 

Tingsvidne af Djurs Nørre herred, udstedt af Mikkel Sørensen, 

skriver Peder Knap m.fl., at Jacob Seefeld til Visborggård fik 

vidne om et syn på en enghave i Veggerslev. Lensmand Henrik 

Belov på Kalø og Veggerslev mænd varsledes for vidne herom. 

3 (3) 

1918 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

14. juli 

1599 

3 mænd af Gjerilds vidne, at de for deres husbond Jacob Seefeld 

til Visborggård har oplæst stævning for Aarhus Kapitel, Mester 

Laurids i Aarhus, Laurids Skriver i Aarhus Hospital, 

Skanderborg Slot og Kalø Slot, med varsel for vidne om Karlby 

mark på Djurs Nørre herredsting. 

3 (3) 

1919 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. aug. 

1599 

Dom af Djurs Nørre herred, udstedt af Søren Andersen i Ulstrup, 

den tid i dommers sted. Jacob Seefeld til Visborggård havde 

stævnet Mikkel Sørensen i Veggerslev (herredsfogden) og Niels 

Jensen i Enslev for noget jord i Karlby mark, som de tilholder sig. 

1 (1) 

1920 G280-1 Benzon 

(Scheel, 

Sostrup) gods 

29. aug. 

1599 

Dom af Djurs Nørre herred, udstedt af Søren Andersen i Ulstrup, 

den tid i dommers sted. Jacob Seefeld til Visborggård havde 

stævnet Mikkel Sørensen i Veggerslev (herredsfogden) og Niels 

Jensen i Enslev for noget jord i Karlby mark, som de tilholder sig. 

1 (1) 

1921 G284-1 Mejlgård gods 22. sept. 

1590 

Else Juul, salig Peder Terkelsens (Væbner) enke til 

Væbnersholm tilskøder sin bror Axel Juul til Palstrup en 

skovpart liggende op til Mailgård i Djurs Nørre herred, som hun 

har arvet efter  sin bror Absalon Juul og vil udstedet skødet på 

pergament førstkommende Snapslandsting. 

4 (4) 

1922    Regest foreligger  

1923 G293-2 Katholm gods 14. sept. 

1574 

Dom af Katholm birk, Mdlxxiiij lørdag efter Natiutatis Mariæ, 

udstedt af birkefoged Mikkel Rasmussen i Høbjerg, at Thames 

Fasti til Vennergård på Katholm birketing lørdag efter Sct. 

Olufs dag havde stævnet Mourids Podebusk til Kørup, fru 

Vibeke Podebusk og jomfru Anne Podebusk ang. en eng i Revn. 

1 (1) 

1924 G293-2 Katholm gods 29. juni 

1579 

Frederik 2. s brev til 5 bønder i Ålsrode, 1 selvejer sst., 1 

selvejer i Høbjerg og 1 fæster i et kirkebol i Ålsrode, at de 

fremover skal svare Thomas Fasti, kongens mand og tjener, 

årlig landgilde, gæsteri, ægt, arbejde og al anden rettighed, som 

de havde været pligtige at gøre og give til kronen. 

1 (1) 

1925 G293-2 Katholm gods 22. juli 

1581 

6 adelsmænds dom af Aarhus rådhus. Thomas Fasti til 

Vennergård havde stævnet Albert Maltesen til Møldrup ang. en 

rebning af Ålsrode mark.   

6 (0) 

1926 G293-2 Katholm gods 21. jan. 

1581 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af birkefoged Mikkel 

Rasmussen i Høbjerg, m.fl., at Thames Fasti til Vennergård fik 

vidne, at han gav last og klage på brug af Katholms enge i 

Hedekær. 

3 (0) 
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1927 G293-2 Katholm gods 30. marts 

1581 

Tingsvidne af Djurs Sønder herred, udstedt af herredsfoged 

Anders Michelsen i Albøge m.fl., at Thames Fasti gav last og 

klage, at han var brastholden i Ålsrode skov og mark, og at 

velbyrdige Gertrud Krabbe, Jørgen Rosenkrantzs på Kalø og 

Albert Maltesen og dem på Hessel fik varsel for vidne herom.  

3 (3) 

1928 G293-2 Katholm gods 1. okt. 

1581 

Sognepræst Jens Andersen i Ålsø m.fl.s brev, at de har 

overværet, at salig Søren Madsen, fordum byfogede i Grenås 

børn solgte Joen Ibsen i Lillerod en eng i Hedekær i Katholm 

birk for 45 gode gamle dalere. 

8 (5)  

1929 G293-2 Katholm gods 16. nov. 

1581 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af Mikkel Sørensen i 

Høbjerg, den dag tinghører, m.fl. at Rasmus Sørensen i Grenå 

på tredje ting lovbød en eng i Hedekær, som han og søskende 

havde arvet efter deres far Søren Madsen (byfoged i Grenå).  

3 (0) 

1930 G293-2 Katholm gods 26. nov. 

1583 

Tingsvidne af Djurs Sønder herred, tirsdag efter Sct. Karens 

dag, udstedt af herredsfoged Anders Michelsen i Albøge m.fl., 

at Joen Ibsen Ibsen i Ålsrode på tredje ting opkrævede 

rebsmænd til Ålsrode mark. 

3 (3) 

1931 G293-2 Katholm gods 25. juni 

1583 

Tingsvidne af Djurs Sønder herred, tirsdag før Vor Frue dag, 

udstedt af herredsfoged Anders Michelsen i Albøge m.fl., at  

Thames Fasti til Katholm afkrævede Tyge Sandholm eller  

andre bevis for, at han havde forhugget Ålsrode skov. 

3 (3) 

1932 G293-2 Katholm gods 27. aug. 

1583 

Tingsvidne af Djurs Sønder herred, tirsdag efter Sct. 

Bartholomæi, udstedt af herredsfoged Anders Michelsen i 

Albøge m.fl., at Michel Sørensen i Høbjerg på tredje ting gav 

last og klage, at hans husbond Thames Fasti  var brastholden i 

Ålsrode skov. 

3 (2) 

1933 G293-2 Katholm gods 26. sept. 

1584 

Dom af Viborg landsting. Thames Fasti til Katholm havde 

stævnet Anders Michelsen i Albøge, herredsfoged i Djurs 

Sønder herred, for hans dom vedr. Ålsrode skov.  

3 (2) 

1934 G293-2 Katholm gods 31. juli 

1585 

Dom af Viborg landsting. Tyge Sandberg til Isgård havde 

stævnet Anders Michelsen i Albøge, herredsfoged i Djurs 

Sønder herred, for hans dom vedr. Ålsrode skov mellem 

Thames Fasti til Katholm og Gertrud Krabbe til Vedø. 

4 (4) 

1935 G293-2 Katholm gods 22. jan. 

1586 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af birkefoged Mikkel 

Sørensen i Høbjerg  m.fl., at Thames Fasti til Katholm gav last 

og klage på brug af ager og eng i Lillerod mark og Hedekær.  

3 (0) 

1936 G293-2 Katholm gods 29. jan. 

1586 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af birkefoged Mikkel 

Sørensen i Høbjerg  m.fl., at Thames Fasti til Katholm gav last 

og klage på, at Michel Juul i Ålsø brugte en eng i Hedekær hen 

over skel.  

3 (1) 

1937 G293-2 Katholm gods 30. jan. 

1591 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af birkedommer Mikkel 

Sørensen i Høbjerg  m.fl., at Thames Fasti til Vennergård på 

tredje ting gav last og klage på, at Michel Juul i Ålsø brugte en 

eng i Hedekær hen over skel.  

3 (3) 

1938 G293-2 Katholm gods 6. juli 

1594 

Tingsvidne af Katholm birk, udstedt af birkedommer Mikkel 

Sørensen i Høbjerg  m.fl., at Thames Fasti til Vennergård gav 

en del forskellige lodsejere varsel for vidne, han ville tage på 

Djurs Sønder herred.  

3 (3) 

1939 G293-2 Katholm gods 16. feb. 

1595 

Dom af Viborg landsting. Thames Fasti til Vennergård havde 

stævnet Christen Nielsen i Albøge, den tid foged i Djurs Sønder 

herred, for hans dom vedr. Ålsrode mark. Sagen blev afvist.  

2 (2) 

1940 G224-6 Himmestrup 

gods 

5. juli 

1565 

Tingsvidne af Middelsom herredsting, Mdlxv torsdag efter 

Visitationis Mariæ, udstedt af herredsfoged Anders Eriksen i 

Bjerring m.fl., at Gregers Truidsen til Estrup fik vidne om noget 

ulovligt træhugst ved Broholm.  

3 (1) 

1941 G224-6 Himmestrup 

gods 

10. maj 

1582 

Vidne af Middelsom herred, Mdlxxxij torsdag før Jubilate, 

udstedt af herredsfoged Anders Andersen i Hjermind, m.fl., at  

Mandrup Parsberg fik vidne om en eg, som skulle stå i skellet 

mellem hans og Kirsten Pedersdatters jord. 

4 (3) 



Løbe
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1942 G224-6 Himmestrup 

gods 

30. dec. 

1582 

Mourids Stygge til Holbækgårds åbne brev om en forhandling 

mellem Gregers Ulfstand til Estrup, lensmand, og Christoffer 

Lykke til Buderupholm ang. Thistedlund samt Værum skov og 

mark, afgjort af to adelsmænd.   

0 

1943 G346-6 Mattrup gods 7. juni 

1563 

Tingsvidne af Vrads herred, Mdlxiij mandag trinitatis, udstedt 

af herredsfoged Gøde Eriksen m.fl., at fogeden på Mattrup 

havde efterlyst sandemændsbreve eller vidner om skel mellem 

Linderup, Nørskov, Aale og Mattrup marker.    

3 (0) 

1944 G346-6 Mattrup gods 22. april 

1560 

Tingsvidne af Vrads herred, Mdlx Quasimodogeniti mandag, 

udstedt af herredsfoged Gøde Eriksen m.fl., at fogeden på 

Mattrup på Ejler Hardenbergs vegne på tre ting udspurgte 

Kloborg sognemænd om hvem, der havde haft adkomst til at 

give Kloborg kirke noget jord.  

3 (3) 

1945 G346-6 Mattrup gods 7. okt. 

1560 

Tingsvidne af Vrads herred, Mdlx mandag efter Sct. Frans dag, 

udstedt af herredsfoged Gøde Eriksen, Poul Skriver  m.fl., at 

Ejler Hardenberg til Mattrup på tre ting havde udspurgte, om 

nogen havde pantebreve eller andre breve på den ejendom, som 

Kloborg bønder havde solgt ham. 

3 (0) 

1946 G346-6 Mattrup gods 22. april 

1560 

Tingsvidne af Vrads herred, Mdlx Quasimodogeniti mandag, 

udstedt af herredsfoged Gøde Eriksen i Bjerg, Poul Skriver  i 

Ejstrup m.fl., at Ejler Hardenberg til Mattrups foged spurgte  

Jørgen Christensen i ..strup, om han og hans far havde givet 

Kloborg kirke en otting jord i Gribstrup mark 

3 (2) 

1947 G410-1 Holmgård 

gods 

29. juni 

1584 

Tingsvidne af Skodborg herred, udstedt af herredsfoged 

Christen Madsen i Hyldgård, at Peder Skriver på Skodborggård 

fik vidne, at hans husbond Malte Jensen (Sehested) til 

Holmgård for hovedgæld fordelte de mænd, der havde gravet i 

Møborg hede. 

4 (4) 

1948 G410-1 Holmgård 

gods 

3. juli 

1587 

Tingsvidne af Skodborg herred, udstedt af herredsfoged 

Christen Madsen i Hyldgård og herredsskriver Peder Skriver i 

Søgård, at Malte Jensen (Sehested) til Holmgård, lensmand på 

Gudum Kloster, fik vidne om et marksyn på Møborg hede. 

4 (4) 

1949 G410-1 Holmgård 

gods 

28. dec. 

1591 

Peder Skriver i Hyldgård i Nissum kvitterer på egen og hustruen 

Anne Jensdatters vegne Malte Jensen (Sehested) til Holmgård 

for modtagelse af de sidste af de penge, som salig Jens 

Thamesen havde givet Karen Nielsdatter og hendes børn. 

1 (1) 

1950 G410-1 Holmgård 

gods 

19. sept. 

1575 

Tingsvidne af Skodborg herred, udstedt af herredsfoged 

Christen Madsen i Hyldgård og Peder Skriver i Søgård, at Malte 

Jensen (Sehested) til Holmgård efterlyste, om nogen havde del 

eller rettighed i 1 gård i Lem, 1 gård i Rom 2 gårde i Nørre 

Nissum, 1 gård i Gudum, 1 gård og 2 gadehuse i Nissum, 1 gård 

i Humlum.  

8 (8) 
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    ÆSKE 41  

1951 G410-1 Holmgård 

gods 

26. nov. 

1589 

Tingsvidne af Hjerm herred, udstedt af herredsfoged Jens 

Jørgensen i Risum, Thames Skriver m.fl., at Bodil Friisdatter til 

Lindtorp fik vidne, at en hedetofte mellem Lindtorp og Øster 

Hestbæk, som hun havde ladet pløje, vest og nord for Malte 

Jensen (Sehested) til Holmgårds jord, altid havde været brugt til 

Lindtorp. 

4 (3) 

1952 G410-1 Holmgård 

gods 

Før 1555 Sognepræst Jens Mortensen til Møborg og Nees samt 19 bønder 

fra Åbjerg, Torp, Amstrups brev om deres husbond Jens 

Sehested til Holmgårds enge ved Vestenå.  

20 

(0) 

1953 G463-1B Nørholm gods 29. marts 

1523 

Frederik 2., udvalgt konges brev, Mdlxxiij Dominica Palmarum, 

at Niels Clausen, indtil kongen igen kommer til landet, og der 

kan holdes retterting, må beholde den kronen tildømte ret i 

Nørholm voldsted, forborg, mølle og gårdsted, som Niels 

Clausen tidligere havde udlagt til kronens slot Lundenæs.   

1 (1) 

1954 G463-98 Nørholm gods 24. aug. 

1555 

Tingsvidne af Vester Horne herred, Mdlv lørdag Sct. 

Bartholomæi dag, udstedt af herredsfoged Jørgen Sørensen, at 

Thomas Stygge til Frøstrup ang. Søndersig bød sig i rette mod 

Niels Skoninger i Debel, der sagde, at velbyrdige Claus 

Sehested havde mistet nogle af sine breve.  

(4) 

1955 G463-98 Nørholm gods 10. april 

1559 

Sandemænd af Øster Horne herreds åbne brev, Mdlix mandag 

efter søndag Misericordia, at de var indkaldt til tinget af 

velbyrdige Thomas Stygge, at sværge om deres tov om en 

skovtofte til hans gård i Hodde. 

7 (0) 

1956 G463-98 Nørholm gods 17. nov. 

1572 

Sandemænd af Øster Horne herreds åbne brev Mdlxxij mandag 

før Sct. Mortens dag, at de har afstenet ager og eng til en gård i 

Hessel i Hodde som opkrævet af Thomas Stygge til Frøstrup. 

Meget velbevarede, flotte segl.  

12 

(12) 

1957 G464-18 Endrupholm 

gods 

7. april 

1543 

Tingsvidne af Malt herred, Mdxliij lørdag før Sct. Tiburtius dag,  

at ærlige dannemand Knud Pedersen i Holsted fik vidne at 

Anders Hansen i Endrup solgte sin gård. Medtaget, tolkning lidt 

usikker.  

3 (0) 

1958 G464-19 Endrupholm 

gods 

18. okt. 

1560 

Peder Krag, borger i Ribes åbne brev, at han med sin hustru 

Karens samtykke har solgt den lod, som hun arvede efter sine 

forældre i en bondegård i Rødekbæk, til Søren Jacobsen, borger 

i Ribe. Han forpligter sig til at komme til Skast herred og 

udstede skødet. 

1(1) 

1959 G464-19 Endrupholm 

gods 

29. juni 

1560 

Frans Ryom, borger i Ribes åbne brev, at han til sin svoger 

Søren Jacobsen, borger i Ribe, har solgt sin broderpart i 

bondegården Rødekbæk, som han arvede efter sine forældre. 

Han forpligter sig til at komme til Skast herred og udstede 

skødet.   

1(1) 

1960 G464-19 Endrupholm 

gods 

17. juli 

1568 

Tingsvidne af Malt herred, Mllxviij lørdag før Ketil 

Confesionis, udstedt af herredsfoged Jep Madsen i Holsted, Jens 

Skriver m.fl., at Jørgen Pedersen i Holsted fik vidne, at Jep 

Jensen i Tirslund vidnede om et stykke eng i sin egen sag. 

3 (0) 

1961 G464-19 Endrupholm 

gods 

10. nov. 

1568 

Laurids Poulsen, sognepræst til Føvling og Holsted, og en 

række bønder af Malt herreds vidne, Mdlxviij onsdag før 

Martini, om syn på en eng, som Peder Christensen og Søren 

Pedersen i Holsted havde opkrævet, og som Jep Jensen i 

Tirslund havde vidnet om. Usædvanligt flotte segl. 

13 

(13) 

1962 G464-19 Endrupholm 

gods 

3. sept. 

1569 

Tingsvidne af Malt herred, Mdlxix lørdag før Nativtatis Mariæ, 

udstedt af Jens Skriver i Askov, den dag tingholder, m.fl., at 

Peder Christensen i Holsted og hans medarvinger uretsmæssigt 

var frataget hø og græs fra en eng i Svinholt. 

4 (4) 

1963 G464-19 Endrupholm 

gods 

10. sept. 

1569 

Tingsvidne af Malt herred, Mdlxix lørdag efter Nativtatis 

Mariæ, udstedt af herredsfoged Jep Madsen i Holsted, Jens 

Skriver i Askov, at Peder Christensen i Holsted havde lyste ran 

over nogle, som havde slået græs og hø i Svinholt mark.    

4 (4) 
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1964 G464-19 Endrupholm 

gods 

28. april 

1571 

Dom af Viborg landsting. Rasing Skriver på Skodborghus havde 

stævnet P. Christensen i Holsted og medarvinger, der tilholdt 

sig en jord i Tirslund mark mellem Svinholt, Bækbølling og 

Stenderup, efter en lovhævd fra 1503 som Hans Thomisen i 

Holsted havde gjort på sit gods i Malt herred.  

2 (2) 

1965 G464-19 Endrupholm 

gods 

8. nov. 

1572 

Dom af Viborg landsting. Mourids Podebusk til Kørup havde 

stævnet tre bønder i Vong, ved Jost Ibsen i Øse, der tilholdt sig 

Ålbæk mølle. Bønderne beviste, at de ikke var selvejere, men 

havde fæstet af Erik (Lykke) til Skovgård, lensmand på 

Riberhus.  

3 (3) 

1966 G464-19 Endrupholm 

gods 

2. dec. 

1572 

Tingsvidne af Skast herred, Mdlxxij tirsdag efter Andreas 

apostolus, udstedt af herredsfoged Søren Hansen i Skast, at 

Morten Pedersen fik vidne om marskel mellem Vong, 

Gummesmark og Ravnsø.  

8 (8) 

1967 G464-19 Endrupholm 

gods 

17. nov. 

1573 

Dom af Viborg landsting. Mourids Podebusk til Kørup havde 

stævnet Erik Lykke til Skovgård, lensmand på Riberhus, ang. 

adkomst til en eng i Gummesmark og Ålbæk mølle, samt 

sandemændene, der havde udstedt en lovhævd herom.  

2 (2) 

1968 G464-19 Endrupholm 

gods 

10. feb. 

1573 

Palle Juel til Pallesbjerg, landsdommer i Viborg, stævner på 

begæring af Erik Lykke til Skovgård, lensmand på Riberhus, 

herredsmænd i Skast herred at møde på landstinget midfaste 

lørdag at udsige deres sandhed om Ålbæk mølle og om Vong 

mænds brug af Gummesmark. 

1 (0) 

1969 G464-19 Endrupholm 

gods 

17. feb. 

1573 

Dom af Skast herred, udstedt af herredsfoged Jørgen Eriksen i 

Allerup. Erik Lykke til Skovgård, lensmand på Riberhus, havde 

stævnet Mourids Podebusk til Kørup ang. en landstingsdom om 

kronens tjenere i Vongs fædrift i Gummesmark. 

1 (1) 

1970 G464-19 Endrupholm 

gods 

14. marts 

1573 

Dom af Viborg landsting. Mourids Podebusk til Kørup, 

lensmand på Tranekær, havde stævnet Erik Lykke til Skovgård, 

lensmand på Riberhus, ang. en dom fra Skast herred vedr. 

Ålbæk mølle og Gummesmark. Endvidere herredsfoged Jørgen 

Eriksen. Sagen blev opsat. 

2 (2) 

1971 G464-19 Endrupholm 

gods 

25. april 

1573 

Dom af Viborg landsting. Mourids Podebusk til Kørup, 

lensmand på Tranekær, havde stævnet Erik Lykke til Skovgård, 

lensmand på Riberhus, ang. en dom fra Skast herred vedr. 

Ålbæk mølle og Gummesmark. Endvidere herredsfoged Jørgen 

Eriksen. 

3 (2) 

1972 G464-19 Endrupholm 

gods 

1. maj 

1573 

Peder og Søren Nielsen i Tobøls åbne brev, at de er blevet enige 

med Søren Jacobsen, borgmester i Ribe, om deres årlige 

landgilde af Koldbæk. 

6 (0) 

1973 G464-19 Endrupholm 

gods 

26. sept. 

1573 

Dom af Viborg landsting. Erik Lykke til Skovgård, lensmand på 

Riberhus, havde stævnet Mads Sørensen i Stenderup og  med-

brødre for et vidne og syn, som de havde afsagt på Malt herred 

på foranledning af Peder Christensen i Holsted. Beskadiget. 

3 (2) 

1974 G464-19 Endrupholm 

gods 

26. okt. 

1577 

Tingsvidne af Malt herred, udstedt af herredsfoged Jep Madsen i 

Holdsted, at Peder Christensen i Holsted fik vidne vedr. noget 

jord ved Svinsholt. 

3 (3) 

1975 G464-19 Endrupholm 

gods 

15. nov. 

1578 

Tingsvidne af Skast herred, udstedt af herredsfoged Christen 

Nielsen i Enderup, at herredets delefoged Just Pedersen i Øse 

fordelte Jep Møller i Ålbæk mølle for en grøft, han havde gravet i 

Vong mark. 

3 (2) 

1976 G464-19 Endrupholm 

gods 

24. jan. 

1579 

Palle Juel til Strandet, landsdommer i Viborg, stævner på 

foranledning af bønder i Vong Mourids Podebusk til Kørup, 

lensmand på Tranekær, for en dom, han har fået over dem på 

landstinget, at møde på næste landsting.  

1 (1) 

1977 G464-19 Endrupholm 

gods 

14. marts 

1579 

Dom af Viborg landsting. Mænd af Vong i Skast herred havde 

stævnet Mourids Podebusk til Kørup, lensmand på Tranekær, 

for en dom, han havde fået over dem ang. noget gravning i 

Vong mark.  
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1978 G464-19 Endrupholm 

gods 

5. maj 

1579 

Tingsvidne af Skast herred, udstedt af herredsfoged Christen 

Nielsen i Enderup, at to mænd var for Korsbrødre gårds port og 

gav velbyrdige Mourids Podebusk varsel for sandemændstov 

mellem Vong mark og Ålbæk mølle.  

3 (2) 

1979 G464-19 Endrupholm 

gods 

2. nov. 

1579 

Krab og Anders Frandsen, salig Frans Klynes børn i Ribes 

fuldmagt til Anders Sørensen, borger i Ribe, til at gå i rette og 

oppebære en part i gården Koldbæk i Tobøl, som ligger til 

Føvling kirke, som de har arvet efter deres mor Sidsel 

Krabsdatter. 2 tegnede bomærker 

0 

1980 G464-19 Endrupholm 

gods 

5. marts 

1585 

Anders Sørensen Vedel, degn i Ribe Domkirke, gør vitterligt, at 

han på Holsted kirkes vegne steder og fæster Maren, salig Hans 

Svanings enke, tiende af Holsted kirke i Malt herred samt 

kirkens enge.  

1 (0) 

1981 G464-19 Endrupholm 

gods 

14. sept. 

1589 

Anders Sørensen Vedel, degn i Ribe Domkirke, gør vitterligt, at 

han på livstid har fæstet ærlig og velbyrdige mand Frans Poel til 

Stårup en eng, som Gertrud Sørens i Stårup havde i fæste. 

Meget flot segl. 

1 (1) 

1982 G464-20 Endrupholm 

gods 

26. feb. 

1582 

Christen Lange til Bramming, Christen Nielsen herredsfoged i 

Skast herred, Søren Jensen, herredsfoged i Gørding herred og 

Peder Hansen, delefoged i Skast herreds brev, at de har forligt 

Claus Skeel til Enderup(holm) og Hr. Morten Nielsen i Ravnsø 

om en eng kaldet Kirkeeng. 

5 (5 

1983 G464-20 Endrupholm 

gods 

1. aug. 

1603 

Bønder i Vong og Enderup m.v., deres vidne, efter en 

landstingsstævning fra velbyrdige Christen Vind, at nogle enge 

mellem Dybe Vad og Due Vad altid havde hørt til Enderup, og 

da Claus Skeel fik Endrupholm, holdt han graven og lod Dybe 

Vad og Due Vad indkaste. 

21 

(21)  

1984 G476-20 Bramminge 

gods 

23. okt. 

1599 

Tingsvidne af Skast herred, udstedt af herredsfoged Iver Hansen 

i Veldbæk m.fl., at Christen Vind fik vidne, at han forbød 

fiskeri på hans grund og ejendom.  

3 (3) 

1985 G476-20 Bramminge 

gods 

6. april 

1585 

Tingsvidne af Skast herred, udstedt af herredsfoged Iver Hansen 

i Veldbæk og sandemændene i Skast herred, at Jep Madsen i 

Vong på vegne af Claus Skeel fik Endrupholm forbød fiskeri på 

dennes grund og ejendom.  

4 (4) 

1986 G468-1 Vardho gods 4. aug. 

1562 

Tingsvidne af Skast herred, Mdlxij tirsdag før Laurentius, 

udstedt af herredsfoged Jørgen Eriksen i Allerup, at mester Hans 

Svaning i Ribe fik vidne om en eng i Enderup.   

4 (4) 

1987 G468-1 Vardho gods 6. juni 

1566 

Ove Skram til Vardhos brev, at han har gjort et forlig mellem 

hans tjenere i Gørding, at hvis nogen drev nogen slags hjord 

(over hans ejendom), da skulle de bøde en daler.   

1 (1) 

1988 G468-1 Vardho gods 22. juli 

1566 

Tingsvidne af Gørding herred, Mdlxvj mandag før Jacobi 

Apostl., udstedt af herredsfoged Jens Olufsen i Bramming, at 

Ove Skram til Vardho fik vidne, at en gård i Hessellund havde 

stået samme sted i 50 år 

4 (4) 

1989 G468-1 Vardho gods 5. aug. 

1566 

12 agerbønder i Gørding herreds åbne brev, at Ove Skram til 

Vardho og hans mor Karen Skovgård opkrævede dem til tov til 

en gård Hessellund, som Villads Jensen iboer. 

12 

(12) 

1990 G468-1 Vardho gods 3. maj 

1574 

Tingsvidne af Gørding herred, Mdlxxiiij mandag efter Philippi 

et Jacobi, udstedt af herredsfoged Jep Madsen i Høed og 

herredets sandemænd om syn på en mark ved Gørdinglund, som 

var lagt tværs over velbyrdige fru Karens jord. 

4 (0) 

1991 G468-1 Vardho gods 29. nov. 

1591 

Tingsvidne af Gørding herred, udstedt af herredsfoged Søren 

Jensen i Høed m.fl., at Jørgen Skram til Hammergård fik vidne, 

at han på vegne af Kirsten Skram til Vardho er forligt med 

ærlige og fornuftige mand Jørgen Poulsen i Tange om enge, 

som hendes tjenere i Gørding og Ilsted har brugt fra Arilds tid. 

4 (4) 

1992 G468-1 Vardho gods 18. jan. 

1591 

Christen Pedersen i Lovrup i Gjørding sogns åbne brev, at han 

har fæstet ærlige og velbyrdige mand Frans Poel til Stårup et 

hus i Lovrup. 

1 (1) 

 


