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Bidrag til Oplysning om den jydske Bonde
stands Vilkaar i Frederik II?8 Tid.
Ved Holger Fr. Rørdam.

Den danske Bondestands Vilkaar gjennem Tiderne er et
Emne, der — saa mange enkelte Bidrag der end ere ydede
til dets Oplysning — dog endnu i det store og hele venter
paa sin Historie. Men gjælder det i Almindelighed, at
Historieskriveren hor være billigtdømmende og upartisk, saa
ville disse Egenskaber i en fremtrædende Grad kræves ved
Behandlingen af dette Emne, ikke blot fordi Tilstandens
Misligheder ligge saa klart for Dagen, men ogsaa fordi den
i Slutningen af forrige Aarhundrede med Føje og med Frugt
rejste Agitation for Bondens Frigjørelse har indvirket mere
paa de historiske Fremstillinger, end maaske tjenligt er for
en alsidig og upartisk Bedømmelse af Forholdene. Man
studser uvilkaarlig, naar man — med hine traditionelle Frem
stillinger i Minde — i en nys udkommen Undersøgelse om
den fynske Landbostands Vilkaar i Slutningen af Adelsvældens
Tid møder den Bemærkning, at den fynske Bonde »i økono
misk Henseende var forholdsvis ulige heldigere stillet end
Adelen«, og naar man finder dette hensat ikke som en løs
Paastand, men søm Resultat af omfattende Granskning af
hidtil saa godt som ubenyttede Kilder1). Man kommer til
’) S. Jørgensen, Bidrag til Bedømmelse af den fynske Landbostands
Vilkaar før, under og efter Svenskekrigen 1657—60, forsaavidt Ny
borg Len angaar (Hist. Tidsskr. 4. R. V, 226).
7
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at spørge: men er det da ikke sandt, hvad vi saa tidt have
hørt om den Trældom, hvori Bonden sukkede under Herremændenes haarde Regimente? Her maa en grundig og upar
tisk Historieforskning give Svaret. — Hvorom alting er, saa
gjælder det om, at vi hverken faa et Tendensskrift, der skal
besmykke Fortidens sociale Synder, ej heller en Sortkridts
tegning, der ikke kan være til Glæde for nogen — det skulde
da være for saadanne, som ville bilde Folk ind, at Træhesten
og den spanske Kappe med det første skulle tages i Brug
igjen —; men derimod at vi faa en saadan Fremstilling af
Emnet,, der, ved Siden af de desværre kun altfor talrige Vid
nesbyrd om Bondens Underkuelse, iltkfe glemmer at fremhæve

de humane Lovbestemmelser, som dog ogsaa tindes, og de
Forhold, der i Livet mildnede Lovens Strenghed, ligesom det
bøl’ erindres, at hvad der fandt Sted i vort Fædreland, ikke
var noget enestaaende, men at andre Landes Historie frem
byde endnu mørkere Billeder. Og endelig bør den talende
Kjendsgjerhing, som vi daglig have for Øje i den, som et
Hele betragtet, saa hæderlige danske Bondestand, mindst af
alle overses; thi det staar dog vel fast, at Træet maa arte
efter Roden.
Dette er her bemærket, ikke fordi jeg agter at melde
mig som Bondestandens Historieskriver, men som Indledning
til nogle Kongebreve Landboforholdene vedkommende, jeg er
stødt paa ved at gjennemgaa de jydske Tegneiser og Registre
fra Frederik H.’s Tid, og om hvilke jeg antog, at de maaske
kunde være til Nytte, om nogen ønskede at gjøre et dybere
Studium af dette vigtige Emne.
Af de nedenfor meddelte Aktstykker henledes Opmærk
somheden især paa Nr. 1 og paa Nr. 12, 14, 18. Det første
handler om en oprørsk Bevægelse i Hanherred 1573 under
Anførsel af en vis Mads Bigum, angaaende hvilken det var
interessant at have nærmere Efterretninger. De tre andre
nævnte Stykker vedrøre Uroligheder, om end af en mindre
truende Karakter, i Koldinghus Len i Anledning af den i
længere Tid forsøgte, men dog tilsidst opgivne Gjennemførelse
af Kong Frederik EL’s Plan om at gjøre alle Kronens Fæstegaarde i dette Len lige i Brugning«, hvilken Plan atter
staar i Forbindelse med Kongens Bestræbelser for at samle
en kompakt Masse af Krongods i denne Del af Landet,

di

hvorom interessante Oplysninger foreligge i Dr. O. NiAseHH
Afhandling om de forhenværende Herregaarde i Koldingegnen (se dette Tidsskrifts 6te B., S. 1 ff.).

1.

Brev til Henrik Gyldenstjerne, saa lydendes som følger.
Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vider, at som dtf
lader give tilkjende, at nogle af vore og Kronens Bønder
udi Hanherred dennem skulle have forbundet tilsammen
Ville forringe en Part af den Skyld og aarligé Landgilde,
som de pleje og pligtige ere til os Og Kronen at udgive o<
udi Jordebøgerne findes at være indskrevet; besønderligeff
skal der være en ved Navn Mads Bigdm, som siadant haver
anrettet og sig understander de andre med sig at bevæg#
til Ulydighed; hvorfor du hannem haver kaldet til Herreds*
ting og Landsting, og der forskrevet Domme ilttod hatmenl,
ikke alene for den Sag, men og for andre Sagér, hvor Udi*
han findes skyldig, som Dommene, derom er Udgivet, for
melder. Og efterdi du beklager, al han nu trter og und
siger dig og dine Fogeder og Tjenere med Brand og udi
andre Maade: da bede vi dig og ville, at du lader gribe og
hægte forskrevne Mads Bigum, og dersom du ikke kan fange
nøjagtig og noksom Borgen for hannem, at du- da holder
hannem fængsligen tilstede, saa længe du hannem videre med
Retten lader forfølge, og tager endelig Dom for dig, hvad
hans Straf for saadan Oprør og Ulydighed og anden hans
Forseelse bør at være. Dermed sker vor Vilje og Befaling.
Actum Dronningborg den 30. Aprilis Anno 1573.
Jydske Tegneiser.

I, 67—68.

2.
Vi Frederik etc. Hilse eder alle vore Undersaatter,
Bønder og menige Almue, ihvem som helst I tjene, eller til
høre, som bygge og bo over alt N. N., med Gud og vor
Naade. Vider, at vi ere komne udi Forfaring, hvorledes at
7»
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en stor Part af eder skulde holde mange Hunde, som udløbe
paa Skovene og udi Marken og forjager og ødelægger Dyrene,
der til med gjøre eder selv indbyrdes Skade paa Faar, Lam
og andet Smaakvæg. Da efter slig Lejlighed ville vi det saa
alvorligen holdet have, at ingen af eder efter denne Dag skal
holde mere end een Hund udi sin Gaard, og samme Hund
skal det ene fremmer Ben være afhugget oven for Knæet.
Fordrister sig nogen til herimod at holde flere Hunde end
een, og det befindes, at samme Hund, som hannem forlovet
er at holde, ikke er lemmet, som forskrevet Staar, da skal
han have forbrudt til os en god færdig Staldoxe, saa ofte han
her udi findes brødig og forsømmelig, om det er vor og Kro
nens Bonde; tjener han og nogen af Adelen eller andre, da
skal han i lige Maade til sit Herskab være forfalden en fær
dig Staldoxe. Og ville vi strængeligen have budet og befalet
yor Lensmand her paa Slottet, at han hermed lader have
god flittig og grandgivelig Opseende, saa at dette fast og
ubrødelig holdes, og med ingen ser igjennem Fingre, saa fremt
han ikke vil stande os derfor til Rette, om hans Forsømmelse
her udi findes. Hvor efter sig hver kan vide at rette og
forholde. Actum Koldinghus den 1. Octobris 1573.
Jydske Tegneiser. I, 105—6. Jfr. Nyerup, Skildringer af Til
standen i D.anmark og Norge i ældre og nyere Tid. I, 384. Brevet
udstedtes 17de Dcbr. 1577 for Beboerne af Bornholm (Hitbertz, Aktst.
oin Bornholm, S. 476—7). Den 13de Marts 1579 indskærpedes det
»Kronens Bønder og menige Almue« i Koldinghus og Skanderborg Len
(Ji Tegn. II, 30), og et lignende Mandat udgik 7de September 1683
til Beboerne af H^derslevhus Len (J. Reg. 3, 551).

3.

Mandrup Parsberg1) fik Brev, saa lydendes ut sequitur.
Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vider, eftersom vore
og Kronens Bønder og Tjenere udi Leno2) Sogn, udi Laven
og Horup Byer, underdanigst for os haver beklaget den store
Skade dennem af Dyr tilføjes, som opæde deres Korn, hvoraf
l) Lensmand paa Silkeborg (se Hubertz, Aktstykker til Bornholms Hi9t.
II, 472-3).
s) D. e. Linaa, og ikke Lem, som Nyerups Skildringer I, 384, har.

93
de skal være saa forarmede, at en Part rester med derée
Landgilde og kunne det ikke afstedkomme. Da hvis slig
deres Vilkaar og Lejlighed er dig bevidst , bede vi dig og
ville, at du dennem derfor lader kvit for deres Landgilde,
de indtil denne Dag rester med og tilbagestaar, og dennem
derfor lader udskrive. Dermed sker vor Vilje. Actum Kjøbenhavn den 14. Decembris Anno 1577.
Jydske Tegneiser.

I, 251.

4.

Brev tU Lavrits Skram1), saa lydendes.
Vi Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vider, efter som
vi komme udi Forfaring, der udi Koldinghus Len allevegne
saa vel som andensteds her udi Riget en hel Hob løst Folk
og Selskab at omdrage paa Landsbyerne, som ikke have
anden Idræt, end at de besvære Bønderne og bruge anden
Modvillighed, hvilke som give dennem ud for Kjeltringe,
at sligt kan have noget Skin: da efterdi vi have tilbetroet
dig at være vor Lensmand sammesteds, bede vi dig og ville,
at du lader have et godt Opseende allevegne udi Lenet med
sligt løst Folk, hvor de komme, saa at der forfares, hvad
Besked de have med at fare, og hvis du nogle kunde betræde,
som ikke have andet paa Landsbyerne at bestille, end ere
uddragne at besvære Almuen, at du dennem lader straffe,
som vedbøi-. Dermed sker vor Vilje og Befaling. Actum
Ganløse den 24. Decembris Anno 1577.
Jydske Tegneiser.

I, 255.

5.
Brev til Lavrits Skram, saa lydendes.

Vi Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom
vi komme udi Forfaring, at Bønderne, som høste, pløje og
arbejde her til Slottet og vor Ladegaard, ikke spises, og det
at være aflagt udi højbaarne Fyrstindes vor kjære Fru Mo’) Lavrits Skram til Hastrup var Lensmand paa Koldinghus.
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£*rs Tid: da efterdi det andensteds saa holdes, at de fanger
gt Maaltid Mad om Dagen af Kjød, Sild, Kaal, Velling og
guden gemen Spise, og det i lige Maade tilforn haver været
Skik her, hede vi dig og ville, at du er fortænkt udi, her
efter, naar de enten skulle pløje, liøste eller gjøre andet Ar
kade her Jål Slottet eller vor Ladegaard, at du giver dennem
et Maaltid Mad om Dggen, rammendes derudinden vort Gavn
og Bedste, som vi dig tiltror, og at du samme Udspisning
fører til Regnskab. Dermed sker vor Vilje. Actum Koldinghus den 28. Junii 1578.
Jydske Tegneiser. I, 278. Det meste af dette Brev er tidligere
meddelt i Nyerups Skildringer af Tilstanden i Danmark og Norge i
ældre og nyere Tid. I, 377.

6.

ÆWfc Lunge fik Brev, at Kgl. Majestæt selv vil letale og
tilfredsstille Bønderne paa tre jordegne Bøndergaarde
boendes ere.

Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at eftersom os
elsk. Brik Lunge til Stougaard, vor Mand og Tjener, efter
vor Begjæring for Magelaug og evig Ejendom underdanigst
haver bevilget og udlagt til os og Kronen af hans Arvegods
tvende Gaarde her udi Nørrejylland liggendes, den ene udi
Vrads Herred; udi Them Sogn udi Vorret By, Peder Severensen og Elle Peers ibor, og den anden udi Jerløf Herred
Udi Vurke liggendes, Bennidt Pedersen ibor; og vi derimod
til Vederlag have naadigst udlagt hannem og hans Arvinger
vor og Kronens Rettighed og Herlighed udi tre jordegne
Bøndergaarde her udi Nørrejylland liggendes: den første udi
Torrild Herred udi Bresten Sogn udi Søskov, Terkel Severensen, Sevren Terkelsen og Niels Severensen ibor, og de
andre to udi Nørrevongs Herred udi Nykirke Sogn, kaldes
Sønder-Kullemorten, den ene Hans Isaksen, Christen Nielsen
og Terkel Nielsen ibor, og .den anden Peder Christensen,
Anders Nielsen, Peder Nielsen og Peder Hansen ibor, efter
de Mageskiftebreves Lydelse, paa begge Sider derom er ud
gangen: da have vi af vor synderlig Gunst og Naade be
vilget, lovet og tilsagt, og nu med dette vort aabne Brev
bevilge, love og tilsige at ville og skulle med det allerførste
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selv paa vor egen Bekostning betale og tilfredsstille Bøn
derne paa for“® tre jordegne Bøndergaarde boendes for Ejen
dommen og deres Bønderrettighed udi for“« tre Gaarde, efter
som for“® Erik Lunge med Bønderne om Kjøbet derpaa kan
forhandle og til ens vorde. Og dersom han ikke kan paa
vore Vegne derom med dennem komme til Ende og om Kjø
bet blive ens, ville vi selv derom lade handle med dennem
og siden derfor stille dennem tilfreds og forskaffe hannem
derpaa Bøndernes endelige Skjøde, saa det skal blive hannem
udi alle Maade uden Skade, og for“« Erik Lunge og hans
Arvinger for“® Gaarde og Gods med al deres Ejendomme,
Herlighed, Rente og rette Tilliggelse, intet undtaget udi
nogen Maade, derefter at have, nyde, bruge og beholde for
evindelig Ejendom, og os og Kronen saa vel som Bønderne
efter denne Dag aldeles ingen Ret eller Rettighed der til
eller udi at have udi nogen Maade. Actum Silkeborg den
2. Dag Septembris Aar 1578.
Jydske Registre Nr. 2, Fol. 181. — I et senere Brev (dot. 22.
Novbr. 1578) gjer Kongen vitterligt, at han har tilsagt Erik Lunge
IV» Tusinde Daler til derfor at kjebe bemeldte jordegne Bøndergaarde.

7.

Christen Munk fik Brev menige Kronens Bønder udi Had$
Herred anrørendes, ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at menige vore
og Kronens Bønder og Tjenere udi Hads Herred underdanigst
til os haver suppliceret og tilkjendegivet, hvorledes de tilforn
haver givet 7» Daler for hvert Brændesvin aarligen, naar
ikke var Olden, og du nu paa vore Vegne ikke skal ville
tage Penge for samme Svin, men at du maa beholde hos
dennem forskrevne Brændesvin, til Olden er, saa de derover
bliver mange Svin skyldige; og naar de paa een Gang den
nem samtligen skulle udgive, bliver det dennem besværligt.
Desligeste haver de for os ladet berette, hvorledes at de nu
besværes med at tærske, hvilket ikke af Arildstid haver været
sædvanligt, og derover maa forsømme deres egen Pløjning,
Avl og Bjering, eftersom du af deres hosliggende Supplikats ydermere kan forfare. Thi bede vi og ville, at du dig
herudinden forholder, eftersom af Arildstid dermed holdet er,
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og herefter lader dennem fornøje dig med Penge for Brænde
svin, naar ikke er Olden, saa vel som og for hvis Brændesvin,
som de til dette Aar ere dig skyldige, derfor i lige Maade
annammer Penge. Desligeste, om det ikke haver været sæd
vanligt, at de her til haver torsket udi Slotsladen, at de ikke
heller dermed besværes. Dermed sker vor Vilje og Befaling.
Actum Skanderborg den 13. Septembris 1578.
Jydske Tegnelger. 1,316. (Jfr. Nyerups Skildringer. 1,377—8).
— 1 et senere Brev (dat. 27. Novbr. 1579) gjør Kongen vitterligt, at
da Bønderne i Vester Herred og Vester Herreds Birk under Riberbus
Len klagede over, at de besværedes med Penge at udgive for deres
Brændesvin, naar der ikke var Olden, saa tilstodes det dem i saadanne
Aar at give »tre Ort af en Daler« istedenfor Brændesvin (J. Reg.).

8.
Lavrits Skram fik Brev Josva von Qvalen anrørendes,
saa lydendes.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom du
underdanigst lader give tilkjende, hvorledes at de Bønder, vi
der udi Lenet have til Magelaug bekommet af os elsk. Josva
von Qvalen, skulle staa tilbage med en Summa Penge, som
beløber sig 163 Daler, og med en Oxe, som de skulde til
Indfæstning have udgivet til hannem, den Tid han hk samme
Gods med hans Hustru *): begjærendes at vide, om du samme
Summa Penge og Oxe paa vore Vegne skulde hannem lade
fornøje efter den Besked, du tilforn haver fanget om saa meget
vist og uvist at lade hannem fornøje, som er oppebaaret af
Godset, siden vi flnge det, og til det er gjort til Ende med
hannem; eller og om Bønderne selv skulde hannem derfor
tilfredsstille. Da efterdi saadan ny Indfestning det synes
fast ubilligt at Bønder, som tilforn have stedt, skulde atter
stede, naar de bekomme nyt Herskab; vi ikke heller have
oppebaaret den Indfæstning: bede vi dig og ville, at du
samme Summa Penge og Oxe ikke lader fornøje hannem,
ikke heller tilsteder, at den af Bønderne uddeles2); men hvis
l) Her er Tale om Oksviggaard i Hajen Sogn (9e Saml. til Jydsk Hist.
og Topografi. VI, 22).
,£) D. e. inddrives ved retsligt §øgsmaal (»Dele«).
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da videre derom besøges,' siger hannem, at han saadanUbillighed ikke vil lade hos sig befinde. Dermed etc. Actufii
Frederiksborg den 12. Aprilis Aar 1579.
Jydske Tegneiser. II, 52.

9.
Henrik Below1) fik Brev, Staffen BiM udi Leerskov
anrørendes, ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at endog vi ikke
ere til Sinds efter denne Dag at kjøbe noget selvegent Bonde
gods, have vi dog ligevel bevilget at ville lade give denne
Brevviser, Staffen Bull i Leerskov, for sin Bondeejendom udi
for“® Leerskov og Egholt 300 Daler og 10 Alen Engelsk,
efter som vi tilforn derom blev forenet med hannem, da vi
vare udi Koldinghus Len. Thi bede vi dig og ville, at du
med det første tager Skjøde og nøjagtig Forvaring af for“*
Staffen Bull paa for“* sin Bondeejendom udi for“* Leerskov
og Egholt, og derfor lader fornøje hannem paa vore Vegne
for“* 300 Daler og 10 Alen Engelst, og siden lader indskrive
samme Gaard i Jordebogen for en ufri Gaard, med de Vilkaar han er solgt. Dermed sker vor Vilje. Befalendes dig
Gud. Skrevet udi Todbjerg den 4. Dag Decembris Aar 1579.
Jydske Tegneiser.

II, 118.

10.

Henrik Below fik Brev, lydendes ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom du
underdanigst lader give tilkjende, hvorledes at jordegne Bøn
der her udi Koldinghus Len beklager, at endog en af dennem sidder for Gaarden og Jordskyld og Tynge, skulle lige
vel de andre, som ere Medarvinger, besværes med Husbond
hold, hvilket af gammel Tid ikke haver været sædvanligt,
men den udi Morten Svendsens8) Tid at skulle være paa’) Lensmand paa Koldinghus.
*) Om denne forhenværende Lensmand paa Koldinghus se O, Nielsen,
Hist. Efterretn. om Malt Herred, S. 61 f. Hans Død (16de Fe
bruar 1674) omtales i de af mig udgivne Hist. Kildeskrifter. I, 565.

kommen. Da saa fremt du kunde forfare og udspørge, saadont ikke at være brugeligt udi andre Len, og at det dennem
saa nyligen er paalagt, ville vi dennem dermed naadigst have
forskaanet, dog at naar den, som Hovedmanden tor Godset
er, skal indskrives udi Jordebogen, skal han til en Bekjendelse give os en Daler eller tre Tønder Havre, og de andre,
som have Lod og Del derudi, ikke at skulle med nogen anden
Husbondhold besværes. Bedendes derfor og ville, at du
derom forfarer Lejligheden og siden der efter dig forholder.
Dermed etc. Actum Koldinghus den 2. Dag Februarii Aar 1580.
Jydske Tegneiser.

n, 139.

11.
Kgl. Maj-s Brev udganget, at hvilke jordegne Bønder i Kol
dinghus Len ville godvilligen afstaa deres jordegne Bøndergaarde, skal Lensmanden have Fuldmagt at lade omsætte
deres Gaarde for temmelig Skyld og Landgilde.

Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at eftersom vi
komme udi Forfaring, at her skal være en stor Hob jord
egne Bønder udi Koldinghus Len, som dennem beklage, meget
højere at være forskyldet til os og Kronen, end deres Gaardes Ejendomme kan taale: da dersom samme jordegne Bøn
der, som dennem udi saa Maade finde brøstholdne, til os og
Kronen for“® deres Bønderejendomme og Rettighed godvilli
gen ville afstaa, have vi naadigst bevilget, at samme deres
aarlige Kroneskyld skal maa afsættesl), hvorom de skal maa
besøge vor Lensmand her paa vort Slot Koldinghus, os elsk.
Henrik Below, vor Mand og Tjener, og da skal han tage
til sig Herredsfogden udi det Herred, Gaarden liggendes er,
og uvildige Dannemænd, og siden taxere og sætte Gaardens
Ejendom for en tilbørlig og temmelig Skyld og Landgilde,
eftersom den kan taale, hvorfor han dennem udi Slottets
Jordebog skal lade indskrive; og skulle samme Bønder siden
ikke ydermere besværes med Skat ellei’ i andre Maade, end
som andre Kronetjenere, der ikke have selv frit jordeget
Gods. Bedendes og bydendes forn« vor Lensmand, at naar
l) D. e. nedsætte«.

«9
nogen jordegne Bønder her udi Koldinghus Len hannem paa
vore Vegne besøge, som deres Bønderejendomme og Rettig
hed, efter de Vilkaar forskrevet staar, ville afstaa og os og
Kronen opdrage1), at han da med Herredsfogden og uvildige
Mænd samme deres Gaardes Ejendomme taxerer og sætter
for en skjellig Skyld og Landgilde, og eftersom billigt og
ret kan være, og dennem derfor udi Jordebogen indskriver,
og dennem siden forn® Gaarde med slig Frihed, som for
skrevet staar, lader nyde og beholde. Dermed sker vor Vilje
og Befaling. Actum Koldinghus den 1. Aprilis Aar 1580.
Jydske Registre Nr. 3, Fol. 96.

12.

Kgl. Maj.s Brev adganget, at Lensmanden paa Koldinghus
skal lade forordne, at hvor nogen Bønder, som bo adi By
sammen, give ens Landgilde og flike have lige meget at brage,
skal Ejendommen dennem imellem skiftes.

Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at eftersom en
Part vore og Kronens Bønder og Tjenere udi Koldinghus
Len boendes tit og ofte have dennem imod os selv saa vel
som og imod vor Lensmand sammesteds beklaget, hvorledes
at der findes mangesteds Bønder, som bo udi By tilsammen,
at somme af dennem have fast mere Ejendom at bruge til
deres Gaarde end de andre, og de, som mindre have samme
steds, give mere Landgilde og maa ligevel holde ens Tynge
ved dennem, som mere haver. Der over sig stor Urigtighed,
Tvist og Irringe imellem Bønderne foraarsages, idet meste
Part formener dennem derudinden at ske for kort. Begjærendes derfor, at imellem dennem maatte gjøres nogen Lig
ning, at det kunde gaa ligeligen og ret til. Da efter slig
Lejlighed, og efter at det vilde give megen Vidtløftighed,
Trætte, Skade og Fordærv Bønderne imellem, dersom hermed
efter Loven med Rebning skulde fremfares, have vi for godt
anset og nu hermed befalet og Fuldmagt givet os elsk. Henrik
Below, vor Mand, Tjener og Embedsmand paa vor Slot Kol
dinghus, at hvor det ske kan med fleste Bønders Bevilling
*) D. e. overdrage.
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og Samtykke tilsammen udi By boendes, maa og skal han
paa vore Vegne med gode forstandige og uvildige Dannemænd det saa handle og forordne, at den ene bekommer saa
megen Ejendom som den anden, og at Gaardene gjøres alle
lige gode paa Brugning. Desligeste at deres aarlige Land
gilde og Skyld bliver ens, som udi By tilsammen bo; dog at
os og Kronen intet dermed afgaar, men at af al Byen gives
herefter saa megen Skyld og Landgilde aarligen, som til des
deraf gangen er, dog dermed imellem dennem alle ligeligen
forordnes. Og skulle , hvor nogle faa udi en By herimod
findes, den ringere Part ikke hindre det, som de fleste be
vilge og samtykke. Og udi hvilke af Byerne sligt ikke kan
ske med fleste Bøndernes egen Bevilling, da skulle forne vor
Lensmand deres Lejlighed antage os at tilkjendegive, og
Bønderne sammesteds give og gjøre, eftersom de til des givet
haver, til vi videre derudinden forordne. Bedendes og byden
des menige Bønder og Tjenere udi Koldinghus Len, at I
herudinden lader eder hørsomme og godvillige befinde, og udi
det, som findes sømmeligt, tilbørligt og billigt, eder ikke
besværer udi nogen Maade. Actum Frederiksborg den 29.
Septembris Aar 1581.
Jydske Registre Nr. 3, Pol. 326—7.

13.

Kgl. Majs Brev udganget til alle Kronens Tjenere udi Onsild
Herred, som ligge og tjene til Mariager Kloster, at de herefter
skulle gjøre lianstog og være udi Nævn med andre
Kronens Tjenere.
Vi Frederik etc. Hilse eder alle, vore og Kronens Bøn
der og Tjenere udi Onsild Herred, som ligge og tjene til
Mariager Kloster, evindeligen med Gud og vor Naade. Vider,
at vi komme udi Forfaring, at I skulle ville holde eder fri
for Ranstog og andre Tog at gjøre, eller at være udi Nævn
med andre vore og Kronens Bønder og Tjenere der udi
Herredet til vort Slot Dronningborg liggendes. Da byde vi
eder alle og hver særdeles hermed strængeligen befale, at I
retter eder efter herefter saa vel som vore og Kronens Bøn
der og Tjenere til Dronningborg liggendes at gjøre Ranstog
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og andre Tog, saa og at være udi Nævn, naar I derom
lovligen bliver tilnævnt og kaldet; saa fremt nogen herudinden findes uhersom, I da ikke derfor ville straffes som ved
bør. Herefter I eder kunne vide at forholde. Ladendes det
ingenlunde. Actum Kjebenhavn den 21. Junii Aar 1582.
'

Jydske Registre Nr. 3, Fol. 398.

14.
Kgl. Maj.s aabne Brev udganget om Jævning, som skal ske
udi Koldinghus Len, at alle Gaarde, som ligge udi Bg sam
men, skal gjøres lige gode paa Ejendom og Skyld.
Vi Frederik etc. Gjøre vitterligt, at eftersom vi have
for godt anset, at alle vore og Kronens Bønder og Tjenere
her udi Koldinghus Len, som sidde for fuld Redsels Gaarde
og bo udi By tilsammen, dennem deres Gaardes Ejendomme
og Skyld skulde sættes og gjøres ens lige, og derom tilforn
ladet vort aabne Brev ttdgaa: og forfare, at dermed ikke
endnu skal hos alle være efterkommet, efterfdi] at nogle der
imod skal findes stutzige og modvillige. Da efterdi at Bøn
der og Tjenere udi for“« Koldinghus Len os og Kronen til
hører, og derfor os frit er efter vor naadigste Behag derom
at forordne, eftersom det kan være ligeligt, og den ene saa
vel som den anden til Bestand; og efterdi alle skulle gjøre
lige Tynge og Tjeneste med Ægt og Arbejde, have vi for
billigt agtet, at de have hver lige Ejendomme, Brug og
Bjering. Hvorfor vi have befalet og Fuldmagt givet, og
nu med dette vort aabne Brev befale og Fuldmagt give os
elsk. Henrik Below, vor Mand, Raad og Embedsmand paa
vort Slot Koldinghus, at han uden videre Forhaling skal
foretage at lade gjøre slig Jævning imellem vore og Kronens
Tjenere, og dertil at skulle tage uvildige Dannemænd at lade
forfare alle Gaardes Ejendomme og Tilliggelse, og dennem
at lade omsætte og forordne til hver tilsammen udi Byer
lige meget Ejendom og Brugning, og taxere dennem alle for
lige Landgilde, saa at som de alle udi Tynge og Besværing
ere lige, de ogsaa udi Skyld og Landgilde og paa Ejendom
og Brugning maa blive og være lige. Og hvis nogen derudi
haver sig at besvære for sin Stedsmaal, som han kan have
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udgivet, da ville vi det derom saa have forordnet, at de
samme uvildige Dannemænd, som om Gaardeas Lejlighed
forfare, skulle og sige derpaa, hvad den eller de, som be
komme noget af nogen andeb Gaards Ejendom sig til For
bedring, skulle derimod igjen give de andre, som mister af
den Ejendom, de havde, udi den Stedsmaal, de derpaa havde
udgivet, hvilket de siden skulle være forpligtet at fornøje
efter samme Dannemænds sige. Hvor ogsaa Lejligheden sig
saa begiver udi samme Ligning og Jævning, at nogen jord
egen Bondes Ejendom eller af nogen Præstegaards Tilliggelse
skulde tilskiftes og udi bemeldte Jævning i nogen Maade
udlægges, da skulle de Mænd, som derpaa bliver forordnet,
strax paa andre Steder af samme Bys Ejendom udlægge til
samme jordegne Bonde eller Præstegaard saa megen Ejendom,
som han mister, saa forne Jævning bliver for den Skyld
uforhindret. Vi ville dog hermed ikke have ment eller for
standen nogen Bol eller Bolsmænd, at de skulle stedes til
nogen slig Jævning med Gaarde, men de at blive her efter
som af Arilds Tid. Thi bede vi og byde alle vore og Kro
nens Bønder og Tjenere, som sidde for fuld Redsels Gaarde
her udi Koldinghus Lenj at de dennem til slig Ligning og
Jævning lader villig findes. Dersom sig og nogen imod denne
vor Forordning modvillig skikkendes og forholdendes vorder,
da skal det være vor Lensmand hermed befalet paa vore
Vegne om dens Gaards Lignelse at forordne, eftersom Lej
ligheden tordrer, og den at forse sig paa andre Steder, hvor
hannem lyster. Bydendes og befalendes forne vor Lensmand
denne Befaling og Forordning med det første uden Forhaling
at efterkomme og fuldgjøre. Ladendes det ingenlunde. Actum Nygaard den 16. Octobris 1582.
Jydske Segistre Nr. 3, Fol, 427.

15.
Htf'enige Undersaatter udi Rye finge Brev at maa vcere forskåanet for Landgilde saa og for Ægt og Arbejde til Paaske
over et Aar, naar man skriver 84, med saadanne Vitkaar
og Besked, som efterfølger.

Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at efter vi for
fare og selv sat og fornummet have, hvorledes vore Under-
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saatter udi Rye af deres egen Efterladenhed og Forsømmelse
meget skulle forarges fra den Stand, det udi samme Rye
tilforn været haver, baade med Huse og Bygning og med
Husholdning, saa at deres Huse og Gaarde forfalde og ikke
ved tilhørlig Hævd og Bygning holdes, at vore Hofsinder
eller andre vore medhavendes Folk og Tjenere, naar vi did
hænde at komme, ikke kunne bekomme Værelse eller Stald
rum, heller med Underholdning kunne blive saa forsørget for
deres tilbørlig Betaling, som det sig burde; og eftersom vi
sligt billigen have til Sinde ført at ville have ved de Middel
forekommet, dermed vort og Kronens Gods for saadanne
nogle deres Uduelighed og Forsømmelse skulde forødes og
fordærves: da ere vi ligevel til Sinds vorden, endnu paa
nogen Tid Lejligheden med forne vore Undersaatter at anse
og at forsøge, om de af Gode ville lade dennem derhen be
væge baade til deres egen Nødtørft, Gavn og Bedste, og til
vort og Kronens Godses Forbedring, de paa boendes ere»
dennem at beflitte. Og efter den Lejlighed og naadigst Be
tænkende, paa det forne vore Undersaatter udi for“* Rye maa
vor naadigste Mening fornemme og derefter foretage med
ydermere Flid at bygge, nære og bjerge dennem: da have
vi af vor synderlig Gunst og Naade undt, bevilget og tilladt,
og nu med dette vort aabne Brev unde, bevilge og tillade,
at forne vore Undersaatter udi Rye maa og skulle være og
blive kvit, fri og forskaanet for Landgilde saa og for Ægt
og Arbejde fra denne Dag til Paaske førstkommendes over
et Aar, naar man skriver efter Christi Fødsel 84. Og efter
at vi udi saa Maade dennem benaadiget [og] aldeles er udi
den naadigste Forhaabning, at de deraf skulle forbedres og
desbedre komme til Bygning, Næring og Bjering, da skulle
de herimod være forpligtet alle og hver deres Gaarde inden
forne Tid, Paaske næstkommendes over et Aar, at bygge og
forbedre, at de udi alle Maader kunne være ustraffelige; og
skulle de dennem derefter ved god Hævd og Magt holde, og
efter for"« Tid forløben er, aarligen til gode Rede udgive og
fornøje den aarlige Landgilde, som hver pligtig er. Og skal
vor Lensmand lade tage uvildigt Syn til hver Gaard, at lade
forfare, hvad Brøst som findes, og derefter forelægge og
foreholde dennem denne vor alvorlige Mening og Vilje at
have udi Agt og efterkomme, og siden efterhaanden have
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derned Indseende, som det sig bor. Og dersom nogen be
findes efter for“* Tid forgangen ikke at have bygt og for
bedret deres Gaarde, saa at paa dennem da er noget bygfældigt og lasteligt, eller og nogen efter samme Tid deres
Gaarde ikke ved god Hævd og Magt holde, saa de blive ved
god Bygning og ustraffelige, da skal for"4 vor Lensmand
Fuldmagt have, den i saa Maade findes forsømmelig uden
videre Lovmaal eller Modsigelse strax at afsætte fra sin
Gaard eller Bolig, og siden samme Gaard eller Bolig paa
vore Vegne stede og fæste til en anden , som duelig er og
den vil bygge, forbedre og ved god Hævd og Magt holde og
i rette Tide vil udgive og fornøje hvis Rettighed os og Kro
nen deraf bør. Herefter sig vor Lensmand her paa vort
Slot Skanderborg, saa og for“* vore og Kronens Tjenere udi
Rye udi alle Maade ville og skulle vide at rette og forholde,
vor Lensmand, saa fremt han ikke vil stande os derfore til
Rette, og for“* vore Undersaatter udi Rye under den Pligt,
forskrevet staar. Actum Skanderborg den 26. Januarii Aar
1583.
Jydake Registre Nr. 3, Fol. 451.

16.

Kgl. Maj.s aabne Brev udganget til Kronens Tjenere udi
Vester Herred, Gjøring Herred og STtadz Herred, at de skulle
bjerge og indhøste hver den Anpart af de Enge til Riberhus,
som denpem er tillagt.

Vi Frederik etc. Hilse eder alle vore og Kronens Tje
nere udi Vester Herred, Gjøring Herred og Skadz Herred
boendes, som ligge og tjene til vort Slot Riberhus, evindeligen med Gud og vor Naade. Vider, eftersom vore og Kro
nens Tjenere udi Ballum Birk, som plejede tilforn at tilhjælpe
at bjerge og indhøste vore Enge til vort Slot Riberhus lig
gendes, ere nu derfra forlente, og det derfor vilde falde de
andre vore Tjenere, som til for”* Engbjering med for“* Bal
lum Birkemænd vare forordnede, besværligt samme Engbje
ring at fulddrive: da ville vi dermed saa have forholdet, efter
som det nu forordnet er, at vore og Kronens Tjenere udi
for“* Vester Herred boendes, saa mange som ligge og tjene
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til for*« vort Slot Riberhu«, skulle avle og bjerge og ind
høste hvis Enge, som for"« Ballum Birkemænd tilforn avlet
have, og at vore og Kronens Tjenere udi forn® tre Herreder,.
Vester Herred, Gjøring Herred og Skadz Herred, skulle
alle samtligen og hver den Anpart, som dennem tillagt er af
for*® Enge, til vort Slot Riberhus bjerge, indhøste og ind
avle. Thi bede vi eder alle og hver særdeles strængeligen
byde, at I vide eder herefter at rette, og for“® Enge i saa
Maade aarligen betidligen og uforsømmeligen, naar I derom
tilsiges, at indhøste og indavle; saa fremt nogen herimod
findes forsømmelig og overhørig, den eller de da ikke ville
derfore tiltales og straffes som ulydige og overhørig«- Laden?
des det ingenlunde. ActumHavreballegaard den 9- Dag Na
vem bris Aar 1583.
Jydske Registre Nr. 3, Fol. 5bl.

17.
Menige Bønder udi Silkeborg Len finge Brev at maa
ødelægge Ræve, ut sequitwr.

Vi Erederik den anden etc. Hilse eder alle, vore og
Kronens Bønder og Tjenere, som ligge og tjene til vort Slot
Silkeborg, evindeligen med Gud og vor Naade. Vider, at
efterdi Ræve meget forøde Raadyr og Lam, gjøre og Bøn
derne paa deres Smaakræ megen Skade, da ville vi eder allé
og hver have frit fore tilladt, saa og befalet, at udgive1) og
i andre Maade eftertragte og ødelægge Ræve og Rævefinger
udi for“« Silkeborg Len, hvorfore sig hver derefter vil be
flitte. Dermed sker vor Vilje og Befaling. Actfim Frede
riksborg 29. Julii Aar 1584.
.Tydske Tegneiser. II, 514

18.
Kgl. Maj. s Brev udganget, at her efter ikke skal ske Jævning
eller Rebning paa Kronens Gods udi Koldinghus Len; men
hver at skulle lade sig nøje med hvis han nu haver til sin Gaard.

Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at efter som tij
des paa nogen Tid haver været megen Uenighed, Kiv, Ktønv
Betyder vel: forgive.
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mer og Trætte iblandt vore og Kronens Tjenere i Koldinghus
Len med Rebning og Jævning, som er sket der sammesteds,
og vi formærke, at de udi samme Uenighed ere og blive jo
mere og mere fremfarendes, saa at de søge og tragte endnu
efter videre Fornyeringe og Trætte, at dersom slig deres
Ubesindighed ikke blev forekommet, skulde saadan Klammer
og Trætte blive uafladelig, dennem selv til største Besvær,
Forsømmelse og Skade; og efterdi vi med stor Bekostning
have udskiftet alle andre Lodsejere udi de fem Herreder udi
for"® Koldinghus Len og gjort os det til Endel, saa at os er
frit fore uden nogens Indsigelse og Klage at gjøre eller lade
udi samme Len, som os synes bedst efter vor egen Behag
og Vilje; vi og derfore ere og ville være fortænkt at gjøre
Forordning udi samme Len udi hvis uordentligt findes, efter
som os og vore Undersaatter og Tjenere sammesteds kan
nyttigst og gavnligst være: da paa det saadan Urolighed der
udi Lenet maa en Gang for alle blive afskaffet, ville vi, at
nu herefter mere ikke skal ske nogen Jævning eller Rebning
paa vort og Kronens Gods, saa vidt nu er liggendes til for”6
vort Slot Koldinghus, men at hver skal uden al videre Klage
og Klammer sig lade nøje med hvis som han til sin Gaard
nu haver udi Haand og Brug. Er og nogen, som sig her
med ikke vilde lade være sagt og undervist til Rolighed og
lade sig nøje med hvis som nu er til hans Gaard liggendes,
da maa og skal han paa andre Steder sig forse, hvor han
kan mene sig bedre faren. Dersom han og ikke vil afflytte
og ligevel udi sin urolig Forsæt med Klage og Trætte der
om vilde blive beharrendes, da skal vor Lensmand hannem
afsætte af sin Gaard, og Gaarden til en anden bortfæste,
som sig vil lade dermed benøje. Thi bede vi og byde vor
Lensmand paa forne vort Slot Koldinghus, som nu er eller
herefter kommendes vorder, at han sig aldeles vider herefter
at rette, og ikke tilsteder nogen til videre Reb og Jævning
eller nogen Kiv og Trætte derom, men alvorligen holder der
over. Og dersom nogen vil sig i nogen Maade herimod noget
understaa med videre Trætte om Jævning eller Reb, at han
den da af Gaarden afsætter, og sig herefter haver aldeles at
rette. Ladendes det ingenlunde. Actum Frederiksborg den
18. Maji Aar 1585.
Jydske Registre Nr. 4, Fol. 44.

10?19.

Peder Ranteov1) fik Brev, Enkerne udi Ballu/m at skulle
beholde deres Gaarde uden Indfeestning, ut sequitwr.
Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at Enker paa
vore og Kronens Gaarde udi Ballum have underdanigst til
os suppliceret og tilkjendegivet, at de tiltales, enten at skulle
fæste deres Gaarde eller vige af dennem, som og denne
Brewiserske Kirsten Christens udi for“® Ballum særdeles til
os haver suppliceret, at hende hendes Gaard er forbuden,
endog hun den udi ingen Maade skal have forbrudt. Begæ
rendes underdanigst, at de maa blive ved deres Gaarde og
nyde den Ret, som Enker andensteds paa vort og Kronens
Gods nyde. Eftersom du af begge Supplicatser her indlagt
haver at forfare. Da efterdi vore Breve ere udgangne, at
Enker paa vort og Kronens Gods her over alt Riget skulle
nyde deres Gaarde uden Indfæstning, imedens de sidde udi
deres Enkesæde4): bede vi dig og ville, at du Enkerne udi
Ballum det og i lige Maade lader nyde, mens de ere Enker
og ærligen fører deres Enkestand. Dermed etc. Actum
Koldinghus den 26. Junii Aar 1586.
Jydske Tegneiser.

III, 42.

20.
Peder Rantzov fik Brev Kronens Tjenere udi Ballum
anrørendes.

Vor Gunst tilforn. Vid, at vore og Kropens Bønder pdi
Ballum Birk, som du udi Forlening haver, have underdanigst
til os suppliceret, hvorledes de fast over Maade og Billighed
skulle besværes med Ægt og Arbejde, Pløjning og anden
Arbejde at gjøre til din Gaard Trøjborg, ikke alene til den
J) Peder Rantzov havde afstaaet Vamdrup Gaard til Kronen og til Er
statning faaet Trøjborg med Forlening paa Ballum Birk. Han var
en af 9in Tids værste Bondeplagere. (Se Nr. 20—1.)
*) Et Kongebrev af dette Indhold findes udstedt 1565. Der var den
Gang nemlig klaget over, at naar en Bonde paa Kronens Gods dnde,
nødtes Enken til at fæste Gaarden paa ny. Kongen forordnede der
for, at saa længe vedkommende Enke forblev Ugift, skulde hun be
holde Gaarden uden at give nogen ny Indfæstning (Begistjee over altø
Lande Nr. 8, Fol 114)
8*
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Bygning, som du haver under Hænder, men og at pløje og
avle baade til din Gaard, saa og til andre flere Gaarde, som
du selv lader bruge der udi Lenet, saa at de derover deres
egen Avl og Arbejde aldeles maa forsømme og efterlade, og
med Tiden overgive Huse og Gaarde; underdanigst begjærendes at maa herudinden bekomme nogen Forskaansel og
nyde og blive ved den Pligt og Rettighed, som de have gjort
til vort Slot Riberhus og til os og Kronen af Arilds Tid,
som du videre af deres hosliggende Supplicats haver at for
fare. Og efter at du om samme deres Supplicering giver
til Kjende, som vi af din Skrivelse have os underdanigst
ladet berette, at hvad belangendes det, de kunne beklage
dennem, til din Bygning at besværes, da skal samme Byg
ning nu være kommen saa vidt, at den udi denne Sommer
aldeles bliver endt, saa de derfore herefter skulle blive her
med forskaanet; og hvad deres Klage over Arbejde til din
Avl kunde anrøre, at du dennem derom havde ladet tilbyde,
at dersom de vilde af hver Gaard hjælpe og pløje to Dage
og udføre Møg to Dage om Foraaret, og i lige Maade om
Efterhøst pløje to Dage og føre Møg to Dage, at de da over
det ikke skulde blive ydermere besværet. Da have vi saadan
din Erklæring ladet dennem foreholde, og de dertil svaret:
at endog paa deres Anfordring hos dig skal være gjort den
nem Fortrøstning, i "saa Maade at skulle med dennem holdes
og ikke videre besværes, da skal det ligevel ikke være efter
kommet; men saa snart de ere hjemkommen fra dig, er din
Fogeds Bud kommen og dennem tilsagt ikke alene om Pløj
ning, men ogsaa om anden Høstarbejde, foruden lange Rejser
og Ægter at gjøre, endog denne to Dages Pløjning skal
være dennem besværlig nok, at de maa sende deres Plov med
Heste og Øxen og Folk med Underholdning fra deres Huse
og egen Næring, hver Gang at blive fire Dage ude, efterdi
de om Dagen eller Aftenen, førend de andre Dage skulle
pløje, maa dennem fremsende, og hvilken Dag de igjen maa
hjemdrage, kunne de med deres uddrevne Heste og Øxen
ikke være om deres egen Næring. Og endog det dennem
med for“® Pløjning og Møgægt skal være besværligt noksom,
da have de dennem endelig overtaget, at dersom det derved
aldeles maatte blive, og de ikke ydermere med nogen anden
Ægt eller Arbejde skulle besværes end to Dage udi For-
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aaret at pløje og to Dage at føre Møg, og udi lige Maade
fire Dages Arbejde om Efterhøst med Pløjning og Møgægt,
ville de samme Tids Arbejde dennem overtage at gjøre, hvis
de dermed kunne blive forskaanet. Da efterdi du dig haver
erklæret og erbødet dennem, dermed at lade blive, have vi
givet dennem den Fortrøstning, at de derover ikke skulle
blive besværet. Thi bede vi dig og ville, at du forn® vore
og Kronens Tjenere, efter dit eget Tilbud, ikke med videre
Arbejde lader besvære, end af hver G-aard med to Dages
Pløjning og to Dages Møgægt om Foraaret, og i lige Maade
fire Dages Pløjning og Møgægt om Efterhøst; og hvis du
af den Pløjning videre kunde demiem forskaane, at du det
ogsaa vilde gjøre, og i saa Maade handle med dennem, at
de kunde blive ved Magt. Anseendes, at endog de dig ere
naadigst undt og forskrevet saa fri som dit eget Arvegods,
saa medfører og indeholder dog vort Forleningsbrev, at du
dennem skulde holde ved Lov, Skjellighed og Ret, og derover
med ingen ny eller usædvanlig Paalæg besvære. Dermed
sker vor Vilje etc. Actum Koldinghus den 26. Junii Anno 1586.
Jydske Tegnelaer.

III, 88—9

21.
Peder Rantzov fik Brev, Bønderne udi Ballunt Birk
anrørendes, ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at som du underdanigst haver ladet give os tilkjende, hvorledes at vore Undersaatter udi Ballum Birk ere til Herredsting og Landsting
tildømt at skulle efter Loven og Recessen stande til Rette
for Uhørsom imod dig, og [du] begjærer, at efterdi de be
findes saa uvillige til den Hoftjeneste at gjøre til din Gaard
Trøjborg, om du da maatte igjen lade bygge den Ladegaard
Bringstrup *), som tilforn haver været udi for“® Birk, at de
til den herefter kunde gjøre deres Pligt og Rettighed, efter
at de samme Ladegaards Ejendom saa vel som andre deres
Gaarde, de udi Fæste have, efter for“® Dom skulle have for
brudt. Da efterdi vi formærke, at forne Dom ikke udtrykkelig
skal formelde, at de for den Forseelse skulle have forbrudt
*) D. e. Brinke eller Brinkegaard (jvfr. Tegn. o. a. L. VDI, under u/n 1562).
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deres Gaarde, men alene at de efter Recessen skulle stande
til Rette for Uhørsom og Ulydelse, som er tre Mark for hver
Gang, og efterdi at de have vort Brev paa for“* gamle Ladegaards Ejendom, som vi ikke uden des vigtigere Aarsag
ville rygge og igjenkalde, kunne vi udi for“« din Begjæring
ikke bevilge, medens ellers lade dig frit at nyde af for“®
vore Tjenere den Rettighed med Ægt og Arbejde, som vort
aabne Brev, vi seneste have dig meddelt, tilholder; dog du
derudinden selv vil beramme Billighed og Maade, anseendes,
at de dig til Forlening ere forskrevne, og du derimod skal
holde dennem ved Lov, Billighed og Ret. Dette vi paa din
Skrivelse derom naadigst ikke ville forholde. Befalendes etc.
Actiun Frerslev den 13. Martii Aar 1587.
Jydske Tegneiser.

III, 145.

22.

Kgl. Maj.s Brev om Skoven at frede udi Koldinghus Len, om
Husbondhold til Lensmanden at give, og om Indester og Hus
mand ikke at maa have uden Lensmandens Bevilling.
Vi Frederik etc. Gjøre alle vitterligt, at eftersom vi
komme udi Forfaring, hvorledes at der skulde være nogen
jordegne Bønder udi Koldinghus Len, som vægre dennem
udi at give Husbondhold, efter som de dog af Arilds Tid
givet haver til fremfarne Lensmænd; desligeste at skulle være
nogle, som sig understaa at hugge udi deres Skove uforvist,
saa og at hugge og udrydde Underskoven efter deres egen
Tykke og Vilje; sammeledes at ogsaa en Part tager til den
nem Husmænd og Indester og andre fremmede, uden Vidskab
og Tilladelse, som forherde1) Gaardene og forøde Skovene:
da efterdi det er Bønderne selv paa deres jordegne Gaarde,
saa og mest deres Efterkommere, skadeligt, at de efter deres
Vilje skulle forhugge Skovene, vi ogsaa med ikke ringe Be
kostning have gjort os for“« Koldinghus Len til Endel og
fri Vildbane, hvorfor vi ingenlunde ville tillade Skovene at
forhugges eller Underskoven at forødes, og derfor tilforn have
ladet vort Forbud udgaa, at ingen skulde uforvist hugge
ehten ndi jordegne Skove eller anden Skov, Fællig eller Ene*) o: verheeren.
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mærke, hvilket vort Forbud vi formærke nogle dennem nu
modvilligen skulle imodsætte og ikke alene selv hugge, men
og tillade deres Indester, Husmænd og andre uden Besked
og Forlov udi deres Skove at hugge: da ville vi hermed
strængeligen og alvorligen forbudet have, saa vel jordegne
Bønder som andre over al Koldinghus Len noget at hugge
eller hugge lade, rydde eller rydde lade, lidet eller meget
udi nogne Skove udi for“« Koldinghus Len, jordegne Skove
eller andre Skove, Enemærke eller Fællig, uden det dennem
bliver forvist af vor Lensmand paa vort Slot Koldinghus,
som nu er eller her efter kommendes vorder, paa vore Vegne,
eller hans Fuldmægtige. Og skal for“® vor Lensmand være
forpligt, naar jordegne Bønder derom til deres Nødtørft lader
fordre, dennem da at lade paa deres jordegne Skove det for
vise, hvor og hvilken Tid mindst kan være til Skovskade.
Og efterdi Skoven meget forødes af de Indester og Hus
mænd, som de jordegne Bønder tage til dem udi huse, da
ville vi, at ingen Jordegne skal tage udi sin Behusing nogen
Indeste eller Husmand eller anden Selskab, uden han det til
forn haver givet vor Embedsmand paa vort Slot Koldinghus
tilkjende. Saa fremt nogen Skade, ihvad det være kunde,
sig tildrager af saadanne fremmede, de da ikke, som dennem
uden vor Embedsmands Vidskab og Tilladelse have taget til
Huse, ville stande derfor til Rette, saa vel som de Skaden
gjort have. Og efterdi at det altid udi fremfarne Lensmænds
Tid haver været sædvanligt, at jordegne Bønder der udi
Koldinghus Len saa vel som andre have givet Husbondhold,
de og endnu mesten derudinden villig og tilbørlig lade
befindes, undertagne nogne som sig derover stille modvillige,
ville vi dennem alle og hver strængeligen og alvorligen have
foreholdet, budet og befalet, at de rette dennem efter, her
efter saa vel som tilforn, at give vor Embedsmand paa for“«
vort Slot Koldinghus Husbondhold, som det til des haver
været sædvanligt. Saa fremt nogen befindes derudinden mod
villig, de da ikke ville tiltales, deles og straffes derfor uden
Naade som ulydige og modvillige. Her efter alle og hver
ville have [sig] at forholde. Ladendes det ingenlunde. Actum
Skanderborg 24. Martii Anno 1587.
Jydske Registre Nr. 4, Fol. 203.

