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Kildeskriftselskabets forord
I forbindelse med debatten om etablering af den nu
skrinlagte Nationalpark Skjern Å er det blevet klart, at
mange modstridende interesser gør sig gældende. Sådan har det altid været, i hvert fald hvis man dømmer
ud fra de sagsakter om laksefiskeriet i Skjern Å, som
her udgives. De viser, at miljøhistorie ikke kun handler
om menneskers kamp mod naturen, men i høj grad
også om deres kamp om naturen.
Der findes en stærk historiografisk tradition for
at beskrive 1700-tallets danske landbosamfund som
næsten udelukkende baseret på kornavl. Lokalt og regionalt indgik mange andre naturressourcer også i produktionen, først og fremmest store arealer til husdyrgræsning, men også fiskeriet spillede lokalt en vigtig
rolle. Det dokumenteres af den retssag fra årene omkring 1730, hvis protokol her udgives, og som omhandlede det særlige fiskeri efter laks, der siden middelalderen havde knyttet sig til permanente fangstanlæg i Skjern Ås nedre løb, de såkaldte laksegårde. Det
var et fiskeri, som kronen hævdede en særlig højhedsret
til, og som køberne af egnens krongods derfor mente at
have overtaget sammen med godset. Men hvordan
skulle dette lakseregale beskyttes, når andre lodsejere
påberåbte sig den almindelige lovgivnings regler om
frit fiskeri ud for egen grund? Det var i korthed, hvad
sagen drejede sig om, dens uendelig mange ord til
trods.
Sagen handler altså om dette fiskeri, men også
om statens rolle som beskytter af truede naturressour-

•3•

cer, om afgrænsningen af den private ejendomsret og
om den ældre enevældes forestillinger om en middelalderlig regalrets fortsatte eksistens. Desuden giver
sagsakterne et detaljeret billede af en vigtig side af
enevældens retskultur. Den store laksesag blev nemlig
håndteret af en særlig nedsat kommissionsdomstol,
som var et af tidens foretrukne redskaber til løsning af
komplicerede interessekonflikter. Sluttelig giver denne
kildeudgave selvsagt et nuanceret bidrag til Skjernegnens lokalhistorie.
Udgiveren af Den store laksesag, lektor, dr.phil.
Bo Fritzbøger, har i mange år specialiseret sig i miljøets
og naturressourcernes historie. Tilsynet med udgaven
er på Kildeskriftselskabets vegne varetaget af lektor,
dr.phil. Karl-Erik Frandsen og lektor, Dr. habil. Carsten
Jahnke, begge fra SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet. De takkes alle for det
store arbejde, de har lagt i udgaven. Sidst, men ikke
mindst takkes Torben Egeberg og Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, for godt samarbejde i forbindelse med udgaven og for sammen med Skjern-Egvad
Museumsforening at have tilvejebragt de nødvendige
økonomiske midler.
København den 3. januar 2013
Sebastian Olden-Jørgensen Rasmus Mariager
Bo Fritzbøger
Michael Dupont
Dan H. Andersen
Morten Fink-Jensen
Jens Christian Vesterskov Johansen
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Indledning
Åens opland.
Egnen omkring Skjern Ås delta fra Omme Ås tilløb og
indtil udløbet i Ringkøbing Fjord var i begyndelsen af
1700-årene domineret af to store godskomplekser. Nord
for åen og længst inde i landet, 3½ kilometer øst for
Skjern, lå hovedgården Lundenæs. Syd for og ca. 10
kilometer længere mod vest lå Lønborggård.
Spor efter voldstedet fra det middelalderlige Lundenæs
findes i dag umiddelbart syd for åen overfor det sted,
hvor dets eftermiddelalderlige efterfølger kom til at
ligge. Lundenæs nævnes første gang i 1387, da det blev
pantsat fra kronen til Ribe-biskoppen, men tyve år senere indløstes det atter. Det var herefter krongods indtil
Enevælden og som sådant centrum i det kongelige len
af samme navn.1 I 1532 oprettede Frederik I af Lundenæs’ underliggende fæstegods det kongelige birk
Skjern, der dog sidenhen ofte omtales som Lundenæs
Birk.2 Godsets bønder skulle altså ikke længere søge de
lokale Bølling eller Nørre Horne Herredsting men have
birketinget på Lundenæs som deres såkaldte værneting
og første instans.

A. Kaae 1959.
Gengivet flere gange ved kommissionsdomstolens
andet møde, se nr. *26.
1
2
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Som meget andet krongods blev Lundenæs Hovedgård
sammen med dens underliggende 183 helgårde, 45
halvgårde, 122 bol, 35 halvbol, 28 huse, to møller og
Skjern Bro den 17. april 1661 solgt fra kronen til en af
dens mange borgerlige kreditorer, Peter von Uffeln og
arvingerne efter Dominicus og Johan von Uffeln fra et
stort købmandshus i Hamborg.1 Senere samme år overdroges også birkeretten til de nye ejere,2 og i 1701 kom
hele godset gennem ægteskab til Joachim-Werner von
Bülow, der i 1711 fik kongelig bevilling til at omdanne
det til et stamhus.3 Det betød, at arveretten til godset
blev båndlagt, således at ingen del af det måtte bortsælges, idet dets indtægter i al fremtid skulle benyttes
efter det såkaldte stamhusbrevs bestemmelser.
Lønborggård tilhørte i middelalderen bispestolen i
Ribe, men samtidig kendes en kongsgård ved navn
Lønborg beliggende i landsbyen af samme navn tilbage
fra 1200-tallet.4 Det biskoppelige og det kongelige Lønborg havde i 1400-årene egne birkeretter, kendt som
henholdsvis Vostrup og Lønborg Birk.5 Efter reformationen smeltede de to godser imidlertid sammen til ét
kongeligt godskompleks, der fra 1606 tillige udgjorde et
birk. Godset blev i 1664 afstået til en anden af kronens
Kronens Skøder 2, s. 83-88.
Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *5.
3 Fundatsen gengivet ved kommissionsdomstolens
andet møde, se nr. *18.
4 P. Fløe & O. Nielsen 1878.
5 H. Lerdam 2004.
1
2
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store kreditorer, rentemester Henrik Müller, der straks
skødede den videre til sin søn af samme navn.1 Det bestod da foruden af hovedgården Lønborggård, som
først i 1685 opnåede hovedgårdsfrihed for skattebetaling, af 98 gårde, 6 bol, 1 halvbol, 39 huse og 2 møller.2
Fiskeri i å og på fjord var en væsentlig indtægtskilde for
de to godser. I forbindelse med tre bønders opsigelse af
fæstet til Lundenæs i 1487 meddeles det således ikke
alene, at deres væsentligste indtægtskilde netop var fiskeri men også, at hovedgården på daværende tidspunkt havde anlagt en ålegård i åen. Fiskeri var sammen med mølledrift i hele taget den form for ressourceudnyttelse, som i 15-1700-årene oftest gav anledning
til konflikt om de strømmende vandes brug. Og som
den sag, der skal oprulles i det følgende, viser, så var
Ringkøbing Fjord sammen med Skjern Ås nedre løb
genstand for ophedede debatter og kontroverser længe
før spørgsmål som naturgenopretning og saltpromiller
blev aktuelle. For om noget har Skjern Å altid været
konflikternes å.

Ejendomsret og ferskvandsfiskeri
Det var en grundregel i middelalderens landskabslove
og al senere lovgivning, at grundejere havde ret til at
fiske i vandløb indtil midtstrøms.3 Det var således kun
J. Jørgensen 1966, s. 124.
Kronens Skøder 2, s. 173-174.
3 Skånske Lov 12.2; DL 5-10-42.
1
2
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store jordbesiddere med gods på begge sider af et
vandløb, der kunne opføre fangstanlæg på tværs af dette. I vandrige vestjyske åløb var sådanne fiskegårde
normalt opført som tremmer anbragt på 3-4 rækker af
kraftige solper, som var rammet ned i åbunden.
Trods midtstrømsreglen omtales en fiskegård ved den
biskoppelige Lønborggård allerede i 1487, inden de to
godser var blevet til ét.1 Som repræsentant for den
største lodsejer på den modsatte bred reagerede kronens lensmand da også på anlæggget, og i 1505 indgik
kronen og biskoppen forlig, således at sidstnævnte afstod fra at opføre fiskegårde mellem Lundenæs og fjorden imod, at han fik ret til at anlægge en opstrøms
Lundenæs.2 Derved var kronens muligheder for fangst
af gydemodne laks, når de vandrede op i det vestjyske
åsystem, uanfægtede. For kun når en fisk undtagelsesvist smuttede gennem tremmeværkerne ved Lundenæs,
fik Lønborggårds folk chance for at fange den.
Midtstrømsreglen synes imidlertid at støde imod en
fælleseuropæisk regel, som er lige så grundlæggende,
nemlig Romerrettens prætentioner om en særlig kongelig forrettighed (regale) til større strømmende vande,
hvad enten der var tale om floder eller fjorde. De afspejles blandt andet i Slesvigs Stadsret fra begyndelsen
af 1200-årene, hvor § 68 slår fast, at ingen må bygge hen
Repertorium Diplomaticum regni Danici
Mediaevalis. II nr. 6014, 8.1.1487.
2 De ældste danske Archivregistraturer 3, s. 234.
1
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over Sliens vande, ”fordi floden er kongens”.1 Tilsvarende
bestemmelser findes imidlertid ikke i Jyske eller Danske Lov, og ingen af kommissionssagens parter ses da
heller at påberåbe sig den.
Da de to godser efter reformationen var kommet under
samme ejer, blev laksefangsten koncentreret omkring
Lundenæs Laksegård, og antagelig på grund af anlæggets effektivitet udviklede der sig et de facto monopol
på laksefangst i Skjern Å-systemet. Dette monopol blev
af kongen tolket som resultatet af et egentligt lakseregale, en kongelig forrettighed til al laksefangst i Lundenæs Len. Et sådant regale synes dog at mangle et sikkert retsgrundlag, og forestillingen om det skyldtes
snarere en stadig mere centralistisk kongemagts forsøg
på at legitimere sine enevældige prætentioner end
grundfæstede juridiske traditioner. Det er i hvert fald
påfaldende, at flere af lenets adelige fæstebønder
skyldte laks som en del af deres årlige landgilde. Det
ville have været utænkeligt, hvis retten til at fange laks
fra gammel tid havde været forbeholdt kronen og dens
bønder.2
Det kan derfor ikke undre, at lokale bønder ses at have
trodset det påståede regale, og gennem 1600-tallet førtes der flere sager ved lokale domstole om laksefangsten i Skjern Å. I juli 1635 stævnede lensmanden på
Lundenæs Ulrik Sandberg (1552-1636) således nogle af
1
2

Danmarks gamle Købstadslovgivning I.
B. Fritzbøger 2009, s. 75.
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egnens bønder for ulovligt garnfiskeri efter laks i Skjern
Å.1 I 1648 rejste den kongelige opsynsmand med fiskeriet i Skjern Å ved Lønborggårds Birk sag mod en
række af godsets fæstere, der var set med garn i deltaet,
og året efter nedlagde forvalteren forbud ved ØsterNørre Horne Herredsting mod indgreb i Lundenæs’ fiskerettigheder.2 Endelig sagsøgte arvingerne efter lensmanden på Lundenæs Palle Rosenkrantz (1588-1651) i
1652 en række beboere i Tarm for igen at have trodset
forbuddet mod laksefangst.3
Kun godt en uge efter at Lundenæs den 17. april 1661
var solgt fra kronen, afsagde Jyllands Landsting i Viborg kendelse i endnu en sag om fiskeriet.4 Tre år senere, den 14. juni 1664 blev så også Lønborggård afhændet, og det fremgik af de to skøder klart, at de hidtidige kongelige fiskerettigheder blev delt mellem begge godser.5 Men selvom skødernes ordlyd skulle synes
Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *21.
2 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *42-44.
3 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *22.
4 Landstingsdommen 25. april 1661 omtales ved
kommissionsdomstolens andet møde, men dens
indhold refereres ikke.
5 Lundenæs’ skøde gengives ved
kommissionsdomstolens første og andet møde (se nr.
*4-5), og Lønborggårds ved det andet (nr. *30, *40 og
*46).
1
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klar, kom det efter få år til et sammenstød mellem de
nyere ejere.
Hen over sommeren 1665 rejste Lundenæs’ inspektør
Augustinus Kreidel således sag ved både Lønborggård
og Skjern Birketing med påstand om, at hans ejere havde overtaget det kongelige regale alene.1 Det følgende
forår behandledes sagen ved Landstinget i Viborg,2
men den afsluttedes med, at Højesteret den 26. august
1667 gav Lønborggårds ejer Henrik Müller medhold i,
at han havde del i laksefiskeriet.3
Ved en ny retssag ved både Skjern Birketing og ØsterNørre Horne Herredsting i 1694 optrådte de to godser
samlet imod indbyggerne i Tarm, der blev beskyldt for
ulovligt at fiske laks i åen.4 Og denne fælles front gentog de ved flere senere lejligheder, hvor de mente deres
rettigheder trådt for nær. Det kom således til retssager
ved lokale domstole i 1699,5 i 1700,1 i 1707,2 i 1717,3 i
17234 og endelig i 1727.5
Gengivet to gange ved kommissionsdomstolens
andet møde, se nr. *45 og *47-49.
2 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *41 og *53.
3 Gengivet to gange ved kommissionsdomstolens
andet møde, se nr. *50.
4 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet og
fjerde møde, se nr. *20, *23, *33, *35, *55 og *86.
5 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde
og ved Højesterets behandling af sagen, se nr. *29, *36
og *60.
1
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Eftersom åvandet var fersk og Ringkøbing Fjords kontakt med Nordsøen gik igennem det lange smalle Nymindegab i syd, var det først og fremmest fersk- og
brakvandsarter, lokale fiskere fangede. Foruden de omstridte laks (og ørreder) nævnes flyndere, ål og hornfisk
hyppigt; sild og hork kun undtagelsesvis. Fiskeriet efter
de fleste arter bestod i voddragning med såkaldte nedgarn, bestående af et enkelt, lodret udspændt garn, eller
toggergarn med flere parallelle garnvægge. Fladfisk som
flydere blev stanget eller prikket med en eller anden
form for spyd.
Alle de nævnte sager drejede sig dybest set blot om, at
lokale bønder enkeltvis eller i mindre grupper uden
hjemmel fiskede efter laks i Skjern Ås delta. Men så i
1729 skete der noget overraskende. I stedet for at fiske
laks i åen fandt en gruppe godsejere og Ringkøbingborgere på at sætte bundgarn i fjorden netop der, hvor
laksen trak op i Skjern Å-systemet. Det var et frontalt
angreb på Lundenæs’ og Lønborggårds laksegårde, og
de formastelige blev straks mødt med sagsanlæg. Fra
slutningen af maj blev der ført sag ved Lønborg BirkeGengivet ved kommissionsdomstolens andet og
fjerde møde, se nr. *19 og *84.
2 Gengivet ved Højesterets behandling af sagen, se nr.
*94.
3 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *56.
4 Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *57.
5 Gengivet ved kommissionsdomstolens fjerde møde,
se nr. *87.
1
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ting,1 i august ved Jyllands Landsting, og gennem hele
september 1729 ved Ringkøbing Byting.
Da der imidlertid nu ikke kun var tale om en sag mellem lokale godsejere og fæstebønder men om en konflikt, hvor godsejere stod overfor godsejere, besluttede
statsadministrationen at nedsætte en kommissionsdomstol til at afgøre striden.2

Sagen.
Sagens henlæggelse til en dertil særlig nedsat
kommissionsdomstol fulgte en gammel tradition for at
overlade til ”gode Mænd / […] Sagen enten til Mindelighed
at foreene / eller oc Parterne ved endelig Dom at skillie”.3 Efter Enevældens indførelse fandt brugen af kommissionsdomstole hjemmel i Danske Lovs 5-2-68, som lyder:
”Tvistis der imellem Sødskinde / eller andre / at nogen er
skeet forkort paa Skifte / eller i andre Maader Tvist derom
indfalder / da maa den / der finder sig brøstholden / kalde de
andre til Jevnet inden Aar og Dag / om hand er i Riget og
myndig / og da skulle Samfrænder see til dennem at forlige.
Kunde de dem ikke foreene / da skulle Commissarier, eller
gode Mænd / dennem ved Dom adskille”. Kommissioner
var altså forligelsesinstitutioner oprettet ad hoc, som
Gengivet ved kommissionsdomstolens andet møde,
se nr. *52 og *54.
2 Om kommissionsdomstolsinstitutionen, se K. F.
Hammerich 1931, s. 184f, G. Sandvik 1974, K. P.
Pedersen 2002 og P. Andersen 2010, s. 341f.
3 C. Osterssøn Weylle 1665 (1641), s. 187.
1
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havde myndighed til at dømme, hvis forlig ikke var
muligt. Og institutionen blev især under enevælden så
populær, at der i 1731 og igen i 1735 blev lovgivet for at
begrænse dens anvendelse.1

Sagens vigtigste aktører
Lundenæs

Ejer: Det Bülowske Stamhus
Forvalter: Daniel Phillip Rasch

Lønborggård

Ejer: Selius Müller
Fuldmægtig: Hans Lund

Kommissionen Christian Carl von Gabel, Giesegård
(erstattet af Jens Thaulow, Varde)
Jens Jørgensen Serup, Hald
(erstattet af Enevold Høg, Hald)

Indstævnede

Christian Teilmann, Skrumsager
Peder Madsen Lillelund, Rydberg
Lars Rindum, Ringkøbing
Jacob Tommerup, Grubbesholm
Fuldmægtig: Søren Sterm, Viumgård

Kommissionen i sagen om laksefiskeriet kom til at bestå
af amtmanden over Riberhus Amt Christian Carl von
Gabel og amtmanden over Hald Amt ved Viborg Jens
Anordning hvorledes herefter skal forholds med de
Sager, til hvis Afhandling Kongen bevilger
Commissarier, 25.5.1731, og Forordning om Lovens
Skierpelse imod temere litigantes, 23.12.1735;
Chronologisk Register 1795, s. 14 og 224-228.
1
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Jørgensen Seerup, og dens virke kom til at strække sig
over små to år. Undervejs måtte både Gabel og Seerup
afløses af stedfortrædere på grund af sygdom. Kommissionen mødtes i alt fem gange mellem oktober 1729 og
september 1731.
I kommissionen påstod ejerne af Lundenæs og Lønborggård, at de med godserne havde overtaget det kongelige lakseregale i hele Lundenæs Amt, og at ingen
andre end de derfor havde ret til at fange laks noget
sted. Omvendt fastholdt modparten, ejerne af Skrumsager og Ryberg godser, Christian Teilmann og den tidligere mangeårige forpagter af Lundenæs Peder Madsen Lillelund, samt borger i Ringkøbing Lars Rindum,
at der gjaldt de almindelige regler for fiskeri, hvorefter
en ejer af jordlodder grænsende til et vandløb havde ret
til at fiske indtil midtstrøms. Til gengæld var alle parter
meget forsigtige med ikke at anfægte den kongelige forrettighed til at skrabe østers i Ringkøbing Fjord, der
synes at have været håndhævet i hvert fald siden Frederik II’s dage.1
Kommissionens karakter af en parallel retsinstans til de
ordinære birke- og herredsting fremstår meget tydeligt,
når man betragter den domstolsaktivitet, som kommissionsarbejdet afstedkom. Det første kommissionsmøde i
Ringkøbing den 28. oktober 1729 gav først fremmest
parterne mulighed for at positionere sig i forhold til
H. K. Kristensen 1975, s. 22f ; Kancelliets brevbøger,
passim.

1
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hinanden. På det andet møde i Varde i december samme år blev der blandt andet afhørt en række vidner,
men ikke mindst fremlagde parterne en lang række
tingsvidner fra tidligere sager angående det omstridte
fiskeri. Tingsvidner var udskrifter af retsbogen, som
ofte spillede en central rolle i 1700-årenes procesret. De
nyeste stammede fra Lønborggård Birks behandling af
sagen samme sommer.
Det tredje kommissionsmøde i Varde i marts 1730 bestod alene i sagens udsættelse, idet man fortsat afventede fremlæggelsen af et kort over åens delta. Der indfandt sig herefter en længere pause i kommissionsarbejdet, og næste møde fandt først sted i Ribe i juli 1731.
Det fremgik her ved fremlæggelsen af tingsvidner, at
der i mødepausen havde været livlig aktivitet ved både
Ringkøbing Byting, Ulfborg-Hind Herredsting og Øster-Nørre Horne Herredsting. Så foruden nye skriftlige
indlæg fra parterne blev det ikke mindst disse domstoles sagsbehandling, der kom til at ligge til grund for
kommissærernes endelig dom.
Den faldt ved det femte og sidste møde i Ribe i september 1731 og fastslog, at Lundenæs’ og Lønborggårds
ejere skulle nyde retten til laksefangst, som kronen
havde gjort, da den var ejer, men at fiskeriet i Ringkøbing Fjord skulle forblive frit for så vidt, det ikke hindrede laksens vandring gennem fjorden og op i Skjern
Å til Lundenæs Laksegård. Kommissærerne nedlagde
derfor forbud mod opsætning af bundgarn i fjorden på
de steder og den tid af året, hvor laksen vandrer.
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Denne udgang på sagen kunne de dømte selvsagt ikke
være tilfredse med, og de valgte at appellere til Højesteret. Her måtte kommissionsdomstolens medlemmer
indledningsvis gøre rede for deres afgørelse, hvorefter
parterne atter måtte fremstille sagen fra deres vinkler. I
den forbindelse inddrog retten tingsvidner fra to sager,
hvoraf den ene af ukendte grunde ikke havde været
medtaget i kommissionens overvejelser. Det gjaldt en
sag ved Skjern eller Lundenæs Birketing 1699 samt en
senere sag samme sted sommeren 1707.
Den 10. juni 1734 faldt så endelig den Højesteretsdom,
der kom til at afslutte Den Store Laksesag. Kommissærernes afgørelse blev kendt ubegrundet, og den almindelige regel blev knæsat også for Skjern Ås vedkommende, at alle lodsejere havde ret til at fange fisk – også
laks – ud for deres grund indtil midtstrøms. Om noget
lakseregale i Lundenæs Amt, var der ikke tale.

Perspektiver.
De meget omfattende sagsakter fra laksesagens behandling ved kommissionen og efterfølgende i Højesteret kan benyttes som kilde til flere sider af livet i 1700tallets Danmark. For det første giver de et glimrende
indblik i periodens retskultur. Nok var retten principielt grundet på lovbogen, Danske Lov fra 1683, og alle
senere udstedte kongelige resolutioner og befalinger,
men den var også genstand for nærmest endeløs forhandling. Tekstens omfang er således i sig selv et vid-
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nesbyrd om det ganske store tids- og ressourceforbrug,
der kunne være forbundet med at ”få sin ret”.
Et andet aspekt af 1700-tallets retskultur er den ganske
komplicerede måde, hvor på forskellige retsinstansers
virksomhed greb ind i hinanden. Blot fordi en kommissionsdomstol blev nedsat, var det ikke ensbetydende
med, at alle andre instanser lod fiskerisagen ligge.
Kommissionen afstedkom tværtimod et større antal parallelle sager ved andre domstole, som således kom til
at behandle nogle af de delspørgsmål, som kommissionen fik stillet.
Endelig er den store laksesag et godt eksempel på den
kolossale betydning, som retspraksis betød for retsdannelsen. Når komissionsprotokollen rummer en ganske
svært overskuelig tekst, er det ikke mindst på grund af
den særdeles hyppige brug af tingsvidner. Ældre sager
inddrages således som argumenter i den aktuelle sag,
og pludselig indgår dokumenter fra 1530’erne i parternes sagsfremstilling.
For det andet kaster teksten lys over sider af forholdet
mellem statsmagt og privat ejendomsret, som måske
nok er velkendt som normative principper, men hvor
praksis tydeligvis var noget mere broget. Vi får eksempelvis (flere) svar på, hvor i et kongeligt regale bestod,
og hvad der skete med det, når det jordegods, hvortil
det var knyttet, blev afhændet. Og vi får et indblik i den
bondefornuft, at når ens herremand afkræver en af-
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giftsbetaling i form af laks, så har man nok også ret og
pligt til at fange dem.
Endelig er det indlysende, at teksten indeholder mange
spredte referencer til det ferskvandsfiskeri, som i store
dele af landet udgjorde et ganske væsentligt supplement til den mere traditionelle landbrugsproduktion,
men hvor om vor viden er temmelig begrænset.

Tekst og udgivelsesprincipper.
Den foreliggende kildeudgave rummer dels sagsakterne fra kommissionsdomstolen angående laksefiskeriet i Skjern Å og Ringkøbing Fjord 1729-31, dels dokumenter vedrørende sagens endelige afgørelse ved Højesteret 1734.
Kommissionsdomstolsprotokollen findes i to eksemplarer, der er identiske med hensyn til indhold men ikke
med hensyn til format og stavemåder. Det ene eksemplar (A) stammer fra Lønborggård og findes nu i Ringkøbing-Skjern Museum (Inventarnr. 389b). Det andet
(B) stammer antagelig fra Lundenæs og befinder sig nu
i Landsarkivet for Nørrejylland (Ringkøbing Amt 1019:
Forhandlingsprotokol for kommissionen ang. fiskerirettigheder i Skjern Å og Ringkøbing Fjord 1729). Den
foreliggende udgave bygger alt overvejende på A, idet
enkelte lakuner i denne er udfyldt ved hjælp af B. B er
generelt stærkt korrumperet, idet det allerede ved afleveringen til arkivet i 1896 ”manglede baade Begyndelse og
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Ende, og var i det hele meget defekt”.1 Ganske få tekstpassager findes hverken i A eller B, og har derfor ikke
kunnet rekonstrueres.

Skrifteksempel fra manuskript A.
I forpermen af A er indklæbet en seddel med vekslende
hånd- og maskinskrift med følgende ordlyd: ”Skjern den
10.4.1934. Denne bog med Bilag omhandlende en Retssag om
C. Rambusch 1906-8, s. 156; protokollen blev af
amtsvandinspektør Palle Fløe fundet ”paa et Loft paa
en af Lundenæs-Gaardene” i 1896.
1
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Fiskeriet i Skjern Aa og Lundenæs m.v. tilhører Skjern Museum, og er udlaant til Herr Overlærer J. Aldal, Holstebro
den 10. April 1934 at tilbagelevere senest 1ste Maj samme
Aar. f. Skjern Museum S. A. Lauritsen, Formand. Modt.
12/4 -34 med Tak! Bindet løsnet fra Aktsamlingen, Udskrift
af Højesteretsdommen løs lagt foran, Kommissærernes Dom
løs bagi Protok. J. Aldal”. Protokollen indeholder en del
understreginger og indstregninger i margen med brun
blyant eller brunt blæk.
Højesteretssagen gengives på grundlag af to forskellige
kilder. En udskrift af højesteretsdommen findes i Ringkøbing-Skjern Museum som et selvstændigt læg bestående af stemplet papir på i alt 36 sider, Inventarnr.
389A. Arkene er pagineret foroven i midten med blyant. En anden udskrift af dommen suppleret med en
række dokumenter i tilknytning til denne findes som 50
sider indbundet i stift bind i Det kongelige Biblioteks
Håndskriftafdeling, katalognummer Ledreborg 237, 2°.
På forpermen angives katalognummer, Det kongelige
Biblioteks stempel, og der er indklæbet en seddel med
teksten ”DET KONGELIGE BIBLIOTEK, DEN GREVELIGE HOLSTEIN-LEDREBORGSKE HAANDSKRIFTSAMLING”. På papir opklæbet på bagpermen findes
følgende påskrift, som er den aktuelle sag uvedkommende: ”Manuscript wegen das im Hambourg 1719 spolirten kayserl:r Gesandtschaffts Hauses und Catholischen Capelle von 26 Bogen”.
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Skrifteksempel fra manuskript B.
Som det er karakteristisk for 1700-tallets retsreferater,
består kommissionsprotokollen af et ikke altid lige
overskueligt system af tekster inden i tekster. Tingsvidner udgjorde som nævnt en væsentlig retskilde, og en
stor del af parternes sagsfremstilling består derfor i
fremlæggelse af tingsvidner og adkomstbreve. Protokollen rummer således afskrifter af talrige dokumenter
vedrørende retten til laksefiskeri i Skjern Å og Ringkøbing Fjord fra perioden 1532-1734.
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Kommissionsprotokollen, som altså hidrører fra Lønborggård, er forsynet med talrige indstregninger og
kommentarer i margen, ligesom teksten mange steder
er understreget. Disse spor efter tekstens læsning og
anvendelse stammer antagelig fra sagens videre gang i
Højesteret. Margennoter er normalt anbragt i udgavens
fodnoter, understregninger er gengivet i teksten, mens
margenindstregninger er markeret med kursivering af
denne.
Den foreliggende udgave af laksesagens akter gengiver
som hovedregel disse bogstavret. Dog er der på visse
felter sket en normalisering af teksten. Store bogstaver
er således uanset forlægget kun anvendt efter punktum,
ved navneord og egennavne. Mange ord, som i forlægget er delt i to eller flere led (f. eks. ”til bud”), er i udgaven af hensyn til læsbarheden skrevet sammen (”Tilbud”). Tegnsætningen følger ikke originalens, idet der
overalt er indført grammatisk kommatering. Kolon anvendes som i kilden generelt som forkortelsestegn.
Referater af forhandlingerne ved kommissionsmøderne
er gengivet med almindelig 12 punktsskrift, mens afskrevne dokumenter og tingsvidner af tidligere retssager er skrevet med mindre sats (10 punkt). Alle ældre
dokumenter, der på denne måde gengives i kommissionsprotokollen, er såvel som breve modtaget af kommissionen og gengivet i protokollen markeret med en
asterisk og forsynet med fortløbende numre. Hvor sådanne dokumenter er gengivet flere gange, henvises
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der ved de senere citater med angivelse af dokumentnummer til første gengivelse.
Tekstpassager på tysk er gengivet på originalsproget,
idet der som indledning af sådanne passager i en tekstboks gives et kort dansk sammendrag. Som det er kendetegnende for 1700-tallets retspraksis, hvor professionelle forvaltere og sagførere (prokuratorer) i stigende
grad overtog sagernes førelse, er hyppigheden af mere
eller mindre kunstfærdige fremmedord temmelig høj.
Betydningen af sådanne fremmedord samt af ældre ord
og begreber, som ikke længere skønnes kendt, er oplyst
i en ordliste på s. 516-520.

• 31 •

Oversigtskort
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I Optakt
Kommissorium 1. august 1729
[*1] //5// S:r Seerup til Hald, vores Etats- og Justitzraad saa og Amtmand over Silcheborg, Dronningsborg og Mariagers Amter, at eftersom os elskelig Selius Müller, vores Etats- og Justitz Raad saa og
Amtmand over Skivehuus Amt, og Daniel Phillip Rasch, Forvalter
paa Lundenes, for os allerunderdanigst haver andraget, at end dog
det kongelige Skiöde af vores Hr Farfader salig og höiloflig i hukommelβe, Kong Friderich Dend Tredie, paa Londenis Slot og detz
underliggende allernaadigst udgiven dend 17de Aprilis 1661, saavel
som et andet af höystbemelte höist salige Konge ligeleedes paa
Lönborregaard udgivne Skiöde, dateret dend 14de Juny 1664, og
dereffter faldene Höyesterættes Dom //6// af dend 25de Augusty
1665 allernaadigst jmod dend paa de Tiider skeede fornöyelige
Betaling til Cronen fuldkommeligen huiler og tilstaaer begge fornefnte Gaardes Eyere jblant andet Cronens til dend Tiid havende
og brugte ældgamle Laxfiskende udi Londenis Lehn eller Amt,1
huoraf tilforne pleyede allerunderdanigst at giöres aarlig Regenskab, saa at slett jngen anden, i hvem det end maatte være, til fornefnte Laxefiskende har været eller med rette kand være berettiget
uden bemelte Londenis Slott, nu et kongel: allernaadigst confirmeret Byloviske Stamhuus og Lönborregaard allene. Icke dismindre haver //7// Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg afvigte
Aar været dend allerförste og eeniste, som nogensinde med Baade,
Folck og Fiskerreedskab anstiller et gandske usædvanligt Laxefiskeri udi Stauning Fjord vel for og paa Strömmen af Skiern Aae
og Lönborregaard til allerstörste Præjudice, Forfang og Skade. Og
skal bemelte Peder Madsen Lillelund med forommelte Laxefiskeri
dette Foraar ligesom ladet continuere, skal endog associered sig
een Mand i vor Kiöbstæd Ringkiöbing, nafnlig Lars Rindum, //8//
og oβ elskelig Christian Teilmann, vores Justitzraad og Amtmand over
Londenis og Bøvlinge Ampter, selv skal endog dette Foraar have, som for1

I margen: NB
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meenes med Grubbesholms Eyeres Tiltrædelβe, paa samme Stæder heel
uformodentlig anfanget og begyndt ligeleedes at anrette saadant et Laxefiskerje, da som dette af fornefnte Peder Madsen Lillelund og Lars
Rindum. Saa at siden derpaa af Justitzraad Teilmann begyndte og nye
anrettede usædvanlige Laxefiskerje, som aldrig tilforn af nogen har været
hört eller seet, gandscke skal forkrænke det fra Cronen som et Kongelig
Regal bortsoldte Laxefiskende efter de derpaa ihænde- //9// havende kongelige Adkomster og Privilegier, og disβe som uvedkommende og fremmede uden ringeste Rætt eller Rættighed sig agter at ville tilvende foruden dend höyste skadelige Consequence, det at andre fleere hereffter kunde og ville drage med sig, huilcket ved een Sag som fornefnte Etatsraad
Selius Müller som Lönborregaards Eyere og Daniel Phillip Rasch som
Lundenis Stamhuses foresatte Forsvar og Fuldmægtig paa de umyndige
Bylovers Vegne, efterdi det er og ydermeere vil blive en meget stor præjudicerlig Skade for begge Gaardene, ingenlunde upaatalt kand lade
hengaae, men finder dem nödtvungne deris ældgamle Rættigheder med
Lands Lov og //10// Rætt at forsvare. Derhos allerunderdanigst anholdende om tvende Commissarier, som jmellum dem paa dend eene og fornefnte Justitzraad Teilmann, Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum
med deris nu hafvende Medinteressenter, for saa vitt allereede kand være
vitterligt, saa og forjnden Commissionen faaer Ende, kand blive kundbart
efter de kongelige Skiöder og Adkomster og Privilegier samt andre Beviisligheder, og hvad af denne Sag dependerer, kunde kiende og dömme.
Da saafremt I dertil godvilligen kand formaaes, er vores allernaadigste Villie og Befaling, at I retter Eders Leylighed efter tillige
med //11// tvende andre Commissarier, som vedkommende Vederparter paa deris Siide, om de det efter Tilbud begierer, strax haver
at foreslaae og giöre allerunderdanigst Ansögning om, Parterne
paa een beleylig Tiid og Stæd med forderligste for eder lovligen at
lade indkalde, og da dennem om foreskrefne deris mellumværende Tvistigheder enten udi Mindelighed at foreene eller, for saa
vit deraf ej for andre Rætter er anhængig giort og paakiendt, ved
endelig Dom og Sententz efter Loven at udstille. Herhos haver vj
og allernaadigst bevilget, at hvis Vidner, Partene til Sagens Oplysning kand have og ey tilforn for andre Rætter endeligen ere
afhörte, maae for Eder udi //12// Commissionen efter Loven föres
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og afhöres, hvilcken Eders Forretning I de Interesserende paa
Ansögning under eders Hænder og Signeter beskreven haver at
give, som I ville ansvare og bekient være. Dersom og een af Eder
formedelst lovlig Forfald ej til dend berammede Tiid og Stæd
möde kunde, da skal dend, som tilstæde kommer, hermed Fuldmagt have og anbefalet være, een anden i dend udblifvendes Stæd
til sig at tage og denne vores allernaadigste Befaling alligevel at
fyldestgiöre og efterkomme. Men hvis meerbemelte vedkommende1 Parter ey efter Tilbud skulle ville beqvemme sig til tvende
Commissarier paa deris Side, som för er melt, //13// strax at foreslaa og giöre allerunderdanigste Ansögning om, haver I alleene
med Commissionen at fortfare, og dend uden videre ophold til
forsvarlig Rigtighed og Endskab at befordre. Endeligen haver I og,
om der forefalder ingen Tvistighed at kiende paa, alvorligen at
tilholde Parterne, at de uden nogen Undskyldning eller Forvending fremlegger for Eder udi Rætten alle de Brefve og Beviisligheder, som de til Sagens Oplyβning kand have, eller og for eder
beviisligt giöre, at de dennem ej haver kundet i rette Tiide
bekomme, saafremt de agter sig deraf at betienne, saasom vi
efterdags icke ville tillade, at noget Bref eller Beviis som ej tilforn
for andre Rætter haver været Urætt eller ere //14// i Acterne indförte, naar for vores Höyeste Rætt fremligges mindre der antages
eller paakiendes, undtagen i de Tilfælde, som Loven ommelder,
saa haver I og for ved eders Doms Slutning udi Acterne at jndföre,
at J Parterne denne vores allernaadigste Villie haver forreholdet
paa det, de sig i bemelte vores Höyesterætt ey med noget skal have
at undskylde.
Givet paa vort Slot Fredensborg dend 1te Augustij Ao 1729
Under vor kongel: Haand og Signet
Friderich R
LS
/C. Möinichen

1

Tilføjelse over linien: Veder-.
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Etatsraad Selius Müller og Daniel Phillip Rasch, Commission, til
Cammerherre Gabell og Etatsraad Seerup, at afhandle //15// Tvistighed jmellum dem og vedkommende Vederparter.

Til hvilcken allernaadigste Befalings allerunderdanigste
Efterlevelse vi dend 27 Septembr: sidst haver ladet Stefning udgaae, hvorefter Commissionen j Dag, som er
Fredagen dend 28de October 1729, udi Peder Lakiærs
Huuβ udj Ringkiöbing er foretaget. Samme Stevning
blev med sin Forkyndelses Paaskrifter læst, og lyder
saaledes:

Stævning af parterne 27. september 1729
[*2] No 3580, No 20 F4tus fire og tyve Skilling, 1729
Christian Carl von Gabel til Giesegaard, Spanager og Ottestrup,
Ridder, kongel: May:ts Cammerherre, Stiftsbefalingsmand //16//
over Riiber Stift og Amtmand over Riiberhuus Amt, og Jens Jørgensen Seerup til Hald, höystbemelte kongel: May:ts Etats- og
Justitzraad, saa og Amtmand over Silcheborg, Dronningborg og
Mariaggers Ampter, giör vitterligt, at vi haver bekommet hans
kongel: May:ts allernaadigste Befaling af følgende Indhold.

Hvilcken berörte kongel: allernaadigste Befaling nest
foran Ord til andet findes tilfört, og des Aarsag her
udelades.
Da til Höystbemelte Hans Kongl: May:ts allernaadigste Befaling
allerunderdanigst at efterleve, udstædes hermed efter Hr. Etatz- og
Justitzraad Selio Müller og Forvalter Daniel Philip //17// Raskes
Begiering denne vores Commissionsbefaling, hvorved for os udi
Commissionen, som er Berammet at holdes i Ringkiöbing udi
Seigneur Peder Lakiærs Huuβ, dend 28de October förstkommen-
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des, jndkaldes Sagvolderne, velædle og velbyrdige Christian Teilmann
til Skrumsagger, Kongel: May:ts Justitzraad og Amtmand, velædle Jacob
Tommerup til Grubbesholm, höystbemelte kongel: May:ts Capitainlieutenant, Seigneur Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg og Seigneur Lars
Rindum Borgere i Ringkiöbing, tillige med deres Tienistefolck fornemmelig, som vides skal være Peder Heyle, Lars Aargab, Anders, Christen og
Peder Christensen, som //18// ved det usædvanligt nye anstillede Laxfiskerje, det bortsoldte kongelige Regale af Laxfiskende i Lundenis Ampt
til störste Skade, Præjudice og Afgang er vorden brugte, for de kongelige Skiöder og Adkomster med Underrættens Documenter og Beviisligheders Producering samt Beskikkelsesvidner og andre Vidner at paahöre, item deels Interrogatoria at tilsvare, med hvis videre som af Sagen kand dependere, og endelig efter Sagens Beskaffenhed til de paaankedes Erstatning saavel for dend Formistelse, Forfang og
skadelige Infraction jmod allerhöystbemelte kongelige Adkomster skeet er,
som og for alle ibragte og höyst foraarsagede //19// Omkostninger, Dom
at liide. Og som er befunden af forhen förte Beviisligheder, at deels Bönder
i Tarm Bye i Egvad Sogn og Kiuling Bye i Lönborg Sogn Boendes i Nærværelse af Skiern Aae undertiden og jblant tvertjmod meer allerhöyst bemelte kongelige Adkomster, Tingsvidner og usvæckede Domme, uden
Minde og Tilladelse, ja gandske uhiemmet hemmeligen haver tilsnægen
sig at foröve Laxefiskerj udi Skierne Aae, hvortil de aldrig har været eller
er berettiget, mens de saadant uhiemmelt Gierning paa deris egen Eventyr eller Lovens Straf haver tilfordristet sig at giöre, saa bliver samtlige
Byens Besiddere, nafnl: kongel: May:ts Velbestalter //20// Major velædle
og velbyrdige Michael Treiber, Povel Pedersen, Christian Nielsen, Peder
Sørensen, Just Jensen, Frantz Hanβen, Ivar Jensen Debel, Jep Christensen
Gade, Povel Eskesen, Christen Top, Peder Povelβen og Laust Hanβen i
Gade, Mads Nielβen, Jep Poulsen, Kiersten Krage, Knud Skoemager, Jens
Klare, Huus, Aarup Jörgen Hanβen, Jep Fuus Gaard, Jep Latβen, Christen Cornelius, Kiersten Christens Daatter Enevold, Ballegaard, Jörgen
Davidsen i Nörbye, Christen Knudsen, Morten Madsen, Christen Gartner og Christen Huitfeld, Jens Bramdrup, Ung Jens Bramdrup, Niels
Bramdrup, Erik Falck, Jørgen Nielβen, Lars Ibsen, Thomas Jensen, Peder
Hanβen, Hans //21// Krab, Peder Hinriksen, Bertel Bramdrup, Povel
Hanβen, Jens Lauritzen, Ib Laurβen, Mads Bramdrup, Anders Nielsen og
Hans Hanβen ligeleedes for os til fornefnte Tiid og Stæd jndstefnet,
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ovenmelte Adkomster, Documenter og Beviisligheder med videre
at paahöre og til Spörsmaale at svare, item Dom at være undergiven. Endelig til fornefnte Tiid og Stæd jndstefnes efterskrevne
Vidnesbyrd, nafnlig Hans Lylom, Niels Jenβen Fisker og Jens
Nielβen paa Lönborregaard, Jep Varisböll, Jver Torbensen, Anders
Jössen, Sören Böylesen, Claus Nielsen, Jorn Madsen og Christen
Andersen af Lönborg Sogn, Niels Jensen, Peder Hansen //22//
Frands Terkelsen, Envold Pedersen og Jep Jensen af Skuldbölle,
Iver Gravengaard og Niels Hansen af Nordreaae, Knud Nielsen,
Maast Hansen, Jens Mortensen, Sören Davidsen og Torben Andersen i Baadesböll, Holger Tömmermand i Borch, Mads Larsen og
Fader i Krigers, Søren Pedersen og Jep Madsen i Tarm Bisgaard,
Povel Christensen i Foersum, Villatz Nielsen i Heede og Jens Nielsen i Synderbye, Mads Laking ibidm, Niels Madsen i Laagkier,
Hans Nielsen og Peder Laursen i Hoelby, Christen Tuesen og
Anders Albeck samt Hans Andersen i Meylbye, Lars Vognberg,
Søren Andersen i Deiberg Kiergaard, Jens Christensen i Skindberg,
Niels Christensen i Leding //23// Jens Thomsen Syndergaard i
Lemb, Moust Bierg, Knud Fourbye, Christen Jensen i Venner i Velling Sogn, Peder Pedersen i Vostrup, Christen Andersen ibidm,
Mads Brog, Mads Andersen i Voergoed og Lars Andersen, Peder
Meldgaard og Jens Madsen i Vium, Olle Meldgaard, Just Andersen
og Sören Madsen i Klackmoes, Anders Boe i Bölling, Christen Toft
og Peder Skarnborg, Hans Böjlesen og Christen Houlisen i Bölling,
Niels Christensen og Jens Andersen i Marrup, Frantz Ganner,
Thomas Christensen ibidm, Niels Closter, Palle Christensen i
Skiernbye, Christen Larsen, Peder Nielsen og Peder Smed i Øster
Skiern //24// med fleere, som til Vidnesbyrd samme Tiid for os udi
Commissionen kand forestilles, samtlig for deris Sandheds Vidne i
denne Sag, hvis eenhver er bevist, hört og seet at afligge og til
Spörsmaale at svare. Eenhver besörger sin Sags Tarf, og vendte
hvad Lov og Ræt er Gemæβ.
Datum dend 27de Septembr. 1729
C:C: von Gabell
J. J. Seerup
L:S:
L:S:
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Denne Stefning er lovlig forkyndt for Peder Madsen Lillelund.
Anno 1729 dend 10de Octobr: haver wj underskrefne Iver Christensen i Skiernbye og Niels Pedersen i Deiberg Beckbol forkyndt
denne respective //25// Commissionsstefning i Ringkiöbing for
Seigneur Lars Rindums Dör og Boepæl, og taldte med Hans
Hustrue og gaf hende samme til Kiende. Samme dag var vj paa Ryberg med Stefningen, og skref Seigneur Peder Madsen Self derpaa,
som hans egen Paaskrift videre udviiser sammen under og af os en
Copie. Endelig forkyndede vj samme Dag forskrefne Stefning for
Anders Christensen tienende hos Lars Rindum i Ringkiöbing og
for Peder Heyles Hustrue boendes i Heylehuuset ved Ryberg. Dernest stefnede vj Christen Jensen i Venner i Velling Sogn, Jens
Thomsen Syndergaard i Lemb, Moust Bierg i Lemb, Knud Fourbye, Niels Christensen Leding i Deyberg, Sören Andersen i Deyberg Kier- //26// gaard, Jens Christensen Skindberg, Christen Tulsen i Meyelbye i Staufning Sogn, Anders Albeck, Hans Andersen,
og i Meyelbye, Peder Hansen og Hans Nielsen i Holby. Tiisdagen
dend 11te dito forkyndede vj denne Stefning for Mads Lakiær i
Sönderbye, Jens Nielsen og Villatz Nielsen ibidm, Niels Madsen i
Laugkier, Lauritz Olufsen i Vognberg, Niels Christensen i Vester
Marup, Jens Andersen ibidm, fremdelis tog ieg Iver Christensen en
anden Kaldsmand Mickel Nielsen i Knude til mig og ovenmelte
11te Octobr: stefnede vj Frantz Clausen i Ganner, Thomas Christensen ibidm, Calle Christensen i Skiern bye, Peder Nielsen og Peder
Smed i Øster Skiern, Christen Hansen i Skiern bye og Niels Kloster
i Moesgaard, videre ved blef jeg Iver Christensen med Thomas
Nielsen i Aanum //27// Og forkyndede velmebemelte Stefning for
Oluf Villadsen i Klockmoese, Jens Andersen og Sören Madsen
ibidm, Christen Houlisen i Bölling, Hans Böylesen, Peder Skarnborg, Anders Boll, Christen Toft i bemelte Bölling Sogn og talede vj
med een Deel af dem self, deris Hustruer og Tieneste Folck, og gaf
dem samme Indstefning til kiendes, hvilcket i Sandhed saa sandt
hielpe os Gud og hans hellige Ord, Iver Christensen, Niels
Pedersen, Mickel Nielsen.
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Denne Stefning er dend 12te Octobr: forkyndiged mig paa Grubbesholm, I. Tommerup.
Denne Stefning er lovlig forkyndet paa Skrumsager dend 12te
Octobr: 1729.
Diese Citation ist mir rechtlig vorgezeyget, Tarm d: 13te Octor:
1729, Treiber //28//
Anno 1729, dend 12te Octobr, haver vi underskrefne Espen Staffensen og Juul Hansen lovlig forkyndet denne Stefning paa Grubbisholm, som Capitainlieutenantens Paaskrift udviiser, og Copie leveret. Dernest paa Schrumsagger, hvor Justitzraad Teilmand lovede
at tilstaae os Stefnemaalet, og ham Copie leveret. Dend 13de Octobr:
indkaldede vi först een Deel Vidnesbyrd, nemlig Frantz Terkelsen,
Eenevold Pedersen, Jep Jensen, Peder Lauritzen og Niels Jensen i
Staldböll, Jens Mortensen, Knud Nielsen, Moust Hansen, Sören
Davidsen og Torben Andersen i Baandsböll, Iver Gravengaard og
Niels Hansen i Norderaae, Laβ Aargaf og Folkver Tömmermand af
Boerk. Siden blef Stefningen aflæst for een Deel af Kiuling //29//
Mænd i deres egen Paahör, og for een Deel deris Börn og Folck. Og
endeligen blef Stefningen aflæst ligeleedes for een Deel af Tarm
Byemænd i deres egen Paahör og for een Deel fraværende, deris
Hustruer, Folck og Börn, som alle lovede at tilstaae os Stefnemaalet, det vi bevidner saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Datum ut supra
Espen Stafuersen

Juul Hansen
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II Første møde i kommissionen,
28. oktober 1729
Hvorefter mötte for Commissionen höyædle og velbaarne Sr Etatsraad Sellio Müller paa egne og Monsieur
Daniel Philip Rasch Forvalter ved Londenis paa samme
Stamhuuses Veigne, og var bemelte Citantere erbödig
Sagen efter det allerede producerede Stefnemaal at
//30// prosequere.
Af de jndstefnede mötte for Commissionen velædle og
velbyrdige Sr Justitsraad Teilmann og Sr Capitain Tommerup tillige med deres antagne Fuldmægtig Monsieur
Søren Sterm paa Deiberglund. Men Peder Lillelund og
Lars Rindum mötte icke efter Rættens Paaraabelse.
Hvornest fremstillede Seigneur Otto Buchholtz fra
Ustrup sig udi Rætten og jmod Stefnemaalet fremlagde
et af een Deel underskrefne Indlæg af Dags Dato, som
blef læst og lyder saaledes:

Brev fra bønder i Tarm til kommissionen
28. oktober 1729
[*3] No 4456, No 20 F4tus fiire og tyve Skilling
Deris Excellence, höy- og velbaarne //31// Hr Cammerherre og
Stifttsbefalingsmand Hr Christian Carl von Gabell, saa og höyædle
og velbaarne Hr Etatsraad og Amtmand Jens Jörgensen Seerup.
Som de Herrer Possessores af Lundenis og Lönborggaard ved deris
Excellences og Hr Etatsraads höyrespective Stefning af 27de Sep-
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tembr: sidst haver ladet os underskrefne og vores Medtiennere saavel som samtlige öfrige Beboere udi Tarm og Kyfling jndkalde til i
Dag at möde for dend respective Commission under Foregivende,
at vj imod velbemelte Eyeres Adkomster som uhiemmelt //32// og
hemmelig skal have os tilsneget at fiske efter Lax i Skiern Aae, da
eftersom vi icke finder, at det til samme Commission allernaadigste
udstædde Commissorium melder allerringeste om noget Laxefiskende udj
Aaen, som denne Sag haver sin Opkomst af det udi Fiorden skeede Fiskeri
(hvor jngen af os kommer, og os i saa Maade ej vedrörer) og ey melde
ringeste om Aaen , skulle vi og vel underdanigst forestille os ligesom og
herved formodes og paastaaes, at ey videre enten ved Vidner og Bevisligheders förelse eller Sagens Paakiendelse foretages, end saa vit höystbemelte kongelige Commissorium tillader og der under er begreben. Til
dend Ende vi og icke heller agter //33// noget at fremföre til Opliusning om vores paaboende Gaarders Fiskerettighed udj Aaen saavel
efter Loven som Adkomster og Beviisligheder samt det brug, vi
derudj haver haft, eller agter at svare noget jmod de usömmelige
og nærgaaende Expressioner udi Stefnemaalet, derom er anfört. Da
vi og ikke paatvifler, at de höye Herrer joe lader sig være i
Hukommelse Lovens Pag. 471, art: 201, som melder, at jngen Bonde
maae fiske udi sin Gaards tilliggende Fiskevande uden sin Hosbonds Forlov, hvorved gunstig maatte iagttages, at siden Fiskeriet
skal være een Hosbonde tilhörende Herlighed (som os hidtil af
vores Hosbonder haver været tillat //34// under Löfte, os dermed at
forsvare) de da og derfor i denne Sag bör stefnes, förend noget det
angaaende fört vorder (om det allernaadigste Commissorium jmod
vores formeening til dessen Paatale og Paakiendelse kunde strække), paa det dennem icke uvitterlig noget af deris Herlighed skal
fravindes. Hvilket vi som ere Tiennere til Riiber Hospital i særdeelished i Anleedning Lovens Pag. 356 art 5te 2 höylig er aarsaget at
DL 3-13-20: Ingen Bonde maa fiske i sin Gaards
tilliggendis Sølod / eller Mølledam / uden sin
Husbonds Forlov.
2 DL 2-19-5: Hand skal med Lov og Ret forsvare
Hospitalets Gods / og med Log og Ret igienkalde hvis
med Uret derfra kand være kommet.
1
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forestille, paa det vi i sammes Fölger kunde nyde noget Forsvar.
Da vj leve udi det underdanige Haab, deris Excellence höy- og velbaarne Hr Cammerherre og Stiftsbefalingsmand som Hospitaletz
höye Øfrighed icke tillader //35// noget lovstridigt mod os, men saa
vit lovligt og rætt kand eragtes, seer Hospitalet og os med vores
Ræt handthævet, siden vi formeener og paastaaer, at os paa Hospitaletz Veigne tilkommer Fiskerrettighed i Aaen efter Lovens Pag.
804 art 42.1 Thi saafremt denne os hidtil beholdne Fiskerettighed
nu skulle betages, os uden noget Forsvar fravendes, vil det blive os
umueligt herefter til Hospitalet at svare dend os foresatte Landgilde, da vi dertil saavel som vores Gaarders Istandholdelse haver
haft et stor Hielp af de Lax og andet Fiskende, vi udi Aaen haver
haft, og som deris Excellence i forbemelte Lovens Anleedning er
Hospitaletz //36// og vores höye Øfrighed, saa veed vi og icke, om
hand vil paatage sig at være Dommer udi denne Sag jmod Hospitalet og os om dend til Fiskeriet i Aaen sig kand strecke, hvilket vi
til hans egen gunstig Efftertancke henstiller. Samtlige protesterende jmod ald Lovmaale det Fiskerje i Aaen angaaende, förend
vores Hosbonder og Forsvar derfore lovlig blive kaldede, og anden
eller nye kongelig Befaling til dessen Paakiendelse vorder sögt,
hvornest vj forbliver deris Excellence höy og velbaarne Hr Cammerherre og Stiftsbefalingsmand samt höyædle og velbaarne Hr
Etatsraad og Amtmands underdanige og ringe Tiener.
Paa min Fader Pouel //37// Pedersen i Tarm, hans Veigne, Eske Povelsen.

DL 5-10-42: Hvor fællis ferske Søer eller Vande ere /
der haver een hver Magt at fiske udj / saa vit hans
reebdragen Jord støder til Søen / eller Vandet / og
indtil Mitstrøms / og maa hand ingenlunde drage sit
Garn op paa anden Mands Jord / eller Grund / eller
sin Baad der opdrage / eller sit Garn udbrede / eller
ophænge; Ej heller maa mand giøre Fiskegaarde
videre end mand haver Jordbund / og ej længre end til
Mitstrøms / uden mand haver Gaardfæstning paa den
anden Side tvert over.
1
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Paa egne Veigne Peder Sörensen Tarm, Just Jensen Tarm.
Paa samtlige Friherskabet Rysensteens Bönders Vegne Peder Povelsen Tarm.
Paa samtlige Riibe Hospitals Bönder udi Tarm og Kyfling, samt
egne Vegne samt Hr. Biskop Thuras Tiennere Hans Christensen
Kyfling.
Paa samtlige mine Medtiennere Wiumgaards Bönders og egne
Veigner Peder Henrichsen, Kyfling.

Hvorefter Buchholtz ved Monsieur Sören Sterm loed
tilföre, at denne Sag haver været hans höye Herskab Hr
Baron Juul gandske uvitterlig, för //38// j Dag hand af
een Hændelse er hidkommet udi andre Forretninger
her til Byen, saa hand som aldeelis fremmet udi Sagen
jntet kand jndlade sig til nogen Giænmæle eller Forsvar
for sit Herskabs Bönder, men ligesom af Bönderne udi
Indlæget er paastaaet underdanigst ville formode, at det fremlagde Jndlæg bliver taget udi Consideration og jngen Lovmaale dette Fiskerje angaaende tillat, förend hans höybemelte
Herskab derfore lovlig bliver kaldet.
Citanterne derjmod blef foraarsaget at svare dette kortelig. De hafde icke formodet saadan een Protest fornemmelig indlagt af Monsieur Buchholtz, Ridefoget
ved Baroniet Rysensteens //39// tilhörende Gaard Udstrup, da hand dog icke dertil af sit höye Herskab skal
have nogen special Ordre, alleene hand formedelst nogle faae Bönder paa een Gaard til Rysensteen i Tarm,
derom kan være anmodet. Saa er det og en Ting ufor-
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modentlig, at uvedkommende siunes at ville indtrænge
sig i Sagen, alt sigtende til temmelig stor Vitlöftighed
og ey mindre Bekostning. Ihvorvel det kongel: Skiöde
paa Londenis Slot udgiven dend 17de Aprilis 16611 er
nock i sig self for Citanterne alleene og jngen andre, at
være Laxefiskeriet saa et bortsoldt Regale i Londenis
Ampt berettiget, hvilcket Citanterne begierede maatte
vorde oplæst, //40// overalt kand stande Pede2 beviises,
at deel af Tarm Byemænd paa samtliges Vegne haver
tillige med de Kyflinger haft Fiskeriet i Skiern Aae udj
Minde paa visse Tiid af Londenis Fiskeries Forpagtere,
og vil ey tale om det i sig self, saa deraf Herskabet uvidendes kunde flyde, mens alleene at de deraf mueligt
ville som en Rettighed continuere saa ubillig et Brug.
Sluttelig vil Citanterne ydmygst formode, at siden det
Kongelige Skiöde hiemler de kiöbende Laxefiskerjet i
Londenis Læhn, mand da icke bliver tilholden at stefne
anden end dem, nemlig Bönderne, som Skaden har
giort eller agter at giöre, og icke nogen //41// af deris
Jorddrotter, thi ingen af dem skal have eller kunde producere det ringeste Ord af Adkomst, som taler om nogen Laxefiskende i Londenis Lehn, dennem at være berettiget. Og hvad er det saa i sig self uden, som sagt er,
at giöre sagen med Omkostninger og deslige vitlöftig,
som Mand formoder alle Tiider slige Sagvolder bör betale. Anlangende det allernaadigste kongel: Commissorium, da er dend udi sit Jndhold meget udtröckelig og
forklarlig, at det angaaer dend bortsoldte Regale af La1
2

Dokument nr. *4.
Egentlig ”stante pede”, dvs. ”på stående fod”.
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xefiskende i Lundenis Lehn, og hvad kand være meere
tydeligere ey paatviflendes de höye Herrer Commissarier derover videre behager at Skilsmisse og Kiend
//42// at give. Dend udi forestaaende Citanternis tilförte
ommelte höykongelige Skiöde blef allerunderdanigst
læst og lyder samme saaledis:

Kronens skøde på Lundenæs 17. april 1661 læst på
Viborg Landsting 1665
[*4] No 7 een Rixdaler, Litr: A1
Vilhelm Lange, Landsdommer udi Nörre Jydland, og Henrich Jensen, Landstingshörer ibidm, giör vitterligt, at Aar efter Guds Biurd
1665 dend 27de Septemb:r paa Viborg Landsting var skicket edle og
mandhaftige Mand Augustus Kreydall, Capitainlieutenant og
Overinspecteur ofver Lundenis og Stiernholm Amter, hans Fuldmægtig, ærlig og velforstandige //43// Mand Jens Nielsen i Dalbye,
og fremlagde kongelige May:ts vor allernaadigste Herres udgifne
Skiöde, hvorefter hand Landstingsviditz var begierendes. Og lyder
höystbemelte kongelige Skiöde Ord efter anden, som fölger:2
[*5] Vii Friderich dend Tredje, med Guds Naade Danmarckes Norges, Venders og Gothers Konning, Hertug udj Sleβvig, Holsten,
Stormarn og Dytmersken, Grefve udi Oldenborg og Delmenhorst,
giör alle vitterligt, at vj naaadigst for nöjagtig og fuldkommen Betaling (udj adskillige Leverantzer og Forstrækninger til vores //44//
og Riigens Fornödenhed) hafver afstaaet, soldt, skiödet og afhendet, saa og nu med dette vort aabne Bref allernaadigst selger, skiöder og afhænder fra oβ og vores Efterkommere, Konger udi Danmark, det kongelige Huuβ og vores Arfvinger til oβ elskelige Peter
von Uffelns Arfvinger udi Hamborg og deris Arfvinger disse efI margen: ”Litr: A:”, med brun blyant tilføjet: ”Vidice
af Skiödet paa Lundenis”.
2 I margen med brun blyant tilføjet: Skiödet.
1
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terskrefne vores Gaarder og Goeds liggendes i vort Land Nörrejylland, Riiber Stift, nemlig vores Slott og Gaard Lundenis //45//
med dets Biugninger samt Tilliggender, Marker, Jorder, Eenemercker, Ejendomb og Herlighed, saa og detz angehörige og underliggende Böndergodtz etc.

Herpaa fölger Jordebogen og Specialskiöde over Böndergoedset samt Konge- og Kircketienderne, som forbigaaes, efterdi det icke vedkommer denne Sag. Og trædes derpaa til Skiödet, hvor Laxefiskerjet först omtalis,
hvorfra og til Enden indholden saaledis er formeldende: //46//
Item vores Laxefiskende udi fornefnte Lehn, hvoraf os tilforn pleyer at
giöres aarlig Regnskab, hvilcke fornefnte Slott og Gaard Lundenis
med detz Biugninger samt tilliggendes Marker, Jorder, Eenemercker, Eyendomb, Frihed og Herlighed saa og des angehörige
til- og underliggende Gaarde, Goeds og Möller med ald deris
Eyendom og Landgield, Giesterje, Sagefald, Ægt, Arbejde, Jagt og
ald anden Herlighed, og lige saa den Friihed, Höyhed og Herlighed, som ellers Adelsgaarde fölger og fölge bör. Item visse og u//47// visse Indkomster, Renter og rette Tilleggelβe, være sig Agger
og Eng, Skov, Mark, Kiær, Moesser, Fiskevand, Fæegang, Törfvegröft, Lyngslet, vaadt og tört, inden Markskiel og uden, aldelis
intet undertaget i nogen Maader, som der nu tilligger og af Arilds
Tiid dertil ligget haver, og bör der til at ligge med Rette. Saa og vores Anparter Korn- og Qvægtiender samt Brotold, hvoraf de Broer
tilbörligen og forsvarligen skal vedligeholde. Item Kirkeskat og
Præstegiesterje, saa og Laxefiskende og aldt //48// andet, som forskrevet staaer, fornefnte Peter, Dominicus og Johan von Uffeln og
deris arfvinger strax maae annamme og siden have, nyde, bruge og
beholde, og sig saa nyttig giöre som de og deris Arfvinger self best
vil og kand til ævindelig Eyendom. Og kiender vi os og vores efterkommere Konger udi Danmark og Norge, det kongel: Huus og
vores Arfvinger aldelis jngen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettig-
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hed at have til eller udi fornefnte Slot, Gaard, Goedβ, Möller eller
nogen detz Eyendomb, Landgilde, Herlighed, Rente eller rette
//49// Tilliggelse icke heller til fornefnte Anparter Korn- og
Qvægtjende, Broetold, Kirkeskat, Præstegiesterie eller Laxefiskende, som foreskrefuet staaer, efter denne Dag udj nogen Maader,
mens naadigst bepligter os og vores Efterkommere Konger udi
Danmark, det kongelige Huuβ og vores Arfvinger, at frj frelβe,
hiemle og fuldkommeligen tilstaae fornefnte Peter Dominicus og
Johan von Uffeln og deris Arfvinger fornefnte Gaarde, Goeds og
Möller med ald deris Landgilde, Eyendom og Herlighed, Rente og
//50// rette Tilliggelβe samt fornefnte Anparter, Korn- Qvægtiende,
Broetold, Kirkeskat, Præstegiesterje, og Laxefiskende, som forskrefvet staaer, for hver Mands Tiltalle med Ret i nogen Maader.
Og dersom saa skeede, at fornefnte Gaarder, Gods, Möller eller
nogen deβ Eyendomb, Herlighed, Landgilde, Rente eller rette Tilliggelse eller fornefnte Anparter, Korn- og Qvægtiende, Broetold,
Kirkeskat, Præstegiesterje eller Laxefiskende, som forskrefvet
staaer, blef fornefnte Peter Dominicus og Johan //51// von Uffeln
eller deris Arfvinger afvunden udj nogen Dom eller Rettergang for
vores det kongelige Huuβ eller vores Arfvinger Vannhiemmels
Bröst Skyld, da ville deβ i vores Efterkommere Konger udj Danmark, det kongelige Huuβ og vores Arfvinger Naadigst forpligtet
være at vedderligge fornefnte Peter Dominicus og Johan von Uffeln og deris Arfvinger saa got Goeds jgien baade paa Eyendom,
Landgilde, Herlighed og Rente samt saa mange vores Anparter
Korn-, Qvægtiende, Broe- //52// Told, Kierkeskat, Præstegiesterje
og Laxefiskende og saa vel beleyligt jnden sex samfulde Ugger der
nest efter, og holde det dennem og deres Arfvinger aldelis uden
Skade og skadeslöβ i alle Maader og vores kongelige Regalier og Höyhed af fornefnte Goeds saasom Told, Ziiβe, Vrag samt Jura Patronatus,
Birckerett og ellers hermed uforkrænket og forbeholden, noget deraf for sin
billig Værd, særdelis naadigste forunder. Desligeste skal fornefnte Peter Dominicus og Johan von Uffeln deris Arfvinger og Efterkommere til fornefnte //53// Goeds være forpliget hver Gang og saa tit
nogen af dennem eller deris Arfvinger kunde blive til sinds fornefnte Goeds, detz Eyendom eller Herlighed at sælge og afhænde,
da dem oβ vores kongelige Huuβ og Arfvinger frembt for alle an-
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dre underdanigst först at tilbydes for saadan Summa, som nogen
anden erbyder at ville give for samme Goeds og deβ Melioration,
og hvis vi eller vores Arfvinger jcke resolverer samme Goeds jnden
Aar og Dag dernest efter naadigst at lade jndlöse, da ere fornefnte
Peter //54 Dominicus og Johan von Uffeln og deris Arfvinger frj
tilladt det til andre, hvem dennem lyster, at selge og afhænde, medens hermed icke meent Södskinde eller Arfvinger, de joe uden
nogen Opbydelse fornefnte Goeds sig jmellem maae skifte, besidde
til- og af træde ubehindret i alle Maader. Forbiudendes alle og
eenhver fornefnte Petter Domincus og Johan von Uffeln, deris Arfvinger og Efterkommere herjmod eftersom foreskrevet staaer at
hindre eller udi nogen Maade Forfang at giöre under vor Hyldest
og Naade.
Givet paa //55// vor kongelige Residentz udj Kiöbenhafn dend 17
Aprilis Ao 1661
Under vort Zignet
Friderich
Eftersom samme höystbemelte kongelige May:ts Skiöde i sig selv
bemelder og her i dag for Rætten blef læst og paaskreven, hvorefter fornefnte Jens Nielsen paa sin Principals Vegne var Landstingsviditz begierende, dette bekræfter vj med vores Zigneter her
neden paatrögt
Henrich Jensen
[tom plads]
L:S:
L:S
Fremvist paa Viiborg Landsting dend 15de Novembr 1688. //56//
Læst paa Nörre Jyllands Landsting dend 16de Augusty Ao 1710.

Paa Seigneur Otto Buchholtzis Vegne udj hans egen
Nærværelβe og efter hans Begiering svarede da Seigneur Sterm
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1) At hand icke kunde fremföre nogen Specialordre fra
sit Herskab, siden de saavel som hand aldelis uvitterlig
om Sagen derfore icke er vorden kaldet. Skulle derfore
desto fastere formode og paastaae, at hans fremförte
Protest som formeentlig lovgrundet naadigst bliver taget udi Consideration.
2) Hvad det //57// kongelige Skiöde paa Lundenis angaaer, da naar gotgiöres, hvorvit hans kongelige May:t
af Laxefiskerjet er giort Regenskab, har formodentlig ej
noget der jmod, med mindre det siden nærmere kand
oplyβes, men hvorom hand nu jnttet kand fremföre til
sit Herskabs Bönders Maintent af dend forhen ommelte
uvidenskabs Aarsage. Seer og icke heller det kongelige
Skiöde medförer det Ord alleene, at da og jngen anden
maatte fiske Lax udi heele Lundenis Amt, saa vit det
som nu kaldes Amt sig stræcker.
3de At Hr Forvalter Rasck beraaber sig paa een Accord
skeed jmellum nogle af Tarm Beboere //58// eller andre
om Laxefiskeriet med Londenis Possessores, saa kand
de höye Herrer deraf fornemme, om samme Accort end
var til og her blef fremlagt, at de eenfoldige Bönder icke
haver forstanden deris Gaarders Herligheder, og altsaa
deslige Accordter vel icke kand Præjudicere Buchholtzes Herskab eller andre Hosbonder udi Rættighed.
Thi hvad for det 4de dend Paastand angaaer, at Citanterne vil forklare, at det ved det kongelige Skiödes Expedition ommelte Lehn, som hand nu vil stræcke til
heele Lundenis Amptt, saa bliver vel samme i sin Tiid
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Beviist og forklaret, //59// hvor vit samme Læhn sig da
haver strækket.
5te Det kongelige Commissorium til denne Commission
melder icke et ord om Fiskerjet udj Aaen, men alleene om
dend Tvist, som er reyst om det Fiskerje udi Fiorden.
Til Slutning forviiste Sören Sterm et Skrivelse fra Velbr:
Stephan Eherenfelt til Hr Justitzraad Teilmann af 22de
Octobr sidst, jtem et Skrivelse fra Hospitalsforstanderen
udi Riibe til Poul Pedersen udj Tarm af dend 25de October nestefter, hvorudj de begge som Lodseyere paastaaer for denne Sag at bör kaldes, förend //60// noget
deris Bönder og Tienere samt dem self til Præjudice
vorder foretaget. Formoder desto fastere, at aldelis
jngen Lovmaale udj denne Sag vorder fremfört, förend
de derfor bliver kaldede, hvorpaa Commissionens Assistence underdanigst afvartes.
Forberörte tvende Breve, som med behörig stemplet
Papiihr blev bjelagt, bleve udi Rætten læste og lyder
samme saaledes, nemlig dend förste fra Velbr Hr Steffen Ehrenfeld til Hr Justitzraad Teilmann, afladte og i
Rette lagde Skrivelse af 22de Octobr 1729 angaaer //61// i
sig self först ickun particulaire Sager, hvis Jndhold her
som Sagen uvedkommende forbjgaaes, og alleene anföres bemelte Skrivelses Post Scriptum, som Sagen i saa
vit efter dessen Formelding consernerer, lydendes Ord
til andet, som følger:
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Steffen Ehrenfelds brev til Christian Teilmann
22. oktober 1729
[*6] P:S: Siden jeg ved dettes Slutning först fant jndlagde Varβel til
min Bonde i Tarm, som meldes til Efterretning, at da Forvalter
Rasch med samme hafde jndvarselet bemelte min Bonde for, hand
hafde fisket i Skærn Aae, erjndrer jeg, at da min Fuldmægtig //62//
i sagen producerede de Tarmers Tingsvidne til min Bondes Befrjelse, frafalt Forvalter Rasch Sagen, som nærmere af Tingprotocollen kand erfares.
Hvad Hr Broder ellers behager at melde angaaende det, de paagrænsende
Lodsejere vj for Commissionen tillige med er jndstefnet for saa vit eenhver
kunde angaae, saa kand Hr Broder behageligst formere samme Paastand,
da vel er ventelig, at Stefningen til samme Commission for denne Sinde
löber over Styre.
Opskriften var saaledes: Höyædle og velb: Herre Christian Teilmann, Herre til Schrumsagger, hans kongel: May:ts velbetroede
Justitzraad //63// og Amptmand over Lundenis og Böfling Amter à
Schrumsager.

Hospitalforstanderen udi Riibe, hans til Poul Pedersen
udi Tarm afladte Skrivelse dat: 25de Octobr: 1729 er Ord
til andet af fölgende Indhold:

Hospitalsforstanderens brev til Poul Pedersen
25. oktober 17291
[*9] Tacker for fremsendte Efterretning angaaende Fiskerjet, som
Hospitalstiennerne i Kuifling og Tarm med fleere er stefnet for, og
melder derom til venlig Giensvar, at efterdj jeg //64// jcke er stefnet,
skulle Mand icke haabe, at der sigtes til at fravinde dem noget af
deris Rettighed eller Hospitaletz Herlighed, hvorfor jeg finder
ufornöden at svare, saa lenge jeg ey er stefnet, og allerheldst siden
hans Excellence Hr Cammerherre og Stiftsbefalingsmand von Ga1

I margen med brun blyant et +.
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bel sidder self i Commissionen, som just er Hospitals Tiennernis
Höjeste Øfrighed og Forsvar. Jmidlertid faaer dog een af bemelte
Hospitalstiennere i mindste at möde i Commissionen og give Agt
paa, om noget ved Vidners Förelse forlöber, som kand være dem
hinderlig i deris Rætt, at de da //65// strax giver til Kiende, 1te at
deris Forsvar er icke stefnet, 2 at de hvercken forstaaer eller formaaer at före Process, 3die Hvorviit de af Alders Tiid hid jndtil har
fisket, og 4de at de er ansat i deris Landgilde for Aarlig Lax til Hospitalet, saasom dend Gaard i Kiufling en Lax, Hans Graβ i Sielsböll
een Lax, hvilket med gamle og nye Jordeböger Kand beviises, som
alt er een Tegn til, at de har haft Fiskerje i gamle Tider. Thi hvorfra
skulle ellers disse Lax komme. Dette bedes venlig I ville betyde
baade hans Höyærværdighed //66// Hr Biskoppens og Hospitalstienneren med forblivende, Höyærede Vens tienstfærdigste Tienner
C: T. Hansen, Riibe dend 25 Octobr: 1729.
Udenpaa stod skrevet: Ærlige velagtbahre Mand Poul Pedersen,
venlig [sic!] à Tarm

Citanterne refererede sig til det kongel: Skiöde om Laxefiskerjet i Lundenis Læhn at være bortsolt til Lundenis Eyere, og som Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann foruden monsieur Søren Sterm er self for Commissionen //67// tilstæde, saa blef de af Citanterne tilspurdt, om de kunde benægte, at Nyemannsgab, Staunings Fiord med Skiern Dyb og Aae jo er beliggendes i
Lundenis Amt, og andenstæds fra end jgiennem Nyemannsgab kommer icke Laxene jnd fra Havet i Lundenis Amt?
Søren Sterm svarede, at Nyemannsgab jndgaaer jmellum Riiberhuus og Bøfling Ampter, og een Deel af Fiorden stöder og stræcker saavel paa begge bemelte som
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og Lundenis Ampter. Hvor Laxene jndgaaer, er Søren
Sterm uvitterlig, thi skulle de komme af Havet, er vel
ventelig, de af samme Gab jndkommer, men som //68//
undertiiden ved forefaldende store Storme er det skeed,
at Havet adskillige Stæder overgaaer i Fiorden, kand
hand icke viide, om Laxene og dermed over gaaer.
Seigneur Lars Rindum mötte for Commissionen og
jndleverede et skriftlig Jndlæg af denne Dags Dato, som
blef læst og lyder saaledes:

Lars Rindums brev til kommissionen
28. oktober 17291
[*8] No 4442, Lit: O, No 20 F4tus 1729, Fire og tyve Skilling.
Deris Excellence, höyædle og velbaarne Herrer Commissarier!
Som det har behaget höyædle og velbaarne Hr Etatzraad //69// Selio Müller til Lönborggaard og Seigneur Daniel Phillip Rasch, Forvalter ved Lundenis, mig underskrefne Lauritz Nielsen Rindum at
lade jndstefne til i Dag herudj Ringkiöbing for denne höyrespective
Commissionsræt, Tingsvidne, Vidnesbyrd og ældgamle Adkomster at pahöre angaaende Laxfiskerjetz Rettigheder til Lundenis og
Lönborggaard, hvorudj jeg (tillige med Peder Madsen Lilleund paa
Ryeberg) mig haver forseet nu sidst afvigte for Aar, da jeg i Fællig
med bemelte Peder Madsen udreedet een Fiskerbaad med Folck og
Garn for at fiske Lax i Fiorden jmellum Nye- //70// mannsgab og
Lönborg Aae, hvortil jeg af berörte Peder Lillelund blef overtalt,
fornemmelig hand et Aars Tiid tilforn samme Laxefangst hafde
brugt. Og jmidlertiid jeg var med hannem i Fællig, bekom vi tilhaabe 31ve Lax, deraf jeg for min Deel som var Halfparten, ydmygst erbyder mig til Lönborg og Lundenis Eyere at giöre Betalling endog for saa vit min Andeel af Omkostningen efter Billighed
1

I margen: Litr: O:.
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at erstatte, siden jeg efter Jndstæfning til Lönborggaards Bircketing ved
min udsendte Bud fornam af de oplæste kongelige //71// Skiöder og Regalier endog af mange andre Gotfolck des foruden har hört, at Laxefiskeriet i
heele Lundeniβ Lehn er og skal være Lundeniβ Eyere og Lönborggaardz
Herskab tilhörig og jngen andre, hvorom uden videre Laxefangst at
giöre jeg samme straxsen ved Erklæring mig frasagde (siden deris
Rættigheder mig forhen var uvidendes), det jeg endog herved
ydermeere mig frasiger, i jngen Maader efter denne Dag mig dermed vil befatte under ydmygst Forhaabning, jeg med denne höyrespective Commissionsræt efter min giorte Tilbud vorder
frjkiendt, med forblivende deris Excellence, höyædle og velbaarne
Hr:er Commissariers allerydmygste og skyldige Tienner
L. N. Rindum, Ringkiöbing d: 28de Octobr: 1729. //72//

Citanterne efter denne Seigneur Lars Rindums i Rette
lagde Jndlæg, hvilcket hand og self mundtligen her for
Rætten tilstoed, erklærede ey Sagen jmod ham videre at
procequere.
Formedelst Spiisetiden er Commissionen opsat til
Klocken 3 Eftermiddag, da Parterne og Vidnerne atter
möder.
Commissionen loed examinere om de jndstefnede Vidner vare mötte efter Stefnemaalet, som da alle vare tilstæde.1
Paa de af Contraparternes ventilerede Jndsigelse mod
det ergangne Stefnemaal eragter Commissionen for billigt,2 at Citentarne ved Continuationsstefning haver at
1
2

I margen tilføjet med brun blyant: skeede aldrig.
I margen tilføjet med brun blyant: Interlocutorium.
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jndkalde alle //73// vedkommende Jorddrotter for de
agtende förende Vidners Paahör, som nu med Besværing og Omkostning vare mötte for Commissionen men
ved jndförte Protester hindrede fra at vidne, og Sagen
derved draget i stor Vitlöftighed, hvilcket ved endelig
Dom skal vorde observeret.1
Jmidlertiid optages Sagen under Opsættelse til dend
16de December förstkommende, da Commissionen paa
Varde Raadstue atter vorder foretaget, eftersom Tarm
Kiær denne Sinde er befunden saa vanskelig for Commissarierne og Parterne, at Sagens Drift kunde vorde
meere forsincket, om Commissionsstædet fremdelis blef
herudi //74// Ringkiöbing. Denne Opsættelse bliver detz
forjnden lovligen forkyndet. Commissionen udi Ringkiöbing ut supra.
C. G. von Gabell

J. J. Seerup

I margen tilføjet med brun blyant: som Truselen saa
og Dommen.
1
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III Andet møde i kommissionen,
16. december 1729
Efter forestaaende Opsættelse blev Commissionen foretaget her udi Varde Fredagen dend 16de Decembr: 1729
Formiddagen Klocken 10 slætt. Da sig til Commissionens Fortsættelse udj deris Excellence Hr Cammerherre
von Gabells Svaghed jndfandt Borgmester Jens Taulow
her sammesteds, som tillige med Hr Etatsraad Seerup
beklædte Rætten. Hvorefter Commissionen formedelst
Vinterens Frost og Kuld og med Parternis Samtycke
blef fastsat udi Seigneur Walter Seyers Huus ibidm:, siden jngen Varme //75// hafdes paa Raadhuuset.
Saa producerede Citanterne dend udj seeniste Session
skedte Opsættelse, hvilcken med dessen Forkyndelses
Paaskrifter hæftet ved Hovetcommissionsstefningen
blef læst og lyder saaledes:

Erklæring om udsættelse af kommissionsmødet 28.
oktober 1729
[*9] For de til Commissionen udj Ringkiöbing dend 28de Octobr.
1729 jndstefnede Parter og Vidner udj Sagen jmellum Hr Etatsraad
Müller paa Lönborggaard og Forvalter Daniel Phillip Rasch for
Lundenis Eyere paa dend eene og Hr Justitzraad Teilman paa
Schrumsagger, Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm og Peder //76// Madsen Lillelund paa Ryeberg med fleere paa
dend anden Siide, er af fölgende Indhold: Imidlertid optages Sagen
under Opsættelse til dend 10de December förstkommende, da
Commissionen paa Warde Raadstue atter vorder foretaget, efter-
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som Tarm Kiær denne Sinde er befunden saa vanskelig for Commissarierne og Parterne, at Sagens Drift kunde vorde meere forsincket, om Commissionsstædet fremdeelis blef her udj Ringkiöbing. Denne Opsættelse bliver detzforjnden lovligen forkyndet.
Commissionen udi Ringkiöbing ut supra.
C: C: von Gabell
J: J: Seerup
L: S:
L: S:
Denne Opsættelse er mig i //77// Dag lovligen forkyndet, Ryberg
dend 8de Novembr: 1729
Peder Madsen Lillelund.
Anno 1729 dend 7de Novembr haver vj underskrefne Iver Christensen i Schiern bye og Christen Pedersen i Langkiær lovligen forkyndet denne Opsættelse til Niels Madsen i Langkiær, og talede
med hans Sön. Ligeleedes forkyndede vi samme for Mads Lakiærs
Dör og Boepæle, og talede med ham self, og dernest for Jens Nielsen Synderbye og talede med hans Hustru. Dernest forkyndede vj
det samme for Villads Nielsen i Heede og talede med hans Hustrue, ligesaa forkyndede vj fornefnte Opsættelse for Christen
Thuesen, Anders Albeck og Hans Andersen i Mejlby, //78// og dernest for Peder Laursen og Hans Nielsen i Halbye. Dend 8de Novembr: forkyndede vj denne Opsættelse for Lauritz Mogensen i
Vogenberg, jtem for Christen Jensen i Venner og Peder Hieylle
boendes i Hieyllehuuset ved Ryeberg, og dernest forkyndede vj
samme for Jens Christensen i Skindberg og Sören Andersen i Deyberg Kiærgaard.
Dette saaleedes er i Sandhed saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord
Iver Christensen
Christen Pedersen
Fremdelis tog jeg Iver Christensen en anden Kaldsmand nafnlig
Niels Thuesen i Beckboe og forkyndede denne Opsættelse dend 9de
Novembr: for Peder Pedersen i Vostrup og Christen Andersen
ibidm, og tallede vi med Christen Andersens //79// Svoger. Endelig
stefnede vj og samme Dag Mads Bierg i Ollstrup og Knud Fousbye, Moust Bierg og Jens Söndergaard i Lemb, og talede vj med
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Moust Biergs Hustrue og Sön. Jtem talede vj med Jens
Söndergaards Hustrue, og gaf dem den Opsættelse lovlig tilkiende.
Dette saaleedes er i Sandhed, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord
Iver Christensen
Niels Thuesen
Videre vedblef jeg Iver Christensen med Hans Jensen i Lading og
forkyndede vi dend 9de Novembr: denne Opsættelse for Niels
Christensen i Lading, Jens Andersen i Vester Maarup og Niels
Christensen ibdm, saavelsom og for Christen Haulisen, Hans Böysen, Peder Skærenborg, Christen Toft og An- //80// ders Boll i Bölling, og talede vj med Christen Haulisen og Christen Toft self, og
talede vj med Anders Boll self, ligeleedes tallede vj med Hans Böysens Hustrue og med Peder Skærenborgs Daatter og gaf dem samme Opsættelse lovlig tilkiende.
Dette saaleedes er i Sandhed, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Jens Christensen
H: Jensen
Endnu vedblef jeg Iver Christensen med Hans Jensen i Lading og
dend 10de Novembr: forkyndede vj ligeleedes denne Opsættelse for
Sören Madsen, Just Andersen og Oluf Meldgaard i Klocmose og
tallede Vj med Dem self, hvilcket er i Sandhed, saa sandt hielpe os
//81// Gud og hans hellige Ord
Iver Christensen
Hans Jensen
Fremdeelis tog jeg Iver Christensen, Niels Ollufsen i Vraa Veyle til
mig og forkyndede vj denne Opsættelse dend 10de Nov: for Frantz
Ganner og Thomas Christensen ibidm:. Dernest forkyndede vj
samme for Palle Christensen og Christen Larsen i Skiernbye, jtem
for Peder Nielsen og Peder Smed i Øster Skiern, saavelsom ogsaa
for Niels Nielsen i Moesgaard, og tallede vj med Frantz Ganner
self, dernest talede vj med Thomas Christensen Hustrue, og talede
vj med Palle //82// Christensen Söns Hustrue, med Christen Larsen
og Niels Nielsen Moesgaard talede vj self og gaf dem denne Opsættelse Lovlig til kiende.
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Dette er i Sandhed, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Jver Christensen
Niels Ollesen
Denne Opsættelse er mig lovligen forkyndet paa Schrumsagger
dend 2den Novembr: 1729.
Anno 1729 Dend 2den Novembr: var vj underskrefne Erich Nielsen
og Juu Hansen med denne Opsættelse og Foreleggelse at //83// forkynde paa Schrumsagger og paa Grubbesholm, hvor ovenstaaende
bleff paategnet. Samme Dag blef dend forkyndet for Sören Davidsen, Torben Andersen, Jens Mortensen, Moust Hansen og Hans
Povelsen i Baadspill, dernest for Iver Gravengaard og Niels Hansen i Nordenaae, Frantz Terkilsen, Enevold Pedersen, Jep Jensen,
Peder Lauritzen, Niels Jensen i Skyldböll og endelig for Falqvor
Jensen Tömmermand i Obeling og Lars Orgaf i Synder Borck, hvilcket vj bevidner, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Juul Hansen
Erick Nielsen
Ligeleedes haver vj underskrefne Hans Boylesen og Erick Nielsen
af Vostrup dend 7de Novembr: //84// forkyndet jndbemelte Forreliggelse for Vidnerne, Hans Lybe, Niels Jensen, Jens Nielsen paa
Lönborg Gaard, Jep Voresböl, Claus Nielsen, Joen Madsen og
Christen Andersen af Vostrup, Anders Jensen og Jens Torbensen af
Böl og for Sören Böilesen i Laustrup, saaleedes i Sandhed bekræfter vj saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Hans Boylesen
Erick Nielsen

Iligemaade fremlagde Citanterne Continuationsstefningen af 8de Novembr: sidst, som med Forkyndelsens Paaskrifter blef læst og lyder saaledes
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Ny stævning af parterne 8. november 1729
[*10] No 3975, No 20, F4tus, Fiire og Tyve Skilling.
Christian Carl von Gabell til Giesegaard, Spanagger og Ottestrup
//85// Ridder, kongel: May:ts Cammererre, Stiftbefalingsmand over
Riiber Stift og Amtmand over Riiber Huuβ Amt, Jens Jörgensen
Seerup til Hald, höystbemelte kongelig May:ts Etats- og Justitzraad, saa og Amtmand over Silcheborg, Dronningborg og Mariagger Amter, giör vitterligt, at vi haver bekommet hans kongel:
May:ts allernaadigste Befaling af fölgende Indhold:

Allerhöystbemelte kongelige allernaadigste Befaling
findis forhen fra Pag: 4 til Pag: 14 inclusive anfört,1 saa
dend des Aarsage her atter at tilföres forbigaaes.
Da har höystbemelte hans kongel: //86// May:ts allernaadigste Befalings allerunderdanigste Efterlevelse paa vores foregaaende udstædde Stefning af 27de Septembr: sidst, Commissionen derefter vil
allereede jmod vedkommende saasom Hr Justitzraad og Amtmand
Christian Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder
Madsen Lillelund og Lars Rindum, jtem jmod Tarm og Kiüfling
byers Besiddere taget sin Begyndelse af een Session holden udj
Ringkiöbing dend 28de Octobr: nest afvigt, mens som dels af forbemelte tvende Byers boesiddendes Bönder giorte og lod giöre een
protesterlig Jndsigelse, at deris Hosbonder og Jorddrotter burde
tillige med at være jndkaldet, uanseet Lundenis og Lönborggaards
Possesores som Citanter formeendte //87// j Fundamente af deris
ihændehavende kongelige alernaadigst udgifne Skiöde og Adkomster som heel nyagtig og fuldkommen allernaadigst skal
hiemle og berettige dem det Regale af Laxfiskene udj Londenis
Amt, som Cronen forhen tilhört haver, ey være pligtig til Sagens
store Vitlöftighed og meere paagaaende Omkostninger at stefne
andre end som De, der uden ringeste Rettighed eller Adkomster
paa fornefnte allernaadigste bortsoldte Regal af Laxfiskende i
Lundenis Lehn hafde giort eller fremdeelis eragtede at ville giöre
1

Se dokument nr. *1.
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nogen ulovlig Jndgreb, Forfang og Skade, saa gick Commissionen
alligevel derudover i Opsættelse til dend 16de Decembr: förstkommende, //88// da dend formedelst visse Aarsager atter bliver foretaget og holden udi Wahrde Kiöbstæd paa Raadstuen sammesteds,
og saaleedes for Sagens ydermeere Rigtigheds Skyld, endskiönt
Citanterne fast paastaar, ved berörte formeenendes ulovlige Jndsigelse Vidners Förelse at være bleven forhindret, bliver hermed
med denne vores Continuationsstefning forbemelte Tarm og
Kiufling Byers Hosbonder, Jorddrotter og Forsvar höyædle og velbaarne Hr Baron Juul til Rysensteen, velædle og höyærværdige Hr Biskop
Thura i Riibe, velædle Doctor Anchersen i Riibe, og Stifftsprovsten ædle
og höylærde Mag: Sören Seerup ibidm, samt Hospitalsforstanderne Sr
Christian Terchel //89// Hansen sammesteds, Justitsraad og Amtmand
velædle og velbyrdige Christian Teilmann til Schrumsagger, höyædle og
velbaarne Frue Birgitte Sophie Sehested sal: Hr Major Sehesteds efterlatte
Enke, Frue til Ryehave, velædle og velbyrdige Stephen Ehrenfeld til
Endrupholm, velædle Hr Capitainlieutenant Jacob Tommerup paa egne
og Medinteressenter i Grubbesholm deris Veigne, Madamme Birgitte Catharina sal: Jacob Knudsens efterleverske paa Østergaard og Seigneur
Niels Biugum til Wiumgaard, Poul Pedersen, Peder Sörensen, Christen
Nissen og Just Jensen i Tarm, Encker og umyndige med deris Lauværger
og Formyndere lovlig jndstevnet til fornefnte Tiid og Stæd for os
udj Commissionen //90// at möde, ey alleene höystbemelte kongel:
Skiöde og Adkomster med andre Rættens Documenter og Beviisligheders
Producering samt Vidner at paahöre og deel Interrogatoria at tilsvare,
mens endog om alle ellers ickun nogle af forbemelte derjmod skulle giöre
sig deelagtig i Sagen, og paastaae nogen Rættighed til Laxfiskende i Londenis Lehn eller Amt, da at Fremligge hvis Adkomster, de der paa maatte
have, og endelig vores Dom og Kiendelse at være undergiven under
Formeening, Citanterne som vel beskiermes og handthæves ved de
meer allerhöystbemelte kongel: Skiöder og Adkomster //91// paa
Laxfiskeriet, som og at nyde tilstræckelig Erstatning for alle ibragte
og forårsagede Omkostninger med hvis videre, som der af kand
dependere, og som os i Commissionen kand vorde demonstreret
og paastaaet. Tagende eenhver med sig, hvis hand til sin Sags Forsvar tienlig eragter, da at eenhver skal vederfares, hvis Lov og Ræt
er.
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Datum Kaarsbrödregaard i Riibe dend 8de Novembr: Ao 1729
C. C. von Gabel
J: J: Seerup L:S:
Denne Stefning er mig underskrefne foreviist, Riibe dend 10de
Novembr: Ao 1729, L. Thura.
Mig jligemaade samme Dato, S: N: Seerup. //92//
Jndbemelte Stefning er vel foreviist mig som Lauværge for salig
Doctor Fischers efterlatte Encke, men som velærværdige Hr. Poul
Curtz af Darum har angivet sig hos mig med Fuldmagt fra velædle
Hr Doctor Anchersen, som haver at tilsvare, om behages vil det
være fornöden at samme hannem tilkiendegives.
Riibe ut supra
L: Lund.
Denne Stefning er foreviist dend 10de Novembr: i Riibe Closter testerer i min Hosbonds Hr Hospitalsforstanders Fraværelse
Ch: Madsen.
Denne Stefning har jeg jgiennem læst og paa min Söstersöns Doct:
Ancher Anchersens vegne underskriver, Darum Prestegaard d: 11
Nov: 1729
Poul Curtz. //93//
Dend 14de Novembr: Er denne Stefning mig forkyndiget paa Grubbesholm
F: Tommerup.
Foreviist paa Scrumsagger dend 14de Novembr: tilstaaer
Christen Pedersen Haae.
Forestaaende Stefning er lovlig forkyndet paa Endrupholm dend
16de Nov: Ao 1729
Test: Hans Fogh.
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Denne Stefning er mig tillige oplæst dend 14: Novembr:, P: Pedersen.
Anno 1729 dend 14de Novembr: haver vj underskrefne Frantz Rahuuse og Niels Jensen Bork lovlig forkyndet denne Commissions
Stefning 1te Paa Wiumgaard for Seig:r Niels Bygums Kiereste, 2det
Paa Østergaard for Madamme //94// Birgitha Cathrina og hende
Copie leverede, 3die for Just Jensen, Peder Sörensen og Christen
Nedsen i Tarm, som lovede at tilstaae os Stefnemaalet, Copie heraf
leverede vj til Poul Pedersen ibidm, hvilcket bekræfter saa sandt
hielpe os Gud og hans hellige Ord,
Datum ut supra
Frands Rahuusen
Niels NIS Jensen.
At denne Stefning er lovlig bleven forkyndet her paa Lundbeck
dend 24de Novembr 1729 tilstaaes herved paa mit Herskabs Vegne
af Petter Vegerslef.
Jligemaade lovlig forkyndet her paa Rydhauge dend 28de Nov:
1729 udi mit Herskabs Frue Majorjnde Sehesteds Absence, og widimeret Copie her af leveret, tilstaaer Peder Dorschaus. //95//

Hvorefter Citanterne forventede, at de jndstefnede og
forelagde Vidner til forhör maatte blive fremkaldet.
Her jmod blef af Hr Biskop Thura og Mag:r Sören Seerup udi Riibe ved Monsieur Lauritz Rohde af Warde
jndleveret een deris skriftlige underskrefne Jndlæg af
dato 14 Decembr: sidst, som blef læst og lyder saaledes:

Brev fra biskop Thura og magister Seerup til
kommissionen 14. december 1729
[*11] No 149, No 20, F4tus Fire og Tyve Skilling, 1729.
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Deris Excellence, höyædle og velbr: Naadgunstige Herrer!
Efter at höyædle og velbr: //96 // Hr Etatsraad og Amtmand Müller
til Lönborggaard tillige med Hr Forvalter Daniel Philip Rasch ved
deris tagne Continuationsstefning har ladet os underskrefne jndstefne for denne höyrespecterede Commissionsræt nu holdende
udi Warde angaaende et Fiskerje, som Citanterne formeener alleene at tilhöre Lundenis og Lönborg Gaarder, om vi paa vores
Bönders Vegne, som til vores Embeder pro officio ere henlagte, os
noget med Sagen ville befatte med videre, som bemelte Stefning (af
hvilcken os dog icke nogen Copie er bleven meddelt) i Munde föres. Saa ihvorvel vj icke egentlig om Sagens Omstændigheder
endnu er //97// bekiendte, eragte vi dog fornödent paa det vores
Embede tillagde Bönder Godses vegne herved korteligen denne
höyrespecterede Commission at forestille, at vi saavel som bemeldte vores Bönder ganske ugerne önsker at jndlade os i Sagen til
nogen Proces, saasom vj formode Citanterne icke skulle paastaae at
præjudicere eller foretage disse vores jndstefnte fattige Bönder
dend Rettighed til Fiskerje, for deris reebdragen Grund til
Mitströmmen, som de af Alders Tiid skal have haft, og hans kongel: May:ts allernaadigste Lov dennem tillader, og formodentlig
icke //98// af Lönborggaards og Lundenis Skiöde eller Adkomster
paa Fiskerjed skal kunde fravindes dennem. Thj jndstille vj til deres Excellence og höje Herrers höy gunstige eftertænkende, at om
ikke andet var, saa har joe disse vores Bönder saavel dersom de det
paa alle andre Stæder har, hvor Lodseyerne icke self betiener sig
deraf, altiid for deris egen Grund haft Fiskerje, og endnu skal der
være adskillige, som upaatalt fisker i samme Aa, hvorfor skulle det
dennem nu formeenes, heldst vj formoder icke anderleedes skal
kunde beviises. Altsaa forhaaber vij, at Citanterne icke skulle ville
betage disse fattige Bönder noget af dend lille Rettighed til
Fiskerje, som de af Alders Tiid haft haver. Skulle ellers //99// noget
af dennem i dend Henseende lade for Commissionen blive fremlagt, ere vj ydmygst begierende, os Udtog deraf til nærmere Besvarelse maatte blive meddelt, som vj reserverer os vores Rætt paa
bemelte Bönders Vegne i alle Maader. Dette vores korte Indlæg
beder vi ydmygst at i Commissionen maae blive læst, Acten tilfört
og os jgien med Paaskrift vorde tilstillet.
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Vj forbliver deris Excellences og höy respecterede Herrers allerydmygste og allerærbödigste Tienere
L: Thura
S: N: Seerup
m: m:
Riibe dend 14de Dec: 1729. //100//

Ligeleedes fremlagde bemelte Monsieur Lars Rohde et
Jndlæg fra Hr Hospitalsforstander Hansen udj Riibe,
dateret 13de Decembr: 1729, som blef læst og lyder saaledes

Brev fra hospitalsforstanderen i Ribe til
kommissionen 13. december 1729
[*12] Da det har behaget höyædle og velb: Hr Etatsraad og Amtmand Müller til Lönborggaard samt Hr Forvalter Daniel Philip
Rasch paa Lundenis for denne höyrespecterede Commission, som
er reyst jmod Hr Justitzraad og Amtmand //101// Teilmann til
Schrumsagger samt Peder Madsen Lillelund til Ryberg med fleere
angaaende Fiskerje, og saa og jndstefner de faae og fattige hans
May:ts Riiber Hospitals Tiennere i Tarm og Kyfling tillige og iblant
andres lærde, samme höyrespective Stefning ankyndige, om jeg
mig noget af Sagen ville omrage, finder jeg fornöden kortelig paa
Hospitalets Vegne underdanigst at forestille, at det er langt fra det
enten samme fattige Bönder eller jeg paa Hospitaletz Vegne i ringeste
Maade vil have med Sagen at giöre. Naar höybemelte Hr Etatsraad Müller og Hr Forvalter Rasch icke intenderer at betage Hospitalet sin Rettighed //102// til Fiiskerje for ermeldte Bönders reebdragne Grund og til
Midtström og ellers hvis Rettighed, de af Alders Tiid haft haver, udj
hvilcket saavel Hans May:ts allernaadigste Lov som de derpaa værende Adkomster, Hospitaletz liden Rettighed formeentes ligesaa
billig bör conserveres som Lundenis og Lönborg Gaards store Rettighed og Herligheder, thj hvorviit er dend allernaadigste Skiöde,
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som er given Lundenis Eyere, kan extenteres, som skal ungefehr
medföre de Ord (alt voris Laxefiskende i Lundenis Lehn at höre til
Lundenis), stilles underdanigst til Deris Excellence og Höye Herrers naadigste Eftertanke og Skiönsomhed ald dend Stund, baade
disse [lakune] fleere har fisket af Alders Tiid og endnu er mange,
som nu // [pp. 103-106 mangler og findes heller ikke i manuskript
B, jf. indledningen s. 25 ff] //107 //

Brev fra Peder Madsen Lillelund til kommissionen
[*13] Hr Cammerherre og Stiftsbefalingsmand Hr Christian Carl
von Gabell saa og höyædle og velbaarne Hr Etatsraad og Amtmand Jens Jörgensen Seerup!
Endskiönt jeg vel baade har været og endnu er udj de Tancker, at
eenhver herefter ligesom hidjndtil maatte fiske overalt i Fiorden
som et almindelig Fiskevand for alle, hvad Slags Fisk og paa hvad
Maade mand best veedste og kunde sin Næring der söge, til hvad
Ende jeg og afvigte ligesom dette Aar haver ladet fiske udi Fiorden uden
alle Lande //108// Saavel efter Lax som anden Fisk, saa har dog Hr
Etatsraad Müller tillige med Forvalter ved Lundenis Seigneur Daniel Philip Rasch (under Formeening, at de og jngen Anden i heele
nuværende Lundenis Amt i alle Vande maatte fiske efter Lax) reyst
Sag jmod mig saavel som ved Lönborggaards Birk som andre Ting,
ja og nu denne höye Commission. Vel var jeg som ukyndig i Lov og
Ræt i Förstningen af de Tancker, at Hr Justitzraad Teilmann som Amtmand og Øfrighed paa Kongens Vegne uden Betaling var pligtig at forsvare sit Amptes Beboere jmod ald ubillig Overfald, heldst jeg saae velbemelte Hr Etatsraad Möller //109// det samme af ham hafde paastaaet, udj
et sit Skrivelse og Besværing over Seigneur Lars Rindum i Ringkiöbing
og mig for samme Fiskerje, af Dato 11te May sidste, hvoraf velbemelte
Hr Justitzraad Teilmann endogsaa paa sit Embedes Veyne til vores
Erklæring tilsendte os Copie, af hvilken Anleedning jeg endog saaleedes haver svaret paa meervelbemelte Hr Etatsraad Müllers og Forvalter
Rasches Beskrivelse til mig af 23de July. Men da jeg fornam, at jeg icke
saaledes kunde nyde frj Forsvar, saae jeg, det var mig umueligt at
udholde Sag med saa store Modstandere. Resolverede derfore at
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vilde aldelis frafalde min Rett //110// saavel i Fiorden som Aaen,
endskiönt jeg haver een Deel Eng, som stöder paa Aaen, hvor jeg
formeener efter Loven at tilkomme Fiskerettighed, og til dend
Ende udj et mit Svar af 29de Augustj sidst paa een anden deris Beskrivelse til mig af 19de Dec: haver erklæret, at dersom jeg icke
uden Omkostning kunde blive handthævet, vilde jeg frafalde Sagen, hvormed jeg hafde formodet, de skulle blevit fornöyet og ladet mig blefvet for videre Process og Vitlöftigheds Paaförelse, af
hvilcket mit foregaaende (der saaleedes befindes i Sandhed, som
jeg og vil skal formode velbemelte mine Modstandere vil tilstaa
eller og jeg i vidrig Fald skal //
[pp. 111-114 mangler og findes heller ikke i manuskript B]
//115 // Tommerups, Seigneur Niels Bygums, Seigneur Peder Madsen Lillelunds, Povel Andersen, Peder Sörensen, Christen Nissen
og Just Jensen af Tarm, deris Vegne, först efter de 3de förstes Fuldmagt af 11te Novembr: sidst, hvilcken Fuldmagt alleene begieredes
læst, paaskrefven og jgien af Commissionen udleveret, siden eragtes fornöden dend ved andre Rætter at producere.

Andet, efter Seigneur Peder Lillelunds her //116// fremlagde Jndlæg af 2den Dec: sidst, og tredje efter de 4re sidstes egen Tilstaaelse her for Commissionen.
Dend fremlagde Fuldmagt blef læst og jmod vidimeret
Copie tilbage leveret. Samme er af fölgende Indhold:

Fuldmagt til Søren Sterm som repræsentant for
Teilmann m. fl. 11. november 1729
[*14] Underskrefne samtlige Lodseyere, Jorddrotter og Forsvar for
Tarm og Kyfling Byers tilliggende Eyendomme og Beboere bekiender herved, //117// at som velbaarne Hr Etatzraad Sellio Müller
til Lönborggaard og Forvalter Seigneur Daniel Philip Rasch paa
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Lundenis haver ved Commission reyst Sag jmod os og vores Bönder angaaende Laxefiskejet udi Lundenis Amt, da de vil formeene
bemelte Lundenis og Lönborggaards Eyere og jngen anden til Laxefiskerje j det heele Amt at være berettiget, som vj eragter at være
stridig jmod Lovens og deris jhændehavende Adkomster, saa er vj
aarsagede bemelte vores Eyendomme og Herlighed at lade forsvare. Til dend Ende vj //118// have befuldmægtiget ligesom vj og
hermed befuldmægtiger Seigneur Sören Sterm paa Deyberglund
bemelte Sag saavel paa vores som vedkommende Beboeres Veyne i
alt lovmæssigt at forsvare, udföre og tilendebringe jmod billig og
fornöyelig Betaling. Til Bekræftelse under vores Hænder.
Grubbesholm dend 11te Novembr: Ao 1729
C: Teilmann
J: Tommerup
N: Bygum
At forestaaende er eenslydende med Originalen og dens Paaskrift
tilstaar
S: S: Sterm.

//119// Hvorefter Seigneur Sterm ydmygst begierede
dend udi Commissionen seeniste gifne Kiendelse maatte vorde oplæst til Erjndring, som og skeede. Hvilken
höyrespective Kiendelse saavel som Lovens Anleedning Sören Sterm endnu ydmygst foredrog, at een Deel
vedkommende Jorddrotter, een Deel ukaldede, nemblig
Riibe Domkirckes Forsvar Seign:r Peder Terpagger, for
at til bemelte Kircke i Tarm henhörende Goeds, hvis Beboere Eenevold Andersen og Jep Poulsen. //120//
2. De öfrige Interessenter udj Grubbesholm, da Hr Capitainlieutenant Tommerup alleede er Eyer for een Deel deraf, og de
andre nemblig Hr Capitain Friderich Lassen og fleere afgangne Hr Cancelliraad Lassens Arfvinger j Fyhn og uden Pro-
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vincien boende, hvilcke er da paastödende, som formeentlig
ere Lodseyere paa dend syndre Siide af Aaen.
3die Ligeleedes er og alle paa nordre Siide af Aaen omgrænsende Lodseyere.
Jtem for det 4de, alle paa Fiorden stödende Lodseyere blifuer
ukaldede, //121// hvilcke samtlige formodentlig ligesom een
Deel af de nu jndstefnede agtes at maintenere og forsvare deris Rætte, og jnden saadan lovlig Stefnemaal vorder udstæd
og forkyndet samt og alle nu udeblefne forlagt Laugdag,
skulle icke formodes noget Vidne eller andet dennem til Fornærmelse udj deris lovlig Rætt vorder foretaget jmod Loven
og dend forhen de höje Herrer Commissariers egne gifne
Kiendelse.
Citanterne svarede, at de höye Herrer Commissarier
seer vel, at intet af //122// Monsieur Sterm paa sine
Principalers Vegne söges andet, end at giöre Commissionen meere og meere vitlöftig og sær kostbar for Citanterne, som er bleven denne Process höyligst aftvungen, thi udi förste Session, holden i Ringkiöbing, om
mand saa kunde tale reent ud, siunes at Commissionen
merckeligen föyede Contraparterne, som da angaf sig
med deris formeenende ulovlige paastand, anseendes
Processen ey vedkom nogen Grund eller Eyendom men
alleene dend fra Cronen 1661 bortsolte kongelige Regale eller //123// Herlighed eller Laxefiskende udi Londenis Lehn eller Ampt, og saaleedes burde alleene de
efter Loven, som ville giöre dennem derpaa Jndpaβ,
nemlig Bönderne og andre Vedkommende, som da le• 74 •

verede sig og giorde Jndsigelse, alleene stefnes og icke
Jorddrotterne, hvilcket dog yderligere efter Continuationsstefningen er vorden efterkommet, og jngen fattes,
men de Udflugter, som nu paa nye söges, snart om Magister Terpagger, i //124// Riibe, de Herrer Lassener fordum Eyere af Grubbesholm, finder de höye Herrer
Commisarier, vil for noget som ugyldigt og unöttigt,
viβ formodende ved Sagens endelige Udgang at nyde
nogen Repressalia for dend viitlöftige Stefnings Forkyndelses Bekostning, som allereede eragtendes gandske
unödvendig skeed er.
Hr Biskop Thura og Stifts Provsten Mag: Seerup udj
Riibe er jo som Domkirkens principaliske Forsvar bleven stefnet, er ellers Mag: Terpagger hos dennem i saa
Maade en Adjunctis, som Citanterne icke //125// veed
alleene af Monsieur Sterms blotte Relation hörer. Saa
falder vel hans Proposition, som intet i denne Post, naar
Hand mændene som Meldt er stefner angaaende de
Herrer Lassener, saa producerede Citanterne til Beviiβ,
at Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm
efter et Tingsvidne udstædt af Lönborggaards Bircketing dend 22de Novembr: sidst oppebærger alle Skatter
og Landgilder af Grubbesholms underliggende Goeds,
og at de icke veed af anden Hosbond eller Forsvar at
söge, og //126// saaledes falder denne Dispute med det
andet, uden alleene Monsieur Sterm ville extendere sin
fremlagde Fuldmagt til de Persohner og holde dem for
Vedkommende, som hverken hand eller Citanterne er
bekiendt, og sluttelig paastoed Citanterne, at Vidnesbyrdene een Gang for alle, som med stoer Bekostning er
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hidkommen, maatte kaldes til Forhör. Det forommelte
allegerede Tingsvidne lyder saaledis:

Tingsvidne af Lønborggård Birketing,
22. november 1729 læst i kommissionen
[*15] No 4320, No 20, F4tus Fiire og Tyve Skilling, 1729.
Peder Christensen i //127// Aandrup, Birckefoget til Lönborggaards
Bircketing, og Morten Sörensen i Wolstrup, Birckeskriver sammesteds, giöre vitterligt, at Anno 1729 Tiisdagen dend 22de Novembr:
for Rætten paa Velbaarne Hr Etatsraad Müllers og Seigneur Daniel
Philip Rasches Vegne fremkom Rasmus Rasmussen paa Lönborggaard og fremstillede tvende Kaldsmænd, nafnlig Christen Christensen og Knud Jepsen begge af Vostrup, som afhiemlede ved Eed
efter Loven, at de lovligen med 14ten dages mundtlig Stefne- //128//
maal til i Dag haver jndvarselet efter Kaldssæddelen saaleedes
meldende:
Som Höyædle og Velbaarne Hr Etatsraad Müller til Lönborggaard
og Daniel Philip Rasch paa Londenis eragter fornöden at före et
Tingsvidne efter det Giensvar, som afvigte 5te Novembr: af velædle
Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm og nogle hans
Bönder til tvende Dannemænd paa Spörsmaale blef givet, saa
stefnis velædle Hr Capitainlieutenant Tommerup, Hans Hansen og
//129// Anders Nielsen i Kiuling, Peder Nielsen i Hemmeth Slot og
Peder Christensen i Skuldböll med lovlig 14ten Dages Kald og Varsel at möde paa Lönborggaards Bircketing Tiisdagen dend 22de
Novembr: förstkommende for ovenmelte tvende Dannemænds
Vidnesbyrd om det bekomne svar at paahöre og til Spörsmaale at
svare, hvorefter Citanterne et lovligt Tingsvidne af Rætten tager
beskreven, Lönborggaard dend 8de Nov: Anno 1729.
Og kaldte Kaldsmændene Ladefogden paa Grubbesholm og gaf
ham samme //130// Stefnemaal tilkiende, som lovede at give Capitainlieutenant det til kiende ved Hiemkomsten, og i Kiuling taldte
de med Niels Maar, formedelst Hans Hansen icke var hiemme,
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som lofvede at tilstaae os Stefnemaalet med Anders Nielsen,
ibidm: talte de med Peder Nielsen i Hemmeth Slot ligesaa, og udj
Skuldböl talte de med Peder Christensens Fader, som og jligemaade lovede at tilstaae dem Stefnemaalet, hvorpaa Kalds Mændene giorde deres Eed, at det saa var i Sandhed.
Dernæst fremstillede Rasmus Rasmussen de tvende Beskickelsesmænd //131// Frands Rasmussen og Christen Jessen, som hand
begierede maatte tages i Forhör til at afvidne dend dem af Hr Capitainliutenant Tommerup og fiire hans Bönder, Anders Nielsen
og Hans Hansen i Kiuling, Peder Nielsen i Hemmeth Slot og Peder
Christensen i Skuldböl paa Spörsmaale gifne Svar, hvor da bemelte
tvende Mænd kundgiorde, at de 1te tilspurte Capitainlieutenant
Tommerup, om hand icke af de omkring ved og til Grubbesholm
liggende Bönder oppebær saavel alle kongl: //132// Skatter og
Paabud deraf Korn og Penge som og Landgilden, hvortil Hr Capitainlieutenant Tommerup svarede, at derom kand mand forespörge sig paa Amtstuen. Dernest tilspurt for det 2det, om hand icke
entten som en virkelig Hosbonde eller beskicked Fuldmægtig tager
Bönderne i Forsvar, naar de af nogen fornærmes, samt og om hvad
dem at byde og befale. Derpaa svarede Hr Capitainlieutenant
Tommerup, at hand icke var ene Eyer af Grub- //133// besholm og
heele Bönder, mens der er 2de, som med ham er Eyere af Gaard og
Goeds, og svarede, hand kunde icke nægte, at hand jo tager Bönderne i
Forsvar, saa vit hans Part deraf kand være.
Dernest tilspurte Hans Hansen og Anders Nielsen i Kiuling, om de
icke leverer saavel alle kongelige Skatter og Paabuder af Korn og
Penge som og deris Landgilde til Capitainlieutenant Tommerup
paa Grubbesholm, hvortil Hans Hansen og Anders Nielsen svarede, ja.
Jligemaade tilspurte de Peder Nielsen i Hemmeth Slot //134// med
samme Spörsmaal, hvortil Peder Nielsen svarede, at hand leverede
sin Skat1 til Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm
1
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aarligen. Derefter tilspurte de Peder Christensen i Skuldböl med
samme Spörsmaal, hvortil hand svarede, at hand yder og leverer
kongelige Skatter og andet, hvis paabydes, til Capitainlieutenant
Tommerup paa Grubbesholm.
For det 2det tilspurte de Hans Hansen og Anders Nielsen i Kiuling,
om de veed om //135// at söge paa Haanden om Forsvar, naar de af
nogen fornærmes end Capitainlieutenant Tommerup, hvortil de
svarede, at saa længe de skulle levere deris Udgift til Hannem, saa
veedste de ej at söge andre paa Haanden end Capitainlieutenant
Tommerup paa Grubbesholm, naar dem nogen fornærmer.
Med samme Spörsmaal tilspurte de Peder Nielsen i Hemmeth Slot,
hvorpaa hand svarede, at om hand af nogen blef fornærmet, da at
söge til Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm, mens ellers sagde //136// sagde1 hand, veed vj ey, at der er andre, som haver noget over os at byde og befale, end som Capitainlieutenant
Tommerup paa Grubbesholm og ham at være hörig og lydig som
rette Hoβbonde. Saa tilspurte vj Peder Christensen i Skuldböl med
ovenmelte Spörsmaal, hvorpaa hand svarede: Jeg veed jngen anden at söge Forsvar hos end Capitainlieutenant Tommerup paa
Grubbesholm.
For det 3die tilspurte de Hans Hansen og Anders Nielsen af Kiuling,
om hand og icke tager dem i Forsvar //137// samt byder og befaler
over dem i alle Ting som virkelig Hoβbonde, hvortil de svarede, at
de ej veedste, om hand vilde tage dem i Forsvar eller icke, formedelst de
hafde ey anmodet hannem derom, dertil med veed de icke, om hand alleene
raader for Gaarden og dennem, mens hafde at byde og befale over
dennem, hvis hand vilde, hvilken Befaling de og lyder, saa længe
de ej af andre Hosbonde veedste. Med samme 3die Spörsmaal tilspurte de Peder Nielsen i Hemmeth Slot, hvorpaa hand svarede,
hand tager //138// mig i Forsvar, samt byder og befaler mig som
Hoβbonde, og deri er hörig og lydig.

1

Sic.

• 78 •

Saa og med samme 3die Spörsmaal tilspurte de Peder Christensen i
Skuldböll, hvorpaa hand svarede: Saa meget som jeg har begieret
af hannem, har hand og svaret for mig som en Hoβbonde.
For det 4de tilspurte de Hans Hansen og Anders Nielsen af Kiuling,
om de veed af anden Hosbonde eller Fuldmægtig til eller ved
Grubbesholm at sige end Capitainlieutenant Tommerup, og om
hand icke giver dem Qvittering for Skatterne og //139// Landgilden, hvortil de svarede, de veedste ej af anden Hoβbonde eller
Fuldmægtig end som Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm, og hand giver dem Qvittering for Skatterne og Landgilden,
og hvis andet paabydes.
Med samme 4de Spörsmaal tilspurte vj Peder Nielsen i Hemmeth
Slot, hvorpaa hand svarede: Jeg veed ej af anden Hosbonde at sige
end Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm, saa længe
hand er der og min Skat aarlig Leverer til hannem, som hand i min
Bog afskriver, mens giver jngen //140// anden Qvittering. Ligeleedes tilspurte de Peder Christensen i Skuldböl med samme 4de
spörsmaal, hvorpaa hand svarede: Jeg veed icke af anden
Hoβbonde eller Fuldmægtig at sige end Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm, og samme giver mig Qvittering for
kongel: Skatter og andet hvis jeg til hannem leverer. Hvorpaa Beskikkelsesmændene giorde deris Æd efter Loven.
Og er Rasmus Rasmussen paa sine Principalers Vegne af Rætten
Tingsvidne begierende, //141// som Hannem og af Rætten blef
tilstæd.
At saaledes, som jndfört findes, for Rætten er ganget og passeret,
vidner med os de i dag Rætten siddende otte Mænd, som er Mads
Pedersen af Vostrup, Niels Nielsen af Lönborg, Peder Kroemand
ibidm, Morten Eskesen, Jens Pedersen, Simon Christensen, Palle
Ollesen og Dynes Jensen ibidm. Til Bekræftelse under vores
Hænder og Zigneter actum ut supra
Peter Christensen Andrup Morten Sørensen
L:S
L:S
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//142// Seigneur Sterm imod Citanternis tilförte svarede,
at som Loven viiser, Fiskerj i ferske Vande tilhörer
Hosbonden og icke Bonden, hvorpaa dend höyrespective Commissionskiendelse udj forrige Session er falden, saa maatte hand sig samme endnu tilholde, da
hand ydmygst formodende ey derfra blef viiget. Heldst
det sees af fremlagde Jndlæg fra hans höyærværdiged
Hr: Biskop Thura og Mag:r Seerup, at de alleene haver
svaret for det til deris Embedes henlagde Goeds, og icke
//143// for Domkirckens. Der og jngen her som uvidende og ukaldet kand levere noget Forsvar. Overalt er
joe aldeelis jngen paa dend nordre Siide af Aaen grænsende Lodseyere bleven kaldede, da derpaa stöder dog
mangens Eyendomme, som ere Lodseyere udi Stauning, Læmb, Deyberg og Breyning Sogner, hvorom Citanterne best faaer Oplysning hos Beboerne. Det fremlagte Tingsvidne af Lönborggaards Bircketing udstæd
dend 22de Novembr: sidst viiser Hr: Capitain Tommerups Svar, at hand //144// alleene er Eyer og Forsvar for
een Deel derudi, da Beskikkelsen og icke heller er til
fleere end 3de à 4re Beboere, som ingen Oplysning kand
give for andre end dennem self. Men velbem:te Tommerups Svar best oplyser og tilkiendegiver hvorvit
hand der af eyer og kand agtes som Forsvar for. Skulde
jcke formodes ligesom og paastaaes, at jntet vorder
jmodtaget, som lovstridigt kand eragtes, ustefnet Mand
til Præjudice, hvorom Signeur Sterm ey paatviflede
dend höyrespective Commissions lovlige Assistence,
//145// da hand derjmod maatte reservere og forbeholde
eenhver lovlig Paaancke i sin Tiid.
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Citanterne reserverede sig til deris forrige, som de formeente var fuldkommen Oplysning nock paa deris
Siide, hvorefter de jndkaldede Vidner kunde höres:
Commissarierne interloqveterede paa Parternis Protestationer saaleedes:

Kommissionens foreløbige kendelse vedrørende
indstævningen af vidner
Efterdi de endnu ved Sagen blivende Hovetmænd Hr
Justitzraad Teilmann, Capitainlieutenant Tommerup og
Peder Lillelund p:p: ved deris //146// Fuldmægtig Sören
Sterm fremdeelis söger at drage sagen under Prolongation, uagtet at saa mange Vidner som med Bekostnings
Spilde ved förste Session udj Ringkiöbing for deris
Protestationers Skyld er til i Dag draget herhid med
langt större Bekostning for at vidne deris Sandhed udj
Sagen.
Citanterne og efter dend ergangne Interlocutorie Kiendelse haver ladet alle ved samme Sessions Holdelse angifne med stoer Bekostning jndstefne for at paahöre de
Vidner, som Sagen til denne Session skulle oplyses,
//147// hvorvel her icke tvistes om Grund og Eyendoms
men alleene om det Laxefiskerje, som Lundenis og Lönborggaards Eyere formeener dem alleene at være berettiget til efter allereede producerede kongelige Skiöde
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paa Lundenes1 med fleere lovlige Adkomster. Tilmed
har de förste jndkaldede Persohner icke veedst saa
mange Lodseyere at angive, de jo til i Dag er jndstefnede, saa Fuldmægtigen Sören Sterm viit udseende
Jndvendinger kand icke //148// eragtes anderleedes end
at prolongere Sagen og före Citanterne udj uforsvarlig
Ophold og Bekostning allerheldst det beviises, at til
Domkirckens Forsvar udj Riibe er baade Biskopen og
Domprovsten lovligen jndstefnet, som og med deris
Jndlæg, der i dag er produceret, tages jmod Gienmæle.
Capitainlieutenant Tommerups Paastand angaaende da
som hand uden slig Exception og Interessenters Nafngivelse haver jmodtaget Sagen förste Gang, det og med
det förte Tingsvidne //149// af 2de Novembr: sidst udstæd af Lönborggaards Birketing beviiser, at Bönderne
icke veed af anden Hosbonde end ham. Saa eragtes
Stefnemaalet og Opsættelsens Forkyndelse for Parterne
og de jndkaldede Vidner, som lovlig at Citanterne derefter kand före deris Sag og Vidnerne at stædes til Forhör.
J: J: Seerup
J: Thaulov
Seigneur Sören Sterm endnu som forhen maatte forbeholde eenhver Vedkommende sin lovlige Jndsigelse og
Ancke paa dend faldne Kiendelse, og endnu allerydmygst //150// forestillede dend respective Comission, at
siden dend kongelige allernaadigste Forordning af 31te
1
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Marty Ao 1719 udj sin 4de Post1 befaler, at udj alle deslige Sager bör föres en rigtig Afritzning, som med begge
Parters tilstaaelse Eyendommene retteligen kand anviise jnden hvilken Tiid heller og, de höye herrer
Commissarier persohnlig haver taget Aaestæderne udj
Øyesiun, ey nogen Ræt Oplysning af Vidnerne udj Sagen kand haves. Skulde derfor endnu formodes ligesom
og paastaaes, at jnttet Vidne vorder modtaget, förend
saadan Øyesiun og Afritzning skeed //151// er, der icke
kand lade sig giöre, förend ved Sommerens Tiid, formedelst de nu paa Stæderne faldende höye Vande.
Skulle de höye Herrer Commissarier icke finde denne
Sören Sterms Paastand som forventelig lovgrundet at
bjefalde, som hand dog skulle formoede, maatte hand
endnu for det andet ydmygst forestille, at af Brefve og
Beviiβligheder kand haves dend beste Opliuβning, hvorvit
eenhvers Rætt sig kand stræcke, hvo om vidnerne intet kand
sige. Dersom det kongelige allernaadigste Commissorium til
denne //152// Commission tilholder de höye Herrer CommisForordning angående adskilligt Justitien
vedkommende: 4) I Eiendoms-Sager og AaestedsTretter, som angaae Grændser og Skiel i Mark, Skov,
Fiskevand, Mølledam og andet deslige, saavelsom i
Kiöbstederne om Tagrender, Rendestene, Fortog etc.,
skal alle og enhver af kyndige og upartiske Folk lade
giøre Afridsning paa Stederne, som de trette om,
hvoraf de i alle Retterne kan betiene sig, saaledes, at
Stedets Situation med alle fire Vinde og andre
Omstændigheder efter bege Parters Tilstaaelse rigtig
er bragt paa Papiret; til hvilken Ende saadan
Forretning bør skee i alle de stridende Parters
Overværelse.
1
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sarier Parterne enten udj Mindelighed at foreene eller og ved
Dom adskille, hvilcken Foreening og udj forrige Session er
bleven mundtlig forestillet. Men intet Protocollen derom
tilfört eller noget fremlagt undtagen alleene det kongelige
Skiöde paa Lundenis, Citanternis formeenentlig Eendelsrettighed til ald Laxefiskerje udj heele Lundenis Amt med at
oplyse eller noget tilfört paa hvad Maade, Citanterne prætenderer Forliig. Altsaa var Sören //153// Sterm nu ydmygst
begierende dend respective Commissionsrætt udj Protocollen
ville tilholde Citanterne at fremkomme med ald det, som
haves udj Adkomster og Beviisligheder efter deris egne udtagne Stefningers Formeldinger, hvorefter de agter deris Prætentioner at vinde, da Contraparten deraf kand erfare, om
dennem efter deris hidtil hafde Formeening nogen Deel
derudj kand til egnes eller icke. Thj om Citanternis saadanne
erfordrede Brefve som hid til er uforeviiste //154// og vedkommende jngen Oplysning haver af skulle være saa
tilstrekkelige, at jntet der imod kunde siiges, fölger de jo derpaa, at alle vedkommende Contraparter uden videre Process
og Pengespilde kand frafalde Sagen, og dem hver beholde
sit ubeskaaret, men i fald Citanterne icke med saadanne
og alle deris jhændehavende Adkomster skulle ville
fremkomme, var Sören Sterm aarsaget at protestere,
ligesom hand og hermed i Lovens Anledning protesterer for alle de Omkostninger og Ulejligheder Contraparterne ved denne //155// aftvingende Process vorder paaförte, da hand og icke paatvifler, saadant jo i sin
Tiid med Sagens endelige Udfald vorder erjndret, upaatviflig formodende de höye Herrer Commissarier jo lader sig dend allernaadigste kongelige Befaling være i
Erjndring til Forliigs Træffelse.
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Citanterne svarede kortelig dertil, at de saavel maatte
forundre som beklage sig over Monsieur Sterms giorte
mange lange Protester og Forvendinger alt til Sagens
rette Löbs Forhindring og Oplyβning. Nock maatte det
være ham for det 1te, at hand //156// baade har seet og
veed Laxefiskerjet i Lundenis Lehn haver været hans
kongelig May:tt tilhörig, og 1661 er det fra Cronen jmod
nöyagtig Betaling bleven bortsoldt. Nu var det baade
gandske ubillig og ulovlig jmod saa höystgyldige Adkomster
at tilstaae Sterms Principaler med nogen Rettighed udj
samme Laxefiskerje at være participeret, som alle Tiider med
fleere har været og bör være excluderet. Fra billig Forliig
uden at krænkes i sin Rettighed og Herlighed, som Adkomsterne hiembler og tilstaaer Citanterne, //157// har
mand icke været som af een Beskikkelse daterit Lönborggaard dend 19 Augusty 1729 med Hr Justitzraad
Teilmanns og Hr Capitainlieutenant Tommerups Giensvar af samme Dags Dato nærmere kand erfahres.
Dend allegerede allernaadigste Forordning hindrer ikke
Vidners Förelse. Behager Seigneur Sterms Principaler at
fölge dend, staaer det dem frit for, siden de icke ere lodtagne med Citanterne udi det bortsoldte kongelige Regale af Laxefiskende i Lundenis Lehn. Den forhen ommelte //158// Beskikkelse med paateignede Svar blev
læst og lyder saaledes:
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Brev fra Selio Müller og Daniel Philip Rasch til
kommissionen 19. august 17291
[*16] Lit: M: No 4364, No 20, F4tus, Fiire og Tyve Skilling, 1729.
Velædle og Velbyrdige Christian Teilmann til Schrumsagger, kongel: May:ts Justitzraad og Amtmand, og velædle Jacob Tommerup
til Grubbesholm, höystbemelte kongelige: May:ts Capitainlieutenant.
Skiönt Skiöderne og Adkomsterne paa det Stamhuuset Lundenis
og Lönborggaard af //159// salig og höyloflig jhuekommende Kong
Friderich Dend 3die tilskiötte Laxefiskende udj Lundenis Lehn, som
ved deris jndeholdende klare Ord og Expressioner ujmodsigelig
viiser, bemelte Laxefiskende udi berörte Lehn udisputeerlig at
være et kongelig benefnte Gaarde nu allernaadigste tilskiödt Regal
med lige Rettighed, som fremfarne Konger det self nödt og brugt
haver, saavel og paa alle vedkommende Herretz- og Bircketing ere
forkyndede, læste og paaskrefne, saa at samme af jngen kand eller
//160// bör holdes uviidende eller uefterrettelige. Efter hvilke ogsaa
bemelte Gaardes Eyere samme af alle og eenhver ubehindret og
udj alle maader upræjudiceret stedse haver nödt og brugt, som et
Regal der udj umindelig Tiid til benefnte Gaarde Lundenis og
Lönborggaard haver været annectered.
Saa haver vj dog meget uformodende og med störste Forundring
maatted see, at de nu ogsaa haver giort Infraction udj benefnte
kongelige os saa fast tilskiötte Regal af Laxefiskende (som vj vel
hafde formodet jngen jmod saa höyst gyldige Adkomster under
kongelig Haand og Seigl //161// burde eller torde vedröre), idet deris Folck efter sammes egen Tilstaaelβe med Baader, Garn og Fiskereedskab haver lagt dennem for Schiern Aae og fisket Lax, og
med saadan self tagne Omgange en Deel optaget udj deris sædvanlige rette og eeniste havende Gang jnd til og udi benefnte Aae
fra denne deris Gang af bemelte Regal til allerstörste Skade og
Hinder. Og som vj nu af des Aarsage ey længere haver kundet tilsee, at udj meerbenefnte Gaardes ældgamle og ved kongel: aller1
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naadigste //162// Skiöde og Adkomster saa faste grundende Regal
giordes saa uforsvarlig Infraction, haver vj fundet os höystnödtvungen for under lovlig Omgange at forsvare og maintenere
vores Rætt at forhværfve et allernaadigste Commissorium, hvoraf
herfor leveris Copie under Begiering af deris Erklæring efter
Commissorij Indhold, om de ligeleedes om Commissarier paa deris Side agter at giöre allerunderdanigste Ansögning. Mens som
intet skal være os kiærere, end om vj vore ældgamle Rettigheder
udj Roeligheed og Mindelighed nu saavel af dennem som tilforn
//163/ hidjndtil af alle andre ubehindret maae nyde efter vore
höystgyldige med kongel: Haand og Seigl bekræftede Adkomsters
Jnd- og Tilhold, saa haver vj ey villed underlade got at viiβe dennem og eenhver, at vj aldeelis intet söger at drage fra anden, mens
alleeniste i Fred og Roelighed utroubleret at maae beholde det os
med ald Rætte tilkommer, först og förend Sagen kommer til ordentlig Process ved dette at bringe os udj Erfaring, om de og saa
dertil inclinerer, udi hvilken Henseende vi ved dette er begierende,
de paa fölgende Forslag vilde her paategnet //164// give os deres
endelige og tilstrækkelige Gensvar.
Nemlig 1te, om de een Gang for alle gandske og aldeelis vil frafalde
og afstaae det nye paafundne ej nogen Tiid tilforne bekendte eller
övede og fast formeenende gandske ulovlige Laxefiskende udj
Fiorden og for Skiern Aae, der vj ingenlunde disputeres hvis andet
Fiskerje, som fra Arilds Tid sædvanligt været haver og ey paa nogen Maade kand geraade vores ældgamle kongelige tilskiödte Regal til Afgang, Hinder, Forfang, Skade eller Præjudie, mens alleene
//165// dette usædvanlige og nye Paafund, som saa aabenbare
modstrider vore ihændehavende kongelige Skiöder og Adkomster,
og er af bemelte vores allernaadigste tilskiötte Regal til saa stor
Forfang, Hinder og Skade, ja befrygtende endelige Ruin udj Fremtiiden, ifald det maatte have Giænge.
2det Om de udj Mindelighed vil bekvemme dennem til for deris
Part at erstatte Oβ saavel dend Skade og Tab, som vj ved slig os
giorte Forfang paa vore rætmæssige Fiskerjer haver liid som og de
Omkostninger, vi //166// uforbigiengelig og höystnödtvungen ha-
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ver maat giöre til vores Forsvar og vores kongelige tilskiöte Regals
Conservation. Udj veigende fald vj her ved udj kraftigste og lovformeligste Maade protesterer jmod ald dend Skade og Omkoβtning med alt hvis videre, deraf kand dependere og nu eller med
Tiiden udflyde, som os allereede er tilföyet og os herefter fremdeelis kand vorde tilföyet og der jblant ved een os aftvungen og
uforbigiengelig kostbahr Process til vores höyfornödne //167//
Nödværge os ligeleedes kraftigst reserverende ved dend Tiltale,
Regress og Satisfaction, som os formeenentlig kand tilkomme, og
vj under Processens Drift og ved Sagens endelige Paakiendelse finder os berettigede at paastaae udi Fald, de (skiönt meget hart jmod
vores Villie) endelig vil, at det der til skal komme.
Vj ervarter herpaa deris cathegoriske og tilstrekkelige Svar, mens
dj manglende Fald haver disse tvende udskikkede herpaa at teigne, at de denne Beskikkelse lovligen haver forkyndet, //168// med
hvad Svar dennem videre kand vorde given, saaleedes som de det
siden agter at være gestændige og Forsvare. Vj forbliver velædle
og velbyrdige Hr Justitzraads samt velædle Hr Capitainlieutenants
tienstberedvilligste Tiener
S: Müller
D: Ph: Rasch
Lönborggaard dend 9de Aug: 1729

Christian Teilmans og Jacob Tommerups svarbrev,
19. august 1729 læst i kommissionen
[*17] Til Besvarelse meldes, at forbjegaae een Deel ovenmelte
unöttige opskruede //169// Expressioner skal det icke med ringeste
Skin af Sandhed kunde paasiges os nogen Tiid at have giort Lundenis eller Lönborggaards Eyere nogen Jndpaβ eller Fornærmelse
udj deris Fiskerje til Forfang jmod deris paaberaabte og til Dato
forreviiste Adkomster. Thi dersom de med meere betencksom
Koldsindighed ville behage at conferere de af salig og höyloflig
Jhukommelβe Kong Friderich dend 3die allernaadigste udgifne
Skiöder af 17de April 1661 og 14de Juny 1664 med de derefter faldende og ved Lönborg Bircke- //170// ting nyeligen producerede Un-
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der- og Oberrættes Domme, viises dem ja klarlig for Øyen, hvorvitt de til Laxefiskend udj Lundenis Amt ere berettigede, nemblig
saavitt allerunderdanigst er giort Regnskab for, og eenhvers Grund
strekker sig udi Schiern Aae. Hvor det aldrig med Sandfærdighed
skal gotgiöres, at nogen af os har giort dem nogen ulovlig Jndpaβ.
Og saafremt de med lige gyldige Adkomster kand beviiβe sig efter
Paastand berettigede til ald Laxefiskerjed udi heele Ringkiöbing
Fiord, som er //171// 8te à 10 Miile udi Circumference, skal det være
langt fra nogen af os der imod skal tentere. Men förend sligt foreviβes, sees icke nogen af omkringliggende Lodseyere, Proprietarier, Borgere eller Bönder med nogen Rætt og Billighed skulle
kunde formeenis at fiske udi aabenbare Fiord uden for alle grunde
Lande (heldst Loven endog tillader udj ferske Vande at fiske til
Mitström saavit eenhvers Grund naaer paa hvilked Fundamente
vores Bönder udj Kyfling og Tarm med fleere Lodseyere hafver
upaatalt udi Mands Minde fisked efter Lax udi Schiern Aae),
//172// med mindre hans kongel: May:t allernaadigst skulde vilde
reservere sig self dend Herlighed udi Fiorden ligesom Østersfangsten. Det er langt fra nogen af os for vitlöftig Process
inclinerer, men Ønsker giennem Sagen udj mindelighed bjelagt,
som best kand lade sig giöre, saafremt de enten kand foreviise
lovlig Adkomst til Eendeelsrettighed med Laxefiskerjet over hele
Fiorden eller vil frastaae at extendere deres formeenende Rettighed
over heele Amted og lade sig nöyes med hvis, de af Alders Tiid
hafver udi Brug efter ihændehavende Adkomsters //173// Forklaring. Hvis icke, haaber vj ved lovlig Omgang at nyde skadeslös
Erstattning for unödvendig i bragt Processes Omkostninger. Vj
forbliver höyædle velbyrdige Hr Etatzraads saa og Hr Forvalter
tienstskyldigste og bereedvillige tienere
C: Teilmann
J: Tommerup
Schrumsagger d: 19. Aug: 1729

Seigneur Sören Sterm maatte endnu tilholde sig sin
förste Paastand om dend Afritzning, Citanterne er pligtig at fremföre, som Eyendommene og det omtvistede
Fiskerje vil viide, förend Vidner //174// föres. Hvilket
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hand maatte lade ankomme paa dend respective Commissions formodenetlig lovforsvarlige Kiendelβe. Fremæskede alle Citanternis jhændehavende Beviisligheder for
deraf at fornemme, om samme ere saa tilstrekkelige og umodsigelige, at de og jngen anden kand til Egens Endeelsrettighed til Laxefiskerjet udj nuværende heele Lundenis Amt og
ald Ringkiöbings Fiord. Da Seigneur Sterm herved erklærer
ligesom ved dend fremlagde beskikkelsessvar skeed er, //175//
da at frafalde alle sine Contraparter, saa mange hand har Sag
for, deris hidindtil formeentlige Rett, j fald Citanternis Beviislighed dennem uden Modsigelses og ihændehavende Beviisligheder paa hans Principalers Siide dennem det kand tilegne. Og i saadan Anleedning protestede hand endnu som
tilforne jmod ald vitlöftig Process og Pengespilde, der ved
saadanne Beviisers Producering kand forekommes.
Citanterne begierede Vidnerne til Forhör, som og blef tilstæd.
Da mötte Hans Lylou,1 tienendes paa //176// Lönborregaard, Niels Jensen Fisker sammestæds, Jep Christensen i Warresböll, Villads Nielsen og Jens Nielsen i Stauning, Joen Madsen af Wostrup, Sören Bollesen i Loustrup, Claus Nielsen og Christen Andersen af Wostrup
samt Iver Torbensen af Bölle og Lars Overgad i SynderBorck, for hvilcke Lovens Æed blef oplæst af Lovbogen
med Formaning, hvorpaa forberörte Vidnerspersohner
eenhver for sig aflagde deres Saligheds Æed med opragte Fingre efter Loven, at de udj denne Sag vil vidne
dend puure //177// og reene Sandhed.

1

I margen tilføjet med brun blyant: villig Vidne.

• 90 •

Mens förend Vidnerne blef fremkaldet at vidne, protesterede Sören Sterm i Anleedning Lovens Pag: 110 Art:
161 jmod Hans Lylou og Niels Jensen Fisker begge fra
Lönborggaard og Hr: Etatsraad Müllers egne Betienter,
dend eene hans Laquey og dend anden hans Fisker,
som staaer udj hans Tieneste for Kost og lön, der ej anderleedes end for villige kand og bör anses. Ligesaa ere
de öfrige alle Hr: Etatsraad Müllers egne Bönder og Tienere, saavit Seigneur //178// Sterm veed, og altsaa skulle
hand icke formoede ligesom og paastaaes, at de ej
vorder antagne til noget Forhör og Vidnes Afliggelse
heldst herudj ventelig er kiendet fast fremmede dertil at
oplyse, saavit af Vidner skee kand, der dog icke formodes skal blive meget til Oplysning jmod Vidner og Adkomster.
Hr: Etatsraad Müller erklærede sig, at jngen uden hans
Folck veedste at omvidne, hvad de hafde bestilt i hans
Ærjnde og efter hans Befaling. Hvor- //179// fore Commissionen tilloed dem at vidne det, andre icke af veed.
Seigneur Sterm maatte som tilforne reservere sine Principaler ald lovlig Paaancke for alt hvis loustridigt enten
formeentlig er foregaaet eller kand forelöbe ved ComDL 1-13-16: Villige Vidner / saasom: Husbond /
Hustrue / Børn / Tyende / Søskinde / eller lige saa nær
besvogrede / skulle ej anseis / med mindre ingen
anden Vidne kand havis / fornemmelig i Drabs /
Volds / eller deslige / Sager; Thi da skulle de vidne
som afveed.
1
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missionen under hvilken Reservation hand begierede,
Vidnerne maatte blive separerede.
Commissionen forlangede icke andet end Rætt, og derfore gierne tilloed Vidnerne at separeres. Derpaa fremkom Hans Lylou paa Lönborggaard,1 som vant //180//
ved forhen aflagde Æed, at j afvigte Sommer 1729 udi
Fiorden var udsendt for at fornemme efter hans Herres
Hr: Etatsraad Müllers Ordre, hvem det maatte være,
der laae med Baade ved Schiern Aaes Udgang i Fiorden
at fiske. Og da hand tillige med Jep Varresböll og Niels
Jensen Fisker paa Lönborggaard kom til dem, tilspurte
de Karlene, som var Peder Hejel, Lars Overgab og Hinrich Ollesen, hvorfra de var, hvortil Peder Hiejel soer og
svarte, at de var udsendt fra //181// Amtmand Teilmann, neml: Laurs Overgab og Peder Hiejel og dend
tredie nafnlig Hinrich Ollesen fra Capitainen paa Grubbesholm for at fiske Seelhunde, Lax og hvad, som forekomme kunde.
Seigneur Sterm ydmygst erjndrede Commissionen, at
dend omvundne Hinrich Ollesen icke findes at være
stefnet og altsaa icke heller skulle formode Vidnetz udsigende enten jmod ham eller andre efter Sterms forrige
Paastand bör validere.
Jmidlertiid og under dend //182// förhen giorte Reservation, Seigneur Sterm tilspurte Vidnet 1. Hvad dag det
1

Tilføjet i margen med brun blyant: 1te Vidne.
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var, hand af sin Herre var udsendt for at fornemme,
hvo det var, der laae med dend Baad udj Fiorden?
RS Det var nest afvigte Sommer efter Pintzedag,1 saa vit
Vidnet kand erjndre, men Dag eller Datum kunde hand
icke nefne.
2det Hvor vit det var foran Lönborg Aaemunde, hvor
Fæsteeyendomme jndgrændser paa begge sider af Aaen
og udj Fiorden, som de omvundne tvende Persohner
skulle have lagt med Baaden?
//183// Resp. Det kunde hand icke vidne om, thi hand
hafde icke maalt det.
3die Om det dog icke var een lang Vey ude i Fiorden og
uden alle Lande?
Resp. Det var ham ubeveedst,2 saasom hand aldrig hafde været der för, men en Aae var det icke, icke heller
veed hand om det var i Strömmen eller icke.
4de. Om hand kiendte de 3de omvundne Persohner og
veedste hvorfra de vare?
Resp. Kiendte //184// dem icke viidere end hand forhen
haver omvundet, og de self for hannem havde berettet.
5te Om hand saae deres Fiskegarn og Reedskab, hvormed de fiskede, saa og om de hafde faaet nogle Fisk og
hvad Slags eller og Seelhunde?
1
2

Pinsedag fald i 1729 på den 5. juni.
I margen tilføjet med brun blyant: NB.
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Resp. Deres Garn saae hand hænge i Vandet, hvoraf
nogle vare smaae og nogle store, men Fisk saae hand
icke.
Citanterne gaf til Kiende, at Hinrich Ollesen straxsen
efter, hand var blevet seedt //185// paa Baaden, ved Döden var afgangen og derfore ej var bleven stefnet.
Andet Vidne Niels Jensen Fisker1 af Lönborgegaard
vandt ved dend forhen aflagde Æed og i alle Maader
fuldte Hans Lylous egen dicterede Vidne, hvorved
hand end ydermeere forklarede, at hand anden Dagen
efter för Soelens Opgang af Bölle vare ude ved forommelte Stæd, da hand og hans medfölger fandt forbemelte Peder Hiejel, Lars Overgab og Hinrich Ollesen,
som hafde udsat et Garn, //186// som Peder Hiejel self
sagde var et Needgarn, thi de kunde icke see dend, siden dend var under Vandet, og Baaden laae lidet udenfor, men Fisk saae de icke, endskiönt de vare i Baaden,
dog sagde de at deris fiskende var efter Seelhunde.
Kom der een Lax, tog de dend med.
Herefter svarede Vidnet paa Seigneur Sterms Spörsmaale:
1te Resp. Kunde icke næfne nogen Dag, men det var efter Pintzedag.

1

I margen tilføjet med blæk: V.
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2det Resp. Hafde icke skaftet //187// det, men det var paa
Grundene.1
3die Resp. Det var icke ret langt ude i Fiorden, men en
liden Tange.
4de Resp. Ja, Laurs Overgav bor paa Amtmand Teilmanns Gaard udj Borck, saavit hand veed, Hinrick Ollesen sammesteds, men hvad for en Borck, veedste
hand icke.2 Peder Hiejsel, veedste hand icke, hvor boede.
5te Resp. Saae baade nye og gamle Garn i Baaden, men
hand saae jngen Fisk.
6te Om Vidnet dog icke kunde //188// skiönne, det enten
var heel, halv eller ¼-deel Miil ude i Fiorden og uden
alle Lande, de laae med Baaden og fiskede, saaledes
som vidnet hafde berettet?
Resp. Kunde icke forstaae sig derpaa, eftersom hand
icke veedste hvor lang en Miil var.
7de Om det dog var i Fiorden og uden alle Lande?3
Resp. Var nock i Fiorden, men om det var uden alle
lande, veedste hand icke.

I margen tilføjet med brun blyant: var dog i Fiorden.
Altså om der var tale om Nørre eller Sønder Bork.
3 I margen tilføjet med brun blyant: hvorledes Vidnet
hand ved det 2det Spörsmaal.
1
2
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8de Hvorleedes Garnene vare, efterdj forrige Vidne forklarer at somme var smaa //189// og somme store, og
hvor Garnene vare, da hand saae Dem?
Resp. Veedste det icke, thj förste Gang hand saae dem,
laae de sammenbunden i Baaden, og anden Gang vare
de i Vandet, da kunde han icke see dem.
For Resten maatte Sterm ydmygst begere af dend respective Commissionsrætt,1 at eftersom det gunstigste
een Gang var bleven resolveret Parterne at levere deris
Qvæstioner til Vidnerne udj Protocollen, og Rætten
jgien at modtage Vidnets Svar //190// til Jndförelse uden
nogen af Parternis Mellem Tale til Vidnerne, hvorved et
stakkels eenfoldig Vidne kunde bleven forvildet udj sin
Huekommelse og Svar til Sagens rette og sande Sammenhængs Oplysning, saa var Sterm ydmygst begierende, at hand ved saadan rætmæssig og meget justé
tagen Resolution maatte handthæves, og Parterne blive
tilholdne udj Protocollen at lade jndföre alt, hvis de
agter at qvæstionere Vidnet og det Svar ligeleedes uden
nogen mellumtalle maatte af Rætten modtages og Protocollen //191// tilföres.
Citanterne svarede, saa lidet som Monsieur Sterm haver
været beföyet at jndföre saadan een Exclamation, lige
saa lidet tror mand, hand med Sandhed kand sige eller
levere nogen Beskyldning enten paa een eller anden, at
de hidjndtil sig anderleedes end Rætten haver forholdet, end hvis Loven tillader, önskede at derfore Mon1

I margen tilføjet med brun blyant: NB.
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sieur Sterm ville behage i Stæden for slige jndförte
viitlöftige Propositioner uden gifne Aarsager at beflitte
sig paa Korthed, som icke skal feyle //192// paa Citanternis Siide.
Commissionen forsickrede at holde Øye med, det Vidnernes Udsagn umutilerede skulle komme jnd i Protocollen, og til dend Ende vilde Rætten self tage jmod
Vidnernis Deposition.
Herefter forklarede Vidnet paa Citanternis Spörsmaal,
at ungefæhr ved det Stæd, hvor dend anden omvundne
Baad laae, var Peder Madsen Lillelunds Baad beliggende, veedste hverken det var synden eller östen Stauning Kirke /193// samme Baad laae. Sterm endnu tilspurte vidnet, om hand var ved Peder Lillelunds Baad.
Resp: Ney! Veedste ellers dend var der, thj hand saae
dend og hand har hört sige, at det var Peder Lillelunds.
Tredje Vidne Jep Christensen Varresböl af Vostrup.1
Vidnet ved aflagte Æed og fuldt förste Vidne Hans Lylows Egen dicterede Deposition udi alle Ord og Meeninger.
Svarede Vidnet paa Sterms Spörsmaale, saasom:
1te ligesom forrige Vidne.
2det Resp: Kunde icke skiönne derpaa. //194//

1

I margen med blæk tilføjet: V.
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3die Resp: Det var i Fiorden men icke langt fra Landet.
4de Resp: Ja! Peder Peder Heijel kiendte hand, boer i
Velling troer hand, Lars Overgav kiendte hand og, som
bor i Synder Borck, den tredje var een gammel Mand
fra Synder Borck, som alt for rum Tiid siden er död.
5de Resp: Saa Garnet hengte i Knippe af Anseelse som
Needgarn, men Fisk saae hand icke.1 Forklarede ellers,
at Lars Overgav hafde sagt ham for een lang Tiid siden,
at Henrick Olleβen var död, men nogen viβ //195// Tiid,
naar det var sagt ham, kunde hand icke siige. Berettede
ellers, at hand icke var kiender af Fiskegarn, mens anden sagde for ham, det var Needgarn.2
Fierde Vidne Iver Terbensen af Böll,3 som efter aflagte
Æed vandt, at hand tillige med Niels Jensen Fisker een
Morgen för Soelens Opgang var ude ved dend omvundne Baad, hvorpaa var trende Persohner, een af
Nafn Peder Hinrich Olleβen //196// og een nafnlig Lars
Overgav, og saae hand da, at et Fiskegarn stod i Vandet, hvor langt det var ude fra Landet, veedste hand
icke, men det var paa Grundene i Fiorden. Berettede
ellers paa tilspörgende, at baade hand og Jep Varresböll
var Tienere til Hr Etatsraad Müller.

I margen med brun blyant tilføjet: skal det vere nye
Paafund, hvorleedes kand de da nafne Garnene.
2 I margen tilføjet med brun blyant: Vidner her efter
andres Sigende.
3 I margen med blæk tilføjet: 4V.
1
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Parterne blef advahret, at Commissionen bliver foretaget i Morgen Formiddag præcise Klocken 8te Slet her
udi Seig:r Walthers Huus.
J:J: Seerup
J: Thaulou
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IV Andet møde i kommissionen,
17. december 1729
//197// Löverdagen dend 17de December blef Commissionen videre efter forestaaende Slutning foretaget og
fortsatt.
Da mötte femte Vidne Lars Overgav,1 som vandt under
dend aflagde Æed, at afvigte Aars Sommer efter Pintzedag var hand tillige med Hinrick Nielsen Kock,2 som
alt ved Döden er afgangen, og siden Christen Haurvig
udj hans Stæd, da hand formedelst Svaghed var aflegs
ude at fiske for Hr: Amtmand //198// Teilmann i Fiorden med Needgarn efter hvad slags Fisk, de kunde
faae, som de alle Tiider saa længe hand mindes hafde
giort upaaanket, men paa det Stæd, hvor de da var at
fiske, hafde hand aldrig været för.
Citanterne tilspurte Vidnet:
1te Om hand icke holder Hr Amtmand Teilmann for
hans Hosbonde og endnu ey er skildt fra ham?
Resp: Det var jmellum begge, reent var hand icke skildt
fra hannem.
2det Hvoraf det kom, at hand afvigte Sommer jmod
//199// Sædvaane skulle fiske paa de Stæder, som hand
I margen med blæk tilføjet: 5.V.
I margen tilføjet med brun blyant: her blifver det
Hinrick Kock, som vil somme var han og Olle.

1
2
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aldrig tilforne hafde fisket, og om det icke var for at
fange Lax?
Resp: Baade efter Lax, Ørreter og hvad Fisk de kunde
faae, og viiste Peder Hiejle ham paa det Stæd at fiske.
3die Hvor Peder Heile var kommen fra, og om det icke
var Peder Madsen Lillelunds Tienner paa Ryeberg, jtem
om hand har kiendt denne Persohn, för hand giorde
ham Anviisning paa dette Stæd af fiske? //200//
Resp: Hvorfra hand var kommen, veedste hand icke,
viidere end hand sagde, at hand boede eller hiemmehörte i Velling, men om hand var Peder Lillelunds Tienner, veedste hand icke. Hafde ellers icke kiendt dem
för. Forklarede ellers, at Velling Bye ligger Nordvest fra
Schern Aae, og udi Velling Sogn ligger Ryeberg Gaard,
hvor Peder Madsen Lillelund Boer.
4de Om icke Peder Madsen Lillelund neste Aar tilforn
som og sidste Sommer allerförst var dend, som med
Baade, Folck og Fiskereedskab hafde //201// anrettet og
anstillet det nye paafundne Laxefiskerje ved og paa
Aaemunden af Skiern Aae og Skern Dyb?
Resp: Eftersom hand har hört, skulle det være saa, men
hand hafde icke seet det.
5te Om icke Vidnet med de andre Medfölgere, som var
udsendt fra hand Hosbonde velbyrdige Hr: Justitzraad
Teilmann efter at Peder Madsen Lillelund hafde tilsendt
ham Peder Hejel fra Velling, som skulle giöre Anvisning paa de rette Fiskepladser, hafde fanget een Deel
Lax?
• 101 •

Resp: Joe! //202// Een liden Deel, som bestoed udj Een
Lax, hannem vitterlig.
6: Hvor mange Dage de continuerede efter hvis andre
med Laxefiskende?
Resp: Veedste icke om det var 5 à 6 Dage eller om det
var fleere, erjndrede hand icke.
7de Om Vidnet icke da dend Tiid var vitterligt, at Peder
Madsen Lillelund var fra Lundenis og Lönborggaard
bleven tiltaldt, og at Tingsvidne derefter bleven forhvervet?
Resp: Hafde hört andre tale derom, men self veedste
hand det icke. //203//
8te Om hand veed, hvad det var for Persohner, som
brugtes samme Tid til at fiske for Capitainlieutenant
Tommerup?
Respons: Det var Hinrick Nielsen og Christen Haurvig,
og Vidnet var paa Hr: Amptmand Teilmanns Vegne,
paa hvis Vegne Peder Hiejele var, veedste hand icke.
Seigneur Sterm tilspurte Vidnet:
1te Om, da hand og de andre omvundne vare ude j Fiorden at fiske, vare nogle hos dem, og hvad deris Ærjnde
//204// efter Beretning var?
Resp: Ja. Niels Fischer Hans Lylou, Jep Varresboll, Iver
Terbensen og Jens Forrider. Hvad deris Ærjnde var,
veedste hand icke.
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2det Om de da saae de Garn, Vidnet og Medfölgere med
sig hafde, og hvor Garnet da var?
Resp: Meente Ja, de saae dem, thj de hængte i Baaden.
3die Hvor langt Vidnet og Medfölgere laae fra alle faste
Lande og Lönborg Aaemunde?
Resp: Som Vidnet kunde skiönne, var det ungefehr een
Fierdings Veys. Og var Stauning Kirke norden for dem,
saa vit hand kunde siunes. //205//
4de Om Vidnet icke veed, at saavel hand som alle andre i Almindelighed haver fisket overalt udj Fiorden, hvor de vilde,
efter hvad slags Fisk de kunde faae, og paa hvad Maade de self
har kundet optænke?
Resp: Ja!
5te Hvor Vidnet er föd og hvor længe hand kand mindes?
Resp: Er föd i Sönder Borck Sogn, kand mindes 30 Aar.
6te Om Vidnet icke veed, at en og anden udj Synder Borck
Sogn haver fisket efter Ørreter og Lax udi Fiorden og dem bekommet?
Resp: De har draget med Vaad og da faaet Ørreter, //206//
men Lax veedste hand icke, de fick. Self hafde hand
icke fisket expresse efter Lax för i Aar, ey heller hafde
hand hört andre absolute hafde fisket efter Lax aleene,
men efter hvad Fisk, de kunde faae.
7de Om Vidnet icke bor udi et Huuβ udj Synder Borck
Bye tilhörende Præsten Mag: Lauge Pedersen sammesteds, hans Bonde Christen Pedersen?
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Resp: Jo!
8de Om Vidnet Veed, Peder Lillelund haver sendt Peder
Hiejel til Skrumsagger for at giöre Anviisning paa Laxefiskerjet //207// udj Fiorden?
Resp: Saaleedes hafde Peder Hiejelle for hannem Berettet.
Til Slutning maatte Seigneur Sterm ydmygst erjndre
dend respective Commissionsræt, at Hinrick Nielsen og
Christen Haurviig ey for Vidner at paahöre vare stefnede og altsaa icke heller skulle paa dennem vidnes
bliver considereret dem til nogen Last. Var nu for det
öfrige begierende, //208// at saa mange af Vidnerne,
som i Aften udj Æed ere antagne, maatte fremkaldes
deres Vidne at afligge, saafremt Parterne neml: Citanterne sig af dennem som Vidner i denne Sag ville betienne.
Citanterne erklærede sig angaaende de tvende Persohner, som ej var stefnet, at Aarsagen dertil var: At dend
eene, nafnlig Hinrick Nielsen, var död, og dend sidste
ved Nafn Christen Haurviig //209// er först ved Vidnetz
Deposition blefven bekient. Ellers begierede Citanterne
for at vinde Tiiden, at de Vidnesbyrd, som nu er tilstæde for Commissionen, maatte tages i Æed og Forhör.
Og kommer de andre til Stæde jnden Commissionens
Slutning, kand de og da blive foretagen.
Commissionen loed paaraabe, om de Vidner vare tilstæde, som i Aftes hörte Lovens Æed oplæse //210// og
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aflagde Æed, men jngen af dennem var tilstæde. Da for
icke at opholde Commissionen, blef de som vare tilstæde foretagen.
Seigneur Sterm maatte erjndre, at jntet Beviiβ endnu
var fremfört om Hinrich Nielsens Död. Saa fremstillede
sig til Vidnesbyrds Afliggelse Niels Christensen i Marup i Skiern Sogn, tienende Seigneur Morten Jensen
Tarm paa Reckergaard, Oluf Villadsen //211// af Klochsmoese i Faster Sogn, tienendes Seigneur Thomas Lund
paa Slumstrup, Frandtz Clausen udj Ganner i Skiern
Sogn tiennende til Mag: Eylerts Encke udj Ringkiöbing,
Jver Christensen udj Skiern Bye, tienner til Lundenis,
Terben Andersen i Bandsböll Tiener til Domkircken i Riibe
og Mag: Terpager udi Riibe er hans Forsvar, Sören
Davidsen ibidm til samme- //212// stæds tiennende, og
Jver Jensen Gravengaard til Conferenceraad Brochdorff
paa Visselberg, for hvilke Lovens Æed med Formaaning blef oplæst, hvorefter Vidnerne paa Seigneur
Sterms Begiering ligesaavel som forrige bleve separerede, og da fremstoed
Siette Vidne, Nils Christensen af Vester Marup, som
efter aflagde Æed vandt, at hand var nesten 70 Aar
gammel //213//og kand mindes ungefehr 55 Aar. Haver
tient paa Lönborggaard for Ladefoget, er barneföed i
Alkiersiig i Deyberg Sogn, og blef Vidnet derpaa af Citanterne tilspurdt:
1. Om hand nogen Sinde i sin Minde- og Kiendetiid
kand sige og afvidne, at nogen hafver haft eller brugt
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nogen Laxefiskerje eller Laxegarn udj Stauning Fiord
ved Skiern Dyb for Aae- //214// munden eller andenstæds i Fiorden, og om icke Laxene kommer igiennem
Nyemandsgab jnd i Fiorden og op med Schiern Dyb og
Aae?1
Resp: Hafde aldrig hört eller veedste nogen har fisket i
Fiorden efter Lax,2 men var bekiendt, at Laxenis Jndgang
var jgiennem Nyemannsgab til Fiorden og siden jgiennem
Skiern Aae og Dyb, og veed icke anden Jndgang.
2. Om hand icke da har hört afvigte Sommer og Aaret
för //215// 1728, at Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg, som tilforn hafde været Forpagter paa Lundenis j
mange Aar, allerförst var dend, som med Baad, Folck
og Fiskerreedskab optoeg og anstillede paa fornefnte
Stæder et nyt og usædvanligt Laxefiskende, og i dette
Aar hafde faaet andre i med sig nemlig först Lars Rindum i Ringkiöbing og siden derefter Hr: Justitzraad
Teilmann paa Schrumsagger og Capitainlieutenant
Tommerup paa Grubbesholm?
Resp: Hafde hört det siige //216// af mange Mennisker,
og veedste, at det var saa i sig self.3
3die Om hand nogensinde har hört eller veed, at andre
endsom Lundenis og Lönborggaard har været eller er
I margen med brun blyant tilføjet: kunde vel ham
uvitterlig vere skeed.
2 I margen med brun blyant tilføjet: see 226.
3 I margen tilføjet med brun blyant: see hans Vidne
226 og 227.
1
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berettiget til nogen Laxefiskerje, uden at een eller anden
sig hemmeligen har sneegen dertil?1
Resp: Hafde icke hört eller veedste, at andre end Lönborggaards og Lundenis Eyere vare berettigede til Laxefiskende, men hafde vel hört, at andre hafde fisket
stundum med Garn efter Lax, men veedste icke de
hafde Rettighed dertil, dog var det //217// hannem bekiendt, at deslige var bleven optagen til Lundenis og
ellers, at de hafde leyet Fiskerjet2 baade udj Kiufling og
Tarm af sal: Hr: Amtmand Müller paa Lönborggaard,
og saaledes skulde de have det i Minde, om de maatte
komme at fiske i Aaen.
4de Om Nyemannsgab Aaemund og Skiern Dyb med
Laxefiskerjet i Stauning Fiord nu omstunder meere end
som i forrige Tiider skulle foröves og //218// bruges, om
icke da det heele Laxefiskerje for Lundenis og Lönborggaard blef saa got som gandske ödelagt og tiljntetgiort, eftersom Laxene kunde bespendis, opsnappes og
forjages udj deris ubehindrede Jndgang fra Havet i
Fiorden?
Resp:3 Veedste icke andet end det jo ville blive Lundenis og Lönborggaards Eyere til stoer Skade og Afgang.
Berettede ellers at Stauning Sogn og Fiord ligger i Lundenis Amt. //219//
I margen tilføjet med brun blyant: enten hand hafde
hört det eller ej, betager ingen ham Ret.
2 I margen med brun blyant tilføjet: Leyen oplyses
herefter.
3 I margen tilføjet med brun blyant: henstaar det vj
227.
1
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Seigneur Sterm tilspurte Vidnet:
1te Om hand stædse haver været i dend omvundne
Mindetid udi Deyberg og Skiern Sogner samt paa Lönborggaard?
Respons: Ja! Er boendis fra Fiorden ungefehr en liden
Miil, ligesaa fra Aaen ½ Miils Vey.
2det Om Vidnet aldelis intet veed og absolute kand vidne, at jngen i heele nuværende Lundenis Amt haver fisket efter Lax undtagen Lönborggaard og Lundenis Eyere alleene? //220//
Resp: Hafde vel hört Tarm og Kiufling Beboere hafde
fisket der, men veedste icke, hvad Rettighed de hafde
der til, dog veedste hand, at de hafde leyet det paa Lönborggard, og Lundenis hafde jaget efter dennem, og
forvalter Schultz1 fra Lundenis hafde sagt paa ØsterNör-Herretzting, som Vidnet hörte, at om der gick en
Lax op i Tarm Beck, hörte dend Lundenis til. Forklarede ydermeere, at hafde Tarm og Kiufling Beboere haft
Rettighed til Laxefiskende, da hafde Londenis og //221//
Lönborggaards Eyere jcke refset og jaget efter dem, saa
vit hand kunde forstaae. Hafde icke seet men vel hört af
mange, at der var bleven jaget efter dem. Hafde hört
det baade for 20 Aar og siden efter 20 Aar, og veedste
hand, at sahl: Schultz for over 20ve Aar siden hafde stefnet de Tarmer til Tinge for Laxefiskende, men veedste
icke, om der var falden Dom over dem. Veedste og icke, om de
vedkommendes Forsvar var stefnet. Contract //222// jmelI margen tilføjet med brun blyant: var död over 20
Aar för og hvilcket som var ham ved ingen Dom.

1
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lum Lönborggaards Eyer og Tarm samt Kiufling Beboere om det omvundne leyede Laxefiskende hafde hand
icke seet, men at det var saa, hafde hand hört af bemelte
Beboeres egne Munde,1 og skulle Leyemaalet have
stræcket sig fra Skierns Broe og vester paa, men hvor
langt veedste hand icke. Saa var det hannem og bekiendt, at Lieutenant Cappermann2 hafde leyet dem ligesaa og fiskerje efter Lax paa Lundenis Eyeris //223//
Vegne fra bemelte Skiern Broe vester paa. Alt hvad Vidnet herom haver vunden, er sked i Anleedning af
Sterms Spörsmaale.
Seigneur Sterm endnu tilspurte Vidnet, om hand icke
veed og har hört, at Borris, Oddum, Synder Felding,
Scharrild og Ahrenborg Sogners Beboere udj Lundenis
Amt haver fisket udj samme Aae og Ström efter Lax og
dem faaet uden nogen paaanke? //224//
Resp: Hafde vel hört det, men det kunde icke være
Lundenis og Lönborggaards Eyere til nogen hinder,
saasom de Stæder laae oven for, og da Laxene gaaed
bemelte Gaarder forbje. Videre forklarede Vidnet, at det
var ungefehr 30 Aar siden hand hafde hört sal: Forvalter Schultz talle om forhen omvundne Rettighed af Laxefiskende paa Øster-Nör-Herretzting, hvilket Vidnet
forklarede //225// paa Seigneur Sterms Spörsmaal.

I margen tilføjet med brun blyant: meer.
I margen tilføjet med brun blyant: der om ere der gl:
Domme imellem Lundenis og Lönborggaard falden.

1
2
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Videre tilspurte Sterm Vidnet, om hand veed nogen
Skiæl jmellum Lundenis og paagrænsende Amter,
sampt hvorvit det saakaldede Lundenis Lehn sig i forrige Tiider haver strækket?
Resp: Det veedste hand icke.
Endvidere forklarede Vidnet paa Seigneur Sterms
Spörsmaal, at hand aldrig hafde hört, nogen hafde fisket i Fiorden efter andre slags Fisk //226// end efter
Flynder, Aael og Horngiever, item de som var berettigede til Østersskraf efter Østers. Mens Lax hafde hand
icke hört, de hafde fisket efter, hafde ellers icke med
været at see hvers Fiskegarn eller veed alle de Slags Fiske, de haver faaet.1 Kunde ey heller forklare, om Laxene
kom jnd af Nyemannsgab i Fiorden, heller de kom jnd
af dend Fiord, som kommer af Norden og gaaer jmellum Ringkiöbing og Holms Land.2 Hafde icke ved været og seet //227// Peder Lillelund fiske, men hafde vel
hört det. Hafde hört efter Rögte og Tiidende, at Hr
Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder Lillelund og Lars Rindum vare de, som
hafde fisket i Fiorden efter Lax.3 Veedste ikke om Laxene kommer ind i Fiorden eller gaaer op i Aaen eller og
tilbage jgien, eller og de blef i Fiorden, thi det kunde
icke sees under Vandet. //228// Denne Deposition skeede paa Sterms Spörsmaal.
I margen tilføjet med brun blyant: NB hvorledes
stemmer hans Vidne overens, see Pag: 214.
2 I margen tilføjet med brun blyant: see 216.
3 I margen tilføjet: 218.
1
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Sören Sterm endnu tilspurte Vidnet, om ald dend heele
Fiord kunde saaleedes Bespendes med Garn, at jngen
Lax kand komme op i Aaen, og om Vidnet veed nogen
Ström eller Laxegang i dend vilde Fiord?
Resp:1 Veedste jngen anden Ström end dend Laxene
gaaer jnd af i Skiern Aae. Forklarede yderligere, at
hands Svar paa det 4de Spörsmaal giort af Citanterne
forstaaes //229// om Indgangen af Fiorden Skiern Dyb
og Aae.
Vidnet begierede at hand maatte dimitteres ud af Rætten, formedelst hand intet videre veedste udi Sagen til
Oplyβning, end afvundet er saavit hans eget Kundskab
og Persohn angaaer.
Syvende Vidne Frantz Clausen2 af Ganner af Alder 76
Aar, kand mindes over 40 Aar, er föd i Knudgaard i
Stauning Sogn, neste Gaard jndtil Schiern Sogn. Vandt
paa för jndförte Citanternis //230// Spörsmaal:
1te Svarede:3 At hand aldrig hafde hört nogen fiske i
Fiorden efter Lax, förend dette forgangne Aars Sommer
og forrige Aar, da hand haver hört, at Hr Amtmand
Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder
I margen tilføjet med brun blyant: see nu igienI tilføjet margen: 7V.
3 I margen tilføjet med brun blyant: kunde vel skeed
derfor.
1
2
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Madsen Lillelund og Lars Rindum hafde anstilt Laxefiskerje der sammestæds. Erklærede ellers, at hand icke
veedste anden Jndgang for Lax til Fiorden og Schiern
Dyb og Aae end jgiennem Nyemandsgab. //231//
2det Svarede: Ja!
3die Svarede: Hafde icke hört nogen at være Berettiget til
Laxefiskende paa forommelte Stæder end alleene Lundenis og Lönborggaards Eyere. Ey heller veedste andre
undtagen de som kand have hemmeligen sneget sig
dertil.
4de Svarede: Saa vit hand kunde siunes, kunde det vel
hindre Laxenes Gang.
Hernest blef Vidnet qvæstioneret over monsieur Sterms
Spörsmaale:
1te Resp: Har boet i Skiern Sogn paa 43 Aaers Tiid.
//232//
2det Resp:1 Jcke det ham vitterligt er, ey heller veedste
hand, at Tarm og Kiufling Beboere hafde fisket der, meget mindre veedste hand, at siige af nogen Contract,
som kunde have været oprettet jmellum Lundenis og
Lönborggaards Eyere eller Tarm og Kiufling Beboere
paa Laxefiskende. Hafde ellers vel hört tale om, at Borris, Odum, Synder Felding, Skarrild og Ahrenborg SogI margen tilføjet med brun blyant: derfor er det
alligevel skeed.
1
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ners Beboere skulle have fisket udj samme Aae og
Ström efter Lax, og faaet //233// dennem, men samme
Sogner ligger ovenfor Lundenis, östen og nör derfra, og
da ere Laxene gaaet forbje Lundenis efter hans Töcke.
Veedste icke nogen Skiæl jmellum Lundenis og Paagrensende Ampter, ey heller hvor vit Lundenis Lehn
tilforne haver strækket sig. Hafde icke hört eller veed,
at der tilforne er fisket i Fiorden efter andre Fisk end
Flynder, Aael og Horngiefver, mens Lax hafde hand
icke hört de, förend nu paa 2. Aars //234// Tiid hafde
fisket efter lovl: udj Fiorden. Hafde icke seet deris
Fiskergarn, men hafde hört, at de hafde fanget Lax
dermed.1 Veedste icke enten Laxene kom jnd af Nyemandsgab eller af Fiorden jmellum Ringkiöbing og Holmsland, men
hand siuntes, de kom icke anden Vej jnd end af Nyemandgab.
Hafde icke ved været eller seet Peder Lillelund hafver
ladet fiske, men hafde hört det sige. Ey heller hafde
hand //235// hört, at nogen för Hr Justitzraad Teilmann,
Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder Madsen Lillelund og Lars Rinddum hafde fisket efter Lax i Fiorden.
Veedste icke om Laxene, der kommer jnd i Fiorden, alle
gaaer op i Aaen heller og tilbage jgien, eller og de bliver
i Fiorden, som det er noget, der icke kand sees under
Vandet. Veedste icke, om Fiorden saaleedis kunde bespendes med Garn, at //236// jngen Lax kunde gaae forbje,
ey heller veedste hand nogen Ström eller Laxegang i dend
vilde Fiord.

1

I margen tilføjet: Ligesom forrige.
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Ottende Vidne Oluf Villadsen1 Klochmoese föed sammestæds, hvor hand endnu boer, beliggende i Faster
Sogn, er af Alder 61 Aar, kand mindes udj 44 Aar, og
vandt hand da paa efterfölgende Citanternes forhen tilförte Spörsmaal:
1te Resp: Ihvorvel hand //237// var ubekiendt forrige
Vidne, saa falt dog hans Giensvar paa dette Spörsmaal
ligesom nest forrige staaende Vidnes Udsagn.
2det Besvaret med Ja!
3die Hafde icke hört nogen anden end Lundenis og Lönborggaards Eyer at være berettiget til Laxefiskende paa
för ommelte Stæder, ej heller veedste andre (forbemelte
4re Mænd undtagen), som hafde fisket der, uden de
maatte hemmeligen //238// have sneget dem dertil.
4de Resp: Kunde være Lundenis og Lönborggaards Eyeres Fiskerje til Skade, om der blef fisket efter Lax i Fiorden, Skiern Dyb eller Aaemunde.
Vidnet blef dernest qvæstioneret over Seigneur Sterms
Spörsmaale:
1te Resp: Har stædse været paa hans nu paaboende stæd
Klockmoese.

1

I margen tilføjet 8V.
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2det Resp: Icke ham vitterlig uden de hafde sneget dem
dertil, efter hvilket hand //239// hafde hört Lundenis og
Lönborggaards Eyere hafde refset og jaget, og hafde
hand i dend Henseende hört tale om een af Kiufling Beboere. Hafde intet hört om sallig Forvalter Schultzis
Discours paa Øster-Nör-Herretsting. Veedste ey heller,
at Tarm og Kiufling Byers Beboere hafde nogen Rettighed til Laxefiskende, men hafde hört sige, at naar de fiskede paa forommelte Stæder, refsede Lundenis og
Lönborg- /240// gaards Eyere efter dem, og kunde det
være 20ve Aar siden hand först hafde hört det, hafde og
hört sige, at Tarm og Kiufling Beboere derfore var stefnet til Tinge. Veedste icke af nogen Contract at siige,
som kunde have været oprettet jmellum Lönborggaards
eller Lundenis Eyer og Tarm og Kiufling Byers Beboere
om Frihed at fiske efter Lax. Tilstod at hand baade
veedste og //241// hafde hört, at Borris, Oddum, Synder
Felding, Skarrild og Ahrensborg Sogners Beboere hafde
fisket og fanget Lax udi samme Ström oven for Lundenis. Veedste icke, om de hafde Rettighed dertil, men
klage derover hafde hand icke hört. Veedste icke at sige
nogen ret Skiæll jmellum Lundenis og paagrænβende
Amter, ey heller veedste hand hvor vit Lundenis Lehn
sig i forrige tider haver strækket. Har //242// icke hört,
at nogen haver fisket i Fiorden i forrige Tiider efter anden slags Fisk end Aal, Flynder og Horngiefver samt
Østersskrab, mindre haver hand hört, at nogen hafde
fisket efter Lax, förend nu, da Hr Justitzraad Teilmann,
Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum som omvundet er, haver giort Begyndelβe dermed. Fiskegarn tilhörende forbemelte 4re
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Parter //243// hafver hand icke seet ei heller hvad slags
Fisk, de hafver fanget. Meente, at Laxene kom ind af
Nyemandsgab. Hafde icke seet Peder Madsen Lillelund
hafde ladet fiske, men vel hafde hört det. Hafde og hört,
at Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum vare
de, som allerförst hafde fisket efter Lax i Fiorden. Hvor
Laxene bliver af, //244// som kommer i Fiorden, enten
de alle gaaer jnd ad Dybet eller nogle gaaer ud jgien,
eller og nogle bliver der, det veedste hand icke, som de
hafde deris Gang under Vandet. Hand holdt det utroeligt, at Fiorden saaleedes kunde Bespendes med garn, at
jngen Lax kunde komme forbje jndtil og udi Aaen.1
Ligesaa var det ham og uvitterligt, hvor Ström- og
Laxegangen faldt i dend vilde Fior. Men //245// veedste
jngen anden Ström end dend, Laxene gaaer jnd af i
Schiern Aae.
Videre blef Vidnet efter Seigneur Sterms Begiering
qvæstioneret over efterfölgende Spörsmaale:
1te Om Tarm og Kiufling Beboere icke kunde hafve fisket i Aaen og Fiorden Vidnet uvitterligt?
Svarede Ja!
2. Om Vidnet veed, hvor mange Strömme og Dyb, der
falder i Fiorden, om icke er 1te Schiern eller //246// Lönborg Aaes Dyb og Ström, 2det Hemmeth Ström og Dyb,
I margen tilføjet med brun blyant: hands Vidne som
de andres uoverensstemmende.

1
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3die Ringkiöbings Ström og Dyb, 4de Ström og Dyb til
Stauning Beck, og om Laxene og andre Fisk icke kand
fölge og vitterlig ogsaa vel fölger dend eene som dend
anden Ström og Dyb, samt gaaer anden stæds jnd i
Fiorden?
Resp:1 Hand veedste jngen Forklaring derom at giöre.
3die Om icke er Jndgang for Fisk udj adskillige Aaer,
Becke og ferske Vande saavel i Stauning som Lönborg
//247// og andre Sogner?
Resp: Det kunde hand icke begribe, men der er ingen
anden Jndgang for Lax til Fiorden end jgiennem Nyemandsgab efter hans Tykke.
Niende Vidne Terben Andersen2 af Bandsböll i Hemmed Sogn, hvor hand er föd og boer, af Alder 53 Aar,
kand mindes 36 Aar, vandt efter aflagde Æed paa forberörte Citanternis Spörsmaale:
Resp: Besvaret ligesom forrige Vidne, skiöndt hand icke
veedste hans Giensvar.
2det Resp: hafde hört det, og //248// seet Baaden ligge
der.
3de Resp: I alt bejaet.

I margen tilføjet med brun blyant: hvad er da hans
forrige om Indgangen.
2 I margen tilføjet 9V.
1
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4de Ja, at ved det der blef fisket udj hafde hand hört sige
Laxefangsten kunde blive forhindret.
Hvornest Vidnet er qvæstioneret over Seigneur Sterms
Spörsmaale:
1te Resp: Har været i Bandsberg1 ald hand Tiid.
2det Resp: Efter Lax hafde hand ingen andre hört fiske
end Lundenis og Lönborggaards Eyere. Hafde nock
hört sige Tarm og Kiufling Beboere hafde fisket, men
hafde icke seet det eller veedste noget //249// vist derom, mindre om det var skeed med eller uden Tilladelse.
Om salig Forvalter Schultzes Discours paa Øster-NörHerretzting hafde hand intet hört. Icke heller derom, at
Lundenis og Lönborggaards Eyere hafde refset efter Beboerne udj Tarm og Kiufling Byer, ey heller om, at der
skal have været nogen Contract jmellm dennem og
Lönborggaards og Lundenis Eyere. Veedste ingen Underretning at giöre om //250// Borris, Oddum, Synder
Felding, Skarrild og Ahrenborg Sogners Beboere, enten
de har fisket eller icke fisket efter Lax. Icke heller veedste hand Skiæl jmellum Londenis og paagrænsende
Ampter, eller hvor vit Londenis Læhn i forrige Tider
haver strækket sig. Hafde icke hört, at der tilforn var
fisket i Fiorden efter anden slags Fisk end Flynder, Aal
og Horngiefver, förend nu de har begyndt at fiske efter
Lax, nemblig //251// som hand haver hört Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Pe1

Fejlskrivning for Bandsbøl.
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der Lillelund og Lars Rindum vare de allerförste, hand
hafde hört, der skulle have fisket i Fiorden efter Lax.1
Om Laxenis Gang af Fiorden frem eller tilbage, veedste hand
jngen Forklaring at giöre; Laxegangen eller Strömfiorden
haver hand hört skulle gaae jnd ad Schiern Dyb. Om
Fiorden kunde saaleedes bespændes med Fiskergarn, at
jngen Lax kunde komme jnd i Skiern //252// Aae, det
veedste hand icke.
Endvidere qvæstioneret over Sterms sidst jndleverede
3de Spörsmaale:
1te Resp: Ja meget lett.
2den Resp: Veedste jngen forklaring derom at giöre.
3die Resp: For Lax veed hand jngen anden Jndgang end
Nyemannsgab. Hvad der var for andre Fisk, det veedste hand icke.
Tiende Vidne Sören Davidsen2 af Bandsböll föed og
boer sammestæds, er af 61 Aars Alder, kand mindes 40
Aar, vandt derpaa //253// efter aflagde Æed samme paa
Citanternis som Contraparternes for indförte Spörsmaale, saasom 1. Paa Citanternis Qvæstioner:
1te Resp: Hafde aldrig hört nogen Tale om, at der var
fisket efter Lax med Laxegarn i Stauning Fiord ved
1
2

I margen tilføjet: forrige.
I margen tilføjet 10V.
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Schiern Dyb for Aaemunden förend nu, Hr Justitzraad
Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder
Madsen Lillelund og Lars Rindum hafde begyndt dermed. Hvor Laxene har deris Jndgang i Fiorden, det
veedste hand //254// icke.
2det Resp: Hafde hört det saaleedes, som Spörsmaalet
jndeholder.
3die Resp: Hafde jngen hört at være berettet til Laxefiskende uden alleene Lundenis og Lönborggaards Eyere, hafde ey heller hört, at andre hafde fisket.
4de Resp: Var icke bekiendt herom.
2det Paa Sterms Spörsmaale:
1te Resp: Hafde altid været i Bandsböl.
2det Resp: Hafde icke hört andre end Lundenis og Lönborggaards Eyere at skulle have fisket efter Lax, förend
nu de forommeldte 4re Contraparter //255// hafde begyndt dermed, Tarm og Kiufling Beboere alleene undtagne, som hand har hört skulle have fisket, men om
det er skeed med Tilladelse eller Rettighed veedste
hand icke. Om salig Forvalter Schultzis Discours paa
Tinget heller om der har været nogen Contract jmellum
Lundenis og Lönborggaards Eyere paa dend eene og
Tarm og Kiufling Beboere paa dend anden side, det
veedste hand jngen Forklaring at giöre om, hafde vel
hört sige, at Oddum, Borris, Synder Felding, Scharrild
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og Ahrenborg //256// Sogners Beboere hafde fisket Lax
ovenfor Lundenis, men om det var saa eller ey, veedste
hand icke, ey heller nogen Skiæl jmellum Lundenis og
paagrænsende Amter, mindre hvor vit Lundenis stræcker sig. Andre Fisk end Flynder, Aael og Hornsgiefver
haver Vidnet icke hört eller veedste at der er fisket efter
i Fiorden i forrige Tider, langt mindre haver nogensinde hört, at der er fisket efter Lax udi bemelte Fiord,
förend nu //257// de 4re Contraparter har begyndt dermed. Men deris Fiskergarn haver hand icke seet, ey heller veed hvad fisk de haver fanget. Erklærede og, at
hand icke hafde vedværet eller seet Peder Lillelunds
Folck fiske, men hafde vel hört det sige. Hafde icke hört
nogen fiske efter Lax i Fiorden, för Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Peder Lillelund og Lars Rindum begyndte dermed. Om Laxenis
Gang i og af Fiorden veedste //258// hand jngen Underretning at gifve, og videre veedste hand icke at vidne
udi denne Sag til Opliusning, endskiönt alle Spörsmaale bleve hannem forelæste.
Ellevte Vidne Iver Iversen Grangaard,1 boende i Hemmeth Sogn, Nordenaae, föd udj bemelte Sogn i Bandsböl, er 37 Aar gammel, kand mindes 20 Aar. Vandt da
paa Citanternis Spörsmaale efter aflagde Æed:
1te Resp: Besvaret ligesom nest forrige 10de Vidne,
skiöndt hand icke hafde hört //259// hans Deposition.

1

I margen tilføjet: 11V.
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2det Resp: Hafde hört det sige saaleedis, som Spörsmaalet Jndeholder.
3die Resp: Hannem var jngen andre bekiendt at være berettiget til Laxefangst end Lundenis og Lönborggaards
Eyere.
4de Resp: Det kunde vel være Lundenis og Lönborggaards Eyere til Skade, naar saadan Fiskning skeede.
Videre qvæstioneret over Sterms Spörsmaale: //260//
1te Resp: Hafde stedse været i Hemmeth Sogn.
2det Resp: Hand veedste jngen, der hafde Rettighed dertil, uden forbemelte Eyere af Lundenis og Lönborg
Gaard.
Paa de Øfrige af Seigneur Sterms först jndleverede
Qvæstioner veedste hand jngen Underretning at giöre
uden, hvis hand forhen forklaret haver viidere, end at
hand icke veedste, der i forrige tiider var fisket efter andre slags Fisk i Fiorden end Aal, Flynder og Horngiefver. //261//
Paa Sterms Øfrige og sidst jndleverede Spörsmaale erklærede Vidnet:
1te Resp: joe, det kunde de meget let.
2det Resp: Hand veedste jngen anden Jndgang for Lax
end Nyemandsgab, hvad Strömme der var, andre Fisk
kunde gaae jnd af, det var hannem ubekiendt.
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3die Resp: Veedste jngen Forklaring herom at give.
Formedelst Jndfaldende Söndag i morgen, er Com//262// missionen opsat til mandagen dend 19de December om Morgenen Klocken 8te, da dend atter her i Huset
foretages, og möder da Parterne og Vidnerne.
J. J. Seerup
J. Thaulow
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V Andet møde i kommissionen,
19. december 1729
Mandagen dend 19. December 1729 blef Commissionen
videre foretaget af bemelte Commissarier.1
Da Seigneur Sören Sterm for at forkorte Sagen ved Vidnernis
Examen ville fornemme: 1te hos Hr Forvalter Rasch, om hand
her //263// for Commissionen udi Protocollen vilde tilstaae, at nu og stedse forhen er og haver været een Laxegaard ved Lundenis, og 2det Begierede velbaarne Hr
Etatsraad Müller tillige med bemelte Forvalter Rasch
ville tilkiendgive, hvorvit eenhver af dem efter jhændehavende Beviisligheder formeener og paastaaer Eendeelsrettighed til Laxefiskerjet, saa og hvor de formeener sig begge at have Fællig til- //264// sammen, og
jngen anden med dem maatte være berettigede, ved
hvilket deris ventelige mindelige Svar Commissionen
en stor deel kand befordres til Endelighed og forekomme dend deraf ellers flydende Vitlöftighed ved
Vidners Oplysning. Skulle de icke herudj findes villige,
sees da jntet andet end de self söger at drage Sagen udj
Vitlöftighed dennem self tillige med andre vedkommende Tid- og Penge-Spilde at aftvinge, //265// skulle
de ikke hertil være at formaae, bad hand dend respective Commissionsræt dennem det ville imponere.

I margen tilføjet: Qvæstio om deres Fiskende
Strækning etc..
1
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Dette af monsieur Sterm jndförte Vitlöftighed er ligesom hans forrige Qvæstioner til Vidners Biudene, som
alt gaaer ud paa ja meere og meere Forvirring i Sagens
drift og Oplysning, ja endog særdeles Commissionen
med noget unöttigt at opholde og beklager, //266// at
det monsieur Sterm giörer self, sigter hand at skyde hen
paa andre, som er een sær selsom Procedurs Maade.
Laxegaarden er til ved Lundenis, og hvad Tiid dend först er
oprettet, veedste Rasch ej at siige, men veedste det, som
vel Monsieur Sterm og tilstaaer, at om Laxene vesten
for Laxegaarden blef opsnappet af andre, var Laxegaarden unöttig. Skiöder, Adkomster og Beviiser //267//
skal oplyse, hvad Rettighed Citanterne hafde til Laxfiskende i Lundenis Lehn. Sluttelig bad, at Commissionen ville tillade deris Vidner at fremföres og ey tillade
monsieur Sterm saadan længere at opholde Sagen.
Commissionen tilloed Vidnerne at föres. Da mötte
Frantz Hansen af Tarm, boende paa een Selfeyergaard,
hvoraf Herligheden tilhörer Lundenis. Poul Eschelsen
ibidm, //268// som paa liige Maade beboer een Gaard,
og Christen Pallesen udj Onum i Skiern Sogn, tienende
til Lundenis, for hvilke Lovens Æed med Formaaning
blef oplæst, hvorpaa de samtlige aflagde deris Æed
med opholdende Fingre efter Loven, at de ville vidne
deris Sandhed i denne Sag. Og blef derpaa taget under
Examen.
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Tolvte Vidne Frantz Hansen1 af Tarm, föed samme//269// stæds, er af 56 Aars Alder, kand mindes over 30
Aar.2 Vandt da, at hand veed, der Lars Kragh, Peter Smed og
saa vit hand veed eller icke rettere veed fiire andre Mænd af
Tarm hafde for 30ve Aar eller noget derover leyet Laxefiskende
udi Skiern Aae af salig Hr Amptmand Müller paa Lönborggaard, hafde eller hört sige, at Otte Andersen i Tarm fisket efter Lax, var bleven optagen til Lundenis. Forklarede //270// ydermeere paa Citanternis Spörsmaale, at
paa det Ryttergods, hans kongelig May:tt udj fornefnte
Tarm Bye tilforn haver været eyende, og ved holdt Auction er bleven bortsoldt, boer nu Jep Jensen Fursgaard
nu tienende til Ryehauge, een Part Gaard til Østergaard, bruges af Knud Pedersen og Kiersten Kragh, Jep
Lassen tienner til seigneur Niels Bygum, Just Jensen
Selfeyer, Peder Sörensen et Stæds Brug, ligesaa Selfeyer. Vidnet icke rettere //271// veed Christen Christensen et lidet Stæd og Selfeyer, Mads Nielsen og Poul
Eskesen, tiennere til Schrumsagger, Poul Pedersen Selfeyer, baade af egne Gaard og det Stæd, hvor Farveren
Bebor. Hr Major Treiber Selfeyer, Peder Poulsen Selfeyer, ellers boendes paa Rysensteens Goeds. Fleere
veedste hand icke at næfne.
Seigneur Stærm tilspurte Vidnet:
Om hand haver seet eller veed, at er refset efter nogle af
Tarm eller Kiufling Beboere for deris Fiskerie //272//
saavel udi Store Schiern Aae som andre ferske Vande
1
2

I margen tilføjet: 12V.
I margen tilføjet med brun blyant: hvor var det.
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for deris egne Eyendomme udj sidste 20ve til 30ve Aar,
eller og de derfore til Tinge ere forfuldte og paadömte,
samt Hosbondene eller deres Forsvar for saadant er
bleven kaldet?
Resp: Haver vel hört, der er refset efter dennem, men
har icke seet det. Kand og huske, de derfore haver været stefnet til Tinge, men veedste aldelis jntet om, hvadenten vedkommende skyldiges Hosbonder //273// eller
Forsvar tillige haver været jndkaldet eller icke.
2det Om icke Vidnet veed, at Tarm og Kyfling Beboere
udi hans Mindetiid haver fisket efter Lax og ald anden
Slags Fisk udi forbemelte Vande saavel ved Dag som
ved Nat for hver Mands Øyesiun?
Resp: Hafde seet dem fiske ved höylys Dag og veedste,
at de fiskede efter Ørreter eller Lax, men icke veed efter
hvad Rettighed, ej heller veedste, om de paa Lundenis
kunde see det.
3die Om Vidnet icke haver //274// hört og veed for ungefehr 20ve til 30ve Aar siden, da forrige Forvalter Schultz
paa Lundenis Eyeris Vegne kom under Process med
Lönborggaards Eyer om Laxefiskejet, da gaf Tarm Beboere dend Oplysning, at jngen af bemelte tvende Gaardes Eyere ey hafde Rættighed at fiske uden for deris egne Grunde og Egendomme, og altsaa unöttig at fraholde Lundenis Bönder udj Tarm samme Fiskerje, siden
alle de Boende ville og kunde fiske.
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Forvalter Rasch protesterede, at paa död Mands Minde
//275// burde icke vidnes. Hvilcket Commissionen fandt
lovmæssig1 og bad Sören Sterm at entholde sig fra ulovlige Spörsmaale og dend Vitlöftighed hand hid jndtil
har brugt, saafremt hand icke vil vente at blive mulcteret.2
Søren Sterm, som nu först, da Sag mod Vedkommende
er reyst til at formeene dem Laxefiskerjet for deris
Grunde og Eyendomme efter Loven, var beföyet at före
Vidner, om hvad som er passeret og talt, hafde vel
tænkt //276// saadant af dend respective Commissionsrætt var bleven tillat. Men siden det hannem saaledis er
beskaaret, maatte hand reservere Vedkommende deris
lovlige Paaanke i sin Tiid. Til Slutning krævede hand
dend höyrespective Ræt self saavel som alle andre
uvedkommende, der haver hört paa denne Sag og
Commission, om hand nogen videre Vitlöftighed derudj hafde forvoldet med hvis Protocollen udviser, som
hand formeener at //277// være Lovmæssig, da icke skal
beviises, at naar hand sine Qvæstioner Protocollen haver maattet tilfört, hand3 ringeste Ord til Vidnet har talt,
mens ladet Rætten efter forhen viiste gunstige Assistence modtage Vidnernis Svar. Men tvertjmod er af Citanterne meget muntligt talt til Tiidsspilde for Rætten, underkastende sig alle de Mulcter, Loven og ald Rætt og
I margen tilføjet med brun blyant: her var Bistand
tilstede.
2 I margen tilføjet med brun blyant: tak.
3 Ud fra sammenhængen må her mangle et ”ikke”.
1
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Billighed hannem for utiidig og unöttig Ophold kand
paalegge. Begierer alleene at Citan- //278// terne endnu
een Gang for alle maate tilholdes deres Qvæstioner til
Vidnerne udi Protocollen at levere, og Rætten at tage
Vidnernis Svar uden nogen Mellemtale af Citanterne.
Citanterne svarede, at de agtede unödig at svare til denne Seigneur Sterms efter eget Behag viitlöftige jndförte
ubeviislige Snackemaade, og er saadant nocksom et Beviis over ham self, at hand ey söger andet end giöre Sagen Viitlöftig, efterdj icke et eniste Vidne endnu i dag er
vorden afhört. //279//
Commissionen loed endnu formane Sterm at före sine
Principalers Sag uden Vitlöftigheder, og som de ved at
have administreret Rætten saa lovmæssig og upaaklagelig,1 at jngen med Grund kand sige noget derpaa, saa
var de gierne tilfreds at modtage Sterms Sögsmaal, om
hand tröster sig ved at betyde dem noget.
Herefter Sterm for det 4de tilspurte Vidnet, om hand
veed, paa hvad Side af Aaen og hvis Grunde og //280//
Eiendomme, dend omvundne Otte Andersen hafver fisket for og haver været paa, da hand er bleven antastet
og optaget? Jtem om hand for samme er bleven ved
Dom mulcteret?
Resp: Veedste intet deraf. Paa Sterms Spørsmaal veedste hand icke herom at give nogen efterretning, og det
hand enten hafde seet nogen Contract eller mundtlig
I margen tilføjet med brun blyant: paa deres
Samvittighed.
1
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Aftale jmellum Tarm Beboere og salig Hr Amtmand
Müller angaaende bevilgede Laxefiskerje.1 //281// Videre
paa Sterms Spörsmaal, at hand vidste de hafde leyet Fiskeriet
af Lönborggaards Eyere i Skiern Aae men veedste icke hvor
vit. Veedste icke af Baunsbeck, hvor dend er, men veedste,
at de i höye Vande hafde fanget Lax östen for Broen eller synder Bro, men uden höye Vande kunde de ingen
der fange. Hvis Eiendomme der ligger paa begge Sider
af Aaen fra Bölfærsund til Kiufling Færge, vidste Vidnet //282// jcke at forklare. Endvidere paa Sterms Spörsmaale forklaret, at Vidnet boede een god Miil fra Fiorden og tilstoed jligemaade, at Tarm Beboere fisker i
Fiorden efter Flynder med en Prægl som de sticker dem
med. Men Lax hafde de icke der fisket efter, ey heller
faaet noget hannem vitterlig. Hafde ellers paa toe Aars
tiid hört, at der var fisket foruden efter alle Slags Fisk
og Lax, men för hafde hand aldrig hört det. Hand veedste ikke at giöre Forskiæl efter Sterms Spörsmaale, hvor
//283// Grændseskiellet er jmellum Amterne eller hvor
Nyemandesgab gaaer jnd, eller hvorvit Lundenis Lehn
hafver stræcket sig i forige Tiider. Men hafde hört af sine Forfædre, at der haver været en Laxegaarde og endnu er ved Lundenis, meendte og veed, at Oddum Sogns
Beboere haver Eyendomme strækkende til Aaen vesten
Lundenis Laxegaarder paa Tarm Mark. Veedste og at
Borris, Oddum, Sönder Felding, Scharrild og //284// Ahrensborg Sogner udj Lundenis Amt deris Beboere haver
fisket Lax udj samme Ström i hans Mindetiid, men det
I margen tilføjet med brun blyant: Hvad er da hans
forrige.

1
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er langt östen for Lundenis, og da er Laxene gaaet forbje Gaardene. Men for de Eyendomme, som Oddum
Sogns Beboere eyer vesten Laxegaarden, der fisker de
icke. Forklarer ellers, at Stoustrup i Oddum Sogn, som
er det vesterste Stæd, er en Fierding Wey fra Lundenis,
om de kunde komme lige over, men hvor langt der er
omkring veed hand icke. Veed ellers, at Øster i Oddum
Sogn er een half Miil fra Stoustrup, men hvor der //285//
er Skiell jmellum Oddum Sogns Grunde og Lundenis
Veed hand jcke. Fra Lundenis og til det væster Stæd i
Borris Sogn kand være ungefehr een Fierdingsvey, og
naar diβe tvende Sogner slipper, stöder de andre tvende Sogner paa saasom Synder Felding, Scharrild og Ahrenborg. Vidnet holdt for, at Laxene kom jnd af Nyemannsgab, men hand hafde jngensinde fuldtest med
dem. Veedste altsaa icke heller, hvor de bliver, naar de
kom i Fjorden, enten de alle icke i Schiern Aae //286//
eller nogle tilbage söger heller og nogle forbliver i Fiorden. Videre veedste hand, om Fiorden saaledes kunde
bespendes med Garn, at ingen Lax kunde komme jnd i
Aaen. Men kunde tenke, at Aaen gick jgiennem Fiorden, og det maatte være Strömgangen.
Alt dette er Svar paa Seigneur Sterms Spörsmaale, som
her foran er jndfört. Citanterne erklærede for een Gang
at evitere dend store Vitlöftighed og see ud til Endskab
af Sagen //287// at ville forbjgaae at kom fleere Vidnesbyrd denne Sinde. Dog om Sagen jmod deris Villie
skulle komme under længere Opsættelse, ville de have
sig reserveret, alt hvis de til Sagens Oplysning kunde
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eragte tienlig, og til dend Ende begierede at producere
deris Documenter.
Seigneur Sterm for at faa Commissionen og Sagen snarest mueligt til Endskab resolverit maatte ikke mindre
end Citanterne //288// ønske dends Endelighed paa sine
Principalers og Vedkommendes Vegner. Til dend Ende
hand og gierne var fornöyet med, som og for længst er
bleven paastaaet, at de ville fremkomme med alle de
Breve og Beviisligheder, som paa deris Side haves til
Sagens endelige Opklaring og deris formeenende Eendeelsrættigheds Bestyrkning og Oplysning. Paa hvilcket
Fundamente og i Anleedning af Loven, han tager //289//
her de nu ville erklære sig, om de agter fleere Vidner
udi Sagen at före og samme nu efter deris udtagne Stefnemaale for Commissionen jndstille og nafngifve. At
Sterms Principaler da paa Eengang kand vide at fremföre, hvad som agtes til deris Rættes Bestyrkelse. Thi
om saadan Erklæring (hvorom hand ydmygst ville udbede Rættens Tilhold) icke skulle fölge, kunde hans
Principaler ja ingensinde rette sig ud af Sagen, //290//
men dend med större Omkostninger udj mange Aar
saaleedes kand henholdes uden nogen Endskab, hvilcket er og vil blive utaalelig for een Deel af Sterms Principaler, der icke taaler at udholde saa vitlöftig Process
med saa store Modstandere, da een Deel af dem alleene
er nogle fattige Bönder.
Citanterne forblef ved deris forrige Erklæring og ville
fornemme hos Monsieur Sterm, om hand og nu paa
sine Principalers Vegne vil og kand levere alle //291//
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Beviisligheder, Brefve og Documenter, som hand eragter at giöre Sagen oplyst med til endelig Doms Afsigt.
Thi det er alleeniste Citanternis Ønske at komme til
Endskab med Sagen, og i dend Hensigt har de forkortet
deris Procedurer og ladet mange af Vidnerne uforhört
hiemreyse.
Herpaa Sterm svarede, at saa snart de nu af Citanterne
frembudne Documenter og deris Erklæring om fleere
Vidners Förelse er fremkommen, skal hans //292// udförlige Svar og Erklæring derefter fölge.
Citanterne haver erklæret sig at ville legge deris Documenter frem nu straxsen og icke at ville före fleere Vidner, uden de dertil af Contraparten eller ved Opsættelse
blef obligeret, mens hvad endnu fremdeelig at Monsieur Sterm cathegorisch ville erklære sig i om hand
uden Ophold vil agere Sagen til Doms, til hvilcket Citanterne er bereed.
Seigneur Sterm refererede sig til sit forrige og kunde
//293// jcke erklære sig endeligen, förend hans forrige
Paastand af Citanterne var efterkommet. Til den Ende
hand og var Rættens Bistand begierendes.
Saa blef fremlagt det Kongl: Skiöde forhen paa Pag. 42
til Pag. 55 inclusive anfört, hvoraf blef oplæst saavit Laxefiskerjet angaaer.
Hernest blef ligeleedes udi Rætten fremlagt Lundenis
Stamhuuβbref af Monsieur Rasmus Erbbe, Kongl:
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//294// May:ts Notarius Publicus verificeret, confirmeret
af deris Kongl: May:t dend 10de Nov. Ao 1711, som Contraparten icke forlangede oplæst. Samme lyder saaleedes:

Fundats for stamhuset Lundenæs 10. november 1710
læst i kommissionen
[*18] Lit. D No 46338 No 20 F4tus Fiire og Tyve Skilling, 1725
Translatum ex Germanico.1
Vii Friderick dend Fierde, af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn //295// og Dytmersken, Grefve udi Oldenborg og Delmenhorst, giöre alle vitterligt, at eftersom hos os allerunderdanigst er
bleven ansögt og begieret vores allernaadigste Confirmation paa
efterskrefne Stamhuuβbref lydende ord efter andet som fölger:
Jeg Jochim Werner von Bülow, Hofrættes Præses udi det Cuurförstelige Brunsvig-Lüneborgske, udi det Saxen-Lauenborgske
samt Arvlandmarechal og Landraad paa Gudow og Lundenis, Arveherre, //296// giöre vitterligt og give tilkiende, at eftersom dend
store Gud ved sin Naade saaleedes haver velsignet min fra Ungdommen af utrættede Fliid og sorgfældige Arbeyde, at jeg icke alleeneste haver befrjet min Arv- og Lehngoeds efter broderlig Skifte
og Deelingsinstruments Jndhold temmelige Gieldsbesværinger,
men ogsaa dertil samme forhværvet disse anseelig Gods i Jylland
og andensteds, og derpaa ej er noged Menniske //297// skyldig,
saaleedes jeg kunde have allieneret samme til gandske fremmeder,
paa hvad for Condition det mig hafde behaget, men mit Henseende og faderlige velmeenende Forsorg billig gaaer didhen, at samme af dend store Gud beskiermende Velsignelse (ligesom udj
Tydskland ved dend forordnede Fideicommission udj alle der væ1

= oversat fra tysk.
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rende saavel min Hr Broders som mine Lehn og Allodialgoeds er
anvendt, saa ogsaa udj Danmark ved Oprettelse //298// af et Stamhuuβ) maae conserveres og disse vores Familie ogsaa udj samme
Kongeriige ved Guds Bistand kand etableres og stadfæstes. Jeg
ogsaa af denne og jngen anden Aarsage eller Henseende med velberaad Hue og nöyeste Overlegning for gott haver befunden og resolveret, ligesom jeg ogsaa her ved dette Instrument og hermed
samt i Kraft af det med velberaad Hue mig resolverer til min Families og mine Gaardsens Bæste, mit Goeds Lundenis med alle dertil
hörende Dependentier u- //299// adskilt intet undtagen for mig og
mine Descendenter fra nu af og til alle Tiider til et Stammegoeds at
oprette og erigere, hvorfor jeg ogsaa saadant mit Fortsæt alt 1704
dend 11te Juny paa Nörrejyllands Landsting udi Viiborg alle og
hver til efterretning haver ladet læse, proclamere og bekiendtgiöre,
om nogen jmod Forhaabning derjmod nogen retmæssig til- eller
modtale kunde have, og som da jngen icke alleeniste //300// udi et,
men udj gandske 5. Aar efter dend skeede Proclamation sligt haver
jmodtalet, jeg ogsaa ej noget Menniske derpaa er en Daler skyldig,
men da det blef kiöbt, haver betalt det alt sammen med reede Penge, og mig da efter jndholden af dend Kongel: Lov 5te Bogs 2det
Capitel 65de §pho 1 allernaadigst er tilladt Parterne under eller over
DL 5-2-65: Een hver Privilegeret, som haver een
Sædegaard / som med underliggendis Gods i det
ringeste tilhaabe er fire hundrede Tønder hart Korn /
skal tiil at være Stamhuus deraf for een af sine Børn /
eller Arvinger / om hand ingen Børn haver / at oprette
med sadanne Vilkor / som hand det nyttigst og best
eragter. Men paa den at ingen sine Creditorer dermed
skulle Skade tilføje / da skal den / som sligt Stamhuus
oprette vil / det Aar og Dag tilforn til Landsting i den
Provincie, hvor samme Gods ligger / lade forkynde /
og der lovlig bevise / at hand alle sine Creditorer
derom haver advaret Aar og Dag / før end hand det
opretter / og hvis hand nogen forsømmer / den er
berettiget i samme Gods sin Betalning at tage / naar
hannem behager / om end skønt det til Stamhuus
1
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hvilke, jeg er til Sinds et Stammehuus at oprette, paa Papir at
//301// sætte og lade udj Landstingsbogen jndföre, men jeg jblant
mine mandlige Arfvinger (formedelst de tydske Lehn og andre
Goeds) endnu for Tiiden ej kand næfne nogen af mine Sönner men
alleene maa lade mig fornöye med udj min Livs Tiid saa meget
mueligt er, at giöre een Liighed og at deele mit Land-Goeds, som
alle med lige Fideicommisser behæftede udj 3de liige Deele, og at
sætte det paa Lod jmellem mine 3de //302// Sönner, i Fald de da leve
endnu, saa skal Stammehuuset Lundenis da være dend 2den Lod.
Sætter derpaa altsaa, forordner, vil og befale icke alleeneste i Kraftt
af faderlig Myndighed og som fuldkommen Herre over det mig
tilhörende men end ogsaa efter jndholden af dend forberörte
allernaadigste Kongelige Tilladelse, at (ligesom forhen er meldet
alle vores oldfædrene Lehn og i Tydskland //303// acqvirerede Pertinentier efter ovenommeldte vores Pacto Familiæ ere med Fideioprettet er / og siden de Vilkor i Landstingsbogen lade
indføre / med hvilke hand Stamhuset opretter / hvilke
siden Uryggeligen skal fast staa / og maa derefter i
deslige Gods hverken Indførsel eller Pant skee / langt
mindre imod den første Jndstiftelse sælgis / eller
afhændis; Men vel maa Ejeren i Nøds Tid den aarlig
Jndkomst paa vis Tid forsette for den Gield hand
siden Stamhusets Oprettelse giør / som i det længste
skal være fem Aar. Giør hand derimod / da være al
slig Handling / og derforuden den / som næst efter til
Successionen er berettiget / have fuldkommen Magt
det strax at tiltræde. Jngen / som er i Forfølgning /
eller Maning / eller over hvilken Dom er gangen for
Gields Sager / maa Stamhuus oprette / før end hand
sig først fra alt sligt frigiør. Dersom den / som efter
Fader Stamhuset bekommer / haver Sødskinde / som
ingen Arv bekomme efter deris Forældre / da er den
pligtig til aarligen at give dennem hvis efter
Samfrænders Tykke billigt kand være til deris Ophold
/ faa og holde dennem Kravisløse for deris Forældris
Gield.
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commisstynge behæftet) altsaa ogsaa disse af mig nye acqvirerede
Goeds udj Jylland, nemblig Huuset Lundenis med sit Tilbehör,
som ved fornefnte Cabelung No 2 skal giöre dend anden Lod ud,
udj Gaard, Mark, Agger, Eng, Græsgang og Törvemoeser med aldt
Bönder Goeds //304// Mölleskyld, Birckerettighed, Straffe og Bröde, Jura Patronatus, Fæe og Korntiender, Kierke Goeds, Præstegiesterje, Brotold og med alle andre Friheder og Herligheder efter
Matriculen og ligesom det udj dend Lundeniske Jorde- og Arvebog
vitlöftigere ere beskrevet, jntet deraf undtaget, ligesom det af
Kongel: May:ts Friderico 3tis af glorwürdigst Ihuekommelse under
//305// dend 17de Aprilis 1661 til de von Ufeler allernaadigst, men
Ao 1683 dend 14de Septembris af de von Ufelske Arfvinger jgien til
mig Arv og eyendommelig er soldt samt med det ny opbyggede
Vaanhuus og alle Dependentier paa Art og Condition, som et
sandt og Eyendommelig Bülowsk Stamme- og Fideicommissgoeds
antage, og saaledes med aldt Tilbehör paa mine af begge
Egteskaber aflede 3de Sönner nemlig Jacob Ditrick, Otte Diettrich
//306// og Joachim Werner von Bülow og deris Börn og Nepoter og
viidere Descendenter af Mandsslægt eller, dersom Possessoren
uden mandlige ægte Lifsarfvinger ved Döden maatte afgaae, paa
hans Stæd og nærmeste Agnater samt deris Ægtemænd lige Arfvinger udj nedstigende Linie saa lenge deraf nogen er forhaanden
ellers samme varer, og dersom de skulle være uddöd, er strax paa
dend af mandlig Slægt, som //307// af disse 3de mine Sönner deris
Börn som mine og deris Ægtedescendenter eller Nestpaarörende
skulle komme. Men dersom der ere fleere, som ere lige nær, gaaer
det paa Lod. Men dersom det behagede dend stoere Gud at gandske ingen mandlige af mine Descendenter var til overs, saa falder
dette Stammehuus paa Dötrene, og observeres udj alle Tilfælde
Successionsrætten og Proximi- //308// teten af Graden og skal dend
af dödelige næste Ægteqvindelige Arfving da, men icke för, tage
hans Goeds og Stammehuuβ til sig og af egen Myndighed tage
samme i Possession, samme nyde og bruge, goed Magt samt udj
Goedsene at Constitutum Possessorium have og derjmod af jngen
være sig mandelig eller qvindelig Slægt meget mindre af dend
afdödes testamentaliske Arfvinger udj ringeste Maader turberes
eller forhindres, //309// og saa ey heller udj dette som alle andre
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Forandrings Tilfælde (naar i Kraft af denne min Disposition Goedsetz Possession fra dend eene Possession paa hans rættmæssige
Successore skulde transfereres) dend sidste Possessor eller hans
Allodial eller Testamentaliske Arfvinger at være Berettiget under
forre vende værende [sic] Possessiorer af paa Stammehuuβet
Goedset anvendte Biugnings og //310// og [sic] Forbedrings-, Krigsog deslige Omkostningers skyldigste Restitution hos Successorum
Fidei-Commissarium sig at unddrages ellers samme at difficultere,
saasom jeg hannem deslige Action, Repetition eller Exception
gandske icke tilstaaer, ey heller vil at dend nestfölgende Successor,
hand være sig Broder eller Agnat til sin Prædecessor herfor af dennem eller hans Allodial- eller Testamentalarfvinger udj nogen
Maade vorder molesteret. Med //311// mindre at saadanne Expenser vare meget Stoere og excessive med Successores udtryckelige
foreviidende og Consentz med Löfte, samme at refundere.
Men hvad Qvantumet er angaaende, hvorudj det Beneficium beror, saa er det at viide, at ligesom ved de andre begge tydske Lodder allereede derpaa er seet, at Arfvingerne ej ved Goedsernes alt
for //312// höye Æstimation opæde og ruinere sig self jndbyrdes,
altsaa skal ogsaa Huuset Lundenis cum Pertinentiis nu og aldrig
höyere anregnes end for halftrediesindstiuge Tuusinde Rxdlr, og
derfor skulle jligemaade icke alleeniste mine Sönner og dend, som
det ved Lodden tilfalder men ogsaa mine Sönners Sönner ellers
mandelige Arfvinger det antage, og jngensinde //313// derover
jmellum sig lade det stige, omendskiönt ogsaa ellers Goedsernes
Verdie ved Guds Naade og ydermere Forbedring Eengang i Tiiden
overstigede samme Toe- eller Treefold, men skulle bestandig paa
denne Foed deris Andel Capital betale Renterne, og jngensinde
tillade Goedsene at adskille eller give Brödrene deres Capital ud af
Stammehuset //314// med mindre at de derfor ogsaa loed Goedset
med lige Stammehuuβes Conditioner for sig og deres Descendenter, Brödre eller Stammefættre ankiöbe, da og icke för skal dennem
deris Capital af Goedsene betales, men saalenge skulle de med Interesserne á 5 Procento være fornöyet. Saa skal ogsaa ej nogen af
mine Descendenter nogensinde have dend ringeste Magt diβe
mine Goedser //315// at besvære, at pandtsætte eller at udsætte,
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meget mindre at sælge eller forborge eller ved Contract, Pacter,
Testament og andre Forordninger udj nogen Maade. Hvad heller
de og i Rætterne ere tillatte eller ey at abaliere og i fremmede
Hænder at bringe eller og i andre Maader til de succederende Agnaters menneskelige Skade at öddelegge eller forderve, men samme meget //316// meere efter mit Eksempel at forbedre og tragte at
formeere. Ligesom jeg da ved ovenstaaende prohibition aldeeles
icke vil have forstaaet det Fald, om maaeskee med Mageskifte og
Forvexling af viβe Pertinentier jmod andre nyttigere og bedre
situerede Stammehusetz Condition og detz Possessorum öyensiunlige kunde vorde forbedret, ligesom jeg og hermed //317// udtryckelig vil have indulgeret og tilladt deslige nyttige Provision til
dend nu bemelte Possessori i Særdeelished, naar det kunde skee
med Successorernis Gotfindende, dog saa, at det fra dend Tiid af
skal have og beholde lige Natur med Stammehuuβet Lundenis,
men dersom dog alligevel nogen af dem begick saadan Devastation, da skulle hand og hans Arf- //318// vinger af hans Allodialgoeds efter Inventaris jgien levere det alt til dend nærmeste anforvandte og Skaden resarcere eller dend ipso jure substitutus Agnatus skal strax i Begyndelβen af saadan fornumme [sic] Huusholdning tiltræde og visui constituti Possessorii antage sig Goedset og
Devastanten at udsætte deraf eller Magt have dend ellers tillatte
Caution, som en Fideicommissarius udj Rætterne //319// at præstere er skyldig af hannem at fordre. Dersom og nogen af mine Descendenter skulle af trængende Nöd eller höyvigtige Aarsager
uden sin Forseelse have Penger nödig, hand ogsaa ej uden sit
fædrene Stamgoedses Forskrifning kunde bringe Summen til Veye,
saa skal hand diβe sine Omstændigheder til sine neste Anforvandter, om de endskiönt ogsaa var udenlands aabenbare deris
Raad og Villie höre og fölge //320// og endelig de Penge, som hand
ey kand undvære, af dennem og jngen fremmede optage og laane,
men dersom samme ej hafde dend Formue, deres Fætter med saadanne Penge at udhielpe eller reede, saa skal hand med foresatte
foreviidende Raad og Consentz af de Øfrie Agnater til een Fremmet, som ej er af höyere Stand, sit Goeds i visse Maader jndtil paa
dend 4de Deel af oven ansatte Verdj og Anseelβe, Magt have at forpandte, saaledes, //321// at hand for Stammehuuset Lundenis, som
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for halftrediesinds Tuusinde Rixdlr er ansat, Revenuer, ey over
Tolftuusinde Femhundrede Rixdlr Capital samme skal besvære og
ald Fliid anvendes, samme fra denne Last forderligst, og dersom
det er mueligt, udj femb Aar jgien at frj skaffe. Men dersom dog
een af mine Efterkommene giorde derjmod og abalienerede noget
eller pandtsatte noget meere, //322// saa skal det dog ipso jure være
ugyldigt og af jngen Verdi, og Successorem ej dertil være forbunden, men dend som herjmod contravenere meget meere være
gandske excluderet fra ald forventende Arf ved disse Bülowiske
Stammgoedser, og i Evighed derfra priveeret, men dend nærmeste
Blodsforvandter, vi Constituti possesorii, være beföyet sig self at
jndsette udj dend Possession, som de alle udj alle 3de Goedserne
hermed ipso jure skulle have. Som jeg nu ved Guds Bjstand ved
det oven omvundne //323// nu for Haanden meener nock sommeligen at have seet til Formandsstammen ved min Posteritet efter
mine Stand og Omstændigheder, saa vidt som det menneskelig
Viiβ haver kundet skee, og dersom efterkommerne ickun self ville
og sig saaleedes merke som sig deris Herkomst og brave Folck
sömmer. Og dog ej formeener Goedset at forgiette mine Descendenters Datter og om endskiönt jeg dem vel ved disse mine
Stammhuuses //324// Goeds fra ald Heredite excluderer, som forordner jeg dog herjmod jgien, at mand giver dem en ærlig og
standsmæssig Underholdning, dem udj alle adelige Dyder
opdrager og naar de skulle skride til Ægteskabet og jngen allodiale
eller reede Midler have, som hvor af de ellers tage halv saa meget
som en Sön, og de dermed deris Stand gemæβ kunde doteris,
mand dennem af Stammegoedset eenhver af dem 2000 rd til
Brudeskat constituerer, og samme skal som udj vores Pacto familiæ allereede er stipuleret af alle //325// Brödrene efter eenhvers
Portions Qvanto forud aftages og afkortes, og ey af Possessore
Fideicommisset ellers alleene drager alle öfrige Onera privative alleene, men efter hans Qvanto erstattes. Men foruden Brudeskatten
skulle de ogsaa forsees med tilbörlige adelige Smykke, Klæder og
Huusgeraad, hvormed de skulle være fornöyet, saa skulle de ogsaa
jntet videre eller saa meget, som jeg nu mine Dötre af serdeelis
Aarsager at give er bevæget pretendere eller in præjudicium drage,
//326// thi min ældste Daatter haver længe för dettes Oprettelse og
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det paa dend Tiid da alle mine Stamm- og Lehnsgoedser endnu
vare samlede, været gift, og dette derforuden i særdeelis Henseende af mig er skeed, som ej skal giöre min Mandsstamme deri
ringeste Consequence, hvilket jeg hermed udtrykkelig forbiuder.
Dersom ogsaa een eller anden icke vilde renuntiere, saa skal han
dog icke des mindre agtes, som om han hafde renuntieret, og derfor ey med noget meere affindes. //327//Dersom ogsaa Possessoren,
som omtrent haver saa meget, som virkelig een af mine Sönner,
efter min Död nu bekommer ved Döden skulle afgaae og alleene
efterlade Dötre, saa skal Brödrene eller de nærmeste Successores
være skyldig at udgive til dend afdödes Dötre, hvad heller de ere
faae eller mange tilsammen eller samptlige foruden den ordinaire
Brudeskat og Bryllups Omkostninger, i Fald de samme ey i deres
Faders Livstiid hafde erholdet //328// med og tilligemed de arvede
Mobilier og Pretioser endnu femb tuusende Rixdaler Renderenge
udi alt, og for det ved Goedset blivende Inventarium, Fæe og andet
til deris Ergetzlighed samt Dötrene ey være forbundne for at
qvittere Goedsene.
Dersom ogsaa mine mandlige Efterkommere saaledes skulle formeene sig alene een eller den anden ved Ulycke saaleedes skulle
komme paa Knæene, at hans Dötre gandske icke kunde bekomme
nogen Medgift //329// saa skulle de öfrige neste Mandsarfvinger
giöre een saadan Tilhielp af de andre Stammegoedser, paa det de
til Ære maae vorde udstyret eller i andre Maader, som vedbör, underholdet.
Dersom det ogsaa endelig skulle komme dertil (som Gud dog naadelig afvende), at ey nogen meere af min mandlige Descendence
var udj Linie, da og icke för skulle med og tillige med de udj Gudow consenterede //330// Tredivetuusinde Rixdaller og tillige med
Pretkou alle disse mine jydlandske og andre aqvirerede eller aqvererende Goedser som ej ere Lehn hiemfalde dend qvindelige Linie,
og det dem som dend sidstlevende von Bülow paa sit Stæd nærmest ere forvundt, hvoriblant dog dend jgien skal have Præferencen, som sig befindes med een af Familien von Bülow at være gift
eller da sig endnu kunde gifte og ved Guds Naade vilde //331//
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propagere Familiens Nafn, dog alt iligemaade sub Onera fideicommissi, at de det saa længe som nogen af mine qvindelige Descendence sig der til kand legitimere, og til andre Fremmede maae
foralienere. Men efter Arvegangsrættighed dennem jmellum hinanden tilfalder uden ringeste Henseende til noget Testament at
giöre, som denne min Anordning kunde være jmod. //332// Angaaende de Encker, som mine mandlige Arfvinger herefterdags maatte efterlade forordner jeg, at hvad heller de haver Börn eller icke,
samme saavel til Lundenis som i Tydskland med et beqvem Lifgeding af deres afdöde Mænds Goedser skulle affærdiges, som
med dem skal omgaaes, som det er christe-, ade- og ærligt, men
jngen contra Legatum höyere men vel mindre skal oprettes (om
endskiöndt Hustruen haver saa mange Midler for sig, som hun
nogensinde vil) end //333// paa 500 Rdr aarlige Rente- eller Alimentpenge af Stammegoedset, hvorefter altiid ved Ægtepacternis
Oprettelse fornemmeligen skal sees og jngenlunde i denne Pass attenderes paa den almindelige Lands Brug udjnden Forbedring
eller contra Legatum.
Som nu alt det, som være skrevet er, er min bestandigste uforanderlige Villie og Meening, altsaa haver jeg denne min Disposition
og Fundation med god og velberaad Hue hermed egenhændig underskrevet //334// og med mit anfördte Jndsegl confirmerit, skeet
udj Gudow dend 20de Januarj Ao 1710
Joachim Werner von Bülow
L:S:
Saasom forestaaende Fundation af det Bülowske Stammehuus
Lundenis udtrykkelig i Minde förer, at og Kiercken, Schiern Kirke
kaldet eller Jus Patronatus dertil, saavel som ogsaa Birkerættigheden var lagt, men mand sig paa fornefnte Stæd alleene haver beraabt paa det kongelige Hovedskiöde //335// men det sig dog finder, at være fornefnte Ius Patronatus et besönderlig eller à parte
Skiöde under dend 11te July 1661 og over Birkerettigheden, og saa
et à parte af ovenmelte Dato allernaadigst er udgifvet, saa haver
jeg fornödig eragtet sligt herved at kundgiöre og til tilkommende
Misforstands Afvergelse gandske tienstlig at bede, dette ogsaa ad

• 142 •

Protocollum at lade tage, at min alvorlige Villie ey er anderleedes,
//336// som det andet bestandigst skal blive ved Stammehuuset ligesom da ogsaa een höyloflig Ræt vi forunde, at det for Rætten
vorder læst, og saa denne Act höygyldig vorder attesteret, Ao 1710
d: 29 May
Londenis, Joachim Werner von Bülow
L:S:
Da ville Vj bemelte Stammehuuβbref i alle detz Ord, Clausuler og
Puncter saasom det heroven jndfört findes allernaadigst have confirmeret og Stadfæstet, saa og herved confirmere og stadfæster,
hvorved dog skal //337/ i Agt tages, at hver Gang der herefter skeer
Forandring, samme Stammehuuβes Eyere dette Stammehuuβbref
allernaadigste Confirmation da til Landstinget i vort Land Nörrejylland skal læses og forkyndes forbiudendis alle og eenhver her
jmod, eftersom foreskrevet staaer, at finde eller udj nogen Maade
Forfang at giöre under vort Hyldest og Naade.
Givet paa vort Slot Vallöe dend 10de Aprilis Anno 1711 under vor
kongelige Haand og Signet Friderich R / D. Wiibe
L:S:R: //338//
Landmarskalch Joachim Werner von Bülow Confirmation paa
hans ham hans Goeds Lundenis i Nörrejylland til et Stamhuuβes
Jndrettelse forfattede Bref.
Forestaaende at være saaleedes Ord til andet rigtig og eenslydende
med sin for mig producerede allernaadigste Original af det tydsk i
det danske Sprog translateret og oversat, testerer allerunderdanigst i Kiöbenhafn dend 13 December 1725
Sacræ Regiæ Majestatis Dania & Norvegiæ p:p: Notaris Publicus
Rasmus Arebo
L:S: //339//
Læst for Rætten paa Lönborggaards Bircketing dend 31de May Ao
1719 Christen Nissen
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Et Tingsvidne af Øster-Nör-Herretz Ting dend 17de May
Ao 1700, hvoraf det indsinglede begieredes læst og i Acten tilfört, der og skeede, saaledis lydende:

Tingsvidne af Øster-Nørre herredsting 17. maj 1700
læst i kommissionen
[*19] Lit: B: No 20 Fiire og Tive Skilling
Jacob Knudsen i Tarm Bisgaard, Herretzfoget over Øster-Nör Herret, Sören Pedersen af Fuorsum, Skrifver, Stockemændene Christen
Pedersen og Niels Jensen af Lyene //340// giör vitterligt, at Anno
1700 dend 17 May paa Øster-Nör Herretzting for Rætten comparerede Monsieur Daniel Philip paa Wisselberg paa Kongel: May:ts og
Rytterbönderne i Tarmbye boende deris Veigne, som æskede og
fick et fuldkommen Tingsvidne af 8te Stockemænd, som var fornefnte Christen Pedersen og Niels Jensen, Jtem af efterskrefne
Niels Christensen, Jörgen Michelsen af Lyne, Peder Andersen af
Muosbill, Las Jespersen af Glibstrup, Lauritz Madsen og Christen
Jepsen af Nörheede //341// disse forskrefne 8te Mænd alle eendrægtigen vandt efter Loven det, de saae og hörte samme Dag paa fornefnte Ting, det velbemelte Daniel Philip produceret een skriftlig
Kaldseddel. Dends Formelding saaleedes:
Paa kongel: May:ts og Rytterböndernes i Tarmbye boende, deris
Veigne, lader jeg underskrefne her med lovlig fulde fiorten Dages
Kald og Varsel fra dend 1te May förstkommende og til dend 17de
dito nestefter gifve eder Seigneur Chri- //342// stian Ulrich Schultz,
Forvalter paa Lundenis, til Øster-Nör Herretzting at möde, först
for Vidner at paahöre angaaende dend fast ældgamle Fiskeriets
roelig Brugelighed, som Tarm Byes Beboere af Alders Tiid udj
Skiern Aae og detz Stæder haver haft, nödt og brugt, förend J, Sr
Forvalter, derpaa haver ancket. Dernest for 6 uvillige Syynsmænds
Opkrævelse til at siune og eftersee paa Öyesiun, //343// hvorvit
bemelte Tarm Byes fællig til Nör og Vester jnd paa Schiern Aae sig
kand strecke med meere, dennem dend Dag og Tiid, som Rættens
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Administratorer determinerer, paa Aastædermes kand blive foreviste, om Hr Forvalter da vil behage siunet at bjvaane, og endeligen neste Tingdag der efter nemblig dend 24de May dets afhiemling at paahöre. Endog til fornefnte Tiid og Ting //344// samme ommeldte Vidnesbyrds Förelse om Tarm Byes Beboeres ældgamle Fiskerjetz roelig Brugelighed udj Schiern Aae og dets Stæder at paahöre. Jndstefnes Haulj Christensen i Bölling, David Nielsen i
Aanum, Peder Andersen paa Lundenis og Jver Jespersen i Aanum.
Jligemaade kaldes Velb:r Hr Cancelieraad og Amtmand Henrik
Möller til Lönborggaard, som og Fiskerjetz Herlighed i bemelte
Schiern Aae tilkommer. Om hand skulle //345// behage noget hertil
at vil have eller svare lade.
Wisselberg dend 28 April: 1700
D: H: Rask
Hernest fremstod Jens Jacobsen og Ebbe Lassen i Tarmb, som afhiemblede ved Æed efter Loven, det de for jndförte Kaldseddel for
de jndbemelte Persohner i dag fiorten Dage afkyndigede og lefveret Copie deraf til Hr Amtmanden og Forvalter Seigneur Schultz.
Ydermeere vandt bemelte Kaldsmænd, det de i Dag 8te Dage hidkallede //346// her til Tinget til i Dag samtlige Tarm Byes saavel
som Kiufling Byes Beboere, alle for deris Vidne efter forjndfört
Kald og Stefnemaals Jndhold og Anformelding at vidne og gestændig være, og talte de med eenhver self og deris Folck, og gaf dennem samme Stefnemaal til Kiende.
Hvorefter fremstoed af de jndstefnede Vidnespersohner nemblig Jb
Pedersen1 af Kiufling Bye, som vandt efter at Æeden //347// for
hannem lydeligen var oplæst ved Æed efter Loven med opholdene
Fingre, det hand ville vidne Sandhed, og deraf gandske intet dölge.
Da kundgjorde hand, at hand kunde mindes udj 30 Aar, da udj
desmidlertiid haver hand hört, at Tarm Byes Beboere haver sögt og
brugt Fiskerjet fra Schiern Bro og jndtil Kiufling Mark, og ey haver
hört nogen derpaa ancket, förend Hr Forvalter Sr Christian Ulrich
Schultz ungefehr 4 à 5 Aars Tiid siden sig dertil //348// haver kal1

I margen: 1V.
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det. Ellers var hannem og fuld vitterligt og beveedst, at Tarm Byes
Enge fra Schiern Bro og jndtil Kiufling Mark vedtager, stöder af og
til paa begge Sider af Skiern Aae, nemblig udi Tarm Holm og Balle
Kiær.
Paa hans Excellenz Hr Landtraad von Bülow saavel som hans Forvalters Seigneur Christian Ulrich Schultz paa Lundenis deris Veigne mötte Seigneur Christen Hansen //349// af Dahl, som for det
förste tilspurte Jb Pedersen, at saasom hand vidner, at de Tarm
Byes Beboer een Deel haver fisket i Schiern Aae vesten Schiern
Broe, om det icke er hannem og ham beveedst, at de haver haft det
i Mindelighed eller i Leye enten fra Lundenis eller Lönborggaard?
Hvortil Jb Pedersen svarede, at hand nock haver hört siige, at de skulle
haft det i Leye fra Lönborggaard, men icke fra Lundenis, mens //350//
hvor længe siden Leyemaalet fra Lönborggaard, veedste hand icke.
For det andet tilspurdt, om det icke er hannem beveedst, at udj de
Tiider, som Kongens Lehnsmand paa Lundenis saa og siden blef
fisket til Lönborg Kirke og længere fra Lundenis, og jngen anden
der da maatte fiske? Hvortil Jb Pedersen svarede, at hand intet
veedste herom i nogen Maader. For det tredje tilspurdt, om //351//
Schiern Aae alt indtil Staufning Fiord icke er udj Lundenis Amt?
Hvortil hand svarede ja. Endnu om Lundenis Eyer eller Besidder
joe haver Ræt paa samme Stæder at fiske? Svarede, det kunde
hand icke jmodsige.
Nock fremstoed Jens Nielsen Bramstrup1 af forn:te Kiufling Bye,
som vandt ved lige soeren Æed efter Loven og paa 30 Aars Tiid,
som hand kunde mindes. Da udj des midlertiid fuldte //352// hand
fornefne Jb Pedersens vidne og ydermeere, at hand baade haver
hört og seet Tarm Byes Beboere hafver fisket paa de omvundne
Stæder. Saa og er vitterligt, at Tarm Beboere haver Enge paa begge
Siden til Schiern Aae fra Hjortholm Aae og til Kiufling Enge vedtager. Ja er og beveedst, at Tarm Beboere haver Enge østen Schiern,
hvor som stöder paa Schiærn Aae. //353// Og haver aldrig seet eller
1

I margen: 2V.
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hört, at Lundenis Eyer eller Besidder nogensinde skulle have ladet
fiske vester Schiern Broe, paa de omtvistede Stæder, förend Hr
Forvalter Seigneur Schultz for ugefehr 5 Aars Tiid siden sig til
samme Stæders Fiskerje holdte. Og icke i ringeste Maader tilforn
haver fornummet eller hört, nogen skulle paaancket Tarm Byes
Beboeres Fiskerje og Rættigheder sammesteder. //354// Christen
Hansen tilspurte Jens Nielsen, hvor længe hand haver været boesiddendes i Kiufling, og om hand altiid haver været hiemme i hans
paaboende Gaard? Hvortil hand svarede, at hand haver boet udj
Bölle og Kiufling over 30ve Aar, og af og til været hiemme hos sine
Stæder og Gaardsparter. Ydermeere tilspurt, om hand icke haver
været udj hans Kongl: //355// May:ts Tienniste jndtil for nogen Tid
siden? Svarede hand hafde tiendt hans May:t henved 50ve Aar
jndtil for 2 à 3 Aar siden. Dernest tilspurt, om det icke er ham beveedst, at Schiern Aae jndtil Staufning Fiord er udj Lundenis Amt.
Svarede Jo, og om Lundenis eyede icke udj samme Rættighed derudj at fiske, hvortil hand svarede, hand veedste icke andet //356//
de jo haver Rættighed østen til Schiern Broe, mens om det stræcker
sig neden for Broen, veedste hand icke hvor vit. Fremdeelis tilspurt, om hand veedste af nogen Laxefiskende at sige i Lundenis
Amt endsom i bemelte Schiern Aae og Aaestæder. Hvortil hand
svarede, hand icke var andre bekiendt. Nock tilspurt, om det nock
er hannem beveedst, at de Tarm Beboere //357// haver haft det i
Mindelighed eller Leye, hvis Fiskerje de haver brugt i Schiern Aae
enten fra Lundenis eller Lönborggaard. Dertil svarede, at hand aldrig haver hört de Tarm beboere skulle haft Leye fra Lundenis,
mens hört sige, at de skulle haft i Leye af Lönborggaards Beboere,
hvor vit veedste hand icke, ej heller paa hvad Stæder
Jens Christensen1 af Kiufling vandt ved lige soeren Æed //358// efter Loven og kundgiorde, at hand kunde mindes udj 30ve Aar, og i
des midlertid vandt hand og i alle Maader fuldt fornefnte Jens
Nielsens Vidne. Saavelsom Christen Hansens giorde Tilspörgelser,
ligesom Jens Nielsen derpaa svaret haver. Nock ydermeere det de
1

I margen: 3V.
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Tarm beboere fiskede fra Böll Færsund og Øster paa i Bircket, men
hvor vit Leyemaalet til Øster sig strecker, veedste hand icke.
Saa tilspurdte Christen //359// Hansen fornefnte Jens Christensen,
hvor hand var Tienner til. Svarede, det hand var hans kongel:
May:ts Rytterbonde.
Niels Andersen1 af fornefnte Kiufling fuldte forjndförte Jens Christensen Vidne i alle Maader, og fornefnte ommelt Leyemaal med
Fiskerje fra Böll Færsund og til øster i Bircket, som de Tarm Beboere brugt haver, hafver hand hört sige, at de skulle have nödt af
Lönborggaards Birckeherre. Og ellers tilstoed Christen //360// Hansens Tilspörgelse ligesom Jens Nielsen dennem besvaret haver i
alle Maader. Og saa fremdeelis tilspurte Christen Hansen Niels
Andersen, om det er icke hannem beveedst, at de Tarm beoere haver fisket østen for Lönborg Birck efter Leyemaalet og hvor langt?
Hvortil hand svarede, hand veedste vel de hafde fisket østen bemelte Birck, mens hvor vit Leyemaalet skulle sig strecke, veedste
hand icke. //361//
Hinrich Pedersen2 i Kiufling vandt at hand hafde boed i Kiufling i
18ten Aar, i des midlertiid haver hand ofte aarlig seet, at Tarm Beboere haver udkastet deris Garn i Schiern Aae ved Schiern Broe, og
saa fisket, jndtil de opdrog Garnet udj Kiufling Færge, og jngen
Klage derpaa seet eller hört, förend nu Hr Forvalter for faae Aar siden derpaa ancket, jligemaade at Tarm Beboere hafver Enge, som
//362// stöder paa Schiern Aae som foranmelt og ej videre veedste i
Sagen at vidne.
Jens Jensen3 af Kiufling vandt paa 20 Aars Tiid. Hans Pedersen4
ibidm ligeleedes paa 20 Aars Tiid og Bertel Jensen5 ibidm ligeleeI margen: 4V.
I margen: 5V.
3 I margen: 6V.
4 I margen: 7V.
5 I margen: 8V.
1
2
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des paa 20 Aars Tiid. Des jmidlertiid kundgjorde de, at de hafde
seet at Tarm Beboere hafver fisket udi Schiern Aae baade for Tarm
Holm og Bolle Kier og jngen de nogen sinde haver hördt noget der
paa ancket, förend de paa nogle faae Aar haver hört, Folck der om
haver snacket, at Forvalteren sig dertil ville holde //363// at tilhöre
Lundenis.
Nest forjndförte tvende Vidner tilspurdte Christen Hansen, om det
icke er dem beveedst, at Tarm Beboere haver haft Fiskerje i Mindelighed eller Leye fra Lundenis eller Lönborggaard, hvortil de svarede, at de vel har hört sige af fremmede Folck, at de skulle hafve
haft Fiskerje i Leye fra Lönborggaards Eyere, mens icke hvor vit
eller paa hvad Stæder.
Derefter for Rætten comparerede Poul Pedersen i Tarm boende,
Lauritz Tyge- //364// sen, Sören Jessen, Peder Hansen, Niels Jensen,
Frantz Christensen, Hans Eskesen, Cornelius Christensen, Jörgen
Davidsen og Christen Pedersen alle ibidm endnu og Nis Nielsen
ibidm, huilcke paa egne Veigne vedkiendte sig alle sammen een
Deel over 30ve Aar, een Deel derunder, som 20ve Aar og mindre Aaringer efter deris Formænds Brugeligheder, og aflagde Vidnernis
endelige Forklaringsvidne, at have haft og brugt frj rettelig Fiskerje
udj Skiern //365// Aae for deris paaboende Stæders tilliggende Grund fra
Schiern Broe vester paa jndtil Kiufling Enge vedtager. Og ingen nogen
Tiider derpaa i ringeste Maader at hafve ancket förend for 4re à 5
Aars Tiid siden, som omvunden er, Hr Forvalter Seig: Schultz paa
Lundenis sig dermed loed formercke. Og hafver de ydermeere fisket
fra Kiufling Enge og til Böll Færsund, huilcket de haver haft udj Lönborggaards Eyere og Beboeres //366// Minde, hvorudj Leyemaalet efter
aflagde Vidner er bestaaende, men ders berörte Fiskerjets Herlighed ydermeere til Bestyrckelse befindis til deris paaboende Stæders Eyendomsgrund, deels paa dend eene Side til Schiern Aae
streckende og een Deels paa Kongelig May:ts Veigne, Tingvidner
begierende beskrevet.
Christen Hansen jmod forjndförte Vidne saavelsom bemelt Tarm Bye//367// mænds ubeædigede Vedstaaelse, som Monsieur Daniel Phi-
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lip for dem haver ladet jndföre, protesterer, mens alleene skyder
sig til forhen alleereede forhverfvede Vidne, Forbud, Siun og Dom,
ved des videre, som her for Rætten produceres, nembl: först et
Tingsvinde, som af Schiern Bircketing er udstæd dend 22de Juny 1694.1

Tingsvidne af Skjern Birketing 1694 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*20] Dends Formelding 8te Mænd samme Tiid at have vundet, det de
saae og hördte, efter at Varseler //368// var for Retten afhiemlet og i
Tingbogen jndfört.
Fremstod for Rætten Vidnes Persohner,2 nemlig Haulj Christensen
i Bölling og David Nielsen i Aanum, som vandt efter Eedens Foreleggelse med opragte Fingre efter Loven, at de i gaaer, som var
Torsdag, var hos Rasmus Nielsen i Skiern Bye og Knud Fisker i
Aanum, som for Alderdom og Sengeliggende Skrøbeligheders
Skylde icke kunde komme til Ting, da vandt for dem med opragte
Fingre og corporlig Æed efter Loven3 först Rasmus Nielsen, at Ao
1651 og nogle Aar derefter, //369// mens hand tiendte paa Lundenis, da
hafde Lundenis Fiskerjet vesten til Lönborg Kircke,4 og udj samme Aaringer, medens hand tiente paa Lundenis, blef giort nogle Gange Forbud, at
ingen paa Aastæderne, saa vit meldt er, maatte fiske. Og een og anden
Gang treffede af Lundenis Tienere de Tarmminger ved Schiern Aae vesten
Schiern Broe om Nattetiide, maatte saa de Tarmminger tale Minde derfor
paa Lundenis, mens dend Tiid Christen Nielsen var Skriver paa Lundenis, da sköd hand Hans Christensen //370// Smed af Tarm udj hans Been
ved Schiern Aae vesten Broen for ulovlig Fiskerje.
Knud Christensen Fisker i Aanum vandt jligemaade med lige Æed, at udj
60 Aar mindes hand at Lundenis hafde Fiskerjet i Schiern Aae fra Lundenis og jndtil Staufning Fiord, uden 3 Pötter som kaldes Ørretpötter, som
I margen: 1.
I margen tilføjet med blæk: conf: 467.
3 I margen: passeret.
4 I margen tilføjet med brun blyant: för enten.
1
2
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er ved Staufning Fiord.1 Og hand, mens hand var Fisker paa Lundenis,
hafde været med nogle Gange at tage Garnet fra de Lönborg Folck ved
Schiern Aae saavelsom og fra de Tarmminger om Nattetide vesten //371//
Skiern Broe.
Jligemaade var hand med dend Tiid, Christen Nielsen da tiendte paa
Lundenis for Skriver, sköd Hans Christensen Smed af Tarm udj hans
Been ved Schiern Aae vesten Schiern Broe for ulovlig Fiskerje.
Nock fremkom for Retten Peder Andersen,2 Fisker paa Lundenis, som
iligemaade vandt efter Æedens Foreliggelse med opragte Fingre efter Hr
Forvalterens Tilspörgelse, at hand kunde mindes i Fyrgetiuge Aar //372//
og var Fisker paa Lundenis udj forrige Kongelige Ambtmands Hr Henning Walchendorffs Tid saavelsom i Sal: Velbr: Hr Erich Kraghs Tiid, og
siden et Aar udj de Herrer von Uffelens Deris Tiid.3 Og da jmidlertiid fisket hand her fra Lundenis og til Lönborg Kircke paa begge Sider udj
Schiern Aae og at hand nogle Gange hafde været med at tage Garn fra
dem, som fiskede i Schiern Aae af de Tarmminger i Tarm Holm.
//373// Endnu fremkom for Rætten Iver Jespersen4 i Aanum, som jligemaade vandt efter Æedens Foreliggelse med opragte Fingrer efter Loven,
at hand det sidste Aar udj sallig Petter Redtzis Tiid saavelsom udj Henning Walchendorphs Tiid, da var hand Tiid efter anden med Lundenis
Fisker og fisket i Skiern Aar fra Lundenis og jndtil Kiufling Færge, og er
hannem beveedst, at nogle Gange blef tagen Garn fra de Tarmminger og
Lönborg //374// Folck, som fiskede i Schiern Aae om Nattetiide, og hand
I margen tilføjet med brun blyant: Lundenis eller, og
overfor på s. 371: Lönborggrd.
2 I margen: 3V.
3 I margen tilføjet med brun blyant: fra Cronen, på s.
373 fortsættes: bleve, og på s. 374 afsluttes: soldte og
för Loven undtagen det for von Uflen overalt og aldt
för Loven over aldt urigtig, thi för har de fisket til 1)
Fiorden, 2) Lönborg Kircke, 3) Kiufling Færge.
4 I margen: 4V.
1
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var nogle Gange med efter Befaling at vogte efter dem, som fiskede i Aaen,
og naar de fornam nogen, da flyede de for dem.
Dernest fremlagde een Skiern Bircketingbog af Aar 1635 under sallig Hr Ulrich Sandbergs Haand jndrettet, giennemdragen og med
underhængende Seigl, hvorudj fantes jndfört dend 24de July
samme Aar saaleedes:

Tingsvidne af Skjern Birketing 1635 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*21] Velagte Stephen Nielsen paa velb: Hr Ulrich Sandbergs //375//
Veigne, beedes otte Mænd, vandt ved deris Æed, at de saae og
hörtte samme Dag paa fornefnte Ting, at Jörgen Nielsen af Kiufling
stoed her i dag for Tingsdom1 og vunde med opragte Fingre og Æed, at nu
paa tirsdag var 3 Ugger sidstforleden, da kom hand tilgangendes ned med
Aaen Vester Böll Færsund, da saae hand 2de Persohner, dend eene paa
synder og dend anden paa nör Side, og gick ned mod //376// Aaen. Og
förend hand talede til dennem, da raabte dend paa synder Side, som var
Christen Pedersen i Kongensgaard, paa Marquor Jellesen.2 Da svarede
fornefnte Jörgen Nielsen, at de hafde icke Marquor Jellesen der, de torde
icke flygte for hannem, hand vilde inttet ont giöre dennem. Saa kom fornefnte Jörgen Nielsen til dennem, da gick Christen Pedersen i Kongens
Gaard paa dend synder og een anden Persohn //377// paa dend nör Side
Schiern Aae, og hver hafde en Remb i Haanden og een Garn jmellum
dennem i Skiern Aae at fiske med. Og spurde Jörgen Nielsen Christen Pedersen ad, om hand vilde icke selge hannem een Ørret. Da svarede hand,
de hafde tree, hand skulle komme til Christen Pedersens i morgen först, de
fick skift dennem, da skulle Jörgen Nielsen vel faae een. //378// Saa fuldtes
Jörgen Nielsen need ad Aaen med dennem til een Beck, kaldes Dybeck, og
der skildtes hand fra dennem.
I margen tilføjet med brun blyant: dette var, fortsat
på s. 376: for Lönborggaards, og s. 377: Een Deels, 378:
Ejendomme, 379: hand, 380: hafde, 381: fisket.
2 I margen: fra Lönborggaard.
1
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Jtem vandt Jep Nielsen i Dahl og Jens Christensen i Östergaard hver med
opagte Fingre og Æed, at de paa tirsdag var 14ten Dage, var de i Kongensgaard, og der gaf Christen Pedersen Varsel for hans Boepæl for Vidne,
som velbemelte Hr Ulrich Sandberg ville lade tage her i dag beskreven etc.
//379//
Et andet Vinde - 8te Mænd vunde ved deris Æed, at Peder Nielsen Skriver
paa Lundenis stoed her i dag for Tingsdom og vandt med opragte Fingre
og Æed, at eftersom hand dend 30te juny nu sidst forleeden efter hans
velbr: Hosbunds Befaling hafde begivet sig needer paa Schiern Aae, der at
forfare om nogen dennem understode og tilfordristede om Nattetiide at
fiske med deris Garn udj Schiern //380// Aae, eftersom der gick Rögte og
Tidender. Og der hand kom gangendes lige paa dend Vadsted, som gaaer
over Aaen lige norden for Lönborg Kirke, da saae hand tvende Persohner
kom gangende needer ved Aaen, dend eene paa dend nör og dend anden
paa dend synder Side Aaen med een Reeb jmellum dennem, som med
fuldte een Toger og Drifvegarn og hand saaleedes blef dennem //381//
vaer, blef hand staaendes jndtil de kom lige paa hannem og mod samme
Vadstæd. Derefter löb hand jmod dennem og talede dem til for slig
Fiskerje de begick. Da var det Christen Pedersen i Kongens Gaard og
hands medhavende Staldbroder, og strax flyede hand sin Kaas udj Aaen
og undkom hannem med samme deris Fiskegarn forbj.
Jep Lassen i Sielsböll vandt med opragte Fingre og Æed, at det gick og
forre, som fornefnte Peder Nielsen vundet haver. //382// Item vandt Jep
Nielsen i Dall og Jens Christensen i Østergaard hver med opragte Fingre
og Æed, at de paa Tiisdag var 14ten Dage, var de i Kongens Gaard og der
gave Christen Pedersen ibidm: Varsel for hans Boepæll for Vidner, som
velbr: Hr. Ulrich Sandberg ville tage her i dag beskreven etc.1

I margen tilføjet med brun blyant: her oplyses,
fortsat s. 383: dend, s. 384: at Refselsen, 385: er fordi,
386: de har fisket, 387: paa ulovlige Steder, hvor
Kongens Fiskeri faldt, som var giordt Regning for
vide Skiödet Pag. 46.
1
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Vidre udj Rætten fremblagt een Schiern Bircketingbog af Aar 1652 under
Christen Nielsens Haand og af hannem paa hans velbr: Hosbonds Veigne
jndretted, //383// hvorudj fanttes dend 30te April samme Aar jndskrefven
og der af oplæst saaleedes:

Tingsvidne af Skjern Birketing 1652 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*22] Otte Mænd vidner, at de saae og hörte samme Dag paa fornefnte
Ting, at velagte Christen Nielsen Skriver og Ridefoget paa Lundenis paa
sa: velbr: Palle Rosenkrantz hans Arfvingers Veigne begierede af meenige
Bircketing, som her i dag er tilstæde, om de ville være deres Sandhed bestandig, om de icke haver hört, at nogle af de Tarmboe haver haft Rögte
//384// og Tiender, at de fiskede i Skiern Aae om Natte Tiider paa ulovlige
Stæder paa Kongel: Mayts: frj Fiskerje jmod Forbud.
Saa fremkom Christen Jbsen i Schiern Bye og vandt med opragte Fingre
og Æed, at hand baade haver hört og seet, at een Deel af de Tarmboe haver
fisket i Schiern Aae paa ulovlige Stæder paa Kongel: Mayts fri Fiskerje.
Nock vandt med lige soren Æed Reinholdt Jensen i Albeck paa 30 Aar,
//385// Niels Jensen ibidm paa 20ve Aar, Christen Jensen Broemand 16
Aar, Anders Eskesen 10 Aar, Jens Christensen i Vesterby 30ve Aar, Peder
Thomsen i Albeck Mölle 6 Aar, Niels Ollesen i Skiern Bye 10 Aar, Laust
Pedersen 6 Aar, Ib Lauritzen 13 Aar, Niels Jensen 10 Aar, Peder Andersen 6 Aar, Niels Dynesen 12, Niels Pedersen i Øster Skiern 3 Aar, Christen Pedersen 20, Peder Christensen i Bölling 20, Peder Andersen i
Skiernby 10, Peder Lauritzen 3, Mads //386// Clemmendsen 10, Peder
Nielsen 4, Niels Andersen Sköt 10 Aar, Jep Jensen paa 30 Aar, Peder
Nielsen i Dahl paa 12 Aar, Mads Nielsen paa 20 Aar, Jep Nielsen i Dahl
paa 20 Aar. Da udj fornefnte Aaringer, eftersom de eenhver kand mindes,
da hafver de hört Rögte og Tidende, at een Deel af de Tarmboe haver fisket
i Schiern Aae om Nattetiider paa ulovlige Stæder paa kongel: Mayts fri
Fiskerje jmod //387// Forbud. Endnu vandt Peder Nielsen Vefver med opragte Fingre og Æed, at udi 3de Lehnsmænds Tiid kunde hand mindes, da
haver hand hört Rögte og Tidende tilmed seet nogle af de Tarmboe haver
været fangen og anholden paa Lundenis, nogle Gange for ulovlig Fiskerje,
de om Nattetiider udj Schiern Aae hafver beganget etc.
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Som samme Tingbøger er oplæste, videre i sig //388// self formeldte her
i dag for Rætten læst og paaskreven.
Og var velbemelte Hr Forvalter paa hans velbr: Principals Veigne
efter forjndförte Vidner og fremlagde tvende Tingbögers Indhold,
Tingsvidne begierende.
Saa mötte i Rætte Sr: Peder Hoff paa hans Broder Seigneur Morten
Hinrichsen Erendorphs Veigne, som er Riiber Hospitals Forstander
og detz underliggende Jordegoedses Forsvar, paa tvende Tarmb
Closter- //389// bönders Veigne, og begerede Gienpart, som samme
Tingsvidne udi sig self Ord fra anden formelte, for Rætten læst og
paaskreven.
Hernest produceredes et Forbudsvidne af Skiern Bircketing udstæd d: 22de Juny 1694, dends Formelding:

Tingsvidne af Skjern Birketing 1694 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*23] Otte Stockemænd samme Dag at have vunden efter foregaaende Kald og Varsel var for Rætten afhiemlet. Det fremstod for
Rætten Forbudsmændene, Jens //390// Reinholdsen i Old og Peder
Nielsen i Schiern Bye, som efter Æedens fremleggelse vandt med
opragte Fingre efter Loven, at de i Dag 14ten Dage var i Tarm for
hver Mands Boepæle og der paa Hr Forvalter Seigneur Christian
Ulrich Schultz hans höyædle og velbr: Hr Principals og hans
Veigne lovlig advahret og forböd alle og eenhver udj Tarm Bye beboende, at jngen i hvo de er eller være kand maae understaae sig at
fiske eller fiske lade udj ald Skiern Aae enten paa nör eller synder
Siide, Natt //391// eller Dag, under en fuld Vold, saasom bemelte
Fiskerje af hand kongel: Majtt til hans velbr: Principal er soldt og
afhændet, hvilket med Vidner her paa Tinget skal blive produceret.
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Saa fremstoed Peder Hoff paa hans Broder Seigneur Morten Hinrichsens
Erendorphs Veigne, som er Riiber Hospitals Forstander og des underliggende Goedses Forsvar, paa trende Tarm Closterbönders Veigne og begierede af edle Hr Forvalter, at hand ville fremviise hvad Rettighed og Herligheds Adkomster, der //392// kand forvolde dette Forbud med dend Laxefang, som de af Arilds Tiid haver haft saavel ogsaa, hvad Fiskerje som
de i deris Fæste er tillat, saafremt de dette Forbud skal parere.
Videre i Rætten produceret et Tingsvidne udstæd af Øster-Nör
Herretzting mandagen dend 17de Aug: 1691, huilcket hand begierede maatte læses, paaskrives og hannem udj Hænde leveris.
Endnu videre udi Rætten producerit jt Tingsvidne udstæd af
Øster-Nör Herritzting mandagen dend 30te May 1694, hvorudj var
jndfört et //393// Sandemændstog udstæd af Nör Herrets Ting
1494, som for Rætten blef læst og paaskreven, og var samme Forbudsvinde lydende saaledes:

Tingsvidne af Øster-Nørre Herredsting 1694 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*24] Otte Mænd vandt da efter jndförte Kald og Varsel. Derefter
fremstoed Jens Pedersen og Lauritz Christensen af Vostrup, som
afhiemlede ved Æed efter Loven, det de paa Hr Cancelliraad og
Amtmand Henrich Müllers Vegne i Löfverdags sidst forleden var
8te Dage var udi Tarm og Kiufling undtagen nogle faae Gadehuuse
i Tarm og lydeligen for- //394// böd bemelte Byers Jndbyggere saaleedes: Saasom der gaar Rögter, at een Deel af Tarm og Kiufling
Beboere skulle ville understaae sig at fiske Lax og Ørreter udj
Schiern Aae, som er een Herlighed, der ligger til Lönborggaard, da
paa Velbr: Hinrich Möller til Lönborggaard hans Veigne forbyder
hand dennem samtligen ingen undtagen, Encker og umyndige med deris
Lauværger i Tarm og Kiufling Beboendes ey at bruge noget Laxe- og
Ørret Fiskerje i dend Aae jmellum Skiern og Lönborg Sogne //395//
beliggende fra Fiorden og jndtil Schiern Broe, som velbr: Hr Cancelieraad af Arilds Tiid er berettiget.
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Hvorefter bemelte Christen Strangesen paa sin gunstige Herre og
Hosbonds Vegne var dette Forbud begierende ved Tingsvidne beskrevet.
Herjmod mötte Christen Frandsen, Hans Eskesen og Poul Pedersen af Tarm og producerede een Pergamentsbref med et hengende
Seigl saaleedes lydende:

Åbent brev fra Christian III 1537 læst på Øster-Nørre Herredsting
1700
[*25] Vi Christian med Guds Naade udvalgt Konning til Danmark
og Norge, Hertug //396// i Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grefue udj Oldenborg og Delmenhorst, giör alle vitterligt
at med dette aabne Bref,1 at for os var skicket Christian Madsen i
Tarm med et oben beseiglet Pergamentsbref med hengende Jndseigl, lydendes Ord fra Ord, som herefter fölger:
Peder Ibsen, Tinghörer paa Nör Herretz Ting, Niβ Laugesen, Kield
Christensen, Niβ Pedersen Verild, der Sandemænd er, Grinsti
Jbsen, Peder Jensen og Anders Madsen, kundgiör Aar efter
/397//Guds Byrd mcdxiiij Torsdagen for Ste Torn rotild modesti2 var
skicket for os beskeden Mand Lars Nielsen, esket og fick et uvillige
Tingsvidne af viij Dannemænd, som var Jep Nielsen i Viumb, Peder Madsen, Las Thudsen, Eske Pedersen, Peder Clemmendsen,
Peder Tyggesen, Christian Jensen og Tönnis Jensen i Foersum,
hvilcke Dannemænd videre paa Troe og Sandigen saa og hörde
I margen: NB.
Dateringen har ikke kunnet læses sikkert.
Protokollens øvrige gengivelser af det pågældende
brev har ”Torsdagen for St Ternvoti & modstj” (p.
490), ”Torsdagen for S:te Sorn votj et modsty” (p.
732f) og ”Torsdagen för St: Torn voti et modsti” (p.
1612). Måske er der tale om dagen Modestus et
Tiberius, dvs. 10. november 1414.
1
2
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samme Dag, at Sandemænd i Nör Herretz der paa Ting tilstod og
kundgiorde deris Tof, som de var lovlig tilkrævet at giöre, Herretzskiel og Marke- //398// skiel jmellum Schærn Marck og Tarm
Marck. Og satte de een Steen först i Aaen i Raadensig Munde, ogsaa een Steen i Skiern Vadsted og dend 3die Steen i Hjortholm Vad.
Og soer der jmellum ræt Herretsskiæll og Marckeskiæll ad Mitström i Aaen at være efter Loven. At saa gick for os, det vidner vi
med vores Jndsegler ved dette Bref, hvilcket fornefnte Bref vi nu
stadfæster og med sit Fuldmagt dömmer ved alle Ord, Puncter og
Articuler, som det udviiser og jndholder //399// forbydende alle i
hvo de heldst er eller være kunde, fornefnte Christen Madsen eller
andre dette omrörendes hermed paa fornefnte Marckeskiæll Hinder eller Forfang at giöre, eller dend Sag i nogen Maade at udforme til saa længe nogen kommer for os med bedre Beviisning
paa vort Retterting.
Dat. Hafniæ die Laurentii Martiner Anno dmi mdxxxvij1 wnvadrach x Qib Sexv-rex Georgus Luitzou etc.2
Hvilcken forskrefne kongel: allernaadigste Bref for Rætten blef læst
og paaskrevet. //400// Til Sagens bedre Bestörckning producerede
fornefnte Mænd dend Sandemændsbref in originalij, som udj forskrefne allernaadigste Höyesterættes Dom findes jndfört, som blef
læst og paaskrevet, og formelte Christen Frandsen, Hans Eskesen og
Poul Pedersen af Tarm samt Jens Nielsen og Jens Christensen af Kiufling
10. august 1537.
Dateringen, der afsluttes med den kongelige kanslers
navn, Jørgen Quitzow, har været svært læselig.
Protokollens øvrige gengivelser af brevet har ”Die
Laurentie Martinus Anno Dei MDXXXVIJ wnvadiadh
p Lib Sog Rex Georgius Luitou” (p. 493), ”die
Laurentie Martinis Anno Deij mdxxxvij wnvadracs et
Lib Sig Rex Georgio Quitzou” (p. 735) og ” Die
Laurentie Morten Anno Dei mdxxxvij vero adrach et
Rib Sig Rxx Georgio Qvitzou zu Stegr: & Dilert” (p.
1614).

1
2
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efter samme i Rætte lagde Kongens allernaadigste Bref samt Lovens Anleedning og deris Hosbondes Tilladelse at blive tilkiendt deris frj Fiskerje
udj Skiern Aae til Mitström, //401// saa langt deris Reebdragne Jord sig
strecker, hvilcken Rett og Rettighed de dennem de dennem paa deres Hosbonds og egne Veigne fuldkommeligen vedkiender, jndtil Hr Cancelieraad
andre eller nöyagtigere Adkomster og Prævilegier derpaa fremviiser. Og
formeente ydermeere, at jngen Forbud bör eller kand udstædes, anseende
Hr Cancelieraad gandske jngen Adkomst til saadan Særrettighed at have,
som Christen Strangesen paastaaeer. Tilmed burde billigen deris Hosbonder for sligt at have Kald og Varsel, förend noget udstædes, og var bemelte
Mænd Gienparter //402// med alt hvis som passerer i denne Sag begierendes beskrevet.
Herpaa blef saaleedes kiendt og som Hr Cancellieraad Hinrich
Müller giör Forbud angaaende Laxefangsten fra Fiorden og til
Skiern Broe, dog de Tarmboer særdeelis beviiser at deris Eyendoms Brug strecker sig til Mitström udi Schiern Aae, saa sees icke
andet, end Forbudet jo bör at stedes saa vit, som bemelte Hr Cancelliraads rette Fiskerje sig kand strecke og icke videre jmod denne
i Rætte lagde Höyesterætes allernaadigste Dom etc. Som samme
Forbuds Vidner med des jndförte confirmerede Sandemandsbref i
sig self ved dessen Jndgang og Slutning //403// Ord for Ord formelte her i Dag for Rætten læst og paaskreven
Hr Forvalter Derjmod formeente, at bemelte gamle Sandemændstog, som ickun alleeniste melder om Marcke- og Herretzskiell og
intet om Fiskerje eller Herlighed, jcke kunde komme hans velbr.
Principal til Præjudice udj dend Herlighed og Laxefiskerje, af hans
kongel: Mayt: og fordum Kongers höyloflig Jhukommelse er soldt,
skiödt og afhændet, som af efterskrefne Documenter og Originaler
kand fornemmes.
Dernest fremlagde Kong Friderich dend 2den höyloflig Jhu- //404//
kommelse Birkefriheds- og Fiskerjebref af Aar 1532,1 huilcket var
lydende saaleedes Ord fra Ord, som fölger:
1

Må efter dateringen være Frederik I
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Skjerns birkefrihedsbrev 1532 læst på Øster-Nørre Herredsting
1700
[*26] Vii Friderich med Guds Naade Danmarks, Venders og Gothers Konning, udvald Konge til Norge, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grefue udj Oldenborg og Delmenhorst, giör alle vitterligt, at vi af vor synderlig Gunst og Naade
haver undt, gifvet og tillat og nu med dette vort aabne Bref under
og giver vor Undersaater udi Schiern frj Birck og Birckerett, som
andre vor og Cronens Undersaater haver i Lönborg Birck og andre
Stæder herudj //405// Sognet, inden alt disse efterskrefne Aaestæder, som herefter fölger. jnttet undtagen i nogen Maade være sig
Fiskevand eller Fæegang, Torfvegröft og Liungslett, som er först
Lundenis Slott med sin rette Tilliggelse og Frihed, först synder
Aaen af dend lille Aae og saa ret synder, Marckskiellet jmellum
Lundenis Marck og Stoustrup Marck og jmellum Lundenis og Oddum og jmellum Lundenis Marck, som kaldes Bönderholm, og
Tarm og ald Stoer Skiern Aae og Fiskerje ud til Stauning Fiord og
saa ald Aae langt op til Bölling Marck medtager //406// saa rett
Marckeskiell jmellum Lundenis og Bölling, jmellum Lundenis og
Faster, jmellum Borris og Cronnens <marktegn>, som kaldes Bundsens eller Rumbeck, saa og ret Skiell jmellum Bundsens eller
Rundbeck og Synderbye, og saa need uej Aaen og synder til Nör
Herret til fornefnte Stoustrup, og hvis Fald og Deele, som skeer jnden
fornefnte Aaestæder, skal deelis og bödes til fornefnte Birck, dog saa at vj
og vore Efterkommere Konger i Danmark skulle have samme Birck
og Birckerætt at formeere og formindske efter vor og deris egen
Töcke. //407// Overbydendes derfor alle, i hvo de heldst er eller
være kunde særdeelis vor Fogder og Amtmænd og alle andre vore
Undersaatter, j saa Maader herjmod paa fornefnte Birck og Birckerett at hindre, hindre lade eller udj nogen Maade Forfang at giöre
under vor Hyldest og Naade.
Givet paa vort Slot Nyeborg Söndagen Invocavit1 Ao 1532 under
vort Zignet
1

18. februar.
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Friderich.
Som samme Birckefriheds og Birckebref i sig self formelte, her i
Dag for Rætten læst og paaskrefven.
Nock producerid kongel: Mayts höyloflig Kong Friderich dend 3de
allernaadigste udgifne //408// Skiöde paa forbemelte Birckerettighed og des District dateret Kiöbenhavn dend 11te July Ao 1661 lydendes Ord fra Ord som fölger:

Skøde på Lundenæs’ birkefrihed 1661 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*27] Vii Friderich den Tredje med Guds Naade Dannemarks, Norges, Venders og Gothers Konning, Hertug udj Slesvig, Holsten,
Stormarn og Dytmersken, Grefue udj Oldenborg og Delmenhorst
giör alle Vitterligt, at eftersom vj naadigst tilforn haver soldt, skiödet og afhendet til os elskelig Peter von Uffeln og salig Dominicus
og Johan von Uffelns Arfvinger udj Hamborg og deres Arfvinger
vores //409// Slot og Gaard Lundenis samt tilliggende Goeds, og vi
der os hafver forbeholdet vores Birckerætt etc. efter des Skiödes
Formelding, vi dennem derpaa naadigst haver ladet giöre og gifve
des videre Formelding og Indhold, da haver vj tillige ogsaa efter
underdanigst Ansögning og Begiering af synderlig Gunst og
Naade undt og bevilget, saa og nu med dette voris aabne Bref (for
nöyagtig Vederlag) allernaadigst selger, skiöder og afhender fra os,
vores Efterkommer Konger udi //410// Danmark, det kongelige
Huus og vores Arfvinger til fornefnte von Ufeln og deres Arfvinger vores Birkerettighed udj fornefnte Lehn til Lundenis Birck fornefnte von Uffeln og deris Arfvinger at skal nyde og beholde til
almindelig Eyendom med lige saadan Frihed udj alle Maader, som
vi og fremfarne Konger udj Danmark det hidjndtil nödt og haft
haver, saaleedes at von Uffeln og deris Arfvinger maae herefter
have Magt til at sette og forordne Birckefogder til fornefnte Lundenis //411// Birck, hvor alle under samme Birck af Arilds Tiid beliggende og dertil hörige Bönder skal söge og have deris rette Ver-
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neting, og der eenhver at giöre, vederfahres, lide og undgielde efter Tiltale og Giensvar, som Sædvaanligt og udj alt saaleedes Justitien efter Lands Lov og Status tilbörligen at administreres, saa för
detz Manquement icke nogen Forandring herudj skulle foraarsagen. Og saadan Höyhed og Birckerettighed altiid at fölge fornefnte
Goeds og dend //412// samme Goedses Eyere og Besiddere, forbydendes alle og eenhver fornefnte von Uffeln deris Arfvinger og
Efterkommere herjmod eftersom forskrevet staaer at hindre eller
udj nogen Maader Forfang at giöre, under vor Hyldest og naader.
Givet paa vores kongl: Residentz udj Kiöbenhafn, dend 11te july
1661 under vort Zignett
L:S:
Hannibal1
Som samme kongelige Birckeskiöde i sig self Ord for Ord formeldte jligemaade for Rætten læst og paaskrevet.
//413// Endnu i Rette lagt Landstingsviditz af höystbemelte hans
kongel: Maytt höyloflig jhukommelse naadigst udgifune Skiöde af
dato 17 April 16612 til de Herrer von Uffeln udgives, hvorjblant andet findes jndfört: Jtem vores Laxe-Fiskende udj fornefnte Lehn,
hvoraf os tilforn pleyer at giöres aarlig Regnskab, nock fandtes jndløst saaleedes, og Laxefiskende, som forskrevet staaer, for hver
Mands tiltale, fri, frelse, hiemble og fuldkommelig tilstaae.
End ydermeere fremblagt //414// een vidimeret Copie af vores allernaadigste Herre og Konges Resolution og Confirmation paa forbemelte Skiöder paa Lundenis af Dato dend 30te oktober 1681, som
blant andet melder saaleedes:

1
2

Rigsskatmester Hannibal Sehested (1609-66).
Er gengivet som nr. *27 og *39.
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Kongelig konfirmation på Lundenæs’ skøde 1681 læst på ØsterNørre Herredsting 1700
[*28] Skal bemelte Gaarde herefter til ævig Tiid saavel udj Skatterne som udj andre Maader være berettiget anseet med lige Friheder Höyheder og Herligheder, som andre gamle privilegerede
adelige Sædegaarde haver og nyder eller herefter nydende vorder
jntet undtagen, hvad Nafn det end og have kand i nogen Maader
med detz videre Jndhold, og fantes underskrefuen rigtig //415//
Copie efter Originalen, Schultz.
Og ydermeere allerunderdanigst læst paa Bölling Herretz Ting
dend 30te January 1694, Christian Pedersen.
Huilcke forbemelte Skiöde Viditz og videmerede Confirmation her
i dag for Rætten blef læst og paaskreven.
Monsieur Peder Hoff beraabte sig paa Vidnersbyrd saavel og andre Documenter til Østre-Nör Herretsting paa förstkommende
Mandag 3 Uggers Dag derefter: saa deraf skal sees, hvad Rettighed
Tarms Jndbyggere kand hafve til det Fiskerje, som de hidjndtil
//416// Dags i Schiærn Aae haft haver, saavel og hvorvit Schiern
Aae af Arilds Tiid ganget haver.
Hr Forvalter svarede, at hand hafde produceret Documenter, kongelige Skiöder og Confirmationer, som til fulde forklarer, hvad Adgang og Rettighed hand paa hans höyædle Herres Veigne kand
have til bemelte Fiskerje, forventer derfor og begierede, at dend
lovlig giorde Forbud, som för er afhiemlet og jndfört, hvorfore
samtlige Tarm Bye mænd er lovlig jndkaldet, maa med Tingsvidne
efter Loven udstædes.
Dertil Birckefogden svarede, at //417// efterdi Hr Forvalter Schultz
paa sin höyædle og velbr: Principals Veigne beviiser med fremlagde Documenter, at Laxefiskerjet udj ald Schiern Aae skal være
hans velbr: Principal berettiget, og derfor ved tvende lovfaste Persohner for hver Mands Boepæll udj Tarm haver ladet giöre Forbud
paa ald Fiskerje udj ald Schiern Aae, huilcket af fornefnte tvende
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Persohner nu for Rætten er afhiemlede ved deris Æed efter Loven,
og efter foregaaende for jndförte lovlig Kald og Varsel, veedste
Fogden icke forsvarligere at kunde nægte, ja forhen giorte Forbud
med Tings- //418// vidne at udstædde, efterdj for hannem jntet i
Rætte lægges, som de af Hr Forvalter producerede Documenter og
Adkomster kand være til Svekkelse.
Derefter Hr Forvalter endnu som tilforn var Tingsvidne begierende. Og Monsieur Peder Hoff begierede Gienpart, som samme Forbudsvidne i sig selv jndholdt for Rætten læst og paaskrevet.
Hernest producerede Christen Hansen een Dom af Schiern Bircketing afsagt dend 11te Augusty 1699 dens Formelding saaleedes:
Paa dend höyædle og velbr: Herre Hr Landtraad von Bülow //419//
Herre til Gudow og Lundenis, hans Excellentzes Forvalter og Fuldmægtig veledle Sr Christian Ulrich Schultz paa Lundenis deris
Veigne for Rætten comparerede velagte Christen Hansen i Dahl,
Deelefoget til Lundenis, som lod af Tingbogen oplæse de Opsættelser og Irettesættelser, som dend 7de July, 21de og 28de dito findes
jndfört, og var saaleedes Ord fra Ord lydende:

Tingsvidne af Skjern Birketing 1699 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*29] Otte Mænd vidner, det fornefnte dend 7de July her for Rætten
paa Schiern Bircketing fremstillede velædle Hr Forvalter Seig:r
Christian //420// Ulrich Schultz paa Lundenis 2de Kaldspersohner,
nafnl: Christen Jensen i Aanum og Sören Lauritzen ibidm, som da
afhiemlede ved Æed med opragte Fingre efter Loven, at de dend
dag 14ten Dage var i Tarm og der paa velbemelte Hr Forvalters
Veigne Kald og Varsel gafve Jep Christensen tienende Poul Pedersen i
Tarm, saa og Knud Pedersen ibidm for Vidners paahör her til Skiern
Bircketing i dag, som er dend 7de July, saa og for Dom jnden 6 Uggers Udgang anlan- //421// gende ulovlig Fiskerje dend 4de Juny
nestafvigte om Natten udj Schiærn Aae, som bemelte Jens Christensen og Knud Pedersenm haver forövet, og talede de med Knud
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Pedersens og Poul Pedersens Hustruer og gaf dennem samme
Stefnemaal og Kald til kiende.
Dernest frembkom for Rætten Vidnespersohner, nafnli: Djnes
Christensen,1 tienende paa Lundenis, som efter Æedens Foreliggelse vandt med opragte Fingre efter Loven, at sidst forleden
//422// jmellum dend 4de og 5de Juny om Natten var hand ved
Schiern Aae paa Hr Forvalters Veigne at forklare, om nogen jmod
forrige giorte Forbud skulle understaae sig at fiske i Skiern Aae.
Og som hand med medhavende kom need paa dend nör Side af
Skiern Aae unden Klöufen langt östen Kyfling Færge, mötte hannem Poul Pedersens Svend i Tarm, nafnlig Jep Christensen, som og
Knud. Han og medhavende icke andet paa hans Snack og Handel
fornemmer, end hand joe hafde fisket samme Nat i Skiern Aae. Tog
siden hans Hest og reed over //423// Aaen ad Tarm, mens jmidlertiid satte hand tillige med medhavendde Hans Nielsen af Aanum
og Eskild Jacobsen af Schiern Bye dem over Aen med Baaden til
dend syndre Side. Saae hand tillige med medhavende, at Knud
Pedersen af Tarm fielede noget udj Græsset ved Aaen. Og som
hand gick der til, fandt hand et Drifgarn lagt oven paa en stor Fisk,
enten det var Lax eller Ørret kunde hand icke saa lige kiende,
mens af enten slags var det, og kunde veye ungefehr efter //424//
Tökke 8te Skaalpund. Og hand spurde Knud Pedersen ad, hvor
hand kunde komme til at fiske i Skiern Aae. Da toeg hand til og
snap Garnet og Fisken og flyede ad Tarm, saa fast som hand kunde
meest löbe.
Poul Pedersen af Tarm tilspurdte Dynes Christensen, om det var
icke til Tarm til begge Lande? Dertil Dynes Christensen svarede, at
det var ved Skiern Aae, som omvunden er. Saa fremkom for Rætten Eskel Jacobsen2 af Skiern Bye, Hans Nielsen3 af Aanum og Palle
Christensen4 af Skiern Bye, som jligemaade vandt //425// efter ÆeI margen: 1V.
I margen: 2V.
3 I margen: 3V.
4 I margen: 4V.
1
2
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dens foreliggelse med opragte Fingre efter Loven, at det udj alle
Maader foer og gick, som Dynes Christensen omvundet haver, og
var de samme Tiid med hannem. Hr Forvalter tilspurte Poul Pedersen, om det icke hafde været ved Skiern Aae, som de fantes?
Dertil Poul Pedersen svarede: Ja, hand kunde det icke nægte, det jo
var i Skiern Aae i Tarmholm og Balle Kiær. Og var Hr Forvalter
derefter Tingsvidne begierende.
Poul Pedersen formeente, at der kunde jngen Tings- //426// vidne
at udstæde, saasom det er Grund og Eyendom angaaendes saavelsom deris Midler og Formue. Og formoder at veledle Hr Regimentskriver efter kongel: Maj:s Forordning burde tillige med Bonden at
have Kald og Varsel.
Hr Forvalter dertil svarede, at hand icke sögte Ryttergoedsets Agger eller Eng mens alleeniste at maintenere hans velb: Hr Principals Herlighed med Fiskeriet udj Stoer Skiern Aae efter hans kongel: Maj:ts allernaadigste Skiöde, Privilegier, og derpaa udstæd
Forbudsvidne af dend 22de //427// Juny 1694, som endnu staaer
upaastefnet og usvekket. For resten var Hr Forvalters tiltale til
Poul Pedersens Svend Jep Christensen og Knud Pedersens i Tarm
som ved Skiern Aae var befunden, formeente icke burde at nægtes,
men tilbörligen udstæddes, og var endnu som tilforn Tingsvidne
begierende. Saa resolverede Birckefogden, at saasom Hr Forvalter
alleeniste har Henseende at söge dem, som udj Schiern Aae skal
have fisket jmod giorte Forbud, veedste hand ey at understaae sig
//428// at nægte Hr Forvalter Vidnetz udstædelse efter foregaaende
Kald og Varsel til de Persohner, som fisket hafde.
Efter forjndfört Kald og Varsel producerede Hr Forvalter i Retten
et Tingsvidne udstæd her af Tinget dend 22 Juny 1694 meldende
fuldkommelig paa Lundenis Fiskerjet i Store Schern Aae med sin
videre og vitlöftige Indhold derom, og videre herefter skal blive
jndfört etc.
Endnu fremlagt een Forbudsvidne udstæd jligemaade d: 22 Juny
1694 her af Schern Bircketing, som klarligen forbyder //429// jngen,
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i hvem de og være kand, at maae fiske udj Stoere Schiern Aae, som
Lundenis Fiskerje kunde være til Hinder under fuld Vold med desvidere Jndhold, som og jligemaade videre skal jndföres. Og som
denne i dag forhvervede Tingsvidne siger Jep Christensen og
Knud Pedersen af Tarm at have fisked udj Schiern Aae, fomeendte
Hr Forvalter, at de burde at liide og undgielde efter Forbudsvidnetz Jndhold og var derpaa Dom begierende.
Poul Pedersen fremlagde Rytterforordningen udstæd Ao 95 dend
10de Augustij dend 23de Artic:,1 hand sig paaberaabte, //430// huilcken Forordning hand til sig jgien annammer.
Dernæst fremlagde fornefnte Poul Pedersen et Instrument paa slet
Papiir under ædle Hr Regimentskriver Sr Anders Hansen Rasks
Haand, saasom blant andet hans Tilladelse at Rytterbönderne i
Tarm maae fiske i Skiern Aae til Vinter, saa vit Loven tillader, med
dets videre Jndholm, dateret Wesselberg d: 8 Januraij 1697.
Endnu fremlagt et Forbudsvidne udstæd af Øster-Nör Herretz
Ting dend 17de Aug: 1649 udj sin Jndhold meldende:1
Forordning om Ryttergods i Danmark, 10. august
1695, § 23: Ingen Rytter-Bonde skal herefter svare til
nogen anden Ret, end til Kongens egne Hereder og
Birker, hvor de næst og beleiligst ligge; hvor og ikke
hele eller halve Herreder eller Birker til Rytterhold ere
udlagte, der skal de og for Ting- og Synsmænd og
deslige aldeles være forskaanede; Og paa det
Rytterbonden ved Lov og Ret desto bedre kan være
forsvaret, og Regiments-Skriveren altid vide, af hvem
og naar nogen Rytterbonde tiltales, skal (naar nogen
vil hænde Dom over en Rytterbonde, saavidt hans
Gaard og Formue eller noget hans Gaards tilliggende
Eiendomme og sammen Tilbehør kan angaae)
Regiments-Skriveren altid tilligemed Bonden stævnes,
eller Stævnemaalet, naar sligt ikke behørig bevises og
paa Tinget afhiemles, være af ingen Værdi.
1
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Tingsvidne af Øster-Nørre Herredsting 1649 læst på samme 1700
[*30] Otte Mænd vidner da for Retten at have compareret //431//
Christen Hansen af Dahl paa ædle höyagtbahr Seign:r Christian
Ulrich Schultz Forvalter paa Lundenis hans Veigne og da efter
lovlig afhiemlede Kald og Varsel at have fremstanden for Rætten
og paa Hr Forvalters Veigne givede lovlig Forbud, at jngen af Tarm
Mænd eller andre maae understaae sig at fiske eller fiske lade med nogen
slags Garn udj Schiern Aae enten ved Nat eller Dag, saavit Lundenis
Fiskedretter og Rettigheder sig stræcker under et fuld Voold,2 der efter
Christen //432// Hansen var Tingsvidne begierende.
Saa mötte Poul Pedersen af Tarm paa meenige Rytterbönder ibidm: deris
Veigne, som og Jens Frandsen, Niels Jensen, Lauritz Christensen, Jörgen
Hansen og Eske Hansen alle i Tarm, og formeente det forbemelte Kald og
Varsel langt mindre Christen Hansen Forbud ey at være af nogen Gyldighed, saasom de med Sandemændsgang findes confirmeret af hans kongel: Mayt: Ao 1537 beviist at være Rættighed i bemelte Aae til Mitströms, huilcket fælles Fiskerje //433// som samme Documenter melder de
dennem endnu fuldkommen vedkiender, og ydermeere formeente at Christen Hansen burde at navngifve, hvorvit hand paastoed Lundenis Fiskerje
skulle være om hannem noget Forbudsvidne mod Forhaabning skulle udstædes, tilmed prætenderede, at som ovenbemelte Kald og Varsel samt
Forbud angaar Grund og Eyendom formoder de at deris Hosbunder derfor
burde skee Kald og Varsel. Der til Christen Hansen svarede og formeente,
at saasom //434// Forbud ey giöres paa videre endsom Lundenis Fiskerjeretighed sig efter Kongel: May:ts Skiöde og af Arilds Tiid sig
strækker, formeenes Kald og Varselet lovlig nock at være, og bör
derfor samme Forbud ved Tingsvidne at udstædis.
Herretzfogden derpaa saaledes afsagde: Da som Christen Hansen alleene
giör Forbud paa, saavit som Lundenis Fiskerje sig strækker, da icke strider
jmod dette j Rætte lagde Sandemændsbref, saa veedste jeg icke, at de paa1
2

I margen: NB.
I margen: NB.
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staaede Hosbunde bör derfor at have //435// Kald og Varsel langt mindre
Hans Hosbunds Vidne at burde frakende, dog saavit som det omrörte
Sandemandsbrefs Rettighed ommelder Forbudet ey at komme dennem til
nogen Præjuditz i ringeste Maader, at det saaleedes her i dag for Rætten passeret, som foreskrevet staaer, bekræftes med egne Hænder
ut supra.
Som samme Forbudsvidne i sig blef Ord fra Ord formelder her i
dag paa Rætte læst og paaskreven.
Ligeleedes af Hr Forvalter //436// fremlagde Tingsvidner samt Forbudsvidne j dag for Rætten læst og paaskreven.
Sagen blev med Bevilling af begge Parterne opsat til i dag 14ten
Dage. Og Jep Christensen og Knud Pedersen forelagt da at møde i
Rætten, om de kand have noget dem til Befrielse at fremlegge. Og
som Poul Pedersen jndstiller sig at svare for dem, kand han self
Opsættelsen dem forkynde. Fremdeelis befantes at være opsat
dend 21de July med Bevilling udj 8te Dage, som er til den 28de July.
Hvor da paa velædle //437// Hr Forvalters Veigne fremkom for
Rætten Niels Christensen i Albeck og producerede een skriftlige
Kaldsseddel No 18 lydende som fölger:

Stævninger til Skjern Birketing 1649
[*31] Höyædle og Velbr: Hr Amtmand Hr Henrick Müller til Lönborg Gaard formedelst Poul Pedersens Svend i Tarm, Jep Christensen og Knud Pedersen ibidm: haver understaaet sig at fiske i
Schiern Aae vesten Schiern Broe, er de paa allereede fört Tingsvidne samme Persohner //438// jndstefnet for Dom til Skiern Bircketing, og Sagerne i Opsættelse til förstkommende dend 28de July, alt
som gifves hermed sligt höyædle og velbr: Hr Amtmand tienstl: til
kiende, om hand dertil vil lade noget svare.
Lundenis dend 14 July 1649 stoed underskrefvet Schultz
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Og fantes paaskreven: Dette er mig forskrefne dato foreviist, Hinrich Müller
Dernest fremlagde i een anden Kald Sæddel paa lige No 18, liudende saaledes:
[*32] Kongelig Mayt:s Regimentzskriver edle Seigneur Anders
//439// Hansen Rasch, formedelst Poul Pedersens Tienistekarl Jep
Christensen og Knud Pedersen af Tarm haver understaaet sig at
fiske i Schiern Aae og Birck, hvorpaa skrefven Tingsvidne, og samme Persohner er stefnet for Dom og Sagerne i Opsættelse til
Schiern Bircketing til fredagen d: 28de July förstkommende. Altsaa
lader sig underskrefne ædle Hr Regimentskriver sligt tilkiendegive, om hand dertil agter at lade noget svare.
Lundenis d: 14. July 1699, stod underskrefven Schultz. //440//
Som samme tvende Kaldssædler itzig self formelte her i dag, har
Rætten læst og paaskrevet, og derhos fremstod for Rætten Palle
Christensen i Schiernbye og Johannes Jensen i Old, som afhiemlede
ved Æd med opragte Fingre efter Loven, at de i dag 14ten Dage var
paa Wisselberg og der lovlig forkyndede nestforskrefne Kaldsedel
udi een af Hr Regimentskrivers Tienere, Rasmus Claussen, paahör,
og lefverede ham Copie deraf.
Paa hans kongel: Mayts: og Hr Regimentskriver Seigneur Anders
Hansen Rasch til Wisselberg hans Vegne, som //441// Ryttergodsetz Forsvar for Ræt, comparerede hans Tiener og Fuldmægtig
Monsieur Daniel Philip Rask, som for det förste tjenstl: begierede
af dend velædle Rættens Administrator, det alt, hvis som er jmod
de jndstæfnte denne Sag angaaende her ved Rætten kunde være
fört og passeret, maatte vorde oplæst. Jmidlertiid vil sig reservere,
hvis Prætentioner hand med Billighed jmod afhiemlede Kald og
Varsel med meere kand have, ogsaa jligemaade begierede fornefnte Niels Christensen paa Hr Forvalters Veigne, at samme dend
sagförte //442// Tingsvidners Jrettesettelse og Opstillelse maatte oplæses, hvilcket og alt af Tingbogen blef oplæst. Nock fremlagt een
Tingsvidne udstæd af Bölling Herretz Ting tiirsdagen dend 18de
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Julij sidst, angaaende hvorvitt Lönborggaards og Lundenis Fortorg
stödende paa Store Skiern Aae, som begge Sider sig strecker med
des videre Jndhold, som siden saa vit denne Sag angaaer skal
vorde jndfört, som her for Rætten blef læst og paaskreven.
Efter dessen Oplæsning giorde ermelte Monsieur Daniel Philip
Rasch fölgende Proposition, det hand med Forundring maae fornemme denne Sags Beskaffenhed, Hidkomst og Lovskikkelighed
//443// först i det Sagen er giort anhængig jmod Rytterbönderne i Tarm
for Vidnesbyrds Paahör og Dom at lide angaaende Fiskerje i Schærn Aae,
hvorudj de ere lodtagne og uanseet Rytterbonden Poul Pedersen ved
förste Kald og Varsels Afhiemling reserverede sig til hans kongel:
Mayts: allernaadigste Forordning af Dato dend 10de Augustj 1695
dends 23. Artic:,1 det Hr Regimentskriveren tillige med Bonden
skulle stefnes, saafremt Kaldet skulle være af nogen Verdj. Saa dog
alligevel saadan intet effectert //444// j Formodning dog at hafve
burdt heldst som en Sags Fundamente meest bestaar ved Vidnetz
Förelse at udföre og ej jmod dens Paahör, da Sagen er sat i dend
beste Tienlighed. For det andet formodende Kald og Varsel, som i
dag er afhiemlet, icke for gyldige i Retten vorder accepteret, saasom det icke er de Persohners rætte Værneting mens Øster-Nör
Herretzting, hvor de haver Boepæll og söger Dug og Disk i dessen
Herret, hvilcket det jngen Beviisligheder er fört, at de Jndstefnte
//445// Persohner entten haver fisket eller hvor meget mindre om
saa var skeed, at præjudicerede Lundenis Herlighed eller var jnden
Birkeskiel, paastaaer derfor stricte, at Kald og Varsel icke vorder
jmod Loven antagen til nogen Lovmaals Overgang paa de jndciterede og til Sagens desto meere Oplysning, og at Processen (dog
extentionerer jmod Jndstefningen forbeholden) kand ophæves, lod
ermeldte Monsieur Daniel Philip oplæse een kongelig allernaadigste
Confirmation, hvormed be- //446// viises med derudj jndförte Sandemændstog, at Tarm Byes Beboer haver Rættighed til Mittström. Ja, endogsaa reserverede hand sig til Lovens Pag. 804, Art: 42,2 hvorved
1
2

Se note 1 på side 166.
Se note 2 på side 146.

• 171 •

sligt paa dend Stæd deris gamle Fiskeris Brugelighed yder meere
bestyrcker.
Da i det Øfrige fremstod Poul Pedersen af Tarm og vedkiendte sig
dend Aae, som gaaer jmellum Tarm Marck og jmellum Tarm Holm
og Böllekiærmoese deres paa begge Sider ligger Eyendomsgrund,
hans kongel: Maytts: Eendeel tilhörende, som Goedsetz Beboere i
Fæste forundt.
Dernest lod Niels Christen- //447// sen oplæse kongel: Mayts:
Birckefriheds- og Fiskerjets Bref paa Skiern Bierckefriheds og Fiskeries Herlighed til Lundenis, daterit Söndagen Jnvocavit Ao 1532,1
herudj dag for Rætten læst og paaskrevet, som hand formeente at
være Beviiβ nock til, hvad Rættighed som til Fiskerjets Herlighed
til Lundenis kunde være saa og deraf klarlig kand sees, hvor vit
Birckerettighed sig stræcker. Monsieur Daniel Philip refererede sig
til sit forrige alleene denne Sinde saasom hans vidre Proposition
etc.
Saa resolverede Birckefogden, //448// at saasom til forne for nogle
Aar siden er udstæd Forbudsvidne paa utilbörlig Fiskerje i Skiern
Aae jmod kongel: Mayts: allernaadigste udgifne Skiöde og Birckebrevets Jndhold, tilmed fört Vidner paa Misbrug jmod samme Forbud med Fiskerjet, veedste hand icke at kunde eller burde at afslaae eller modkiende Hr Forvalters gifne Kald, men det som billig
ansees gyldig at være. Mens toeg Sagen veder i Opsettelse til i dag
14ten Dage, og Monsieur Daniel Philip Rasch forelagt, da at lade
fremkomme i Rætten, hvis Paastaaelse hand paa sin ædle //449//
Principals Vegne, de som jmod forbud2 have fisket jmod ommelte
Forbud skriftlig eller mundtlig kand have at fremlegge eller proponere.
Monsieur Daniel Philip Rasch var denne Opsættelse begierende
beskreven.
1
2

18. februar 1532.
Indskud over linien: ulovlig skal.
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Efter forskrevne Opsættelses lydelige Oplæβning for Rætten i dag
fremlagde ermelte Christen Hansen velædle Hr Forvalter Seig:
Christian Ulrich Schultz, hans skriftl: Besvarelse jmod Rasches i
dag 14ten Dage giorde Propositioner icke er af dend Vigtighed at
meritere vitlöftig Svar //450// dog ubekendt at betage contraior Opinion udj denne retmæssige Sags Hidkomst, Lovskikkelighed og
Beskaffenhed, hvorover bemelte Fuldmægtig sig forunder, da for
det 1te fremlegges Skiern Bierkes Fundatzbref Litr: A, som med
reene Ord siger, at ald Store Skiern Aae skal være til og under
Skiern Birck, som og paa samme Maader og Vilkor, som af Arrilds
Tiid været haver, af kongel: Mayt: allernaadigst er soldt og hans
kongelige Majts: allernaadigst gifne Lov siger, at udj hvilcken District noget Vold eller Ulov begaaes, til dends Tinge skal Sagen
//451// forfölges. Da nu Jep Christensen og Knud Pedersen af Tarm
haver fisket udj Skiern Aae jmod lovlig giorte Forbud efter Forbudsvidne Lit: B, som endnu staaer usvæcket, formeenes de at söges tiltalles og svare her til Schiern Bircketing.
Og det er Sagens Hidkomst for det andet, da Tingsvidne paa Jep
Christensen og Knud Pedersen dend 7de Juli nest afvigte blef fördt,
mötte Poul Pedersen, og efter Vidne fört og sluttet begierte at Hr
Regimentskriver maatte erfange Varsel, hvilcket og siden //452//
for Hovedtsagen er sked, ihvorvel det aldeelis intet giortes fornöden, thi her sages icke Poul Pedersen som Rytterbonden, mens
hans Tienestesvend Jep Christensen, og er samme Kald og Varsel
efter Begiering meere til Overflod end Fornödenhed, saaleedes er
Sagens Lovskadelighed.
For det 3die Sagens Beskaffenhed anlangende da formeenis, at hverken Tarm Indbyggere eller nogen andre aldeelis jngen Begæring
eller Rættighed at have at fiske udj Skiern Aae, langt mindre Harbore, Lax og Ørret Fiskerje, dend Herlighed af hans kongl: //453//
Maytt for nöyagtig Betaling er soldt til Lundenis og Lönborggaards Proprietarier, hver saa vit sin Fortog strecker eftersom hosfölgende Skiöde Litr: C og D, dog Jurisdiction ubetagne, og jngen
anden, hvem de og være kunde i ringeste Maade i bemelte Fiskerje
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er Lodtagen. Hvor vit Lundenis Rettighed sig strækker sees af anförte Birckebreff og Tingsvidne Lit: E, samt Siunsvinde Litr: F af
dends Aarsag, Velbr: Hr: Amptmand Möller og er jndkaldet om
hand vil //454// lade noget svare.
Belangende dend Markebref, de Tarminger paastaar, da mentionerede dend aldeelis jntet Aaefiskerjet eller noget som dertil kand
henhöre. Mens Lax og Ørret er en Kongens Regal og af hans kongel: May:t allernaadigst er soldt og afhændet udi Kiöb til Lundenis
for 15 Tönder Hartkorn anslagen.
At Poul Pedersen ellers vedkiender sig ved Skiern Aae, hvortil
hand jngen Rettighed haver, er meere hans Eenfoldighed end Nid//455// kiærhed at tilskrive. Thi ellers burde hand derfor at tiltales
og staae til Rette, som den der vil tileigne sig andres Goeds og
Eyendomb. Af forskrefne Omstændigheder og forrige Sagsgivelse
formeentes paa Jep Christensen og Knud Pedersen, som jmod Forbud udj Skiern Aae skal have fisket, een retsindig Dom. Og jngen
efterdags at understaae sig at fiske eller fiske lade udj bemelte
Skiern Aae enten oven eller neden Skiern Broe under et fuld Vold,
//456// mens Lundenis dertil i alle Maader at være berettiget, undtagen hvis bemelte Hr: Amtmand Müller til Lönborggaard efter
Skiödens og Lovens Anledning enten udj egen Overværelse eller
ved hans egne Folck kunde lade fiske, og det per Quota efter
Siunsmændes Jndhold, og jngen Forlaan deraf at giöre, var saa
skiödeslös Dom begierendes.
Dend udj forjndförte Besvarelse bemelte Documenter er lydende
som fölger:

Skjern Birkefrihedsbrev 1532 læst på Øster-Nørre Herredsting 1700
[Dokumentet gengives som nr. *26 på side 159 f] //461//
Dend fremlagde Forbudsvidne Lit: B var i sin Jndhold blant andet
meldende saaleedes:

• 174 •

Tingsvidne 1694 læst på Øster-Nørre Herredsting 1700
[*33] Dernest fremkom for Rætten Jens Reinholdtsen i Old og Peder Nielsen i Skiern Bye, som efter Anckens Foreliggelse vandt
med opragte Fingre efter Loven, at de i dag 14ten Dage var j Tarm
paa hver Mands //462// Boepæl, og der paa Hr Forvalter Seigneur
Christian Ulrich Schultz, hans höyædle og velbr: Principals og
hans Vegne, lovligen advaret og forböd alle og eenhver udj Tarm
Bye beboende, at jngen, i hvo de er eller være kunde, maae understaae sig at fiske eller fiske lade udj ald Schiern Aae enten paa
nör eller synder Siide, Natt eller Dag, under et fuld Vold, saasom
bemeltte Fiskerje af hans kongl: Mayts til hans velbr: //463// Principal er soldt og afhændet. Og til Slutning meldes som fölger:
Og effter foregaaende og jndförte lovlig Kald og Varsel veedste
Fogden icke forsvarligen at kunde nægte joe forhen giorte Forbud
ved Tingsvidne at udstædde, efterdj jntet for hannem udj Rette ligges, som de af Hr: Forvalter producerede Documenter og Adkomster kunde være til Sveckelse.
Derefter Hr Forvalter endnu som för var Tingsvidne begierende,
som //464// samme Forbudsvidne i sig self videre og vitlöftigere
med derudj jndförte nu her forjndförte Birckefundatz og andre Adkomster med videre i sig self formelte. Samme Forbud udstæd her
af Tinget dend 22de Junij Aar 1694.
Den fremlagde Skiöde Lit: C af hans Kongel: May:ts Höyloflig Jhukommelse Kong Friderich dend Tredje til daværende Lundenis
Eyer allernaadigst udgjvet paa Lundenis med ald des Tilliggende
daterit Kiöben- //465// hafn dend 17 April 1661. Meldt blant andet,
vores Laxefiskende udj fornefnte Læhn, hvoraf os tilforn pleyer at
giöres aarlig Regnskab etc., med videre samme Skiödes vitlöftige
Jndhold.
Dend fremlagde Skiöde Lit: D af allerhöystbemelte hans kongel:
May:ts höyloflig Jhukommelse allernaadigst til Hinrich Müller til
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Steensballegaard etc: udgivet af dato d: 14de Junij 1664, meldende
jblant andet saaleedes:

Skøde på Lønborggård 1664 læst på Øster-Nørre Herredsting 1700
[*34] Og som Lönborggaard tilforn haver svaret under //466// Lundenis Amt, og vj os Lönborggaards Fiskerje vel forbemelte Lundenis Amt
tilforn naadigst self haver tilholdet. Da som vj Lundenis jligemaade haver
ladet udlægge, skal nu herefter Fiskerjet fölge eenhver Eyermand, saa vit
eenhvers Gaard og Goedses Grund og Fortog sig strecker, ald Striid og
Tvistighed i saa Maader at forekomme etc.
Det ommelte Tingsvidne Lit: E udstæd her af Rætten Aar 1694 fredagen //467// dend 22de Junij lydendes blant andet saaleedes:

Tingsvidne fra Øster-Nørre Herredsting 1694 læst på samme 1700
[*35] Dernest fremstod for Rætten Vidnespersohner nemlig Houle
Christensen1 i Bölling og David Nielsen i Aanum, som vandt efter
Æedens Foreleggelse med opragte Fingere efter Loven, at de i
Gaaer, som var Torsdag, var de hos Rasmus Nielsen i Skiern Bye
og Knud Fisker i Aanum, som for Alderdom og Sengeliggendes
Skröbeligheds Skyld icke kunde komme til Ting, da //468// vidnet
for dem med opragte Fingre og corporlig Æed efter Loven först
Rasmus Nielsen, at Anno 1651 og nogle Aar derefter, mens hand
tiendte paa Lundenis, da hafde Lundenis Fiskeret til vester Lönborg Kircke, og udj samme Aaringer jmedens hand tiendte paa
Lundenis, blef giort nogle Gange Forbud, at Jngen paa Aaestæderne saavit som meldt er maatte fiske, og een og anden Gang treffede, af Lundenis Tienere de Tarminger ved Skiern Aae vesten
Skiern Bro om Nattetiide, maatte saa de Tarminger //469// talle
Minde derfor paa Lundenis, mens dend Tiid Christen Nielsen var
Skriver paa Lundenis, da skiöd hand Hans Christensen Smed i
Tarm udj hands Been ved Skiern Aae vesten Broen for ulovlig Fiskerje.
1

I margen tilføjet: conf. 368.
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Knud Fisker i Aanum vandt ligeleedes ved lige samme Æed, at udj
60 Aar mindes hand, at Lundenis hafde fisket i Skiern Aae fra
Lundenis og jndtil Stauning Fiord uden tre Pötter kaldes Ørretpötter, som er ved Stafning Fiord, og hand mens hand var Fisker
paa Lundenis hafde været med //470// nogle Gange at tage Garn
fra Lönborgfolck ved Schiern Aae saavelsom og saa fra de Tarminger om Nattetiider vesten Schiern Broe. Jligemaade var hand med
dend Tiid, Christen Nielsen da tiendte paa Lundenis for Skriver
sköd Hans Christensen Smed af Tarm udj hans Been ved Skiern
Aae vesten Skiern Broe for ulovlig Fiskerje.
Nock fremkom for Rætten Peder Andersen Fisker paa Lundenis,
som jligemaade vandt efter Æedens Foreliggelse med opragte
Fingre efter Hr Forvalters Tilspörgelse, at hand kunde mindes udj
40 Aar, og var Fisker her paa Lundenis udj forrige kongelige Amtmands Hr Hinrich Walchendorffs Tiid saavelsom udj salig velbr:
Hr Erich Kraghs Tiid, og siden et Aar udj de Herrer von Uffelner
deris Tiid, og da jmidlertiid fiskede hand her paa begge Siider udj
Schiern Aae, og at hand nogle Gange haver været med at tage
Garn fra dem, som fiskede i Skiern Aae af de Tarminger i Tarm
Holm.
Endnu fremkom for Rætten Jver Jespersen i Aanum, som jligemaade vandt efter Æedes Foreliggelse med opragte Fingre efter //472//
Loven, at det sidste Aar udj salig Peter Ritzes Tiid saavelsom udj
Henning Walchendorffs Tiid og udj ligemaade udj Hr Erick
Kraghs Tiid, da var hand Tiid efter anden med Lundenis Fisker og
fiskede udj Skiern Aae fra Lundenis og jndtil Kyfling Færge, og er
hannem beveedst, at nogle Gange blef tagen Garn fra de Tarminger og Lönborg Folck, som fisket j Skiern Aae om Nattetiide.
Og hand var nogle Gange med efter Befaling at vogte efter dem,
som fiskede i Aaen, og naar de fornam nogen, da flyede de for
dennem, som //473// samme Tingsvidne io sig self formelte.
Det fremlagde Siunsvidne Lit: F udstæd af Bölling Herretz Ting jndeværende Aar 1699 dend 18de July sidstforleden, jmod höyædle
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og velbr: Hr Candseljraad og Amtmand Hinrich Müller til Lönborggaard forhvervet, melder blant andet, de tolf uvillige og af
Rætten paa Bölling Herretz Ting udnefnte Siuns- og Grandskningsmænd blant andet for Rætten haver vundet saaleedes:

Tingsvidne af Bølling Herredsting 1699 læst på Øster-Nørre
Herredsting 1700
[*36] Og kand vj deraf grandske //474// og erfahre, Lundenis at
være störste Lodseyere udj Schiern Aae fra Schiern Broe paa nör
Siden vester paa til Kyfling Holm og lige saa fra Kyfling Enge paa
synder Side langs opad Aaen, øster paa til Röyensig Munde, hvor
siden Lundenis Houfenge vedtager, og ald det Engmaal paa dend
nöre Siide siönes efter Birckebrevet at være udj Skiern Birck, og
Lönborggaards Eyere efter Udviisning jngen Enge eller Eyendom
at have paa nör Siden fra Skiern Broe og til Hiortholm Beck, som er
dend störste Engmaal, som //475// stöder paa Schiærn Aae, saa alle
disse udviiste Enge strecker sig til Store Skiern Aae. Og jngen anden Lodseyere haver en Foed Jord imellum disse Enge og Aaen, og
siunes os, at fra Tarm Holm jndtil Staufning Fiord vester paa med
Aaen at være ungefær een half Miils Vey, saa at Lax og Ørreter,
som skal op med Aaen, först skal gaae Lönborggaards Fiskerje
Fortog og Garn forbj, förend Lundenis noget deraf kand bekomme.
Og at det kand være Lundenis Lax og Ørreter Fiskende til störste
Hinder, om nogen //476// paa anviste Stæder maatte fiske til fælles
etc. som samme Siunsvidne i sig self vidner og vitlöftig formelte
her for Rætten tillige med alle för specificerede fremlagde Documenter læst og paaskreven.
Paa kongel: May:ts Rytterbönder i Tarm Bye boende deris Vegne,
som denne Sag vedkommer, efter Stefnemaal for Rætten comparerede ædle Hr Regimentsskriver Rasches Fuldmægtig Monsieur Daniel Philip Rasch. Og for det 1te reserverede sig til hvis som hand i
Dag 14ten Dage her for Rætten haver //477// proponerit. Og dernest
tilspurdte edle Hr Forvalter Schultzis Fuldmægtig monsieur Christen Hansen, hvor vit Lundenis Fiskeherlighed sig udi Schiern Aae
til vester skulle stræcke? Dertil Christen Hansen svarede, at hand
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med Forundring maae höre monsieur Daniel Philip Rasches Spörsmaal, saasom hand formoder, at hand nocksom af fremlagde Documenter, Adkomster og andre lovlige Beviiser nocksom sligt
haver kundet hört og eragtet, hvorvit Lundenis Herlighed udj Fiskerjet udj ald Schiern Aae er berettiget og sig strecker. // 478//
Daniel Philip Rasch gick det alt forbj at besvare, thi hand veedste
vel, at Lundenis hafde Herlighed med Fiskerje udj Schiern Aae, men
alleene begierede Christen Hansen ville svare directe, hvorvit des Herlighed sig eendehls streckede og det til en viβ Stæd.
Christen Hansen til Overflod til slig unöttig Spörsmaal svarede,
det aldeelis sees unödvendig hertil noget mundtlig at svare, saasom hand haver klare beviislige Adkomster nock fremlagt, Lundenis icke alleeneste haver Rettighed med Fiskerje udj Skiern Aae,
mens og Laxefiskende udj heele Lundenis Amt med mindre Monsieur Daniel //479// Philip maatte eller ville være uagtsom, saa kunde hand sig nock finde.
For det 3die tilspurdte Fuldmægtigen Christen Hansen, om der jngen var lodtagen udj Skiern Aae, men alleene Lundenis skulle tilhöre? Dertil Christen Hansen svarede, at Monsieur Daniel Philip
bör at beviise, at nogen er lodtagen udj Fiskerjet, Lax og Ørret angaaende, udj ald Skiern Aae til Stauning Fiord andre endsom Lundenis og Lönborggaards Proprietarier, eenhver efter sin pro Quota.
Daniel Philip begierede, at Christen Hansen ville //480// melde, om
nogen vis Skiell jmellem Lundenis Eyere og Lönborggaards Proprietarius
udj Schiern Aae angaaende deris Fiskerjes Rettigheds Destancer er sat og
findes, og hvor?
Christen Hansen tilspurdte Daniel Philip, om hand var velbaarne
Hr Amtmand Müllers Fuldmægtig, eller om hand hafde noget paa
hans Vegne at svare eller prætendere, for Resten saa fornemmer
hand og formelder, at saasom velbemelte Monsieur Daniel Philip
Rasch icke noget skriftlig fremlegger eller fremviiser, da uden
//481// nogen videre slig ufornöden mundtlig Protestation og
Spörsmaal een rætmæssig Dom efter Irættesættelsen paa de jnd-
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stefnede Persohner af dend rætsindige Dommer maatte vorde udstæd.
Daniel Philip sig herpaa erklærede, at det er forunderligt, Christen
Hansen giörer Qvæstion til hannem, om hand er velbr: Hr Amtmand Müllers Fuldmægtig, saa kunde hand vel ved Daniel Philip
Anstillelse her i Rætten have fornummet, det hand icke er, mens
alleene har eragtet nödig til Sagens Opkommelse //482// at giöre
Spörsmaal om Skiæll jmellum Hr Amtmand Müller og Hr Forvalter paa Lundenis, saasom hand her til Bircketinget jmod Rytterbönderne af Tarm haver giort denne Sag anhængig for Volds Forövelse, som hand fornemmer udj hans Fiskerje Herlighed at være
præjudiceret, og for nogen Tid siden skulle være foregaaet, som
dog aldrig formodes at skal være beviist eller herefter kand gotgiöres, men at Daniel Philip iske er fremkommen med nogen forfattede Jndlæg til Böndernes Forsvar er Aarsag, det hand icke
Tingsvidner, som paa //483// de Jndstefnede er vorden fört tillige
med i Dag 14ten Dage ved Opsættelse gick beskreven har kundet
her af Rætten formaaet efter Poul Pedersens Beretning, som derom
haver giort Anfordring, saa alligevel maae Daniel Philip efter dessen Omstændighed med Oplæsning af Acten lade sig informere og
betiene til mundtlig Svars gifvelse, som hand med Beviis agter at
betyde og gotgiöre. Og desforjneden æskede svar af Fuldmægtigen
Christen Hansen, om hand paa sin Principals Vegne //484// ville
vedkiende sig fuld ensom Rettighed udj Borris Aae, som ligger
synden Hiortholms Aae og gaaer jgiennem Tarm Ensommark kaldet paa de Stæder, Tarm Holm paa den nör Side, og Balle Kiær paa
dend synder Side, hvorom begierede Svar.
Hertil Christen Hansen svarede, at hand med klare Documenter
beviiser om Store Schiern Aae, som gaaer fra Lundenis og længere
indtil Stafning Fiord, som klarlig beviises og sees, at ald Fiskerjet
udj ald Aaen hör til Lundenis og Lönborggaard uden for Skiern
Broe, og derudj jngen andre er lodtagne, som nocksom til denne
Sag er beviist. //485//
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Daniel Philip svarede, at jhvorvel stricte Spörsmaal blef givet, er
icke endnu udförlig bleven svaret, uanseet saa fornemmes icke er beviist og gotgiort, at Lundenis Eyere og Lönborggaards Proprietarius at
have ald Fiskerje udj Schiern Aae, som i forrige tider haver kaldest Hiortholm Aae, hvorudj endnu aldrig er fremlagt eller produceret noget Beviis,
hvorved hans May:ts allernaadigst og under Proprietarier til Tarm Bye
haver i saa Maader med Fiskerje for Goedsetz Grund afhændet og //486//
bortsoldt til Lundenis. Saa formeente og vedkiendte Poul Pedersen paa
egne og Tarm Beboeres Veigne frj Rettighed at have udj fornefnte Borres
Aae, hvor noget af deris Fæste Eyendoms Grund ligger paa begge Sider
foruden Eyendoms Rettighed med Lodtagelse for paastödende Grund til
Mitströmmen udj Skiern Aae. Og til dend Ende fremlagde kongel: allernaadigste udgifne Befalings Bref af Anno 1537 Fredagen för Söndagen
Judicia, hvormed hand formeente at beviise, at der //487// er mueligt 2de
Aaer, og saaleedes kaldet, mens som samme Document befindes gammel
og af Möll fortæret paa een Deel Stæder, hvor dends Meening skulle hafves, kunde Birckefogden dend icke for gyldig udj Rætten acceptere. Der
foruden resolverede Fogden at besvare Monsieur Daniel Philip foregivende:
Saasom Beskyldning jmod Rætten at Poul Pedersen skulle være
nægtet beskreven, hvis som her i dag 14ten Dage i denne Sag passerede, da som Daniel Philip begier absolut beskreven, alt //488//
hvis da passeret, uanseet at den udjnden passeret een Interlocutorie Dom, som Fogden ey torde understaae sig mod kongel: allernaadigste Forbud og Befaling sub Dato 17. May Ao 16901 at udstæde, mens dersom Monsiuer Daniel alleene hafde begieret Tingsvidnet, som i Sagen er passeret, beskreven, skulle dend vel hannem have bleven tilstillet, og endnu er at bekomme om begieres.
Dernest producerede ermelte Daniel Philip et kongel: allernaadigst
Confirmation paa et Sandemandstog sub //489// Dato 1537 die Laurenti,2 hvormed hand formeente at bevise Tarm Byes Beboere at have RetForordning om Afskeders og Interlocutoriers
Indstevning, 17. maj 1690.
2 10. august.
1

• 181 •

tighed til Lodtagelse i Aaen i Hiortholm Vad og der foruden til Synder at
legge Tarmholm og Balle Kiær, hvor jgiennem löber Bores Aae, hvilcken
allernaadigste kongel: Confirmation, er meldende Ord fra Ord,
som fölger:

Åbent brev fra Christian III 1537 læst på Øster-Nørre Herredsting
1700
[Dokumentet gengives som nr. *25 på side 156 ff]
Item fremlagt et Forbudsvinde af Øster-Nör Herretzting udstæd 1691
dend 17de Augustj, hvorved beviises Tarm Byes Beboere deris Rettighed i
saa maade ey ved dend af Hr: Forvalter erhværfvede Forbud //494// at
være betagen eller præjudiceret i nogen Maader, hvilcke Forbudsvidner findes alt sammen forhen udj dend förste Opsættelse
jndfört.
Endelig fremlagt bemelte Daniel Philip hans Principals som Ryttergoedsetz Forsvar hans skriftlige underskrefne Tilladelse, det Rytter Bönderne i
Tarm efter Loven og deris ældgamle Documenters Formelding Rettighed
maae fiske udj Skiern Aae til Mitström, og var meldende Ord fra Ord,
som fölger:

Regimentsskriverens tilladelse til rytterbøndernes fiskeri 1697 læst
på Øster-Nørre Herredsting 1700
[*37] Saasom særdelis een Del Rytterbönder boende i Tarm i Egvad Sogn
udj seeneste //495// holdne Session i Riibe dend 22 Aprilij 1696 klageligen for de höyædle og velbr: Sessionscommitterede androg, hvorleedes af
Forvalteren paa Lundenis Seigneur Schultz blef ved Forbud formeent deris ældgamle af Arilds Tiid tilliggende Gaarders Fiskerje i Schiern Aae,
efter at de forhen in Anno 1691 var falden i Proces med bemelte Seigneur
Schultz, og da udj Rætten produceret hvis Beviis de til samme Rettighed
hafde, nemblig et Sandemandsbreff, som var confirmeret ved Höyeste
Rættes Dom Ao 1537, //496// hvorefter Herretzfogdens Dom grundes og
Bönderne deris fællis Fiskerje i bemelte Aae tilkiendtes. Da som sligt Böndernis nödtrængendes Forurettelse til det kongelige Generalcommissariat
straxen derefter blef remitteret, vidner de höybiudende Herrers Betenck-
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ning derom at jndhente, hvis Approbation og Resolution af dend 12te Juny
1696 samt af 23 hujus saaleedes paafölger. Det Bönderne alvorlig jmod
sligt Forvaltning giörende Formeening skulle tages i Mantion, saa at jntet jmod kongelige May:ts allernaad:te Lov og Forordninger fra //497//
Böndernis tilliggende Gaarders Herlighed og Rettigheder bliver forvendt
med meere des udförligere formelder. Altsaa vil jeg nu hermed af forbemelte Aarsager som hans kongelig May:ts Ryttergoedses Forsvar lade
Rytterbönderne i bemelte Tarm boende ovenmelte notificere og derved
giöre kundbarlig Tilladelse, det de som hidjndtil af Arrilds Tid haver
brugt Fiskerje i bemelte Skiern Aae. Maae og det nu tilstundende Foraar
fiske saavelsom efterdag //498// sig fremdeelis tilholde heldst fordj Lovens
5te Bog 10. Capit: 42 Art: Pag: 8041 det dennem klarligen tilholder, tilmed
at saasom Seigneur Schultz icke endnu til Dato har villet behaget at paatale dend faldne Dom i Sagen Ao 1691, mens endnu ved sin fulde Kraft i
alle Maader staaer usvecket, hvorfor jndbemelte kongelige May:ts Rytterbönder i Tarm Sogn deris Fiskerje i bemelte Aae paa de Stæder, hvor de af
Arrjlds Tiid sögt og brugt haver, være sig med Vodedræt, //499// Hammersætte og deslige Fiskefange Redskaber saavit Loven dem i saa Maader
tillader. Og i Fald bemelte Seigneur Schultz skulle tentere noget jmod
Dommen, haver de mig det straxen at tilkiendegive til min nærmere Efterretning, saa at jeg saadant paa behörige Stæder kand jndberette, dette
dennem saaledes som meldt er til Efterretning meddelt, Visselberg dend
8de Januarij Anno 1697, stod underskrefvet H:H: Rasch. //500//
Som saaleedes i sig self formeldt i dag for Rætten læst og paaskreven.
Hvorefter Daniel Philip satte i Rætte, saaleedes som edle Seigneur
Schultz har i Rætte indciteret de benefnte Rytterbönder i Tarm for ulovlig
Fiskerje, og hand icke har beviist og gotgiort, hvor de tvende Persohner
haver fisket, eller hvor mindre har kundet afvinde, at de Persohner, som
jndstefnet er, haver været jnden Birckeskiellet, og Lundenis berettigede
Fiskeherlighed //501// fornærmet, mens alleene kommen til dennem ved
Schiern Aae i Tarmholm og Ballekiær og aldrig befandt de fiskede eller
hafde fisket Lundenis Grunds Rættighed til Skade eller Forklejnelse, mens
1
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i det Stæd ej andre Stæder hafde fisket end paa deres eget Grund i Tarmholm og Ballekiær udj det Vand, som derjgiennem löber, og uanseet Hr
Forvalter saa hart sig stötter forhen, som endnu ved hans allernaadigste
//502// kongelige Skiöde, som hand i hænde haver, det Lundenis Eyere
Rettighed med Fiskerje i Skiern Aae bör at have, saa formodes i Dag derved ej skal befindes hans kongel: May:t allernaadigst at have bortsoldt og
afhændet til Lundenis dend Fiskerettighed, som hand for hans Deels
Grund i Tarm Bye kand have udj ermelte Schiærn Aae, som ligger norden
for Tarmholm, hvilcket udförligen af velbemelte Hr Amtmand Müllers i
dag oplæste Skiöde kand fornemmis, //503// i det Lundenis og Lönborggaards Proprietarier haver Rettighed for deres eget og Godsetz Grund, og
ej derved kand erfahres de andre Proprietarier deris Rettighed for deris
Grund at være betagen, som og yderligere af i Rette lagde Eendeelsdocumenter kand fornemmis, jdet udtryckeligen melder og udviiser Marckeskiell og Eyendoms Rettighed til Mitström i Skiern Aae, hvilcket og
//504// Loven ved Pag: 804 Art: 421 fuldkommenligen confirmerer, ja
endog erviises efter sligt Beskaffenhed Böndernes Forsvarshiemmel og
Tilladelse Sæddel, hvorefter de dennem haver rættet. Og ey efter nogen
Egensindighed foröver andet end som lovligt eragtes kand, dessen Aarsag
og særlig Fuldmægtiger ej i dag har kiendt sig for nogen Fuldkommenhed,
Eendeelrettighed paa Hr Forvalters Veigne at //505// hafve udj Tarmholm
og Ballekiær, formoder hand og kraftigst paastaaer de jndstefnte ey alleene
bliver frjkiendt og Rytter Bönderne deris ældgamle Fiskeriets Brugelighed
til Mitströmmen og derovre, hvor deres jordfaste Grunde paa begge Sider
findes, herefter at tilhöre, mens endog ædle Hr Forvalter for saadan
unödig Processes Förelse til at udmatte ved Omkostning, Tidsforsömmelse //506// og deslige, bemelte hans kongel: May:ts Rytterbönder at vorde tilfunden en billig Bekostningserstatning, hvorpaa
Daniel Philip var een rætmæssig og forsvarlig Dom begierendes.
Og til dend Ende lod oplæse hans kongelig May:ts Befalling af
dend 24 Dec: 1697 vidimeret under velbr: Hr Justitzraad og Cancellieraad samt Præsident i Riibe Mathias Worm hans Haand, hvorudi allernaadigst anbefales //507// det ustemplede Papir i hans
May:ts Tienniste for eller jmod Rytterbönderne til Hiem- og Landsting, j hvis Sager deraf kand entstaae, skal bruges, og Rættens Be1
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tienter uden nogen Betaling give beskreven, som hand begierede,
maatte læses og paaskrives.
Christen Hansen meente Monsieur Daniel Philip icke at være ræt
jnstrueret langt mindre Aastæderne bekiendt, idet at hand Hiortholm Aae, som er en liden Grob eller Beck //508// jmellum Engene
nör paa, ville have til Store Skiern Aae, hvilcken löber jgiennem
Ballens Kiær og Tarm Holm vester ud Stauning Fiord efter gammel
Adkomster sidst forhværvede Tings- og Siunsvidne snart hvert
Menniske i Lundenis Amt videndes, saa og Poul Pedersens egen
vedgaaelse her for Rætten dend 7de July nest afvigte. Tilmed jngen
Menniske nu skal leve, som af Börneaae eller Vandlöb skal vide af
at sige, mens ickun er //509// optænkcte Udflugter Sagen at forvilde, om det hannem kunde geraade. Ligeleedes haver Monsieur
Daniel Philip icke grandgiveligen agtet velbr: Hr Amtmand Müllers Skiöde, som ickuns alleeniste angaaer Lundenis og Lönborggaards Proprietarier, enhver af dem at maae fiske saa vit deres
Gaard og Jords Grund og Fortog paa hver side af Aaen sig strecker. Og icke alleeniste som hand meener for deres Grund, som
Monsieur Daniel det //510// vil mentionere. Saa til Slutning skal udj
Tarm Marckebref, hvor Contreparten mest paastaaer icke findes et
Ord om Fiskerjet, mens alleeniste Marckeskiæll angaaende, som
udj Forbudsvidnet Ord fra andet er jndfört. For Resten reserverede
sig til udj Rætten producerede Documenter og forrige j Rættesættelse var saa skadeslös Dom begierendes.
Fogden tog Sagen til Doms og i Betenckning til i Dag 8te Dage, da
Zententzen for //511// Rætten lydeligen skal blive afsagt, om Parterne at paahöre, behager at möde.
Og nu i Dag blef Zententzen lydelig i Rætten afsagt og oplæst saaleedes:
Med fleere Ord og Tale Parterne dem om jmellum faldt da efter
Tiltalle og Giensvar og denne Sags forberörte Beskaffenhed, og
som for mig i Rette ligges Schiern Birckes Fundatzbreff, som blant
andet udtröckeligen melder, at ald Store Schiern Aae og Fiskerjet
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ud til Stauning Fiord er udj Schiern Birckes District begrebet, og
hvis //5141// her af Tinget forbemelte Dato udstæd tilforn nogle
Gange at være giort Forbud derpaa, og at nogle af Tarm er paatreffet ved Skiern Aae vesten Skiern Broe om Nattetiide, som maatte
tale Minde der for paa Lundenis, hafde fisket i Schiern Aae fra
Lundenis og til vesten Lönborg Kirke og jndtil Stauning Fiord
uden 3 Pötter, som kaldes Ørretpötter, som samme Vinde vidner
og vitlöftig i sig self udviiser, og dog beviises med Tingsvidnet her
af Tinget udstæd dend 7de July nestafvigte, det Jep Christensen og
Knud Pedersen //515// af Tarm haver understaaet dem jmod samme sidste giorte lovlige Forbud at lade dem finde ved Skiern Aae
jmellum Ballekiær og Tarmholm efter Tingsvidnet og derudj jndförte Poul Pedersens egen Vedgaaelses Formelding om Nattetiide
med Vaad, Fiskegarn og nyelig opdragen Fisk, hvoraf lætteligen
kand eragtes, at de jmod samme Forbud skulle have fisket i Skiern
Aae. Dog efterdj Vidnet ej udförlig siger eller melder, at de saae de
fiskede udj Aaen, og paa hvad Stæd, sees ej //516// forsvarligt at
kiende fornefnte Jep Christensen og Knud Pedersen denne Gang til nogen
Voldsböder eller anden Straf videre end som de bör at betale denne Sags
foraarsagede Omkostning til velbemelte Hr Forvalter Seigneur Schultz
paa sin velbaarne Principals Vegne med fire Rixd:ler jnden sex Uggers
Forlöb efter denne Doms Dato i det seeniste under videre Straf efter Loven. Mens saafremt meerfornefnte Jep Christensen og Knud Pedersen
eller andre, hvo det være kand, skulle //517// efterdags videre fordriste
dem at fiske udj Store Skiern Aae Natt eller Dag jmod forommelte
giorte Forbud, jmedens det staaer usvecket, og de enten paa Stædet
kand antræffes med fersk Gerning, eller og det dennem lovligen
kand overbeviises, da at böde og lide derfor efter Lovens og Forbuds Formelding, som de derjmod Loven foragter, lovlig giorte
Forbud, höyædle og velbr: Hr Cancelljeraad og Amtmand Hinrich
Müller til Lönborggaard og hans egne Folck //518// undtagen, saasom hans velbr: efter kongel: allernaadigste Skiödes Formelding, er
alleene med Lundenis Eyere lodtagen udj Fiskerjet i Skiern Aae,
saa vit hans Gaards og Goedsetz Grund og Fortog sig strekker efter
Ved en fejl er p. 512-13 blevet sprunget over ved
pagineringen. Teksten svarer til manuskript B p. 306
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allerhöyst bemelte Skiödes og fremlagde Siuns- og Grandsknings
Formelding, dog jngen for Laan eller Leye deraf til anden at giöre
jmod Loven. Hvad sig angaaer de 2 Sandemænds Bref, som paa
Rytterböndernes Vegne i Tarm fremlegges, sees icke at kand
ansees for at være Dommen til nogen Beviis til at partici- //519//
pere udj Fiskerjet udj Skiern Aae, saasom dend alleene melder om
Marckeskiæll og ej om nogen Fiskerje. Hvorfor ædle Hr Regimentzskriver Seigneur Raschs skriftlige Tilstaaelse eller hans Fuldmægtiges Protestation paa fornefnte Rytterbönders Vegne om fællig at fiske udj Skiern Aae ey kand bjfaldes, saasom jeg ej rettere
kand see eller forstaae, end som det joe directe strider jmod de
fremlagde kongl: allernaadigst udgifne Skiöder til Lundenis og
Lönborg- //520// gaards Eyere, og de alleene derved at være berettiget til Fiskerjet i Schiern Aae hver pro Quoto efter Skiödes og
Siuns Formelding, og ej nogen anden i hvo det og være kand. Detz
til ydermeere Bekræftelse under mit Zignet og egen Haand datum
Schiern Bircketing dend 18de Augustij 1699 stod undersk:t L:S:
Christian Knudsen Eghz.
Som samme Dom og derudj jndförte Documenter Ord fra anden
jndholdte, som for Rætten blef læst og paaskreven. //521// Hvor
efter Christen Hansen endnu ydermeere producerede een Attest
fra det kongelige Rentecammer paa een Hr Forvalters jndgifne
Supplique formeldende saaleedes:

Attest fra Rentekammeret 1700 læst på Øster-Nørre Herredsting
1700
[*38] Höyædle og velbaarne, velædle og velbyrdige, höygunstige
Herre!
Saasom hans kongel: May:t höyloflig Ihukommelse Konning Friderich dend 3de allernaadigst jmod reede Betaling Ao 1661 haver soldt
og afhændet Lundenis med Tilliggende Goeds og Herlighed saa og
Laxefiskende //522// udj Lundenis Amt til de von Uffeln og deris
Arfvinger, men som befindes nogle Bönder i Tarm Bye at fordriste
sig min velbr: Principal udj samme Laxefiskende i Skiern Aae (som
er dend eeniste Laxefiskende udj Lundenis Amt) at giöre Jndpaβ
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under Prætext, at de haver nogle faae Stöcker Enge, som stöder paa
ommelte Aae, og de formeener derfor at have Rettighed udj Fiskerjet, som dog alleeniste til de von Uffeln og deris Arfvinger soldt
er, hvorudover er reyset Process, da som jeg formeener og er i
Tancke samme Laxefiskende //523// j Kiöb udj Hartkorn anslagen,
hvorom Efterretning behöves til Sagens Oplysning, altsaa formodes og allerydmygst ombedes, de höygunstige Herrer gunstligen
ville behage at give Ordre til dem, som Cammerarchivet er betroet,
at meddehle Extract og Attest her paateignet, hvor mange Tönder
Hartkorn samme Fiskerje udj Lundenis Amt er anslagen, og hvor höyt
hver Tönde Hartkorn udj Penge er bereignet for, hvormed Process og
Vitlöftighed kunde forekommes, forblivendes de höyædle og velbaarne
//524// velædle og velbyrdige Herrer allerydmygste troehörsomste
Tiener, C: Schultz, Lundenis dend 29 July 1700.
Indbemelte begierte Beskaffenhed haver kongel: May:ts Renteskriver Johan Nielsen tillige med Cammeradvocaten Nicolas Friesse
udj Skiödbögerne at eftersee, og hvorleedes det befindes, under
eders Hænder Reqvirenten til Rettens Befordring til Boeligen at
meddele, Rentekammeret dend 8de May Ao 1700.
K. Thott, Æ. G. V. Breitenau, H. Rosenkrantz, H. Klothacken, Leth.
Til foreskrevne deris Excellen:, Excellence og höybydende Herrers
//525// Ordre ydmygeligst at efterleve, haver attesteret Skiödebogen Lt: K, og derudj pag: 60 befunden hans kongel: May:ts salig og
höylofligste Jhukommelse Kong Friderick dend Tredies Skiöde paa
Lundenis Slot og Gaard samt til- og underliggende Goeds og Tienner af Dato 17 Aprilij Ao 1661 udgifven til Peter von Uffeln samt
Dominicus og Johan von Uffeln deres Arfvinger, udj hvilcket Skiöde Laxefiskerjet udj bemelte Lundenis Amt jligemaade er bortskiödt //526// og findes Ordren derom Pagina 106 saaledes jndfört:

Uddrag af kronens skødeprotokol læst på Øster-Nørre Herredsting
1700
[*39] Item vores Laxefischende udj Lundenis Lehn, hvoraf os tilforn pleyer at giöres aarlig Regnskab, anslagen 15 tdr 2 skp 1 alb:
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Hartkorn, Tönden Hartkorn bereignet 50 Rd:r, hvor da samme
Skiöde Pag: 108 saaleedes er sluttet: Forbydendes alle og eenhver
fornefnte Peter von Uffeln samt Dominicus og Johan von Uffeln
deris Arfvinger og Efterkommere herjmod efter som foreskrevet
staaer at hindre eller udj nogen Maader Forfang at giöre, under vor
//527// Hyldest og Naade. Givet paa vort kongelige Residentz udj
Kiöbenhafn dend 17de Aprilij Ao 1661 under vort Zignet Friderich.
Hvilcket saaleedes udj kongel: May:ts Rentecammer dend 8de May
Ao 1700 ret er efterset og extraheret, attesteres hermed af J. Nielsen,
N. Friese.
Og var Christen Hansen paa Hr Forvalters Vegne efter alt, som i
dag passeret og jndfört, Gienparttingsvidne begierende beskrevet.
//528// Monsieur Daniel Philip paa Seigneur Christen Hansens Producering hans givne Relationer om Tarm Byemænds Vedkiendelse
erklærede sig, at Mændene self her for Rætten samme deris Vedkiendelse Ord fra Ord angaf, og alleeniste efter Begiering af Daniel
Philip ladet jndföre, hvad Documenterne er anlangende, som
siönes gandske unödig her i Rætten at have vorden produceret
Anseende jngen Jndstefing for Dom var giort. Eragter derfor //529//
unödig noget dertil at svare, saasom Daniel Philip til fornöden
efter lovlig Medfart og Proces paa vedbörlige Stæder ej at være af
eller beholde dend Kraft, hvorved hans kongel: may:ts Rytterbönder i Tarm Bye boende og deris Efterkommere udj deris paaboende
Stæders bemelte Herlighed skulle præjudiceres i nogen Maader.
Jmidlertiid var som tilforn Tingsvidne begierende. Og Christen
Hansen endnu som tilforn //530// jmod alt for jndförte protesterer
og alleeniste refererer sig til de forhen producerede Documenter,
som begieres alt udj Tingsvidnet maatte jndföres, og begieret her
efter Gienpart Tingsvidne af Rætten beskrevet.
At saa er ganget og i dag for Rætten passeret, som forskrevet
staaer, vidnes med egne Hænder underskrevet actum Anno die et
loco ut supra
J: Knudsen
L:S

Søren Pedersen
L:S:
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Christen Pedersen

Niels Jensen1 //531//

Uddrag af Lønborggårds skøde 1664 læst i kommissionen
Een Extract af Lönborggaards Skiöde dateret 14de Juny
1664, som blef læst og lyder saaleedes:
[*40] Lit: J Een Rixdlr:
Extract af hans kongelig May:ts naadigste Originalskiöde til Hr
Rentemester Henrich Müller udgifvet til Arf og Egendomb dend
14de Juny 1664 saa vit Lönborggaards Fiskerje sig egentlig belanger,
hvorjmod hand hin forrige faatte //532// Brefve jgien udj Skatcammeret haves jndleveret. Og som Lönborggaard tilforne haver svaret under Lundenis Amt og vj os Lönborggaards Fiskerje ved bemelte Lundenis
Ampt tilforne naadigst selfver haver tilholdet, da som vj Lundenis udj
lige Maader haver ladet udligge, skal nu herefter Fiskerjet fölge eenhver
Eyermand, saa vit eenhvers Gaard og Goedses Grund og Fortog strecker,
ald //533// Striid og Tvist i saa Maade at forekomme etc.
At dette foreskrefne er en rigtig Copie Ord fra Ord efter Originalen, bekiender vi underskrefne hans kongel: May:ts Renteskrivene
Jens Söfrensen, Claus Jörgensen.
Læst paa Wiiborg Landsting dend 25de Aprilij 1666, Hinrich Jensen.

Landstingsvidne 1666 læst i kommissionen
Een Landstingsdom udstæd af Wiborg Landsting dend
25de Aprilij 1666, som blef læst og lyder saaledes: //534//
[*41] Lit: E, Een Rix Ort,
Jens Rohtsteen til Lengsholm og Willem Lange, Landsdommer udj
Nörre Jylland, saa og Hinrick Jensen, Landstingshörer ibidm, giör
vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1666 dend 25de Aprilij paa Wiborg
Landsting var skicket dend velædle og mandfæste Mand Augustus
Kreydal, Oberinspecteur over Lundenis og Stiernholm, hans Fuld1

I margen: dette Thingsvidne begynder 339.
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mægtig ærlig og velforstandig Mand Lauritz Jsachsen, Ridefoget til
Lundenis, og hafde hid i Rætte stefnet dend velædle og erbaarne
Mand //535// Hinrich Müller dend Yngre til Lönborggaard, formedelst hand jmod kongel: May:ts naadigste udgifne Skiöde til de
höyvelædelbaarne Herrer von Uffeln til Lundenis og Stiernholmb,
Arveherrer, skal have ladet forbyde jngen at fiske eller fiske lade eller
bruge nogen Fiskerje udj Schiern Aae, saavit Lönborggaard og detz Tilliggende Goedses Grund og Fortog sig stræcker, med mindre de det af
velbemelte dend gode Mand Hinrich Müller eller hans Fuldmægtige er
forundt og tillat efter derom af //536// velbemelte Hinrich Müllers ved
sin Fuldmægtige forhverfvede Tingsvidners Bemelding udstæd af
Lönborg Bircketing dend 11te Julij 1665 og udj saa Maader vil eigne
og tilholde sig dend Laxefiskerje, som ud af Arrilds Tiid og altid
haver ligget, tilhört og fuldt höyloflige Konger udj Danmark og
Norge til Lundenis Slot, siden Anno 1505 det af Biskop Jver Munck
fra Lönborggaard og til Lundenis gandske Laxefiskerje afstaaet,
saa og med Tingsvidne er at beviise udstæd dend 11te Augustij
1665, at bem:te Fiskerje fri og udbehindret haver fuldt og tilhört
Lundenis Slot //537// særdeelis, og deraf Aarlig er giort Regnskab
paa kongel: May:ts Renterje og Skatkammer, og af höyst bemelte
kongl: May:t til de Herrer von Uffeln til almindelig Arf og Eye naadigst skiödet og forundt er, ligesom det af Arrilds Tiid haver fuldt
til Lundenis, og dennem samme Laxefiskerje at giöre for dem og
deris Arfvinger saa nyttig og gafnlig, som de bedst vil og kand i
alle Maader. Og er samme Laxefiskerje særdeelis taxeret paa höyst
bemelte kongel: May:ts Skatkammer for //538// 15ten Td Hartkorn
anslagen og betalt og af höystbemelte kongel: May:ts udj samme
naadigst gifne Skiöde forbyder alle og eenhver jngen at giöre de
velbemelte hr:rer von Uffeln eller deris Arfvinger nogen Forhindring i nogen Maader efter samme höyst bemelte kongel: May:ts
naadigste udgifne Skiödes videre Formelding. Og velbemelte
Hinrich Müller dog jmod samme Skiöde haver ladet giöre Forbud,
uanseet kongel: Skiöde samme Dag paa Lönborg Bircketing blef
//539// produceret, læst og paaskrevet, da samme Forbudsvidne er
giort og udstæd. Jligemaader hidstefnet Jens Pedersen i Böell, Peder Andersen i Kyfling, Jep Pedersen ibidm, Jep Lassen i Sielböll,
Christen Christensen i Lönborg Bye og Jacob Pedersen i Kyfling for
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een Vinde de haver vunden udj Lönborg Kircke Vaabenhus dend
31de Octobr: 1665 angaaendes, at een Deel kunde mindes 36, 40, 50
og 60 Aar, da jmidlertiid udj de Aaringer haver jngen af de
Lensmænd, som haver haft Lundenis i //540// Forlehning, eller
deres Fuldmægtige fisket eller ladet fiske udj Schiern Aae videre
udj vester end som til et Stæd kaldet Kyfling Færge, hvilcket er beliggendes östen for Lönborg Birck, uden det er giort eller skeed
lönlig eller udj Dölsmaal med videre samme Vinde medförer, hvilcket Vinde er jmod kongel: May;ts alles vor allernaadigste Konge
og Herres udgifne Skiödde, som udtryckeligen formelder, at Laxefiskerje, som da og af Arrildts Tiid haver ligget til Lundenis //541//
og særdeelis derfor paa kongel: May:ts Renterje- og Skatkammer er
givet höystbemelte kongel: May:t aarlig Regnskab, herefter for
ævindelig Eyendom skal fölge og tilhöre velbemelte de Herrer von
Uffeln, og hvorleedes kunde det være mueligt, de saadant sandfærdigen at kunde vidne med mindre de altiid og continuerlig udj
saa mange Aar stedse hafde været ved og paa de Aastæder nemblig fra Kyfling Færge og til Staufning //542// Fiord saavelsom tvert
jmod sandfærdige, forhværvede vidner, som udtryckeligen haver
vundet, at de en Part kand mindes udj 20 Aar, een Deel udj 40
Aare, een Deel udj 50 Aar, at de haver udj egne Persohner self været med at fiske lige fra Lundenis Laxegaarde og til Stauning Fiord
udj Schiern Aae saa vit med Vaad og Taager kunde fiskes ubehindret, ulast og ukiert i nogen Maader, hvilcke Persohner som om
samme Laxefang til Lundenis haver vundet, ey er stefnet og kaldet
//543// jmod det Vidne, som dog samme Dag blef læst og paaskrefvet, ey heller i ringeste Maader er beviisligt giort, at de af Lönborggaard nogen Fiskerje udj bemelte Schiern Aae for Lönborggaard eller Tiennernes Eyendom, Grund og Fortog strecker, eller
fra Kyfling Færge og til Stauning Fiord udj bemelte Skiern Aae
nogen Fiskerje er eller nogen Tiid haver været berettiget, tilmed
haver Jesper Holdst udj Böell af höyloflige Kong Christian dend
Fierde været benaadet og for Ægt og Arbejde frjgiven, //544// formedelst hand skulle have flittig Opagt og Tilsiun, at jngen (uden
de fra Lundenis) skulle fiske eller fiske lade fra og paa de Stæder,
som bemelte Vidner omvundet haver under höyeste Straf. Som og
af Dom og Tingsvidner kand beviises bemelte Jesper Holdst haver
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frataget dem, som ulovlig paa fornefnte Stæder haver fisket
jmellum Kiufling Færge og Stauning Fiord baade Garn og Fisk, og
de som ulovlig haver fisket, der over er dömt udj Straf. Hvor af
skinbarlig kand sees, at //545// samme Vidner er villig een Deel
deris velbemelte Hosbund til Behag afvunden heller Tingsvidnet af
Bircketinget er udstæd, mens udi Lönborg Kircke Vaabenhus jmod
Recessen Ting holdet tilmed skal icke for samme Forbud og Vidne
være given saa lovmæssig Kald og Varsel, som det sig bör, efterdj
Varselspersohnerne haver icke udförligen afhiemlet at have talt
nafnlig med nogen eller givet nogen samme Varsel tilkiende. Af
forberörte Aarsager formeenes det at bemelte Forbud og Vidne
//546// eller noget andet af velbemelte Henrick Müller forhvervet
icke sa kraftig at være, at det kand giöre eller komme velbemelte
de Herrer von Uffeln til nogen Forhindring i deris rette tilhörende
Laxefiskerje, og jmod höystbemelte kongel: May:ts Skiöde, medens
samme Forbud og Vidne magteslös at være, og bemelte Laxe- og
andet Fiskerjet frit og af alle ubehindret herefter som altiid haver
tilhört og fuldt Lundenis Slot at fölge til tilhöre velbemelte de
Herrer //547// von Uffeln og deris Arfvinger efter höystbemelte
kongelige May:ts naadigste Skiödes videre Tilladelse og bemelte
Tingsvidne, som de Herrer von Uffeln haver ladet forhverfve ved
Magt at blive.
Hafde derfor hidstefnet velbemelte Hinrich Möller, som samme
Forbud og Vidne jmod höyst kongel: May:ts naadigste udgifne
Skiöde haver ladet giöre med samme Forbud og Vidne, om hand
herjmod haver noget at svare eller //548// kand have höyere eller
bedre Rett og Rettighed til samme Fiskerje, det da at producere og
in Originale at fremviise saavelsom med alt hvis andet hand i dend
Sag kand have, nyde og undgielde vil. Dernest hidstefnet fornefnte
Jens Pedersen i Böll, Peder Andersen i Kyfling, Peder Jespersen
ibidem, Jep Lassen i Sielsböl, Christen Christensen i Lönborg Bye
og Jacob Pedersen i Kyfling, som samme Vinde vundet haver,
Madtz Madtzen i Tarm Bisgaard //549// som samme Forbud og
Vinde haver forhvervet saavelsom Jep Jepsen i Lönborg Bye, Birckefoget, som samme Forbud og Vinde haver udstæd saavelsom
Jens Villadsen i Vraa og Jens Andersen Kiær, Jacob Pedersen i
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Sielsböl og Hans Jepsen ibidm, som samme Varseler afhiemlet haver, jtem Jesper Holdst i Böell med hans kongelige May:ts naadigst
medgifne Benaadningsbref udj egne Persohner at möde tagendes
eenhver med sig, hvis de hermed kand //550// eller vil have her
jmod at svare.
Og nu först fremlagt fornefnte Lauritz Jsachsen en Landstingsviditz efter kongel: Maj:ts vores allernaadigste Arveherres udgifne
Skiöde til de Herrer von Uffeln udgifven. Samme Viditz udgifvet
dend 27de September Ao 1665, hvor udj blant andet findis jndfört:
Jtem vores Laxefiskende udj fornefnte Lehn, hvor af os tilforne
pleyer at giöre aarlige Regnskab, hvilcke fornefnte Slot og Gaard
Lundenes med des Biugninger samt tiliggendes Marcker, //551//
Jord, Eenemercke, Eyendom, Frihed og Herlighed saa og des angehörige til og underliggende Gaarde, Goeds og Möller med ald
deris Eyendom og Landgilde, Giesterje, Sagefald, Ægt, Arbejde,
Jagt og ald anden Herlighed, og lige saadan Frihed, Höyhed og
Herlighed, som ellers Adelsgoeds fölger og fölge bör. Jtem visse og
uvisse Indkomst, Rente og rette Tilliggelse, være sig Agger og Eng,
Skov, Marck, Kiær, Moeser, Fischevand, Fæegang, Törfvegröft,
Liungslet, vaat og tört //552// jnden Marckeskiæll og uden aldeeles
intet undertaget i nogen Maader, som der nu tilligger og af Arilds
Tiid dertil ligget haver og bör der til at ligge med Rætte, saa og vores Anparter Korn- og Kvægtiender samt Broetold, hvor af de
Broen tilbörligen og forsvarligen skal vedligeholde. Jtem Kirckeskatt og Præstegiesterje saa og Laxefiskende og alt andet, som forskrefvet staaer, Peter Dominicus og Johan von Uffeln og deris Arfvinger strax maae annamme og siden have, nyde, bruge og beholde, og sig saa nytig //553// giöre, som de og deris Arfvinger self
best vil og kand til evindelig Eyendomb, og kiendes vj os og vores
Efterkommere Konger udi Danmark og Norge det kongelige Huus
og vores Arfvinger aldeelis jngen ydermeere Lod, Deel, Ret eller
Rettighed at have, Gaarde eller Goeds, Möller eller nogen detz
Eyendom, Landgilde, Herlighed, Rente eller rette Tilliggelse, jtem
heller til fornefnte Anparter Korn- og Kvægtiende, Broetold,
Kierckeskat, Præstegiesterje //554// eller Laxefiskende, som foreskrefvet staaer efter denne Dag udj nogen Maader etc. eftersom
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samme Viditz efter höystbemelte kongel: May:ts Skiöde derom i
sig self vitlöftig formelder, og her blef læst og paaskreven.
Dernest fremlagde fornefnte Lauritz Jsachsen et Tingsvidne af
Lönborg Bircketing Aar 1648 dend 18de July udganget:

Tingsvidne af Lønborg Birketing 1648 læst på Viborg Landsting
1666
[*42] Otte Mænd vundet haver der dend Dag for Rætten at være
fremstanden Jesper Hansen i Böell, som med Æed med opholdene
Fingre at have vundet, at jmellum onsdag og torsdag //555// da var
fiorten Dage, gick hand ved Aaen paa den synder Land, eftersom
hand haver kongelig May:ts Bref, at hand skal tage Vare paa Fiskerjet i Skiern Aae til Lundenis liggendes, og da saa hand, at der
gick tree Persohner ved Aaen, 2 paa sönder Land og een paa nör
Land, og gick vester paa langs med Aaebredden, norden fra Lönborg Kircke, saa vaade dend eene af de tree, som gick paa sönder
Land, over Aaen, og tog de een Fiskergarn over til nör Land, som
de hafde i Aaen at fiske med. //556// Saa kom Lauge Christensen
Smed gangendes af vester, og kom vaadendes over Becken norden
Kircken og kom til Jesper Hansen, og noget derefter lagde Jesper
Hansen sig jmellum nogen Klincker norden kongens Gaardmarck
ved Aaen. Saa kom Peder Mortensen i Lönborg vaadendes over
Aaen i Vadsted og hafde een Fisketogger med toe smalle Reeb med
udj een Pose, hvilcke garn og Reeb der dend Dag for Rætten var
tilstæde, og da samme Tiid var de //557// udi samme Pose toe
smaae Ørreter, som Jesper Hansen da fick fra hannem, og hand
undlöb derfra og kom udj Aaen.
Endnu fremlagde et andet Tingsvidne af fornefnte Lönborg Bircketing dend 18de July 1648 udganget:
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Tingsvidne af Lønborg Birketing juli 1648 læst på
Viborg Landsting 1666
[*43] Otte Mænd vundet haver dend Dag for Retten at være fremstanden Anders Nielsen i Böell og ved Æed med opholdende
Fingre at have vundet, at jmellum onsdag og torsdag, da var fiorten Dage, var hand ved Aaen med //558// Jesper Hansen i Böell, og
da saae hand at der gick 3 Persohner ved Aaen, 2 paa synder Land
og een paa nör Land, og gick vester paa langs med Aabreeden norden fra Lönborg Kircke. Saa vaade dend eene af de toe, som gick
paa synder Land over Aaen og tog de een Fisketogger over til nör
Land, som de hafde udj Aaen at fiske med, og gick hand og Jesper
vester paa, da kom Lauge Christensen Smed jmod dennem gangend af vesten, og saa noget derefter, da kom //559// Peder Mortensen i Lönborg af norden over Aaen i Vadsted vaadendis og hafde een Fisketogger med toe smalle Reeb ved udj een Pose, hvilcke
Garn og Reeb der den Dag for Rætten var tilstæde, og da samme
Tiid var der 2 smaae Ørreter udj samme Pose med, som Jesper
Hansen fick fra hannem og hand undlöb og kom udj Aaen.
Desligeste fremlagt een Dom af fornefnte Lönborg Bircketing Aar
1648 dend 26de September udganget, som saa besluttes:

Tingsvidne af Lønborg Birketing september 1648 læst
på Viborg Landsting 1666
[*44] Saa og //560// efterdi der for Fogden med Tingsvidne beviises,
at der haver gangen nogle Persohner om Natten langs ved Aaebreeden, toe paa sönder Land og een paa nör Land, og een af de
toe paa sönder Land haver vaadet over Aaen og taget een Fisketogger over til nör Land, som de hafde udj Aaen at fiske med, og
Peder Mortensen noget derefter haver kommen vaaendes over
Aaen og haft en Fisketogger med toe smalle Reeb ved og toe smaae
Ørreter udj //561// een Pose, som Jesper Hansen da fick fra hannem, og jngen Hiemmel Peder Mortensen fremligger, hvor hand
haver bekommet samme Ørreter. Da efter slig Lejlighed veedste
Fogden icke andet herom at kiende, end at fornefnte Peder Mortensen bör at beviise, hvor hand haver bekommet samme Ørreter
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eller derfor at stande til Rette, som vedbør, jmedes fornefnte
Tingsvidne staaer ved Magt. Og efterdi der jngen Beviis for Fogden //562// fremlagdes, at fornefnte Lauge Christensen Smed enten
skal have fisket i Skiern Aae, ej heller haver været udj fölge med
nogen der at fiske samme Nat, da efter slig Leylighed veedste Fogden icke andet herom at kiende, end at fornefnte Lauge Christensen Smed bör joe for denne Tiltale qvit at være.
Saa og fremlagde een erlig og velbiurdige Mænd Knud Sörensen
og Christen Lange Hinrichsen deris forseiglede og underskrefne
Registrering paa alle hvis Breve og //563// Tingböger, som er befunden paa Lundenis, hvorudj blant andet findes jndfört saaleedes
et Biskop Jver Muncks i Riibe formeldende om Laxegaarder og
Fiskerjet i Sciern Aae dateret 1505. Samme Registrering er dateret
Lundenis den 30te May 1657.
Og for det sidste udi Rætte lagde et Tingsvidne af Skiern Bircketing Aar 1665 dend 11te Augustj udganget:

Tingsvidne af Skjern Birketing 1665 læst på Viborg Landsting 1666
[*45] Otte Mænd vundet haver, der den Dag for Rætten at være
//564// fremstanden Peder Jensen i Forsom,1 som med Æed med
opragte Fingre at have vundet, det hannem udj Guds Sandhed fuld
vitterligt er og kand mindes udj 50 Aar, og udj bemelte Aaringer
haver deris frj Fiskerje fra Lundenis Laxegaard og jndtil Stauning
Fiord udj Schiern Aae, saa vit de kunde fiske med Vaad og Togger
ubehindret, ulast og ukiæret i alle Maader, og jngen derudj haver
haft nogen Fiskerje udj nogen Maader, uden hvis nogen kunde
//565// uhiemmelt paa deris egen Lifsfares Eventyr snige sig dertil
at fiske, hvoraf mange over saadant blef beskadiget og udj Straffældighed med Fængsel og andet, som blef paagreben og kom udj
Skade. Jens Christensen i Vesterbye,2 Niels Jensen og Niels Mogensen ibidm, vunde med opragte Fingre og Æed, at de hver kand
1
2

I margen: 1V.
I margen: 2, 3, 4V.
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mindes udj 50 Aar, og haver været med Lundenis Fisker at drage
Vaad og fisket fra Lundenes Laxegaard og til Stauning //566//
Fiord saa langt, de kunne fiske med Vaad eller Togger ulastet og
ukiæret og ubehindret. Endnu vant Christen Jensen1 i Ganner med
lige soren Æed, at udj 40 Aar kunde hand tiene paa Lundenis, da
jligemaade hafde de frj Fiskerje til Lundenis som forskrefvit staaer.
Nock vandt med lige samme Æed Knud Christensen2 i Vesterby at
hand kunde mindes udj 20 Aar og udj Midlertiid hand tiendte for
Fisker paa //567// Lundenis og siden derefter, da altid fiskede hand
og var med at fiske fra Lundenes Laxegaard og jndtil Stauning
Fiord udj Skiern Aae ulast og ukieret og ubehindret, og jngen der
hafde nogen Brugelighed eller Fiskerje uden til Lundenis med
mindre nogen ulovligen dem kunde tilsnige paa deres egen Lifsfares Eventyr og mangen derover blef skiödt og beskadiget og med
Fængsel og andre //568// Straffældighed derover kom udj Skade.
Eftersom samme jndförte Documenter der om bemeldes og blef
læst og paaskrefven, og formeendte fornefnte Lauritz Jsachsen, at
vil bemelte Hr Hinrich Müllers jndstefnte Vidner og Forbud burde
jngen Magt at have mens magteslöst at være.

Uddrag af skøde på Lønborggård 1664 læst på Viborg Landsting
1666
Saa mötte erlig og velagte Mand Madtz Matzen i Tarm Bispgaard,
Deelefoget til Lönborg //569// Bispgaard, paa velbemelte sin Hosbonds Veigne og fremlagde een underskreven Extract lydendes:
[*46] Extract af hans kongelig May:ts naadigste Originalskiöde til
Herr Rentemester Hinrick Müller udgivet til Arf og Eyendom dend
14de Junj Ao 1664, saa vit Lönborggaards Fiskerje sig egentlig belanger, hvorjmod hans sine forige Pantebrefve jgien udj Skatkam1
2

I margen: 5V.
I margen: 6V.
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meret haver jndleveret. Og som //570// Lönborggaard tilforne haver svaret under Lundenis Amt, og vj os Lönborggaards Fiskerje
ved bemelte Lundenis Amt tilforn naadigst selfver haver tilholdet,
da som vj Lundenis udj lige Maader haver ladet udligge, skal nu
herefter Fiskerjet fölge enhver Eyermand, saavit eenhvers Gaard
og Goedtzes Grund og Fortog strecker, ald Strid og Tvist i saa
Maader at forekomme etc. At dette forskrefne er en rigtig Copie
Ord for Ord efter Originalen bekiender vj underskrefne hans
//571// kongelig May:ts Renterjskrivere Jens Sörensen, Claus Jörgensen.

Tingsvidner af Lønborg Birketing 1665 læst på Viborg Landsting
1666
Dernest fremlagd et Tingsvidne af Lönborg Bircketing Aar 1665
dend 11 July udganget:
[*47] Otte Mænd vundet haver der den dag for Rætten at være
fremstanden, Mads Madtzen, og der for Retten fremlagt forjndfört
Extract, dernest at have fremlagt en underskreven og beseiglede
Skiöde, som velbemelte Hr Rentemester Hinrick Möller til hans
elskel: kiere Sön Hinrich //572// Möller udgivet haver anlangende
Lönborg Bispgaard ved des Tilliggendes Goeds, Grund og Eyendom daterit Kiöbenhavn dend 20 Augustij 1664, som iblant andet
formelte:

Og jeg kiendes jeg mig og mine Arfvinger udj fornefnte Goedtz aldeelis jngen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have i nogen Maader, efterdj jeg ud af velbemelte min kiiere Sön Hinrick
Möller derfor haver annammet Fyldest og fuld Værd efter min
egen Villie og Nöye, saa hand det saa frit og fuldkommen //573// til
Arf og Eye haver at bruge med alle de Friheder og Omstændigheder, som det mig af meer höystbemelte hans kongel: May:t til Arf
og Eye naadigst soldt og afhændet er, som samme Skiöde vider i
sig jndeholdende, der den Dag for Dom læst og paaskreven. Og
efter des Beskaffenhed gaf fornefnte Mads Madsen der dend Dag
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for Ret og Dom paa sin velbemelte gunstige Hosbonds Vegne lydeligen til Kiende og giorde Forbud, at jngen, være sig hvem det
være kunde, sig tilfordrister //574// efter denne Dag under dend lovl:
Maal og Proces derefter kand fölge, at fiske eller fiske lade eller nogen
Fiskerje at bruge udj Skiern Aae, saa vit som Lönborg Bispgaard og des
Tilliggendes Godses Grund og Fortog sig strecker, uden det er dennem
af velbemelte hans gode Hosbund Hinrick Müller eller hans betroede Fuldmægtig tilladt og forundt.
[*48] Sammeleedes fremlagt et andet Tingsvidne af fornefnte Lönborg Bircketing dend 31te October 1665 udganget, siuf Mænd vundet //575// haver, der dend Dag for Rætten at være fremstanden:
Jens Pedersen1 i Böell, Peder Andersen2 i Kiufling, Peder Jespersen3
ibidm, Jep Lassen4 i Sielsböl, Christen Christensen5 i Lönborg Bye
og Jacob Pedersen6 i Kyfling, enhver af dem med opragte Fingre og
Eed efter Recessen at have vundet som fölger:
Nemblig Jens Pedersen vandt, at hand kunde mindes udj 60 Aar,
Peder Andersen vandt, at hand kunde mindes udj 50 Aar, Peter
Jespersen vandt, at hand //576// kunde mindes udj 40 Aar, Jep Lassen vandt, at hand kunde mindes udj 40 Aar, Christen Christensen
vandt, at hand kunde mindes udj 36 Aar og Jacob Pedersen vandt,
at hand kunde mindes udj 40 Aar. Da haver der jngen af de Lensmænd, som i des Midlertiid haver haft Lundenis i Forlehning eller deris
Fuldmægtige fisket eller ladet fiske udj Skiern Aae, videre udj vester end
som til et Stæd kaldes Kyfling Færge, hvilcket er beliggendes Østen
for Lönborg Birck, uden det er givet //577// eller skeed lönlig og
udi Dölsmaal.

I margen: 1V.
I margen: 2V.
3 I margen: 3V.
4 I margen: 4V.
5 I margen: 5V.
6 I margen: 6V.
1
2
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Eftersom fornefnte Extract og Vidne i sig self bemelder, og her blef
læst og paaskreven, og formeente fornefnte Mads Madsen samme
Vidne og Forbuds Vinde lovlig og ræt at være, og burde ved Magt
at blive. Og Parterne var paa begge Sider endelig Dom i Sagen begierendes.
Med fleere Ord og Talle dennem derom jmellum var og efter Tiltale, Giensvar og denne Sags Leylighed, //578// da eftersom her
fremlegges een Udskrift under tvende Renteskriveres Hænder af
kongel; May:ts naadigste Skiöde til Rentemester Hinrick Müller,
hvorudj denne endelige Slutning om det omtvistede Fiskerje giöres
og gives, at endog Fiskerjet tilforne haver fuldt Lundenis Amt, dog
efter di begge Ampterne ere udlagde, skal Fiskerjet nu herefter
fölge eenhver af fornefnte Lundenis og Lönborggaards Eyermænd,
saavit eenhver Gaard, Goedzes Grund og Fortog strecker, //579//
ald Strid og Tvist i saa Maader at forekomme. Og befindes at Hinrick Möllers Forbud, som hid jndstefnes, melder udtröckeligen om
saa vit Lönborggaards Fiskerje og Grund sig strecker. Da ser vj icke
at jmod slig kongelig Decision noget kand talles eller enten Vidnes
eller nogen anden Lovmaal drifves, medens alt Lovmaal efter slig
kongel: Decision at forblive in cujus testimonium //580// sigilla nostra presentibus inferius impræssa1 L:S Henrick Persen.

Tingsvidne fra Skjern Birketing 1665 læst på Viborg Landsting 1666
Een Tingsvidne udstæd af Schiern Bircke Ting dend 11te Augustij
1665, som blef læst og lyder saaleedes:
Lit: F No 10, Een halv Rix Ort
[*49] Jacob Christensen i Albech, Foget og Tingholder paa Schiern
Bircketing, Rasmus Nielsen i Dal og Jesper Giödtzen i Vesterby
giör alle vitterligt, //581// at Aar 1665 Fredagen dend 11te Augustij
paa fornefnte Ting var skicket dend velædle og mandfaste Herre
Under hvilket vidnesbyrd vores segl er trykt
nedenfor.
1
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Hr Augustus Kreydall, Amtmand over Lundenis og Stiernholms
Amter, hans Fuldmægtige velagtet Lauritz Isachsen i Øster Marup,
Ridefoget over Lundenis Lehn, som lovligen begierede og fick et
fuldt Tingsvindne af otte Mænd, som var Rasmus Nielsen i Dahl,
Niels Pedersen i Øster Skiern, Jens Tomsen i Skiern Bye, Jep Nielsen ibidm, Jep Lauritzen i Vesterby, //582// Jens Gregersen, Peder
Nielsen ibidm og Frands Andersen i Skiern Bye, hvilcke forskrefne
otte Dannemænd og Svenne alle vandt paa deris gode Troe og
rette Sandhed, at de saae og hörde, for Retten fremstod
1. Peder Jensen i Forsom, som vandt med opragte Fingre og Æed,
at det er hannem i Guds Sandhed fuld vitterligt og kand mindes
udj 50 Aar, og udj benefnte Aaringer haver de paa Lundenis altiid
haft deris frj Fiskerje fra Lundenis Laxegaard og jndtil Stauning
Fiord udj Skiern Aae, saa vit de kunde fiske med Vaad og Toger
ubehindret, ulast, //583// ukieret i alle Maader, og jngen derudj haver haft nogen Fiskerje udj nogen Maader, uden hvis nogen kunde
uhiemmelt paa deres egen Lifsfares Eventyr snige sig der til at fiske, hvoraf mange over saadant blef beskadiget og udj Straffældighed med Fengsel og andet, som blef paagreben og kom udj Skade.
2. Jens Christensen i Vesterbye, 3. Niels Jensen, 4. og Niels Mogensen ibidm, vunde med opragte Fingre og Æed, at de hver kan
mindes udj 50 Aar, og haver været med Lundenis Fisker at drage
Vaad og fisket //584// fra Lundenis Laxegaard og til Stauning
Fiord, saa langt de kunde fiske med Vaad eller Togger ulast og
ukieret og ubehindret.
5. Endnu vandt Christen Jensen i Ganner med lige soeren Æed, at
udj 40 Aar kunde hand mindes, og udj midlertiid hand tiendte paa
Lundenis, da jligemaade hafde de fra Fiskerje til Lundenis, som
forskrefvet staaer.
6. Nock vandt med lige soren Æed Knud Christensen i Vesterbye,
at hand kunde mindes udj 20 Aar, og udj midlertiid hand tiendte
paa Lundenis //585// for Fisker og siden derefter, da altiid fiskede
hand og var med at fiske fra Lundenis Laxegaard og jndtil Stauning Fiord udj Schiern Aae ulast og ukieret og ubehindret, og jngen der haft nogen Brugelighed eller Fiskerje uden til Lundenis,
med mindre nogen ulovligen dem kunde tilsnige paa deris egen
Lifsfares Eventyr, og nogen derover blef skudt og beskadiget og

• 202 •

med Fængsel og anden Straffældighed derover kom udj Skade.
//586//
Jtem vunde Thomas Olesen i Vesterbye og Mads Clemmensen
ibidm hver med opragte Fingre og Æed, at de i Dag 3 Uger var for
Lönborggards Port, og der lovligen Varsel gave den erbahre velædle og höyagtbare Mand Hinrick Möller til Lönborggaard for
hvis Vinder, som dend veledle og mandfaste Herre Hr Augustus
Kreydahl vilde lade tage her i dag bekskrevet, og talte med Forvalteren Jens Laugesen paa Lönborggaard og gaf hannem samme Varsel tilkiende, til Vid- //587// nisbyrd under vores Hænder eller Beseigling datum ut supra
Jacob Christensen
Rasmus Nielsen
Egen Haand
Egen Haand
Jesper Giödtzen

Højesteretsdom 1667 læst i kommissionen
Den allernaadigste Höyesterættesdom udstæd dend
26de Augustij 1667, hvoraf Sentencen blef læst, lydende
som fölger:
Litr: H
[*50] Med fleere Ord Parterne ellers jmellum forelöb og underdanigst var Dom begierendes, //588// der efter Tiltalle, Giensvar og
denne Sags Leylighed er her for Retten afsagt, at efterdj Landsdommernis Dom er grundet paa hans kongel: May:ts naadigste udgifte Skiöde, da forbliver samme Dom ved Magt, datum ut supra
nostro sub sigillo teste cancellario nostro dilecto1 L:S:
P: Reetz

Givet som ovenfor angivet og bevidnet med vort
segl og vores tro og elskede rådgiveres.
1
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Brev fra C. Teilman til S. Müller 11. maj 1729 læst i
kommissionen
Hr Justitzraad og Amtmand Teilmand originale Missive
af 11te May 1729 ergangen til Hr Etatsraad Müller,
//589// hvormed blef lagt et Ark stemplet Papiir No 20
til 24 Skilling, samme Skrivelse blef læst og lyder saaleedes:
[*51] Litr: L
Tres cher frere!
Paa din under Dags Dato jndkomne Klage over Peder Lillelunds
og Lars Rindums Laxefiskerje udj Ringkiöbing Fiord skal jeg med
förste Post jndhænte deris Erklæringer og med forderligst tilstille
dig Copie af hans udgifne Memorial samt min der paa fuldte
//590// Erklæring haver jeg ej ladet tage nogen Gienpart af, tilmed
kunde ej være til nogen Oplysning. Men Meeningen deraf var, at
hand sögte alleene og jngen anden at faae ald Laxefiskerjet udj
heele Ringkiöbing Fiord under Forpagtning paa nogle visse Aaringer, hvilcket jeg fandt ubilligt, thi paa dend Maade kunde hand bespendt Lönborg Aae Munde saaledes, at lidet eller jntet skulle forbjgaaed ham. Tilmed var det andre Lodseyere (som enten kunde
eller ville benötte //591// sig der af) til störste Præjudicie. Men sandelig, jeg seer ej ringeste stridigt jmod Ret eller Billighed, om enten
hand eller andre Proprietarier, Borgere eller Bönder, söger deris Næring
udj dend vilde Fiord udenfor alle Lande, saavel er dette som alle slags
Fiskerje (Østersfangsten alleene som et kongel: Regale undtagen),
hvilcket jeg ey heller finder paa nogen billig Foed kand disputeres,
thi det er joe uvis, hvor //592// Aaemundelaxen vil söge, eller om
hand vil söge Söen jgien tilbage. Næst samtlig vores Respect til det
kiære Huus lever jeg uforanderlig tres cher frere,
Votre tres humbles tres obeissante serviteur C: Teilmann
Schromsagger dend 11te May 1729
P:S: Jeg har holdt det saa urimelig at disputere Fiskeried udj Fiorden, at baade jeg og een Deel mine Naboer som Lodseyere vil pröve om det kand betale Omkostningerne. //593//

• 204 •

Tingsvidne af Lønborggårds Birketing 31. maj – 1. juni
1729 læst i kommissionen
Et Tingsvidne udstæd af Lönborggaards Bircketing
dend 31 May og 1te Juny Ao 1729 saaledes lydende:
[*52] Litr: K, No 4667, No 20, F4tus Fiire og Tyve Skilling 1729
Peder Christensen i Aandrup, Birckefoget til Lönborggaards
Bircketing, og Christen Nissen Fischer af Vestrup, anordnede Setteskriver sammestæds, giör vitterligt, at Anno Christj 1729 Tiisdagen
dend 31 May paa //594// bemelte Lönborggaards Bircketing for
Retten fremkom paa Lundenis Stamhuuses og Lönborggaards Herskabers Veigne begge deris Fuldmægtige Daniel Philip Rasch fra
Lundenis og Hans Lund fra Lönborggaard, som fremstillede tvende Kalds- og Varselspersohner nafnlig Iver Christensen af Schiern
og Niels Nielsen af Moesgaard, som afhiemlede ved Æed efter
Loven, at de i dag 14ten Dage hafde hid til //595// Tinget til i dag at
möde indvarselet efterskrefne Persohner, saaleedes som fölger:
[blank plads] som fremfarne, sallige og höyloflige Konger udj Dannemark særdeelis jblandt andet som et kongel: Regal haver brugt
og tilhört ald Laxefiskerjet til Lundenis Slot saa vit paa de Tiider
kaldes Lehn, eller nuværende Lundenis Amt stræcker sig jndtil
samme efter kongel: Skiöde paa Lundenis //596// med andre Adkomster til Lönborggaards Eyere af salig og höyloflig Jhukommelse Kong Friderich dend Tredje fra Cronen aldeelis til fornefnte Slot
og Gaard uden nogen allerringeste Reservation jmod nöyagtig Betaling er bleven bortsoldt og henlagt, og de Herrer Possessores af
Stamhuuset Lundenes og Lönborggaard maae ugierne formeene,
hvorleedes Seigneur Peder Madsen Lillelund til Ryberg og Lars
Rindum Borger i //597// Ringkiöbing ved deris Fiskerreedskab af
Baade, Garn og Folck, gandske formastelig bemelte Laxefiskende
til allerhöyestskadeligste Afbreck og Forkrænkelse tvert jmod
allerhöystgyldigste gamle og nye kongelige Adkomster, Privilegia
og Confirmationer Tiid efter anden hemmelig og aabenbar ved
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Dag og Nat lader foröve een usædvanlig Laxefiskerje paa for Vandetz Fortog for Skiern Aae som kaldes Stauning Fiord, hvormed
om sligt af dem eller andre //598// skulle have Gienge, Lundenis og
Lönborggaards alleene tilkommende Laxefiskende med dessen
Rettighed og Herlighed i höyeste Maader blef turberet, höyst
skadelig forkrænket og fast ruineret og ödelagt, altsaa i Henseende
til Lundenisses Stamhuuses og Lönborggaards ældgamle Rettigheder, Handthævelser og Forsvar, som i Tide at dempe og afskaffe,
saadan een formastelig Misbrug, som kunde drage med sig andre
höyskadelige Consequentier //599// lader kongel: May:ts Etatsraad
og Amtmand, höyædle og velbaarne Sellio Müller til Lönborggaard og Lundenis Stamhuuses Forvalter og Forsvar Daniel Philip
Rasch herved lovlig 14ten Dages Kald og Varsel fra dend 17de til
dend 31 May förstkommendes til Lönborggaards Bircketing at
möde, give eder fornfente Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg og
Lars Rindum Borger i Ringkiöbing for deels //600// Adkomsters Beviisligheders Aflæsning j Rætten med Vidners Förelse at paahöre, og
endelig for Spörsmaaler at tilsvare alt angaaende det af eder ved eders
Folck forövede usædvanlige höyskadelige og lige formastelige Laxefiskerje paa de Stæder, som för er meldt, Lundenis Stammhuus
og Lönborggaard til Præjudice og Nachdeel med alt hvis videre,
der af Retten om Gierning eller Ord kand dependere, og for desto
meere Rigtigheds Skyld jndkaldes med ovenstaaende //601// Kald
og Varsel til fornefnte Tiid og Ting eder Peder Heyle, tienner til
Ryberg, som tillige med fleere af Peder Madsens og Lars Rindums
paa Laxefiskerjet udsente Folck haver været, for Vidner at paahöre
og Vidner at omhöre og ellers Spörsmaale at tilsvare forberörte
misbrugte Laxefiskerje angaaende, hvor efter vedkommende for
det förste agter at lade tage et louligt Tingsvidne af Rætten beskrevit. Og berettede Kalds- //602// mændene, at de taldte paa Ryeberg
med Peder Madsen Lillelunds Sön og hans Hustrue, j Ringkiöbing
med Lars Rindums Hustrue og gaf dem Varselen tilkiende, og Udskriften af Varselen fick Lars Rindums Kiereste, ved Peder Heyle
Boende i Huuset ved Ryeberg, talte de self og gaf ham Varselen
tilkiende, hvorpaa de aflagde deris Æed.
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Dernest producerede Forvalteren fra Lundenis, Daniel Philip Rasch först
et Landstings- //603// vidisse af Dato 27de Septbr: 1665 efter et kongel:
Sköde af salig og höyloflig Jhukommelse Kong Friderick dend Tredje paa
Lundenis Slot og underliggende Goeds, Mölleskyld, Korn- og Qvægtiender, Broetold, Kirckeskat, Præstegiesterje og Laxefiskende etc: udgiven
paa dend kongelige Residence i Kiöbenhafn dend 17de April 1661,1 hvoriblant paa Pagina 65 efter Ryes Kirckes Skat til Lundenis fandtes jndfört
disse Ord: //604// Jtem vores Laxefiskende udj fornefnte Lehn, hvoraf os
tilforn pleyer at giöres aarlig Reigenskab, hvilcket efter ordinaire Skiödestiil evindelig fra Cronen er bortsolt og ved kongelig Forsickring
paa de Tiider og for efterkommende Konger udj Danmark, at hvis
noget af samme Gaard , Goeds, Möller eller nogen des Eyendom,
Herlighed, Landgilde, Rente eller rætte Tilliggelse eller fornefnte
Anparter Korn- og Qvægtiender, Broetold, Kirckeskat, Præstegiesterje eller //605// Laxefiskende blef de kiöbende eller deris Arfvinger afvunden udj nogen Domb eller Rettergang, da er blevet
allernaadigst eenhver deel særdeeelis ligesaa got og velbeleyligt
jnden sex samfulde Ugger dernest efter skadeslöst at erstatte og
vederligge.
Dernest fremlagde til Aflæsning een vidimerede Copie af det oprettede Stamhuusbref paa Lundenis for sallig Hr Landtmarschalk
von Bülow og hans Arfvinger //606// de Dato 20de Januarij et 29de
May 1710,2 som af kongelig May:t Kong Friderich dend Fierde
allernaadigst i alle disse Ord, Clausuler og Puncter er confirmeret,
daterit det kongelig Slot Vallöe dend 10de Aprilij Ao 1711, hvilcken
Translation af det tydske Sprog rigtig at være er, attesteret og bekræftet af hans kongelig May:ts for Riget velbeskicket Notarius
Publicus Monsieur Rasmus Æreboe udgiven under hans Haand og
Seigl af Dato 13de Decembr: 1723.
For det tredje //607// blef oplæst et Tingsvidne efter sidst udgifne
kongelige Confirmation paa Testamentet, som salig Hr Landtmarschalk hafde oprettet daterit Ratzeburg dend 11te Febr: 1724, hvor1
2

Er gengivet som nr. *27 og *39.
Er gengivet som nr. *18.
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udj iblant andet det allernaadigste confirmerede Stamhuusbref atter er vorden confirmeret, daterit Friderichsberg Slot dend 11te May
1726, hvilcke alle bleve læste og paaskreven.
Ligeleedes fremlagde Hans Lund paa Lönborggaard //608// een af
tvende Renteskrivere underskrefven Extract af hans kongel: May:ts
allernaadigste udgifne original Skiöde til Hr. Rentemester Müller,
som er udgiven til Arf og Eyendom dend 14de Juny 1664, forsaavidt
Lönborggaards Laxefiskerje er angaaende.1
Saa og til Aflæsning blef fremlagt een angaaende bemelte Lönborggaards Laxefiskerje faldende Landstingsdomssententz af Dato 25de
April 1661.
Og endelig ligesaa til //609// Aflæsning fremviises een paa ermeldte Landstingsdom allernaadigste ergangne Höyesterættesdom af
dato 26 Augustij 1667, hvilcke tvende sidst producerede Documenter blef efter Begiering for Rætten aflæst.2
Af de oplæste Documenter og allerhöystgyldigste kongelige Skiöder og Adkomster kunde alle og eenhver fuldkommeligen see og
fornemme, at Laxefiskende //610// i ald Lundenis Lehn og Amt,
som er kongelig Regal, siden det er fra Cronen bortsoldt, alleene og
jngen anden tilhörer end Lundenis og Lönborggaard, og er det
kongelige Skiöde paa Lundenis af Aar 1661 dend 17de April et
fuldkommen oplyslig Adkomst derpaa, som under jetzige allernaadigste Konge Kong Friderich dend Fierdes allernaadigst udgifne Brefve i alle Maader er confirmeret, og saaledes //611// skulle
mand allerunderdanigst leve i dend Formodning, at jngen i hvo det og
maatte være skulle understaae sig jmod det kongel: Forbud under hans
kongel: May:ts Hyldest og Unaade at anrette eller foröve nogen Laxefiskerje udj Lundenis Lehn eller Amt, som det eengang fra Cronen allernaadigst bortsoldte Laxefiskende kunde præjudicere, forkrænke
1
2

Er gengivet som nr. *34, *40 og *46.
Er gengivet som nr. *50.
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eller giöre Forfang paa bem:te //612// Lundenis og Lönborggaard
angaaende.
Peder Prang fra Ringkiöbing var paa Peder Lillelund af Ryeberg og
Lars Rindum i Ringkiöbing deres Veigne begierende dette af Hr.
Forvalter Daniel Philip Rasch fra Lundenis og af Hans Lund her i
Rætten producerede Documenter om Laxefiskerjet maatte blive
Acten tilfört fra Ord til anden i Henseende til videre Oplysning,
saasom de begge, nemlig Peder //613// Lillelund og Lars Rindum,
hertil er jndstefnet ved Formeening, de skulle have brugt nogen
Laxefiskende Lundenis og Lönborggaards Eyere til Fornærmelse.
Det de begge her ved efter deris Tancker ej er skeed men mit ud i dend
vildee Fiord, som haabes at være for hver Mand derudj at fiske, siden de
icke er viidende, deris Folck med nogen Baad eller Fiskerreedskab har væreet paa nogen af forberörte Herskabs Fortog, Grund eller //614// Eyendom, icke heller nogensinde har hördt eller beveedst er, de Herrer
til Lundenis og Lönborggaard var dend heele Strand eller Fiord berettiget til Fiskerje, om hvilcke deris Uvidenhed i Fald skulle benödiges, de begge nemlig Peder Lillelund og Lars Rindum vil giöre
deres Sandhedsæed.
Begge fuldmægtiger svaret, at de kongel: Adkomster paa Laxefiskende i Lundenis Amt, hvem hannem tilhörer og er berettiget, er
vorden i Monsieur Prangs Paahör oplæst, og saaleedes siden hand
fremstiller //615// sig paa Peder Madsen Lillelunds og Lars Rindums Vegne dog uden nogen Fuldmagts Forevisning, kand hand
efter Behag forklare dem, hvad hand haver hört og seet, og kaldet
fölges alleene med Documenters Aflæsning, som skeed er, resten
som staaer tilbage er at höre nogen Oplysning nu for Haanden, ved
Tingsvidne, hvad mand har erfaret om Peder Madsens og Lars Rindums
usædvanlige og nye paafundne Laxefiskerje her i Amtet paa Lundenis
//616// og Lönborggaards Fortogs Vande dend allernaadigste fra
Cronen dem forhandlede Laxefiskende til allerstörste Skade og Afgang.
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Til dend Ende fremstillede sig i Rætten til at vidne Rasmus Rasmussen Skiötte1, tienendes paa Lönborggaard, som aflagde hans
Æed efter Loven, at hand vilde vidne Sandhed, og da kundgiorde
hand, at nogen Tiid för udj denne Sag blef stefnet, var hand tillige
med Kudsken Böyle Esckesen fra Lönborggaard paa een Baad
//617// uddragen i Aaemunden. Da saae de tvende Baade, een stoer
og een liden, dend stoere laae for Ancker og uden Folck paa, paa
dend liden var tvende Karle, som kom roendes jmod Vidnet, da
Vidnet med Böyle raaede jmod dem, og da hilsede hinanden, og
Vidnet spurte dem ad, om de hafde noget Fyrtöj, hvorved de
kunde faae deris Piiber tendte, hvortil da Peder Heyle af de tvende
Karle, som de særdeelis kiendte, svarede ja, dersom Vidnet med//618// fölger vilde fölges med dem til den stoere Baad. Jmidlertiid
saae Vidnet nogle Fiskegarn, som kaldtes Needer. Da spurte Vidnet, om de fiskede noget, og om de hafde jngen Garn udsat, hvortil
Peder Heyle svarede ja, at de hafde tvende Needer udsat ved toe
Pæll, som hand viste Vidnet, hvor Pællene stoed. Da spurte Vidnet,
hvorleedes de kunde sette tvende Needer ved toe Pæll, da svarede
Peder Heyle, at de bundet toe Needer sammen ved dend //619//
eene Pæll og en Steen ved den yderste Ende, som hand sagde at
Pællene stoed jnde paa Grunden ungefehr i een Allen Vands Dybde, og dend anden Ende af Needet, sagde Peder Heyle, stoed ud
jmod Dyben, og saa siunken med eller ved een Steen.
Dernest spurte Vidnet Peder Heyle ad, om de fick noget. Da svarede Peder Heyle, at denne Gang hafde de slet jntet faaet, mens
derfor sagde Peder Heyle, at det anden Gang de var her, fick
//620// de tree Lax, een stoer og toe smaae. Og saa jmedens de talede tilsammen, da sagde Peder Heyle, at de vare bange dend Gang de
saae Vidnet og Cammerat kom, at Vidnet og Medfølger ville have taget
deris Needer bort, hvortil Vidnet og Medfölger svarede, at de icke var udsendt for at tage deres Needer bort. Da sagde Peder Heyle, at det giordes icke heller nödig, for dersom der var nogen, som skulle forbyde deres Fiskerje, //621// da kunde de söge deris Husbonder med
Lov og Rætt. Da spurte Vidnet, om Peder Heyle icke var fra Rye1

I margen: 1V.
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berg. Da svarede hand joe, min Hosbonde er paa Ryeberg, og min
Cammerattes Hosbonde er Lars Rindum i Ringkiöbing, og de er
lige gode i Fiskerjed, hellers kommer det os, sagde Peder Heyle,
slet jnttet ved, for vj veed, hvor meget vj skal have til Daglön enten
vj faar noget eller ey.
Peder Prang tilspurdte Vidnet, om det var i Aamunden //622// Peder Heyle og hans Cammerat laae med deris Fiskegarn. Dertil
Vidnet svarede ney.
2det tilspurt, hvor langt hand siuntes det var fra Aaemunden. Vidnet svarede, det var lidet fra Aaemunden i Stauning Fiord paa
grund Vand, ligger ud for Stauning Enge, som strecket sig i Lengden vesten for, og Lönborg Sogns Land ligger paa synder Siide, ligesom Stauning Sogns Land ligger nöre Side.
3die tilspurte Vidnet, om de icke laae med Baaden //623// udj Fiorden med de omvundene Needgarn uden alle Lande. Vidnet svarede, at de laae udj Fiorden, mens hvor langt Baaden laae fra Dybet
veedste Vidnet icke, ey heller om Garnet stoed udi Dybet eller
hvor langt derfra.
4de tilspurt Vidnet, om hand og Medfölger icke var befalet af deris
Herskab eller andre til ar udseigle i Fiorden for at see, om Peder
Heyle der icke fiskede. //624// Dertil svarede Vidnet ja, hand af
Fuldmægtigen blef befalet.
Formedelst disse af Monsieur Prang til Vidnet giorte Spörsmaale,
som siuntes at skulle være en Hielpevende for Peder Madsen Lillelund boende paa Ryberg og Lars Rindum af Ringkiöbing angaaende dend af dennem (frem for alle andre enten paa Ryberg
forhen boende höyfornemme gamle Herrer og Adelsmænd heller
nogen Ringkiöbings Borgere nogensinde forrettede //625// Laxefiskende) nu nye paafindende og Lundenis og Lönborg höyskadelig Forhold i deres Laxefiskende, blef Fuldmægtigen anleediget at
tilspörge Vidnet, om hand nogensinde haver hört af nogen at nogen enten fra Ryeberg eller Ringkiöbing har (formeenendes heel
formastelig) haft eller begyndt at bruge nogen Laxefiskende paa de
Stæder, som omvunden er forjnden nu og forgangen Aar, Peder
Madsen Lillelund begyndte //626// det, og j Aar hafde taget Lars
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Rindum til Selskab med sig? Vidnet svarede: Hand hafde icke hört,
at andre paa de Stæder hafde anretted nogen Laxefiskerje förend
Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg, som Folck har sagt, hand
begyndte dermed först i Fiord, men som hand har vunden, sagde
Peder Heyle, at de fra Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum,
som deris Hosbonder var udsendt, saa vit det angick i dette Foraar.
//627//
Prang tilspurdte Vidnet, om hand egentlig veedste, at Peder Lillelund var dend förste og Eeniste, der i fior har begyndt med Laxefiskerje, og hvortil hans Folck enten i Fior eller i Aar der hafde været, og om de da just har fisket efter Lax eller anden Fiordfisk. Vidnet svarede, at af Peder Heyle hans Mund har hand hört det i Aar,
mens i Fior, hvad Peder Madsen Lillelund med Laxefiskerje //628//
anfangede, hafde hand hört af andre Folck. Jtem hört om saadant
skulle blive ved og have Giænge af dem eller andre, da blef det
stoer Skade for Lundenis og Lönborggaard.
Prang refererede sig til sidste Spörsmaal og tilspurdte Vidnet, om
hand egentlig veedste hvor mange Lax eller hvad Fisk, Peder Lillelunds Folck har bekommet enten i Fior eller i Aar, saa og om
jngen andre baade har ligget, gaaet og sögt //629// efter Fiskerje
enten som för er meldt i Aar eller afvigte Aar. Vidnet svarede, at af
Peder Heyles Mund har hand hört, at de har fanget tree Lax næste
Gang för denne Gang hand talte med dem, og dend Gang Vidnet
talte med dem, sagde de, at de hafde jntet faaet, men hvad de fick
siden, veedste hand icke, thj de drog icke deris Garn op i deres
Paasiun, og dend Gang de drog fra dem, var det jmod Aften. Ellers
sagde Peder Heyle, at de ville blive Natten over, og i Morgen tilig,
sagde de, de ville hiem, og om Morgenen tilig, der- //630// efter
saae hand nock een Baad, laae paa de Stæder, som hand Aftenen
tilforn ungefehrlig saae dend ligge, men enten det var dend omvundne Baad, hand Aftenen tilforn var paa eller icke, veedste hand
icke.
Prang ville udbede Vidnets Svar, om Peder Lillelund fiskede nogle
Lax i Fior eller ey, Lundenis og Lönborggaard til Fornærmelse.
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Vidnet svarede, at hand af Folck har hört, at Peder Madsens Folck
laae paa Laxefiskerje og ville fiske Lax, men enten hand fick nogen
eller icke, veedste hand jcke. //631//
Dernest fremkom at vidne Kudsken Böyle Eskesen1 paa Lönborggaard, som ved Æed efter Loven vandt og i alle Maader fuldte og
tilstod alt, hvad Rasmus Skiötte forhen uden Spörsmaale har vundet.
Paa Spörsmaal svarede Vidnet, at hand aldrig har hört eller seet, at
nogen har anrettet og begyndt nogen Laxefiskerje paa de Stæder,
som omvunden er, förend hand i Aar haver seet, at Peder Lillelund
og Lars Rindum deres Folck som de angaf dem for at være hafde
begyndt og anlagt og ligesaa hafde hand hört af andre, at Peder
Madsen //632// nest forgangne Aar skulle have anfanget saadan
nye Fiskerje med Needgarn, hvoraf hand saae, foruden de, de
hafde udsat i Vandet, nogle Garn liggendes i dend store Baad.
Og som Fuldmægtigene siden ey meere end et Vidnesbiurd nu ved
Dagens Ende er afhört, og denne og ligesaa nesten uden om Monsieur Prang vil have fleere Spörsmaale, fornemmer at velbyrdige
Hr Justitzraad og Amtmand Teilmanns Fuldmægtig Monsieur Sören Sterm har været og endnu er nærværendes, og som undertiiden giöre //633// gïores2 nogle mundtlige Spörsmaale til Vidnerne,
saa ville de fornemme til hvad Ende eller Henseende, det sker.3
Sören Sterm, som i Dag saavel paa sin Hr Principals som Capitainlieutenant Tommerup til Grubbesholm deres Veigne var hidkommen, efter at de
hafde hört af denne Sags Begyndelse jmellum Lundenis og Lönborggaards
I margen: 2V.
Sic.
3 I margen tilføjet med blæk: NB Saavit herfra og til
Pag: 641 er indsinglet, er det Mons:r Sterm udi sit
Indlæg til Commissionen dateret 25 Julij 1731 af dette
Tingsvidnes Pag: 19 til 23 incl: allegerer, og hvorhid
denne Act Pag: 1098 et 1099 sig videre refererer.
1
2

• 213 •

Herskaber paa dend eene og Seigneur Peder Madsen Lillelund og Lars
Rindum udj Ringkiöbing paa dend anden Siide, særdeelis //634// var
Sterm mödt i Anleedning Höyædle og Velbaarne Hr Etatsraad Müllers
Begiering udj Skrivelse til hans Principal af 11te hujus,1 hvorudj dend
Fornærmelse jndstefnte Contraparter ved deris Fiskerje udj Fiorden hannem og Lundenis Eyere tilföyer, som efter samme Skrivelses Jndhold alleene skulle tilhöre og være privilegerede endnu tillat saadan Fiskerje udj
Fiorden at bruge. Begierer derhos, at Sterms //635// Principal dennem
ved saadan deris foregivende Eendeelsherlighed og Rettighed ville forsvare
og maintenere, til hvilcken og jngen anden Ende Sterm i dag paa sin
Principals Vegne först var hidkommet. Men da hand ved det afhiemlede
Stefnemaal, som nesten begge Fuldmægtigers tilförte udj Protocollen, ved
de producerede Beviisligheder hafde fornummet, at de efter samme ligesom vil egne deris Herrer og Principaler og jngen anden Eendelsher//636// lighed og Rættighed til ald Laxefiskerjet i Lundenis Amt, som icke
siunes deris fremmiste Adkomster, dennem kand berettige, saa har hand
været aarsaget dette sit Propo for denne sinde at efterlade j Henseende, de
foreviste Adkomster icke bleve i Rætten til Protocollering, at mand deraf
kan det for Æed udtager, og de Herrer Sagsögere hans Hr Principal og
icke heller nogle Gienparter haver tilstillede. Altsaa var Sören Sterm begierende, //637// at bemelte Documenter endnu udj Rætten til Jndförelse
maatte vorde fremlagd, at mand af erholdende udtagger nöye kunde paaskiönne, om saadan paastaaende Eendeelsherlighed og Rættighed derved
kand og bör tilegnes. Skulde Sagsögerne herudj denne billige Begiering
findes vegerlig, var Sterm aarsaget nu först at protestere, ligesom hand og
herved protesterer jmod ald Loumaale, som kand hensigte til nogen
Eendeelsrettighed //638// og Herlighed for bemelte tvende Gaarders
Possessores udj heele Lundenis Amt ferske og salte Vande overalt i dend
heele Fiord fra Lönborggaards faste Grunde og grunne Eyendomme vedtager, som er 4re Miile til Nyemandsgab, hvor Fiorden jndkommer af Havet, og atter 4re Miile derfra jgien til Lönborggaards faste og grunne
Eyendomme atter vedtager, er jgien 3 Miile i alt 11 Miiles Distance udj
Circumference, förend alle jndkommende Lodseyere eller andre, som agter
at fiske //639// i Fiorden, dertil lovlig vorder kaldede, som endnu saavit
for Haanden er, er velbemelte Hr Justitzraad Teilmann og Capitainlieute1

I margen af samtlige sider pp. 634-41: Vide Pag: 633.
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nant Tommerup samt deris Bönder og Tiennere med fleere udj Lönne,
Nebel, Sönderborck, Nör-Borck, Hemmed, Egvad og fleere Sogner, som
kunde blive sindede saavel udj Fiorden som Aaerne og de færske Vande
hver for sin Grund og Eyendom til Mitström udj Aaen efter Loven og
overalt udj Fiorden, hvor eenhver best veed //640// og kand paa loulig og
sömmelig Maade. Altsaa kunde Sören Sterm icke viide, af hvad Aarsag
Sagsögernis Fuldmægtiger Protocollen haver ladet tilföre, at Sören Sterm
Vidnet her for Retten stoed under deris saavel som Contraparters Examen
skulde mundtlig qvæstioneret da dog Protocollen saadant anderleedes udviiser, alleeneste hand som andre Sagen da uvedkommende kunde raisonere uden Rætten og tale om, hvad af Parterne og Vidnet mellem hinanden kunde tales og qvæstioneres. //641// Og som endnu jntet ved Sagen
er rört vidre end hvad som angaaer dend fornemmede Formastelse foröved
af Peder Lillelund og Lars Rindum, altsaa skulle Sterm desto fastere
haabe, at hans efter Formeening lovgrundede Paastand af Rætten finder
Bjefald og endnu som tilforne protesterende mod ald ulovlig Omgang og
præjudicerlig lovstridig Overjilelse af Rætten.
Fuldmægtigerne gaf Rætten tilkiende, at Dagen alt snart var aflöben, og //642// det endnu under Examen staaende Vidne ey fra
Rætten er bleven dimitteret, heldst mueligt Monsieur Prang endnu
vil levere ham fleere Spörsmaaler, Monsieur Sterms jndförte behöver og nogen Giensvar. Saa bad de tienstl: Rætten, at videre Foretagelse i Aften maatte have Omstand til i Morgen ordinaire Tingtiid,
besynderlig fordj de, som endnu maatte behöves til Sagens Oplysning ydermeere at vidne, beklager sig, at paa dette Stæd ey længere kand udholde dem uden nogen Lefnedsmiddel, hvilcket andre
tilstæde- //643// værende nock siunes rimeligt.1
Sören Sterm, som formedelst andre Forretninger icke hafde Leylighed her i Morgen at möde, refererede sig til hin forrige Paastand,
I margen: For saa vidt her fra og til Pag: 644 incl: er
indsincklet, er det Mons: Sterm, udi sit Indlæg til
Commissionen, dateret 25. Julij 1731 af dette
Tingsvidnes Pag: 24 allegeres. Og hvorhid denne Act
Pag: 1099 sig videre refererer.
1
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at jntet vorder fört om Fiskerjet udj Fiorden og andensteds, som
nafngivet er, förend hans Hr Principal og Hr Capitainlieutenant
Tommerup samt forbemelte deris Bönder, förend de lovlig derfore
vorder kaldede, heldst om det maatte hensigte til enten gammel
//644// eller nye Skick med Laxefiskerjet og Eendeelsherlighed og Rettighed for Lönborggaard og Lundenis Herskaber, heldst forbemeldte formeener sig efter Loven der udj deelagtig.1
Fuldmægtigerne svarede, at de nu hafde fornummet dog uformodentlig hvad Monsieur Stærms Forretning hid til Tinget i dag været haver, og siden det saaleedes jndlöber jmellum og forjnden det
andet Vidne fra Rætten er bleven afskeediget og forlovet, hvilcket
de gierne seer, maae skee, saalænge med aaben Siel kand sees at
skrive. Og til dend Ende tilspurdte de //645// Monsieur Prang for at
korte ald Viitlöftighed og at Gotfolck kunne slippe hver hiem til sit
dend tilstundende korte Nat over, om hand eragter at levere fleere
Spörsmaale til Vidnet Böyle Eskesen eller icke.
Prang erklærede sig med sine til Vidnet nock havende Spörsmaaler
ville beroe til i Morgen Rætten sættes formedelst Aftenens Paafæng og Soelens Nedgang, hvorved og Rætten lod det forblive.
Anno 1729 dend 1te Juny efter giort Slutning i aftes blef Rætten atter sadt af //646// forbemeldte Birckedommer og Skriver samt de
otte Tinghörere, som i gaaer Rætten bjvaanede.
Prang tilspurdte Vidnet, om hand veedste Peder Heyle og medhavende Cammerat deris hos dem ved Baaden og udj Fiorden brugte
Fiskegarn, da Vidnet var hos dem, var af den Störrelse og Skick eller bunden, som fra Lönborggard er brugelig til Laxefiskerje. Svarede, hand saae icke nöye derefter og ey des Aarsage var Vidnet
om Garnet var saaleedes //647// som Lönborggaards Fiskergarn eller ey, men vel hafde hört sige, de brugte Neder dertil.
Videre eragtede Prang ey til Vidnerne nogen Spörsmaale at giöre,
men for Peder Lillelund og Lars Rindum erklærede sig de begge
1
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om forlanges vil giöre deris Æed, de icke forsætlig haver anfanget
med nogen Laxefiskerje Lundenis og Lönborggaards Eyere (dennem videndes) til nogen Præjudice, fornemmelig de aldrig enten af
dem haver hört //648// eller seet deris Adkomster og Friheder,
hvormed Lundenis og Lönborggaards Herskaber sig til Befrjelse og
Herlighed i Hænde haver, mens altiid udj deris Eenfoldighed været i Tancke udj dend store og vilde Fior at fiske og söge efter, hvad
forekomme kand (Østers undtagen), saa længe de icke kand nogen
Grunne og Eyendomslande mærke for nær. Ey heller ved deris
Fangst og Fiskerje benægtes sig i fölge Loven overalt.
Monsieur Prang blef //649// tilspurdt, om hand kand sige begge
fornefnte sine Principaler frje, som har anfanget det formeentlige
skadelige Fiskerje paa Lundenis og Lönborggaards Herlighed og
Rettigheds Fortog af Laxefiskerje, at de jo har ladet deris Folck
foröve sligt paa de Stæder, som aldrig tilforn af nogen har været
brugt, til Lundenis Lehns Laxefiskeries Præjudice, og saadan af
dem allerförst begyndt og anfanget.
Prang kortelig svarede, //650// hand berörte sine Principaler, i
denne Poste efter Tilspörgelse hverken kunde aarsage eller beskylde, siden hvad jngen kiender er enten af Fiskerje, Baade eller
slig Fartöyer, mindre været paa Fiorden, Lundenis eller Lönborggaards Strömme og Fiskerjetz Friheder bekiendt, og hermed denne
Sinde uden vidre enten fra eller til sig med Rætten vilde jndlade.
Fuldmægtigerne begierede, endskiönt Monsieur Prang ey vilde levere videre Giensvar //651// denne Sinde, at de öfrige Vidnesbyrd
som denne Sag jmod Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum
kunde oplyse og vedkomme efter det loulig gifne Stefnemaal fremdeelis maatte tillades i Retten at afhöres, som og blef tilladt.
Da fremstoed Hans Böylesen og Christen Jessen1 begge af Vostrup,
som vandt ved Æed, at for en tree Uggers Tiid siden, da saae de
begge een Morgen lidet efter Soelens Opgang tvende Baade, //652//
1
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een stoer og een liden, liggende paa de samme Stæder eller ungefehr, hvor de tilforne hafde seet, at Peder Madsen Lillelunds og
Lars Rindums Baade og Folck, som efter hört sigende hafde ligget
og fisket efter Lax, og kunde Vidnerne ej siunes andet, end det jo
var de samme Baade, en stoer og een liden, som Peder Lillelund og
Mads Rindum hafde til Brug efter Laxefiskerje, som för er meldt.
Jtem afvandt, at de hafde //653// seet disse omvundne Baade, en
stoer og een liden, næste Aften tilforn ungefehr, som de om Morgenen dernest efter var beliggendes, og da Vidnerne gick og fuldtest ad til Ringkiöbing dend forhen omvundne Dag. Da de paa
Veyen gick i Velling Sogn, saae de at tvende Baade kom seylendes
fra dend Kaas i synder, som de tilforne samme Morgen hafde seet
ligge paa Fortoggets //654// Vand for Stauning Land, hvoraf dend
eene Baad nemlig dend störste seiglede op under Ringkiöbing og
dend liden Baad lagde op under Velling Land ungefehr lige ud for
Kircken, hvor da fra Baaden kom gaaendes een Karl op til Velling,
og talte Vidnesbyrd samme Dag med Lars Rindum i Ringkiöbing,
anden Dagen hos Peder Lillelund paa Ryeberg, til hvilcke begge
Vidner fra Lönborggaard vare //655// udskickede for at fornemme,
om det var deris Baade og Folck, som Tiid efter anden dette Aar
har ligget for Lönborg og Stauning Lande at fiske efter Lax, Lundenis og Lönborggaards ældgamle Laxefiskende til Skade og Afgang, og hvorfor de saadant som noget nyt usædvanligt og ligesaa
ulovlig Laxefiskende hafde paa de Stæder, som ej tilforne været
haver understoed dennem at foröve og til- //656// holde, saa og om
de hafde nogen Rettighed eller Adkomst dertil. Da svarede saavel
Lars Rindum som Peder Madsen, at Baadene var deris saavel som
Karlene og Garnet, og veedste icke de hafde været uden ved Fiordsiden og icke i Strömmen eller nær ved, icke heller de skulle
komme nogen for nær. Men de talte icke om, at de hafde nogen
Adkomst eller Rettighed til Laxefiskerjet for Stauning og Lönborg
Lande, //657// hvorpaa Vidnerne aflagde deris Æed efter Loven.1
I margen tilføjet med blæk: NB Saavit herfra og til
Pag: 677 incl: er indsinglet er det Mons:r Sterm udi sit
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Dernest fremkom Godske Espensen Fisker1 paa Lönborggaard, som vandt
ved Æed efter Loven, at hand haver været Fisker ved Lönborggaard udj 29
Aar, og da jmidlertiid aldrig enten haver hört eller seet, at nogen enten
med Baade, Folck eller Fiskerreedskab har tiltaget sig eller forövet nogen
Fiskerje paa de Stæder eller //658// de Pladser paa Fortogsvandet af
Schiern Aae, som i forgangne og dette Aar er giort med Baade og Folck,
som hand har hört först blef begyndt med af Peder Madsen Lillelund paa
Ryeberg forgangne Aar,2 og i Aar hafde hand tillige med brugt det med
Lars Rindum i Ringkiöbing, og hver Gang saavel i Aar som forgange Aar
(dog een Fiskerbaad laae da alleene) haver ligget og brugt dette Laxefiskerie, //659// haver Vidnet som en Fisker fornummet stoer Afgang i Lönborggaards Laxefiskerje, og kunde fuldkommelig eragte, at om Peder
Madsens og Lars Rindums nye paafundne Laxefiskerje skulle have Gænge
som hidjndtil, da vilde det blive Lundenis og Lönborggaard til allerstörste
Skade og Afgang udi og paa deris ældgamle Laxefiskerje //660// saasom
samme Peder Madsen og Lars Rindum anstillede Laxefiskerje skeer paa de
Stæder og Fortogsvand, hvor Laxene nödvendig skal have deris frje og
ubehindret Oplöb fra Havet til Lönborggaard og Lundenis. Og joe fleere
Fiskerbaade og Fiskereedskab med Folck som paa de Stæder blef anlagt, joe
större Skade og Afbreck med at opsnappe Laxene paa Fortogget ville det
blive for Lundenis //661// og Lönborggaard udj deris ældgamle berettigede Herlighed og Rettighed.
Hans Nielsen3 Ladefoget paa Lundenis fremstod at vidne og kunde mindes i 40 Aar, og da jmidlertiid ald Laxefiskerje her i Egnen som en ældgammel Rættighed alleene blef brugt og tilhörte Lundenis og Lönborggaard og aldrig har hört eller veedst af at sige, at nogen vesten for Lönborggaard og gandske ud til Hauvitz Munde haver haft eller brugt nogen
Laxefiskerje, men hvad Fiskerje som i Stauning Fiord haver //662// været
Tingsvidnes Pag: 30 til 38 incl: allegerer. Og hvor lidt
dette Act Pag: 1099 sig videre refererer.
1 I margen: 5V.
2 På samtlige sider pp. 658-677 i margen: Vide Pag:
657.
3 I margen: 6V.
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brugt, har ey været andet end Bönderne har löbet derud for at sticke Aal
og Flyndere, mens nu har hört i Fior og i Aar, at Peder Madsen Lillelund
paa Ryeberg, tilforne Forpagter paa Lundenis, har med een Baad og Folck
i forgangne ligesom dette Aar anrættet et Laxefiskerje for Stauning og
Lönborg Lande, ligeleedes at Lars Rindum i Ringkiöbing har og med een
Baad og Fiskefolck tilligemed PederMadsen Lillelunds Fiskefolck forfuldt
//663// Laxefiskerje paa forbemelte Stæder, og jmidlertiid begge deris Baade dette Aar har forövet saadan Laxefiskerje væsten for Lönborggaard under Stauning Land, hvor hand med været og taget af Lundenis Laxegaard
nogle Dage efter hinanden 3de fridske Lax, som har haft Garn om deris Lif,
og deraf jgiennemsluppen, som kand sluttes deraf, at samme Lax var
Skiellene af 3 à 4 Stæder paa Kroppen runde, strickeviis, som de hafde
været fanget i Garnet og slaget sig lös ud af. Ellers vandt paa //664//
Spörsmaal, at i de Tiide dette skeede, og hand hörte at Peder Madsen og
Lars Rindum brugte deris Fiskerje, fick de faae eller jngen Lax til Lundenis, end dog det var i dend bedste Fisketiid, og hvis saadan Peder Madsens anstillede Laxefiskerje paa de Stæder med fleere skulle have Genge,
siuntes hand det ville blive een ubodelig Skade.
Jens Nielsen1 af Aaenum vandt, at hand hafde været brugt ved Laxefiskerje i 16ten Aar og i saa Maade fuldt Ladefogden Hans Nielsens Vidne,
undtagen hand icke haver været med dette Aar og seet de trende omvundne Lax optage //665// af Lundenis Laxegaard, som Skiellene var af
paa, formedelst de maatte tilforn have været hæftet i noget Fiskegarn.
Dernest fremstoed af Stauning Sogn Peder Andersen2 i Aandrup, som
vandt at hand i 60 Aar kunde mindes. Anders Söegaard3 vandt, at hand
kunde mindes i 50 Aar. Niels Mortensen4 af Haelbye vandt, at hand
kunde mindes i 50 Aar. Jens Nielsen5 af Aandrup vandt, at hand kunde
mindes i 50 Aar. Jens Andersen6 i Höllet vandt, at hand kunde mindes i
I margen: 7V.
I margen: 8V.
3 I margen: 9V.
4 I margen: 10V.
5 I margen: 11V.
6 I margen: 12V.
1
2
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50 Aar. Thomas Kieldsen1 i Bouse vandt, //666// at hand kand mindes i
50 Aar. Christen Gade2 i Höllet vandt, at hand kand mindes i 30 Aar. Jörgen Jensen3 i Heede kand mindes i 30 Aar. Christen Thyboe4 i Bouse kand
mindes i 26 Aar. Thomas Jensen5 i Synderbye 46 Aar. Christen Skiötte6 i
Bouse paa 40 Aar. Peder Jensen7 i Langkier paa 40 Aar. Niels Andersen8
ibidm paa 46 Aar. Peder Christensen9 36 Aar. Peder Nielsen10 i Østerbye
32 Aar. Og da kundgiorde og afvandt hver for sig efter forskrefne
Mindetiid endrægteligen at være beveedst, det og af deris Forældre og
Forfædre //667// haver hört, at jngen anden end Lundenis og Lönborggaards Eyere og Herskaber haver tilhört eller været Berettiget nogen
Laxefiskerje udj Lundenis Lehn uden hvis Lundenis og deds Laxegaard
med Aaen forbjgaar, og aldrig haver hört, at nogen vesten for Lönborggaard udj Staufning og Lönborg Lande haver haft eller forövet det allerringeste Laxefiskerje, hvorved begge Gaarders ældgamle Laxefiskerj
kunde tage Skade af med at fiske og opsnappe Laxene, förend //668// nu de
har hört sige og vitterligt bleven, Peder Madsen Lillelund paa Ryberg forgange Aar med Baad, Folck og Fiskerreedskab hafde anretted og tiltaget
sig som et nye Paafund at fiske efter Lax for Stauning og Lönborg Lande,
hvilcket altiid haver været som et frit Vand og Fortog for Laxefiskerjet til
Lundenis og Lönborggaard og nu i Aar atter hört at Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum udj Ringkiöbing med en anden det lader foröve
usædvanligt paa dee fornefnte Stæder. Og haver dette Aar Christen
//669// Skiötte i Bouse og Peder Jensen i Langkiær for ungefehr een Maaneds Tiid siden seet tvende Baade, een stoer og een liden, paa Vandet liggendes synden og noget österlig ligge ud for Bouse Bye i Stauning. Og
forklarede de tvende Mænd, at af bemelte Stauning Sogn til vester jndtil
I margen: 13V.
I margen: 14V.
3 I margen: 15V.
4 I margen: 16V.
5 I margen: 17V.
6 I margen: 18V.
7 I margen: 19V.
8 I margen: 20V.
9 I margen: 21V.
10 I margen: 22V.
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faste Land afstoder paa saakaldet Stauning Fiord ligger Staufning Kircke,
Stauning Præstegaard, Østerbye og Haelbye en temmelig lang Stöcke Vey
i Vester //670// af en fuldkomen half Miil Vey fra Bouse Bye af. Ellers
vandt de tvende Mænd og de öfrige samtlige jndförte Vidner, at om Peder
Madsen Lillelund og Lars Rindums nye anstillede Laxefiskerje maatte og
kunde have Fremgang, da var det veedst og aj andet kunde være, end
Lundenis og Lönborggaards ældgamle Laxefiskerje merckelig vilde aftage
og giöre dem ubodelig Skade. Ellers forklarede Vidnerne, at aldrig nogen
Fiskerje i deris Minde- eller Kiendetiid som de og har hört af gamle afdöde
Folck har været paa //671// de omvundne Stæder eller Stauning Fiord,
uden hvis Bönderne haver haft med at löbe ud og sticke Aael og sticke
Flynder.
Endnu fremkom Christen Smed og Morten Andersen1 af Toutum, hvoraf
dend förste kan mindes 40 Aar, den anden 40 Aar. Christen Blesbierg2
paa 40 Aar. Christen Jessen3 i Gundesböl 40 Aar. Peder Jensen i Pabgaard 36 Aar. Hans Pouelsen4 i Bandsböll 30 Aar. Niels Mogensen5 i Nör
Borck 40 Aar. Sören Blesbierg6 ibidm 20 Aar. Hvilcke alle kundgiorde og
//672// vandt endrægteligen hver for sig, at de icke haver seet nogen
Baade paa dend omvundne Stæd under Staufning og Lönborg Lande, som
skulle have været Peder Madsen og Lars Rindum tilhörende, undtagen
Christen Smed i Toutum i Hemmeth Sogn, som (formedelst hand ved
Skrabbaadene har været) Baade i forgangne Aar saavelsom dette Aar haver seet een Baad ligge under Lönborg og Stauning Lande, som Vidnet
baade i forgangne som i dette Aar haver hört sige og tale om at skulle
være Peder Lillelund //673// og Lars Rindum tilhörende. Ellers afvandt
de eendrægtelig eenhver efter sin omskrefne Mindetiid, at de aldrig hvercken af deris Forfædre eller andre haver hört, at nogen skulle være berettiget til Laxefiskerjed udj Lundenis Lehn andre end Lundenis og Lönborggaards Eyere, og siunes de at dersom slig Fiskerje, som efter sigende anI margen: 23 og 24V.
I margen: 25V.
3 I margen: 26V.
4 I margen: 27V.
5 I margen: 28V.
6 I margen: 29V.
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rettet er, skulle have Gænge, da vilde Lundenis og Lönborggaards ældgamle Laxefiskerje derved blive merckelig krænckede og derunder tage
Skade. //674//
Jligemaade fremkom Mickel Ottesen1 af Lönborg, som kand mindes 60
Aar. Hans Fiormose2 ibidm 50 Aar. Niels Pedersen3 ibidm 40 Aar. Morten Frandsen4 40 Aar. Christen Simensen5 50 Aar. Christen Pedersen6 af
Böl 50 Aar. Jens Beck7 ibidm 40 Aar. Peder Hansen8 af Mögelgaard 30
Aar. Jacob Böylesen9 af Fierbeck 40 Aar. Niels Nielsen10 af Vostrup 40
Aar. Hinrick Mortensen11 ibidm 27 Aar. Christen Böylesen12 ibidm 48
Aar. Christen Væstergaard13 24 Aar og Christen Pedersen14 ibidm 20
Aar. Og da afvandt de samtlig //675// ved Æed ligesom nest forrige Vidner omvundet haver, at de veed jngen anden Laxefiskerje af at sige end
den, som af gammel Tiid har tilhört og endnu tilhörer Lundenis og Lönborggaard. Saa og at jngen anden nogensinde enten i deris Mindetiid eller
tilforn efter deris Forældres og Forfædres Sagn har haft eller brugt nogen
Laxefiskende i denne Egn uden bemelte Gaarde, alleene de omboende Bönder haver sögt Fiorden for at fange Aal og Flynder. Og hvis dend //676//
nye anrettede Laxefiskerje af Peder Madsen og Lars Rindum angaaer, da
haver alle Vidnerne undtagen Mickel Othsen og Hans Fröemose seet
tvende Baade, een stoer og een liden, liggende synden for Staunings Land
og Bye i Vester Sogn, og har hört og er bleven vitterligt, at det var Peder
I margen: 30V.
I margen: 31V.
3 I margen: 32.
4 I margen: 33.
5 I margen: 34.
6 I margen: 35.
7 I margen: 36.
8 I margen: 37V.
9 I margen: 38V.
10 I margen: 39V.
11 I margen: 40V.
12 I margen: 41V.
13 I margen: 42V.
14 I margen: 43.
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Madsen og Lars Rindums Baade og Folck, som der for oprettede Fiskerjet.
J öfrigt vandt de, som forige Vidne, at dersom sligt skulle have Fremgang,
da vilde det blive Lundenis og Lönborggaard til höyst skadelig Afgang og
Hinder //677// udj deris ældgamle Laxefiskerje.
Endelig, efter i gaaers giorte Slutning, da Monsieur Sterm lod deels
i Tingbogen jndföre bliver nu alleene, efterdj hand ey i Dag er
mödt ved Rætten, dette kortelig til nogen Giensvar: 1te hans Forretnings Agt hid til Tinget er alt leveret, som efterdj samme siunes noget obscur og fremmed maae denne Sinde blive derved, thi denne
Sag, hvorfor er stefnet, concernerer Peder Madsen Lillelund og
Lars Rindum, som med Fuldmægtig Monsieur Prang //678// har taget ved Gienmæle efter Kald og Varseletz Jndhold.
2det Hvad Monsieur Sterm har behaget at anföre om salte og ferske
Vande af Circumference til 11 Miile, da ere saadanne samlede Vandes Distance af diverse Beskaffenhed og Nafne.
3die Det skal icke befindes eller nogensinde gotgiöres, at Lundenis
og Lönborggaards Eyere söger andres Rætt eller Rettighed dem at
betage eller sig tilvinde, mens //679// hvad de i denne Sag jmod
Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum ved Rætten har ladet paaancke og vidre maae prosequere, er de bleven höynödtvungen til
for at maintenere det gamle Laxefiskende som et kongelig Regal
fra Cronen bortsoldt i Lundenis Lehn, dem nu tilhörig alt i Henseende, at ved nye usædvaanlig paafunden og formastelig Laxefiskerje, samme deris Herlighed og Rættighed af uvedkommende og
som aldeles jngen Rætt haver icke gandske og aldeeles //680// skulle see at blive fordervit og ödelagt.
De fra Lundenis j gaaer til Aflæsning producerede kongelige Skiöder og Confirmationer blef da, alt hvis denne Sag angaaer, extractviis Protocollen tilfört, saa deraf kand haves fuldkommen Efterretning. Og Hans Lund paa Hr Etatsraad Müllers Veigne afgaf i
Retten til Protocollering de tvende af hannem i gaaer til Aflæsning
fremlagde Documenter, dog at af de tvende sidste ey videre, endsom //681// Sententzer afsigter bliver protocolleret, hvoraf dend
förste saaleedes er meldende:
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No 1 Extract af hans kongelige May:ts allernaadigste Originalskiödet til Hr Rentemester Hinrich Müller udgifvet til Arf og Eyendom
dend 14de Juny 16641 saa vit Lönborggaards Fiskerje sig egentlig
belanger, hvorjmod hand sine forrige Pantebrefve jgien udj Skatcammeret haver jndleveret. Og som Lönborregaard tilforn haver
svaret under //682// Lundenis Amt, og Vi os Lönborggaards Fiskerje ved
bemelte Lundenis Amt tilforn naadigst selfver haver tilholden, da som vj
Lundenis udj lige Maader haver ladet udligge, skal nu herefter Fiskerjet
fölge eenhver Eyermand saa vit eenhvers Gaard og Godses Grund og Fortog sig strækker ald Strid og Tvist forekomme etc.
At dette forskrefne er en rigtig Copie Ord fra Ord efter Originalen
bekiender vj underskrefne Hans //683// kongelig May:ts Renteskrivere
Jens Sörensen, Claus Jörgensen.
Læst paa Vjborg Landsting dend 25de Aprilis 1666, Henrick Jensen.
Læst paa Bölling Herretzting mandagen dend 26 Junij Ao 1665.
Læst paa Lönborg Bircketing dend 27 Junij 1665.
Læst paa Nör Herretsting for Ræt og Dom torsdagen dend 29de Junij 1665.
Læst paa Skiern Bircketing fredagen dend 30te Junij Ao 1665. //684//
Læst paa Lönborg Bircketing for Ræt og Dom tirsdagen dend 11te
Julij 1665.

Landstingsdom 1666 læst på Lønborggård birketing 1729
Dernest Landstingsdommen af 25de Aprilis 1666, hvis Sententz er
af Jndhold:
[*53] No 2 Med fleere Ord og Tale, dennem derom jmellem var og
efter Tiltale, Giensvar og derom Sags Leylighed. Da eftersom her
fremlegges een Udskrift under tvende Renteskriveres Hænder af
1

Er gengivet som nr. *34, *40 og *46.
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kongelig May:ts naadigste Skiöde til Rentemester Henrich Müller,
hvor- //685// udj denne endelig Slutning om det omtvistede Fiskerje giöres og gives, at end dog Fiskerjet tilforne haver fuldt Lundenis Amt, dog efterdj begge Amterne ere udlagde, skal Fiskerjet
nu herefter fölge eenhver af fornefnte Lundenis og Lönborregaards
Eyermænd, saa vit eenhvers Gaard, Godses Grund og Fortog strecker ald Strid og Tvist i som Maader at forekomme. Og det befindes, at Henrich Müllers Forbud, som hid jndstefnes, meldes udtryckeligen om saa vit Lönborggaards //686// Fiskerje og Grund hid
stræcker. Da see vj icke, at jmod slig kongelig Dicision noget kand
tales eller enten Vidner eller nogen anden Loumaal drives, medens
ald Lovmaal efter slig kongelig Dicision at forblive in cujus rej
testimonium sigilla nostra præsentibus inferius impræssa1
L:S:, L:S:, L:S: Henrick Jensen
Læst paa Bölling Herretzting mandagen dend 30 Aprili Ao 1666.
Læst paa Lönborg Bircketing d: 1 May 1666.
Læst paa Skiern Bircketing for Dom fredagen d: 4 May 1666. //687//
Læst paa Nör Herretzting for Dom dend 10de May Anno 1666.

Højesteretsdom 1667 læst på Lønborggård birketing 1729
Og endelig den herpaa fældede Höyeste Rættes Dom, er saaleedes
liudende:
[Dokumentet gengives som nr. *50 på side 202 f] //688//
Læst paa Lönborg Bircketing for Ræt og Dom tiirsdagen dend 21
Julij Ao 1668.
Læst paa Nör Herretzting for Rætten torsdagen dend 30te Julij Ao
1668.
Og var saa Fuldmægtigerne efter alt, hvis passeret er, hver for sig
Tingvidne beskreven begierendes, hvilcket og af Rætten dennem
Under hvilket vidnesbyrd vores segl er trykt
nedenfor.
1
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blef tilstæd. Og det udj de i dag Rætten sidende otte //689// Stockemænds Paahör, nemlig Jörgen Christensen, Jens Pedersen, Sören
Christensen, Niels Skuldböll, Niels Christensen, Jesper Beck, Sören
Mortensen og Jens Rask alle af Böel, hvilcke alle vidner med os, at
saaleedes som jndskrevet staaer, for Rætten ganget og passeret er.
Til Bekræftelse under vores Hænder og hos trögte Signeter actum
et Anno Die et Loco ut supra Peder Christensen Andrup, Christen
Nielsen Fisker. //690//
Den over bemelte Tingsvidne ergangne Landstingsdom af Dato
11te Augustj 1729, hvis sentence lyder saaleedes:1
Altsaa er efter forberörte Sagens befundne Beskaffenhed saaleedis for Rætten kiendt og afsagt:
Jmod dend Indkaldelse hvormed Etatzraad Möller og Daniel Philip Rasch
haver ladet Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum besöge for deris formeenende Mishandling //691// med Laxefiskerjets Foretagelse paa de Stæder, hvor Lundenis og Lönborggaards Eyere formeener sig efter Ældgamle
Skiöder og Adkomster at være berettigede til, har Sören Sterm som Fuldmægtig for Justitzraad Teilmann og Capitainlieutenant Tommerup og
forskrefne Sagsvolderne Peder Madsen og Lars Rindum giort Jndsigelse
og Protest,2 at jngen Vidner maatte admiteres i denne Sag, som kunde
concernere Laxefiskerjets Eendeelsrettighed, hvorved hans Principaler
//692// som tiltænckte Lodtager kunde præjudiceres, efterdj de icke findes
til nogen Vidners Paahör at være jndkaldede. Forvalter Rasch endog i Justitzprotokollen har declareret, at det fra Lönborggaards Birckeræt af 31de
May og 1te Junij erhvervede og her jndstefnte Tingsvidne icke skulle have
nogen Kraft mod andre end de jndstefnte og her for Rætten har fremlagt
I margen tilføjet med blæk: NB Saavit herfra til Pag:
694 indsinglet er, er det Mons:r Sterm udi sit Indlæg
til Commissionen dat. 25de Julij 1731 af denne
Landstings Act allegerer for saa vit denne
Commissionsact Pag: 1102 sig herhid refererer.
2 I margen på samtlige sider pp. 1691-94: Vide Pag:
690.
1
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de jnstefnte Svar paa Beskickelsen af 23de Julij sidst, som hand med een
Rættens Stefning //693// gotgiör med Tingsvidne til 16de Augustij at lade
authorisere at de icke noget med fornefnte Tingsvidnes Jndstefning her til
Landstingsrætten ville have at bestille.
Saa kiendes for Ræt, at berörte Tingsvidne bör i sin Kraft at forblive, saa
vit det Peder Lillelund og Lars Rindum vedkommer, mens hellers icke at
ansees af nogen Gyldighed for saa vit derudj kand röre de andre Parter,
som icke efter Loven til dessen Anhörelse er bleven jndvarslede //694// og
det jndstefnte Tingsvidne af 31de May og 1te Junij saaleedes og ey anderleedes at være efterrettelig. In cujus rei testimonium sigilla nostra præsentibus inferius impressa1
L:S:
L:S:
L:S:

Et Tingsvidne af Lönborggaards Bircketing udstæd dend 16de
Augustij 1729, som er fört i Anleedning dend foremelt ergangne Landstingsdom. Samme blef læst og lyder saaleedes:
//695//

Tingsvidne af Lønborggårds Birketing 16. august 1729
læst i kommissionen
[*54] Lit: N: No 20 F4tus Fiire og Tyve Skilling, 1729
Peder Christensen i Aandrup, Birckefoged til Lönborggaards Bircketing, og Christen Nissen Fischer anordnede Sætteskriver sammestæds, giöre vitterligt, at Aar 1729 tirsdagen dend 16de Augustij
for Rætten paa fornefnte Lönborgaards Bircketing comparerede
Fuldmægtigen paa Lönborggaard Hans Lund, som paa höyædle
og velbaarne Hr Etatsraad Müllers og Forvalter Daniel Philip
Rasch paa Lundenis deris Veigne producerede //696// een udstæd
Rættens Stefning af Dato 2den Augustij sidst dend hand med sin
Under hvilket vidnesbyrd vores segl er trykt
nedenfor.
1
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lovlig Forkyndelsespaaskrift begierer for Rætten læst, paaskreven
og j Acten jndfört lydende saaleedes:
Peder Christensen i Aandrup, Birckefoget til Lönborggaards Bircketing, giör vitterligt, at for mig haver ladet andrage kongelig
May:ts Etatsraad og Amtmand höyædle og velbaarne Selio Müller
til Lönborggaard og Seigneur Daniel Philip Rasch Forvalter og
Fuldmægtig //697// ved Lundenis Stamhuus, hvorleedes de skal
være foraarsaget og eragtet fornöden at före et Tingsvidne efter det
Giensvar, som Seig:r Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg og
Seigneur Lars Rindum i Ringkiöbing dend 27de Julij paa een til dennem ved tvende Dannemænd ergangne Beskikkelse af dato 23de
forbemelte July Maanet sidst haver givet angaaende den tagne
Landstingsstefning af 28de Junij nest afvigt over det jmod bemelte
Peder Lillelund og Rindum paa //698// Lönborggaards Bircketing
dend 31te Maij og 1te Junij nestforlæden forhvervede Tingsvidne
betreffende dend fast formeenende höyskadelige Fornærmelse og
ulovlig Jndpaβ, som Lundenis og Lönborggaards Eyere paa det
dennem allernaadigste tilskiötte kongel: Regall af Laxefiskerje udj
Lundenis Lehn sked er. Thi stefnes eder fornefnte Lars Rindum og
Peder Madsen Lillelund med lovlig 14ten Dages Stefnemaal for mig
udj Rætten at möde paa Lönborg Bircheting dend //699// 16de Augustij förstkommende for ovenmelte Vidnesbyrd at paahöre. Sammeleedes til fornefnte Tiid og Ting ommeldes for Hr. Justitzraad
og Amtmand velædle og velbyrdige Christian Teilmann til
Schrumsagger og velædle Hr Capitainlieutenant Jacob Tommerup
til Grubbesholm, om de ville have noget hertil at svare eller svare
lade, efterdj forberörte Landstingsstefning er tagen saavel i begge
gode Mænds //700// som udj bemelte Peder Lillelunds og Rindums
Naufne, og det gifver Svar paa Beskikkelsen fornemmelig omrörer
velbemelte Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann, som af sig self
skal have ladet giöre Jndstefningen til Landstinget. Hvor da efter
lovlig Omgang og Medfart et lovlig Tingsvidne af Rætten skal
vorde udstæd og beskreven giort. Til Bekræftelse under mine
Hænder og Zigneter //701// datum Aandrup dend 2den Augustij
1729, P. Christensen, Aandrup, L:S:
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Anno 1729 dend 2den Augustij haver vj underskrefne lovlig forkyndet denne Stefning först paa Schrumsagger for Amtmand Teilmann og Tienneren ved Nafn Poul Copie leverret, som lovede at
tilstaae os Stefnemaalet. Dernest forkyndet vj samme paa Grubbesholm udj Capitainens Fraværelse for een Pige ved Nafn Giertrud
og nogle Karles //702//Paahör, som ligeleedes lovede at tilstaaes os
Stefnemaalet. Siden blef Stefningen af os forkyndet paa Ryeberg
udj Peder Madsens egen Paahör, som tog jmod Copien deraf. Og
endelig aflæste vj endnu samme i Ringkiöbing for Lars Rindum
self, som og lovede at tilstaae os Forkyndelsen, det vi ved Æed bekræfter i Sandhed at være, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige
Ord.
Niels Nielsen, Bonde i Vostrup
Juul Hansen, hiemhör
sammesteds //703//
Efter saaleedes afhiemlede Varsel, mötte paa velædle og velbyrdige Hr Justitzraad og Amtmand Teilmanns til Skrumsager saa og
paa velædle og velbyrdige Hr Capitainlieutenant Jacob Tommerup
til Grubbesholm deris Vegne Poul Bang, tienende paa bemelte
Schrumsagger, og tienstlig begierede, at dend udj Stefnemaalet
paaberaabte og til Seigneur Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg
og Lars Rindum i Ringkiöbing fra höyædle og velbaarne Hr Etats//704// raad Müller til Lönborggaard og Forvalter Seigneur Daniel
Philip Rask paa Lundenis ergangne Beskikkelse med deris derpaa
gifne Svar her i Rætten maatte vorde producerit og lydelig oplæst,
for deraf at fornemme, hvorvit bemelte Peder Lillelund og Lars
Rindum haver frasagt sig Sagen angaaende dend udj aabenbare
Fiord desputerede Fiskerje.
Hans Lund fremlagde dend Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum dend 27 Julij sidst ved tvende Mænd insinuerede //705// Beskikkelse af 23de Julij nest forhen, som hand begierede for Rætten
læst, paaskrefven og Acten jndfört, der saaleedes er meldende:1
I margen tilføjet med blæk: NB Saavit her fra til Pag:
714 er indsinglet er det hvor til denne Act Pag: 1102
sig refererer.

1
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Höyagtbahre og velfornemme Seigneur Peder Madsen Lillelund til Ryeberg og Seig:r Lars Rindum i Ringkiöbing.
Som det kommer os heel fremmed fore af det Copie under Seigneur Sören
Sterms Haand, os ved Forkyndelsen af det tagne Landstingsstefning af
dato 28de Junij sidst levered, at J tillige med Hr Justitzraad og Amtmand
Teilmann //706// til Schrumsagger og Hr Capitainlieutenant Tommerup
til Grubbesholm det förte Tingsvidne paa Lönborggaards Bircketing udstæd dend 31 May og 1te Junij afvigt,1 angaaende dend af eder usædvaanlig anrættede og nye paafundne Laxefiskerje udj Stauning Fiord paa
Strömmen og Strömgangen af Skierns Aae imellum Stauning og Lönborg
Sognes Lande, Lundenis og Lönborggards ældgamle kongelige allernaadigste tilskiötte Regale af Laxefiskeri //707// udj Lundenis Lehn til allerstörste Præjudice, Forfang og Skade, haver villet til Svækkelse og underkiendelse ladet jndstefne og paaancke 1: Efterdi I som da alleene for Sagen
var og mand ej andre veedste, der hafde giort nogen Jndpaβ og Fornærmelse i bemelte Regale af Laxefiskerjet lovligen jmod sanne Tingsvidnes
Erhværvelse og kongelige Adkomsters Aflæsning var bleven stefnet, hvor//708// af J nocksom er vorden oplyst, hvad Ræt der kunde være paa eders
Siide til saadan forövede Fiskerje, tilmed at eders udskickede Fuldmægtig
Peder Prang ej det allerringeste Protesterede jmod Kald og Varselen, at
joe samme derfor lovligen var giort og eder bleven forkyndet, ja Tingsvidnet i sig self staaer eder frit fore ved andre Vidnesbyrd (om i kand) saadant sandfærdigen jgien- //709// drive, som dog fast formeenis, aldrig af
eder eller nogen skee kand, mens alleene ved denne eders Continuations
til at forsvare eders fast formeenendes ulovlig nye anrettede Laxefiskerje
med Folck og Baade jgiennem Ringkiöbings Fiord ud af Uldborg-Hind
Herret, synden forbje Venner Aae (som adskiller bemelte Herret fra Bölling Herret) og jnd i Staufning Fior, jmellum Stauning og Lönborg
Lande, som forne meldt er. Seer vi ey andet, end det I haver fuld Lyst
//710// til at paaföre os een meget vitlöftig og unötig Process til allerstörste Bekostning med at forsvare det kongelige Regale af Laxefiskerjet i
Lundenis Lehn, som Lundenis og Lönborggaard alleene er berettiget og vj
icke jmod de höyst gyldige kongelige allernaadigste Adkomster kand taale
at see fortabt eller der udj at blive höyligen præjudiceret og forkræncket
1

På samtlige sider pp. 706-14: i margen: Vide Pag: 705.
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men langt meere nödes tilsammen til yderste Extremitet at maintenere og
handthæve, dog derved ej formeendt //711// saa og aldrig er bleven Paastaaet at formeene dend lovlig uden Sædvaanlig Fiskerje som hidjndtil af
Arrilds Tiid udj Fiorden paa sine visse Tiider og Stæder brugeligt været
haver. Altsaa for desto meere Vished og Rigtigheds Skyld til een skadeslös
Satisfaction for os i sin Tiid ville vj herved i ald Venlighed formeene om
ovenmelte Landstingsstefning paa eders Ansögning og med eders Villie
og Samtycke //712// er bleven sögt og forhverfvet begierendes de her paa
ville behage at teigne et par Ord til Giensvar eller og de udskickede hvis
dennem bliver mundtlig svaret under deris Hænder at give beskrefven.
Saaleedes som de det siden ved Saligheds Æed efter Loven kand af Vidne
og vedstaae forblivende Seigneurs tienstvilligste Tiener udj Hr: Etatsraadens Absence efter Ordre som Fuldmægtig H: Lund, D:P: Rasch
Lundenis d: 29 Jul: 1729 //713//
Til Giensvar har jeg givet Sagen i Amtmand Teilmanns Haand, som vilde
Forsvare min Sag paa hans May:ts Vegne, mig uden Bekostning
Peder Madsen Lillelund.
Saaleedes som paa forestaaende Side findes meldet var Peder Lillelunds
Svar, som hand self loed anteigne, og Lars Rindum svarer os, kand af
Amtmand Teilmann tagen Landstingsstefning ej være med hans Villie begyndt udstæd saasom hand icke (siden hand //714// hannem at det begyndte nye Laxe-Fiskerje var Lundenis og Lönborggaards Herskaber til
Fornærmelse) haver haft eller vil have med Sagen at bestille efterdags.
Dette hans Svar saaleedes i Sandfærdighed tilstaaer vj, saa sandt hielpe os
Gud og hans hellige Ord. Datum dend 27 Julij 1729
Rasmus Rasmussen Kiær
Anders Jepsen
Læst for Rætten paa Nörre Jyllands Landsting dend 11te Aug:
Anno 1729.
Dernest fremstillede sig //715// Rasmus Rasmussen og Anders Jepsen og tilstoede i alle Maader hvad de paa Beskickelsen haver antegnet og til Giensvar af Peder Lillelund og Lars Rindum bekommed, og forklarede de, at Peder Lillelund loed self hans Svar ved
hans Sön paa Beskickelsen antegne, som samme udviiser, hvorpaa
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de aflagde deris Æed. Povel Bang agtede unödig vitlöftig at disputere enten Peder Lillelund og Lars Rindum ville frafalde dend ved
sidste Lands- //716// ting jndstefnte Sag eller icke, saa vitt dem angick, thi om de end ville bortgive deris Rettighed, formeente Bang
det ej skulle kunde præjudicere andre vedkommende Lodseyere.
Hvorvit de ellers haver begieret udj denne begyndte Sag at interessere skal deris derom vexlede Breve tydelig nock giöre Forklaring om, naar fornöden eragtes, hvilcket til sine Tiider og Stæder
reserveres. Jmidlertiid vilde Bang tilkiendegive Rætten, at velbem:te Hr Amtmand Teilmann og Hr Capitain-Lieutenant //717// Tommerup jngenlunde saavit dem angick vilde frafalde Landstingsstefningen, siden det til Sveckelse jndstefnte Tingsvidne jmod deris
giorte Protest uden foregaaende lovlig Stefnemaal til dem formeenis ulovlig erhverfvet. Des foruden vilde ej heller lade sig deris formeenende Rættighed betage at fiske saa vel i Fiorden efter alle
Slags Fisk (Østers undtagen) som udi de ferske Vande efter Loven,
saa vit deris Bönders Grunde streckede sig, med //718// mindre
Lundenis og Lönborggaards Eyere kunde producere lovlig og tilstræckelig
Rættighed og Adkomster over heele Fiorden jnden Nyemandsgab.
Hans Lund eragtede unödig herpaa at svare, thi med Tiden skal
vel blive tilstrekkelig beviist og klarlig oplyst, hvor vit Laxefiskerjet til Lönborggaard og Lundenis skal stræcke sig efter derpaa i
Hænde havende Adkomster og ældgamle Privilegier. For resten
var Lund efter hvis passeret er //719// Tingsvidne beskreven begierende. Povl Bang begierede ligeleedes Tingsvidne beskreven, som
Parterne af Rætten blef bevilget. At saaleedes for Rætten ganget og
passeret er vidner med os de i dag Rætten siddende otte stærcke
Mænd, som er Niels Jepsen i Lönborg, Haulj Andersen i Kiær,
Christen Andersen i Vraae, Anders Madsen af Haelbye, Niels
Christensen af Hölled og Morten Eskesen af Lönborg. Til //720//
Bekræftelse under vores Hænder og Zigneter, actum ut supra
Peder Christensen
Christen Nissen Fisker
Aandrup
L:S:
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Et til Justitzraad og Amtmand Teilmann og Hr Capitainlieutenant
Tommerup ergangen Beskickelse med paateignede Giensvar af 19
Augustij Ao 1729 forhen jndlagt:
Denne berörte Besickelse med paateignede Giensvar af 19 Augustij
Ao 1729 er foran acten tilfört fra Pag: 158 til Pag: 173 inclusive,
//721// hvor samme Ord til anden findes, og des Aarsag herefter at
anföres forbjegaaes.

Tingsvidne af Skjern Birketing 22. juni 1694 læst i
kommissionen
Et Tingsvidne af Schern Bircketing udstæd dend 22de
Junij Ao 1694, som blef læst og lyder saaleedes:
[*55] Lit: G, No: 20, Fiire og Tive Skilling.
Christian Pedersen i Deyberg Kiærgaard, Birckefoget til Schern
Bircketing, Peder Olufsen i Albeck, Peder Enevoldsen, Niels Christensen alle ibidem, Peder Nielsen i Aanum og //722// Christen
Hansen i Dahl, Skriver, giörer alle vitterligt, at Aar efter Christi
Födsel 1694 Fredagen dend 22de Junij paa fornefnte Schiern Bircketing for Retten fremkom paa dend höyædle og welbr: Herre Joachim Werner von Bülow, höyförstel: Landtmarschal og Landraad
udj Nedersachsen, Herre til Gudou, Lundenis og Stiernholm etc:
hans Veigne, hans Execellences Forvalter og Fuldmægtig ædle
Seigneur Christian Ulrich Schultz paa Lundenis, som loulig begiered //723// og fick et fuldkommen Forbudsvidne af otte loufaste
Dannemænd, som var fornefnte Peder Ollufsen i Albech, Peder
Eenevold, Niels Christensen ibidm, Peder Nielsen i Aanum, jtem
Sören Lauritzen ibidm og Jacob Bentzen i Skiern Bye. Disse fornefnte 8te Dannemænd alle eendrægteligen vunde ved deris Æed
efter Loven, at de saae og hört samme Dag paa bemelte Bircketing
for Rætten fremstillede velbemelte //724// Hr Forvalter tvende
Kaldspersohner, nafnlig Sören Lauritzen i Nörgaard og Mathias
Bruggertsön i Øster Skiern, som afhiemblede ved Æed med opragte Fingre efter Loven, at de i Dag 14ten Dage var i Tarm Bye for
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alle des Beboere deris Boepælle og der Lovlig Kald og Varsel gave
dem for Vidner og Forbud, som Hr Forvalter Seigneur Christian
Ulrich Schultz paa sin höyædle og velbr: Hr Principals Veigne agter at tage ved Tingsvidne beskreven her til Tinget i Dag angaaende ulovlig Fiskerje udj ald //725// Skierne Aae boende paa synder og nör Side, som kunde have noget der til at svare, og talede
de een Deel med Mændene self, een Deel deris Hustruer og Folck,
og gaf dem alle samme Kald og Varsel mundtlig til kiende.
Dernest fremkom for Rætten Jens Reinholtzen i Ald og Peder Nielsen i Skiernbye, som efter Æedens Foreliggelse vant med opragte
Fingre efter Loven, at de i Dag 14ten Dage var i Tarm for hver
Mands Boepæll, og der paa Hr Forvalter Seigneur Christian //726//
Ulrich Schultz hans höyædle og Velbr: Principals og hans Veigne
lovlig advarte og Forböd alle og eenhver udj Tarmbye beboende, at
jngen Jhvo de er eller være kand, maae understaae sig at fiske eller
fiske lade paa nör eller synder Side, Nat eller Dag, under een fuld
Vold, saasom bemelte Fiskerje af hans kongelig May:tt til hans velbaarne Principal er soldt og afhendet, hvilcke med videre her paa
Tinget skal blive produceret.
Saa fremstod //727// for Rætten Seigneur Peder Hoff paa hans Broders Seigneur Morten Hinrichsens Everdorphs Vegne, som er Riiber Hospitals Forstander, og des underliggende Godses Forsvar,
paa tvende Tarm Closterbönders Veigne og begierede af ædle Hr
Forvalter, at hand vilde fremviise, hvad Rettighed og Herligheds
Adkomster, der kan forvolde dette Forbud mod dend Laxefang,
som de af Arrilds Tiid haft haver, saavel ogsaa hvad Fiskerje, som
de i deris Fæster er tilladt, saafremt de dette Forbud skal parere.
Videre i Rætten //728// produceret et Tingsvidne udstæd af ØsterNör Herretzting Mandagen dend 17de Aug: Ao 1691, hvilcket hand
begierede maatte læses, paaskrives og hannem udj Hænder leveres. Endnu videre udj Rætten produceret et Tingsvidne udstæd af
Øster-Nör Herretzting Mandagen dend 30 May 1694, hvor udj var
jndfört et Sandemandstog udstæd af Nör Herretzting 1494, som for
Rætten blef læst og paaskrefven, og var samme Forbudsvidne lydende saaleedes:
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Otte Mænd vinder, da efter jndförte //729// Kald og Varsel derefter
fremstoed Jens Pedersen og Lauritz Christensen af Vastrup, som
afhiemlede med Æed efter Loven, de det paa Hr Canceljeraad og
Amtmand Hinrich Müllers Veigne i Löverdags sidst forleden var
otte Dage, var udj Tarm og Kyfling, undtagen nogle faae Gadehuuse i Tarm og lydeligen Forböd bemelte Byers Indbyggere saaleedes, saasom der gaaer Rögte, at een Deel af Tarm og Kyfling Beboere skulle ville understaae sig //730// at fiske Lax og Ørreter udj
Schiern Aae, som er een Herlighed, der ligger til Lönborggaard. Da
paa velbaarne Henrich Müller til Lönborggard hans Veigne forbyder han dennem samtligen jngen undtagen, Encker og de Umyndige med deris Laugværger i Tarm og Kiufling beboendes, ey at
bruge noget Laxe- og Ørretfiskerje i dend Aae jmellum Schiern og
Lönborg Sogner beliggende fra Fiorden og jndtil Schiern Broe, som
velbr: Hr Canceljeraad af Arrilds Tiid er //731// berettiget, hvorefter bemelte Christen Strængesen paa sin höygunstige Herre og
Hosbonds Veigne var dette Forbud begierende med Tingsvidne
beskrevet.

Birkefrihedsbrev 1532 læst på Skjern birketing 1694
Her imod mötte Christen Frandsen, Hans Eskesen og Poul Pedersen af Tarm og producerede een Pergamendsbref med et hengendes Seigl saaleedes lydende:
[Dokumentet gengives som nr. *25 på side 156 ff] //735//
Hvilcken forskrefne kongelig //736// allernaadigste Bref for Rætten
læst og paaskrevet til Sagens bedre Bestörckning. Producerede fornefnte Mænd dend Sandemændsbref in originalj, som udj forskrefne allernaadigste Höyesterættes Dom findes jndfört, som blef
læst og paaskreven, og formeendte Christen Frandsen, Hans Eskilsen og Poul Pedersen af Tarm samt Jens Nielsen og Jens Christensen af Kyfling efter samme irettelagde kongelige allernaadigste
Bref samt Lovens Anleedning og deris Hosbonds Tilladelse at blive
tilkiendt //737// deris frj Fiskerje udj Schiern Aae til Mitströms, saa
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langt deris reebdragen Jord sig strækker, at nyde uforhindret,
hvilcken Ræt og Rættighed de dennem paa deris Hosbondes og
egne Veigne fuldkommeligen vedkiender, end til Hr Canceljeraad
andre eller nöyagtigere Adkomster og privilegier derpaa fremviiser og formeendte ydermeere, at jngen Forbud bör eller kand udstædes i Henseende Hr Cancelijraad gandske jngen Adkomst til
saadan Særrættighed //738// at have, som Christen Strængesen
paastaaer fremviser, tilmed burde billigen deris Hosbonder for
sligt at have Kald og Varsel, förend noget udstædes, og var bemelte Mænd Gienpart af alt hvis, som passerer i denne Sag, begierendes beskrevit, hvorpaa blef saaleedes kiendt. Og som Hr Canceljeraad Hinrick Müller giör Forbud angaaende Laxefanget fra
Fiorden og til Skiern Broe. Da de Tarmboer særdelis beviiser, at
deris Eyendomsbrug //739// strekker sig til Miitström udj Skiern
Aae, saa sees icke andet end Forbudet joe bör at stædes, saavit som
bemelte Hr Canceljeraads rette Fiskerje sig kand strekke og icke
strider jmod denne i rette lagte Höyesterættes Dom etc:, som samme Forbudsvidne med des jndförte og confirmerede Sandemandsbref i sig self med dessen Jndgang og Slutning, Ord fra Ord formelte her i dag for Rætten læst og paaskreven. Hr: //740// Forvalter
derjmod formeente, at bemelte Sandmandstog, som ichun alleeniste melder om Marckeskiæll og Herretzskiæll og jntet om Fiskerje
eller Herlighed, jcke kunde komme hans velbaarne Hr Principal til
Præjudice udj dend Herlighed og Laxefiskerje af hans kongel;
May:tt og fordum Kongers höyloflig Jhuekommelse er soldt, skiödet og afhændet, som efterskrefne Documenter og Originaler kand
fornemmes.
Dernest fremlagde Kong //741// Friderich1 dend 2den höyloflig Ihuekommelse Birckefriheds- og Fiskerjebref af Aar 1532, hvilcket var
lydende saaleedes Ord fra Ord som fölger:
[Dokumentet gengives som nr. *26 på side 159 f] //745//

1

Skulle efter dateringen have været Frederik I.
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Som samme Birckefriheds- og Fiskerjebref i sig self formelte her i
dag for Rætten læst og paaskrefven.

Skøde på Lundenæs’ birkefrihed 11. juni 1661 læst på Skjern
birketing 1694
Nock produceret kongl: May:ts höyloflig Kong Friderich dend 3de
allerund: //746// udgifne Skiöde paa forbemelte Birckerettighed og
des District dateret Kiöbenhavn dend 11 Juni Ao 1661 lydendes
Ord fra Ord som fölger:
[Dokumentet gengives som nr. *27 på side 160 ff] //751//
Som samme kongelig Birckeskiöde i sig self Ord fra Ord formelte,
jligemaade for Rætten læst og paaskrefven, endnu i Rette lagt
Landstingsviditz af höystbemelte kongel: May:ts höyloflig Jhuekommelse naadigst udgifne Skiöde af dato 17de Aprilij 1661 til de
Herrer von Uffeln udgiven, hvorudj blant andet findes jndfört:
Jtem vores Laxefiskende udj fornefnte Lehn, hvoraf os tilforn pleyer ar giöres aarlig Regnskab, nock fandtes jndfört saaleedes: Og
Laxefiskende, som //752// forskrevet staaer, for hvis Mands Tiltale,
frj, Frelse hiemle og fuldkommelig tilstaaer.
End ydermeere fremlagt een vidimeret Copie af vores allernaadigste Herre og Konges Resolution og Confirmation paa forbemelte
Skiöder paa Lundenis af Dato 30te Octobr: 1683, som blandt andet
melder saaleedes:
Skal bemelte Gaarde herefter til ævig Tiid saavel udj Skatter som
udj andre Maader være berettiget, anseet med lige Friheder, Höyheder og Herligheder, som andre gamle privilegerede adelige Sædegaarde haver //753// og nyder eller herefter nydendes vorder, jntet undtagen, hvad Nafn der endog have kand j nogen Maader,
med detz videre Jndhold.
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Og fantes underskrefven rigtig Copie efter Originalen Schultz. Og
ydermeere allerunderdanigst læst paa Bölling Herretzting d: 30
Janv: 1694, Chrstian Pedersen.
Hvilcke forbemelte Skiödesviditz og vidimerede Confirmation her
i dag for Rætten blef læst og paaskrefven.
Monsieur Peder Hoff beraabte sig paa Vidnesbyrd saavel og andre
Documenter, //754// til Øster-Nör Herretzting paa förstkommende
Manddag 3 Uggers Dag derefter, saa deraf skal sees, hvad Rettighed Tarms Jndbyggere kand have til dette Firskerje, som de hidtil
dags i Schiern Aae haft haver, saavel og hvor vit Schiern Aae af
Arrilds Tiid ganget haver.
Hr: Forvaltter svarede, at hand hafde produceret Documenter,
kongelige Skiöder og Confirmationer, som til Fuldkommenhed
forklarer, hvad Adgang og Rettighed hand paa hans höyædle Herers Veigne kan have til bemelte Fiskerje, for- //755// meendte derfor og begierende, at dend lovlig giorte Forbud, som för er afhiemlet og jndfört, hvorfor samtlige Tarm Byemænd er lovlig jndkaldet,
naar ved Tingsvidne efter Loven udstædes. Dertil Birckefogden
svarede, at efterdj Hr Forvalter Seigneur Schultz paa sin höyædle
og velbr: Principals Veigne beviiser med fremlagte Documenter, at
Laxefiskerjet udj ald Skiern Aae skal være hans velbr: Principal
berettiget og derfor ved tvende lovfaste Persohner for hver Mands
Boe- //756// pæll udj Tarm haver ladet giöre Forbud paa ald
Fiskerje udj ald Schiern Aae, hvilcket af fornefnte tvende Persohner nu for Rætten er afhiemblede ved deris Æed efter Loven og
efter foregaaende og forjndförte lovlig Kald og Varsel, veedste
Fogden icke forsvarligere at kunde nægte for forhen giorte Forbud
med Tingsvidne at udstæde, efterdj for hannem intet i Rette ligger,
som de af Hr Forvalter producerede Documenter og Adkomster
kand være til Svekkelse. //757// Derefter Hr Forvalter endnu som
tilforne var Tingsvidne begierende, og Monsieur Peder Hoff begierede Gienpart. At saaleedes som forskrevet staaer, her i dag for
Rætten afhiemlet, vunden og i alle Maader passeret er, vidner og
bekræfter vj med egne Hænder.
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Datum Anno Die et Loco ut supra
Christen Pedersen Christian Hansen
L:S:
L:S:
Peder Olufs:
Egen Haand

Niels Christensen
Egen Haand

Peder Nielsen P.E.S. //758//
Egen Haand

Et Udtog af Schiern Bircketingsprotocoll, dend 23de Julij
Ao 1717 saaleedes lydende, efter at det var bleven læst:

Tingsvidne af Skjern Birketing 23. juli 1717 læst i
kommissionen
[*56] Lit: L No 20, No 3964, F4tus Fiire og Tive Skilling 1724
Hans Roepstorff ved Schiern Broe, Birckefoget til Schiern Bircketing, Peder Jensen Holm i Skriverens Forfald anordnet at skrive,
Christen Andersen i Øster Schiern og Peder Olufsen Albeck Tinghörer, giöre vitterlig, at //759// Aar efter Christj Födsel 1717 Fredagen dend 23de Julij paa höyædle og velbaarne Hr Landtmarchall
von Bülow deris Forvalter velædle Daniel Philip Rasch hans Veigne comparerede her for Rætten kongel: Maj:ts Bye- og Herretsfoget
Seig:r Jacob Schandrup, som lovligen eskede, begierede og fick een
fuld Tingsvidne af otte Dannemænd, som var fornefnte Christen
Andersen i Øster Skiern og Peder Olufsen Albeck, jtem Christen
Christensen //760// i fornefnte Albeck, Mads Rasmussen i Aanum,
Thomas Christensen ibidm, Mathias Vingertsen i Øster Schjern
Niels Jensen og Peder Nielsen ibidm:, hvilcke samdrægteligen vinder deres rette Sandhed, at de saae og hörte samme Dag paa fornefnte Ting, det bemelte Bye- og Herretsfoget fremstillede for Rætten tvende Kalds- og Varselspersohner nafnlig Jver Christensen og
Palle Christensen begge af Skiern, som giorde deris Æed efter Loven, at de i Dag //761/ fiorten Dage hid til Tinget hafde jndkaldet
Jens Jensen Bramtrup, som er Gammel Jens Bramtrups Søn, og Peder Hinricksen, begge boende i Kyfling Bye, Lönborg Sogn, alt an-
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gaaende deris ulovlige Fiskerje paa Lundenis tilhörende Fiskeström om Natten jmellem dend 2den og 3die Julij sidst med videre
efter een Varselsmemorial, lyder saaleedes:
Paa Lundenis Herskabs og Forpagteren sammesteds Seig:r Peder
Madsen Lillelund deris Veigne, gives i Sær- //762// deelished eder
Jens Bramtrup og Peder Hinrichsen begge værendes og boendes i
Kyfling Bye, Lönborg Sogn, lovlig 14ten Dages Kald og Varsel til
Skiern Bircketing at möde dend 23de Julij förstkommende for Vidne
at paahöre, Sigtelsesæed at modtage og Spörsmaaler at tilsvare angaaende dend af eder ulovlig tilsnigende hemmelig Fiskerje vesten
neden for Skiern Broe efter Ørreter og Lax, Lundenis //763// Rettighed til Jndpas og Skade, som jmellum dend 2den og 3die Julij sidst
om Natten dumdristeligen haver understaaet at bruge og foröve.
Og berettede Kaldsmændene, at de talte med begge de jndstefntes
Hustruer, og gaf dem samme Varsel tilkiende. Og da Kaldsmændene gick fra Kyfling, mötte de strax uden Byen bem:te Jens Jensen
Bramtrup, og berettede ham bemelte Stefnemaal.
Dernest fremstillede Vidnerpersohner nemlig Thomas Thomasen
//764// Lund1 logerende her paa Lundenis hos hans Svoger Forpagteren Seigneur Peder Lillelund sammesteds, som giorde sin
Æed efter Loven, og derpaa vandt, at hand om Natten jmellum
dend 2den og 3die Julij nestafvigt var udgangen med Ladefogden paa
Lundenis need paa Engene med Strömmen, og jmidlertiid blef de
vare, at der gick nogle paa begge Sider af Aaen östen for Kyfling
Færge ved Tarm Holm. //765// Da gick dend eene i Tarm Holm og
dend anden paa dend anden Side og fiskede med et Fiskegarn vester paa i Aaen, og da Vidnet kom dem saa nær, at de saae ham, löb
hand bort, som trækkede Garnet i Tarmholm paa dend Side af
Aaen, som Vidnet var, og veedste Vidnet icke hvem samme Fisker
var. Mens Ladefogden forfuldte hannem, og da Ladefogden kom
tilbage, sagde hand, at det var Jens Bramtrup //766// af Kyfling,
som löb fra ham, det omvundne Fiskekerje. Og videre efter Tilspörgelse vandt, at dend anden, som med var at fiske paa synder
1
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Siiden af Aaen, löb need til deris Baad, og dend, som der var ved
Baaden, og roede de dermed ned vesten for Kyfling Færge, hvor de
satte Baaden og gick op ad Kiufling Bye til. Herjmod at svare mötte
Seigneur Niels Bygum af Wiumb- //767// gaard og paa sin Bonde
Jens Jensen Bramtrups den ældre af Kyfling, som giorde Spörsmaal
til Vidnet. Först af hvem hand var udskicket paa saadan Inqvisition, og om der var fleere med i Fölge end Ladefogden paa Lundenis? Svarede hand var jngen udskicket af, saasom hand icke staaer
udi nogen deris Tienneste, mens dend omvundene Tid saavelsom
tilforn var udgangen med Ladefogden at observere, hvad der
kunde //768// forefalde ved Fiskerjet, og var jngen anden med ham
uden alleene Ladefogden.
2det blef Vidnet tilspurt, om hand saae Jens Bramtrup hafde noget
Fiskerreedskab eller Fisk med at fare, der Vidnet saae hand gick
paa Engene, saa og om hand saae ham paa Fiskevandet Lundenis
tilhörig, Jtem hvad Gewehr Ladefogden hafde i sin Haand, da
hand forfuldte dend Persohn, som //769// hans saae löb need med
Engene, og om hand viedste, hvem dend Persohn var? Hvortil
Vidnet svarede, hand saae jngen Fisk hos dend, som trekkede Fiskergarnet paa dend nöre Side af Aen, saasom Baaden laae hos
dend anden Side af Aaen, og icke kunde viide, hvad Fisk de hafde
derudj. Og ydermede berettede Vidnet, at Ladefogden hafde een
Fork i sin Haand, hvormed hand hialp sig over Graabroe med, da
hand löb efter dend Persohn for at ville see, //770// hvem hand var.
Endnu veedste hand icke, hvem dend Persohn var, som Ladefogden forfuldte videre, endsom Ladefogden for ham berettede, da
hand kom til ham jgien, at det var Jens Bramtrup.
Endelig blef Vidnet tilspurt, om hand med god Samvittighed kand
sige, at dend Persohn, hand hafde seet i Tarm Holm, og efter Ladefogdens Beretning skulle være Jens Bramtrup, hafde nogen Part
enten i Baad eller andet Fiskerreedskab, som de tvende Persohner
var ved, hand forhen hafde omvundet, //771// eftersom hand icke
hafde seet ham med noget Fisk? Vidnet svarede: Hvad Part hand
skulle have, som træcket Garnet paa dend nörre Side, af Fisken
som de drog efter, veedste hand icke, icke heller om samme Jens
Bramtrup hafde nogen Part udj Fiskereedskabet, og saae ham icke
ved Baaden, eftersom Baaden laae paa dend sönder Side ved de
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andre toe, som omvunden er, ellers som for er melt saae samme
//772// Persohn gick paa nörre Side af Aaen og træckede Fiskegarnet, som meldt er.
Ydermeere blef Vidnet tilspurt, om hand hafde seet nogensinde
dend omvundne Persohn, som efter Beretning af Ladefogden skulle være Jens Bramtrup, haver udgiven nogen Fiskegarn, og jgien
draget det j Land paa Lundenis Grund, saa og hvad det var for een
Reeb, hand hafde ved der Vidnet skulle have seet ham enten det
var af Haar, Hamp //773// eller Bast, eftersom hand saa egentlig haver vundet at have seet ham med Reeb i Haanden. Vidnet svarede,
at hand saae dend omvundne Persohn fiskede i Aaen for Tarm
Holm, som hand allereede omvundet haver, mens hvem af de toe,
som drog Garnet, det hafde udgivet, det veedste hand icke, mens
at bemelte Jens Bramtrup löb bort, da de kom efter ham, som omvunden er, icke heller kunde see hvad Reebet var af, saasom hand
paa //774// dend anden Siide, trekkede Garnet til sig, og samme
Reeb fuldte efter i Vandet, da hand slap det.
Derefter fremstod Jens Christensen Ladefoget1 paa Londenis og
vandt ved Æed og i alle Maader fuldte Monsieur Thomas Thomsen
Lunds Vinde, som hand vundet haver, saa og det Svar, som er givet paa Monsieur Bijgums Spörsmaaler af bemelte Thomas Lund.
Ellers var Jens Ladefoget //775// meere end omvundet er vitterligt,
at dend Persohn paa synder Siide af Aaen, som fiskede med dem
paa nörre Siden, trækkede Fiskergarnet til sig paa Landet, og om
de fick nogen Fisk eller icke, af samme Dræt, veedste Vidnet icke,
saasom hand löb efter dend Persohn, som trækkede Garnet paa
nörre Siiden af Aaen for at see, hvo det var, og fuldte Vidnet efter
til Kiufling //776// Færge, og da de begge var kommen over Færgen, saae Vidnet, at det var den omvundne Jens Bramtrup, som löb
fra Vidnet ved Aaen. Fuldtis saa Vidnet og Jens Bramtrup sammen
til Kiufling Bye, og gick begge jnd i Peder Hinricksens Huus og
Stue. Da berettede Jens Bramtrup Vidnet, at bemelte Peder Hinricksen var med ham den Nat at fiske saavel som een til, som hand
og nafngav, men nu icke kunde erjndre sig //777// Nafnet, og til1

I margen: 2V.

• 243 •

stod Jens Bramtrup, at de samtligen var östen Kiufling Færge med
deris Garn at fiske, og sagde Jens Bramtrup til Vidnet, at hand ville
betale ham sin Umage, for hand havde löbet derover efter ham,
//473// saa skulle hand icke videre keere sig efter, og samme Betaling ville hand levere til Vidnetz Fader i Rabeck i Oddum Sogn, og
sagde at 1 Rd:r kunde vel være nock for det //778// hand vaaede
efter ham, mens nægtede at tage jmod sligt, saasom det icke var tilstrækkelig for sin Principal jmod dend Skade, hand kunde lide ved
slig uloulig Fiskerje. Vidnet blef tilspurt, efter hvis Ordre og Befaling, hand saaleedes som forige Vinde hafde omvundet, forfuldte
Jens Bramtrup paa sin lovlig Gang hiemb til sin jboende Bye Kyfling? Vidnet svarede, efter hans Hosbonds Seigneur //779// Peder
Madsen Lillelunds Befaling, var hand efter Sædvane udgaaen at tage Fiskerjet og andet udj Opsiun.
2det blef Vidnet tilspurt, om der var fleere med end disse 2, som nu
har vundet i Sagen, hvortil hand svarede, at paa dend Stæd var jngen fleere med, som de fandt de omvundne Persohner at fiske, og
icke heller var med fleere end Vidnet, som gick efter ham til og
over Kyfling Færge uden Thomas //780// Lund, som var med ved
Aaen, da Jens Bramtrup löb fra dem, og hans Fiskerje ydermeere
blef tilspurdt, hvem der skulle have de Penge, som Vidnet prætenderede (og siden skal giöres beviislig) af dend omvundne Persohn
Jens Bramtrup. Vindet svarede, at hand fick jngen Penge, icke heller ville tage jmod noget, som ham dog blef böden. Seigneur Bygum begierede endelig vindet ville tilstaae eller fragaae, at hand
jngen //781// Penge begierede af hans Boende Jens Bramtrup, der
hand kom med ham til Kyfling. Vidnet refererede sig til sit forrige,
og veedste icke videre om forermelte Fiskerje at sige.
Niels Bygum formeener, at Vindet icke vil give tilstrekkelig Svar
paa hans forlagde Spörsmaaler, saa fick hand denne Sinde dermed
at lade sig nöye.
Hvorom Seigneur Schandrup paa Forvalterens Veigne var Tingvinde //782// beskreven begierende.
Seigneur Niels Bygum paa sin Bondes Veigne begierede Gienpart.
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Rigtig Udtog af Schiern Ting-Protocol, testerer Rættens Betienter
med vores Hænders Underskrift og Forseigling
H: Röpstorf
Christensen
L:S:
L:S:

Et Tingsvidne udstæd af Schiern Birketing dend 6te Augustij 1723, som blef læst og lyder saaleedes //783//

Tingsvidne af Skjern Birketing 6. august 1723 læst i
kommissionen
[*57] Lit: R, No 20, F4tus 1729, No 3965, Fiire og Tyve Skilling
Hans Röpstorf ved Schiern Broe, Birckefoget til Skiern Birketing,
Dynes Christensen Dahl, Skriver, Peder Olufsen i Albeck og Peder
Knudsen ibidm Tinghörer, giörer alle vitterligt, at Aar efter Christj
Födsel 1723 Fredagen dend 6te Augustij for Rætten fremkom Peder
Madsen, Forpagter paa Londenis, som lovligen esket og fick et
fuldkommen Tingsvinde af 8te Dannemænd, //784// som var fornefnte Peder Olufsen Albeck og Peder Knudsen ibidm, jtem Hinrick Jensen i fornefnte Albeck, Niels Pedersen i Aanum, Jens Nielsen, Niels Nielsen, Christen Pallesen og Thomas Christensen alle
ibidm, hvilcke samdrægtigen vidner deris rætte Sandhed, at de
saae og hörde samme Dag paa fornefnte Ting, at bemelte Peder
Madsen fremstillede for Rætten tvende Kalds- og Varselspersohner, nafnlig //785// Jens Pedersen i Skiern Bye og Jens Sörensen i
Nörgaard, som afhiemlede ved Æed med opragte Fingrer efter Loven, at de i Dag 14ten Dage var i Kyfling Bye, og da lovlig kald og
Varsel gave een Deel Bönder sammestæds efter deris Kaldsmemorial af denne Jndhold:
Memorial for kaldsmændene paa Lundenis Forpagter Peder Madsen Lillelund hans Veigne, 14ten Dages Kald og Varsel gives eder
//786// Povel Hansen, Bertel Jensen, Laust Jbsen, Erick Falck, Peder
Möller, Peder Hinricksen, Peder Hansen, Jens Jensen den ældre,
Jens jensen dend yngre, Anders Nielsen og Jörgen Nielsen alle af
Kiufling Bye til Lundenis Bircketing förstkommende 6. Augustij at
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möde for Vidner at paahöre samt Sigtelse og Æed med Beskyldning at jmodtage. Jtem Spörsmaale at tilsvare alt angaaende dend
uloulige Fiskerje, som i samtlig forremelte Persohner skal have
brugt udj Schiern Aae, for //787// bemelte Lundenis Forpagter til
præjudice, hvor paa hand agter at forhverfve et lovskicket Tingsvidne, om I her jmod kand have noget at svare.
Og berettede Kaldsmændene, at de talede med een Deel dem selv
og andre deris Hustruer og Folck eller og Naboer og gaf dem
samme Kald og Varsel tilkiende. Ved lige soren Æed afhiemlede
ermelte Kaldsmænd, at de i Dag 8te Dage hafde hidkaldet her til
Tinget i Dag Palle Christensen i Skiernby //788// Jens Pallesen
ibidm, Christen Lassen, Clemmend Madsen begge ibidm, Niels
Nielsen Øster Skiern, Mathias Vingetsen ibidm, Niels Iversen
ibidm, Maren Giödesdatter i Dahl og Jonas Chrristensen tienende
ibidm, jtem Peder Röpstorf ved Skiern Broe, deris Sandhed her i
Dag at afvidne og til Spörsmaal at svare angaanede Fiskerje i
Skiern Aae.Bertel Jensen i Kyfling hans Bud nafnlig Jens Lassen af
Kyfling mötte i Rette og fremlagde et skriftlig Jndlæg, lyder saaleedes: //789//

Brev fra indbyggere i Kyvling til Lundenæs Birketing 1723
[*58] No 18, F4tus Sex Skilling
Velanordnede Rættens Besidder paa Londenis Birketing!
Som vi underskrefne samtlige Kyfling Byes Beboere fra Forpagteren Seigneur Peder Madsen paa Lundenis til Lundenis Birketing i
dag er jndstefnet, da j Fald samme Stefnemaal skulle anröre eller i
ringeste Maade betræffe vores i Fæste havende Stæders Grund,
Eyendom og ældgamle i Roelighed havende Fiskerje, protesterer vj
og i kraftigste Maader paastaar, at jngen Lovmaal over //790// os
vorder udstæd, förend samtlige voris Hosbonder og Forsvar derfor
bliver lovligen stefnet. Denne vores korte Jndlæg begiæres maae
vorde læst, paaskrefven, i Acten jndfört og os jgien tilstillet.
Kyfling dend 6te Aug: Ao 1723.
Jens Jensen Bramtrup, Lauritz Ibsen, Bertel Jensen, Peder Hansen,
Poul Hansen, Jens Jensen, Peder Henrichsen
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Derjmod blef af Forvalteren paa Londenis Daniel Philip Rasch og
Forpagteren Peder Lillelund svared, at Kaldet icke angaaer de Kyfling Mænds Gaarders Grund og Eyendommer mens alleene at forsvare //791// Londenis Een Deelsfiskerje i Schiern Aae efter gamle
Adkomster og kongelige Skiöde, hvilcket deels af de Kyfling
Mænd sær dumdristig og uden Hiemmel stiæler sig til i Mörk og
Maalm om Nattetiide at giöre Jndpaβ derpaa, forkrænk og betager
ulovligen, hvilcket de meere end vel self er beveedst og af deris
snidige Gierning og Forhold dermed nocksom nemlig kand ses, j
det saa snart de nogen bliver vaer fra Londenis, lister de sig lige
saa hemmelig derfra jgien med deris ulovlig //792// Fiskereedskab,
ligesom de var kommen did, hvorover dend 23 Julij 1717 lige saa er
forhvervet Tingsvidne, og da er Monsieur Bygum paa Wiumgaard
alleene mödt paa Böndernis Veigne og leveret adskillige Qvæstioner til Vidnerne i dend Ansigt, at Vidnerne icke ret skulle treffe
dem og sige, at de hafde giort nogen Fiskerje, som dend Tiid efter
deris Formeening stod for det, det var, dog Jens Bramtrup ej fralagde sig, hvis ham var paavunden //793// at ville have underkiöbt
dend eene Vinde med Penge for dend Forseelse hand hafde giort,
mens nu til i Dag er kaldet for Vidnesbyrd, hvilcket formeenis virkelig skulle kunde overvidne deels af de Kyfling Mænd deris ulovlig Gierning med Fiskerje, samme Vidner paastaaes efter Kald og
Varselen stædes til Forhör, thi efter Loven gives alleene Bonden
som Skade giör Kald og Varsel og icke hans Jorddrot eller Hosbond. //794// Birckefogden admitterede Forpagteren Seigneur Peder Lillelunds Vidner at komme til Forhör efter Stefnemaalet.
Saa fremstod Ladefogden paa Lundenis Jens Christensen,1 som
giorte sin Æed efter Loven, at hand ville sige Sandhed og intet
deraf dölge. Og da kundgiorte hand, at afvigte Söndags Nat 14ten
Dage, da var Vidnet og Peder Larsen ligesaa tienendes for Fisker
paa Lundenis neder ved Skiern Aae öster for Kyfling Færge, saae
og forefandt da ud paa Natten //795// 3 Persohner, de toe gick hver
paa Landingen af Aaen, een paa dend synder Siide og een paa
1
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dend nör Side og fiskede med een Garn i Aaen. Dend 2die Persohn
förte een Baad i Aaen og talte de med samme Persohner, som een
Pige af Kyfling sagde tilforn for dem, at de 3 Persohner, som var at
fiske ved Aaen, var Bertel Jensen, Poul Hansen og Laust Jbsens
Sön. Samme Pige, som Ladefogden talte med norden for Kyfling,
blef sagt var Bertel i Kyfling hans Datter. Ellers //796// saa snart
som Vidnet med Fiskeren kom til disse 3 omvundne Persohner ved
Aaen, da krængede den Persohn, som gick paa synder Siden af
Aaen, Garnet over til sig fra dend nör Siide, og dend som förte
Baaden tog den tredje Persohn til sig i Baaden fra nör Landen, og
satte sig saa over med Baaden til dend synder Side af Aaen, og
lagde de toe Persohner sig paa Engen, og dend 3die blef sidendes i
Baaden. Dend Samtale, som disse Persohner og Ladefogden og
//797// Fiskeren hafde tilsammen, var saaleedes: Vidnet tilspurte
dem, om de fiskede, hvortil de svarede ney, de fiskede jntet. Derpaa tilspurte Vidnet dem jgien, hvad det da var for et Fiskergarn,
der laae i Aaen, hand kunde see Floden af. Dertil svarede de atter
jgien, de hafde jngen Fiskergarn. Da sagde Vidnet til Fiskerne, som
hand hafde med sig: Reyβ op med Aaen og hendt Broebaaden
(som //798// er i Nærværelse) saa vil jeg drage over og see, hvad
det er for et Garn, de har at före. Da de Kyflinger hörde det og fornam, at hand reed efter Baaden, forföyede de dem strax i Baaden
og gick vester paa med Baaden i Stoer Skiern Aae, som de hafde
fisket og slebt Garnet efter dem, som omsider kom i ureede og blef
fæstet ved een af Baadetβ [sic] Aarer, saa at een af de 3de Persohner
maatte gaae til dend //799// synder Land og reede Garnet fra Aarer,
som dend var fæstet ved. Saa gick de og dref med Baaden vester
paa, men de kunde see dem, hvorpaa Vidnet tillige med ved sig
havende Fisker fra Lundenis reed hiem. Ydermeere vund bemelte
Ladefoget, at hand siden fornefnte Tied, nemlig paa Tisdag var 8te
Dage om Natten, da hand kom fra Borck og reed over Aaen ved
Kyfling Færge hiem ad Lundenis, da kom //800// hand jmod 3, som
gick og fiskede udj Schiern Aae, een tog östen Kyfling Færge med
een Fiskergarn og Baad. Og da Vidnet tilspurte dem om de fiskede,
svarede dend som gick paa nör Siden af Aaen, ja. Vidnet tilspurte
dem videre, hvad Rettighed de hafde der at fiske, hvortil de intet
svarede, men tjede stille og blef ved at fiske need eller vester paa i
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Schiern Aae ad Kyfling Færge paa med deris Fiskergarn i Vandet.
Vidnet //801// veedste icke rettere, end det var de samme, som
hand hafde treffet forrige Gang, som meldt er.
Herefter fremstoed Peder Lauritzen,1 tienendes paa Lundenis, som
ved lige soren Æed vandt og fuldt i alle Maader Jens Ladefogets aflagde Vidne, undtagen hand ej var med dend sidste Gang, da Jens
Ladefoget kom fra Borck.
Dernest fremstod Mathias Vingertsen Øster Skiern og Clemand
Madsen2 af //802// Skiern Bye, som gaf Rætten til Kiende, at de i
Dag hafde antaget Maren Giödesdatter Dahl hendes Vidne og Æed
efter Æedens Forklarings Oplæsning, og vandt hun saaleedes for
os, at nogle Dage efter S:te Hans Dag sidst reiste hun over Engene
og ad Borck, og da hun kom mod Kyfling Færge, saae hun oven og
öster Kyfling Færge 3 Folck, som hafde et Fiskergarn i Skiern Aae
og fiskede, nemlig 2 Mandfolck og 1 Qvindfolck, hvor blant //803//
var Peder Möller i Kiufling, som stod paa Landet og hafde ved
Garnet, som sad fast ved een Hegt. De andre 2de Folck sad i et Baad
ved Fiskergarnet. Dem kiendte hun icke. Blef tilspurt, hvor langt
det kunde være östen Kyfling Færge, bemelte 3de Persohner fiskede, hvortil hun svarede, det var noget östen og oven for Kyfling
Færge, som meldt er, hvilcket Vidne saaleedes ved Æed tilstod, at
Maren Giödesdaatter hafde aflagt //804// sin Vinde ved Æed for
dem, som de nu har afvunden.
Endnu fremstoed Jens Pallesen3 i Skiern Bye, som med Æed vandt,
at samme Tiid Maren Giödesdaatter reyste til Borck, var hand med
at reise hende over Kyfling Færge, som var een Dag ved Soelens
Opgang, og da saae hand at Peder Möller i Kyfling og Niels Andersens Sön, Anders Nielsen, sammesteds tillige med een Persohn
til, som hand icke kiendte, fiskede i Stoer Skiern Aae med Fiskergarn //805// og Baad en lang Tag öster og over for Kyfling Færge,
I margen: 2V.
I margen: 3 og 4V.
3 I margen: 5V.
1
2
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og Garnet var bespent over Aaen, og gick Peder Möller paa nör Siden med den eene Reeb paa Garnet, og Morten Nielsen hafde ved
Garnetz Reeb paa dend synder Side i Aaen, og sad hand tillige
med den anden Persohn, som hand icke kiendte, begge i Baaden
ved dend synder Land, saasom der var een Siöstæd ved dend synder Side i Aaen, meere var hand icke beveedst. //806//
Jenns Christensen1 tienendes i Dahl, fuldte Jens Pallesens Vinde i
alle Maader, saasom hand dend omvundne Tiid kiörte for hans
Madmoder til Borck, men hand kiendte jcke Persohnerne, som fiskede, uden alleene Jens Pallesen sagde det for ham, det var Peder
Möller i Kyfling og Anders Nielsen ibidm:
Nock vant Mathias Vingertsen i Øster Skiern, at det er ham vitterligt een Dag, da hand kiörde Höe af Vester Eng, saae hand 3 Folck
fiske i Skiern Aae östen for Kyfling Færge lige ad //807// Balle
Kiær, enten det var fra Lundenis eller fra Kiufling, det veedste
hand icke, siden hand var saa langt fra dem, at hand icke kunde
giöre Forskiæl paa Folckene, hvem det var.
Fleere Vidner hafde Forpagteren ej i Dag at före, men tilspurte Erick
Falck fra Kyfling, som ved Retten er til Stæde, om hand icke er i med 8
Persohner af Kyfling, som fisker i Skiern Aae fornemmelig östen for Kyfling Færge. Svarede at hand vel er i med nogle af de Kyfling Mænd at fiske, //808// men aldrig er i med dem paa dend Maade at fiske östen for Kyfling Færge, men alt neden for Kyfling Færge, hvorefter Forpagteren
Seigneur Peder Lillelund var Tingsvidne beskreven begierendes,
som og af Rætten blef stæd.
Rigtig Udtog af Schiern Tingprotocol testerer Rettens Betienter
med vores Hænders Underskrift
H. Röpstoff
D: Christensen
L:S:
L:S:

1

I margen: 6V.
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Lejebevis på fiskeriet i Skjern Å 20. februar 1665 læst i
kommissionen
Et af Seigneur Capermann udgifne Original Leyeseddel
paa //809// stemplet Papiir de dato 20de Februarij 1665,
som blef læst og lyder saaleedes:
[*59] Kiendes jeg underskrefne Jonas Caperman, at jeg haver accorderet med Christen Jensen i Kyfling, Jver Hansen ibidm:, Peder
Pedersen Möller i Tarm, Poul Casten og Poul Jörgensen ibidm:, at
de med toe deris Garn maae fiske udj Skiern Aae fra Hiortholms
Aae og siden vester paa //810// saa langt fornefnte Aae varer jnden
gröne Lande fra nu og til S:te Mortens Dag udj Aae 1665. Og hermed lover jeg dennem, at jngen med Forlof skal komme paa bemelte Stæd j Schiern Aae at fiske og dermed giöre dem nogen Forhindring, hvilket Fiskerje jeg lover dennem, at de det med bemelte
Aae driver Garn maae giöre dem saa nöttig, de best kand j alle
Maader. Des til Vitterlighed haver jeg dette med min egen Haand
underskrevet, //811// datum ved Schiærn Broe dend 20de Februar
Ao 1665.
Jonas Caperman

(Samme Document hafde Hr Etatsraad Müller haft i sin
Giemme)

Dom af Skjern Birketing 18. august 1699 læst i
kommissionen
Een Dom af Schiern Bircheting udstæd dend 18te Aug:
Ao 1699, hvoraf Sententzen blef oplæst lyder saaleedes:
[*60] Med fleere Ord og Tahle Parterne derom jmellum faldt da
efter Tiltale, Giensvar og denne Sags forberörte Beskaffenhed, og
som //812// for mig i Rette ligger Schiern Birckes Fundatzbref, som
jblant andet udtröckeligen melder, at ald Stoer Schiern Aae og Fis-
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kerjet ud til Stauning Fiord er udj Schiern Bircks District begreebet,
og hvis Fald og Deele, som sker inden de og andre specificerede
Aaestæder, skal deeles og bödes her til Schiern Birck med videre
detz Jndhold. Her og fremligges Forbudsvidne udstæd her af Tinget Aar 1694 dend 22de Juny, som melder at Hr Forvalter paa sin
höyædle Velbr: //813// Principals Veigne haver ved tvende
Dannemænd ladet lovlig advahre og forbiude alle og eenhver udj
Tarm Bye beboende, at jngen i hvor det er eller være kand maae
understaae sig at fiske eller fiske lade udj ald Skiern Aae enten paa
nörre eller synder Siide, Nat eller Dag, under et Fuld Vold, saasom
bemelte Fiskerje af hans kongel: Mayt til hans velbaarne Principal
er soldt og afhændet med viide samme Forbud vitlöftig om formelder //814// hvilcket Forbudsvinde haver nu paa 6te Aar staaet og
endnu staar gandske upaastefnet og usvecket i alle Maader, som
og bevises med Tingsvinde her af Tinget forbemelte Dato udstæd
tilforn nogle Gange at være givet Forbud der paa. Og at nogle af
Tarm er paatræffet ved Skiern Aae vester Skiern Broe om Nattetiide som maatte tale Minde der for paa Lundenis, og at Lundenis
hafde Fiskerjet i Schiern Aae fra Lundenis og jndtil Staufning Fiord
uden 3 Pötter //815// som kaldes Ørret Pötter, som samme Vinde
vidner og vitterlig i sig self udviiser. Og dog beviises med Tingsvinde her af Tinget udstæd dend 7de July nest afvigte, det Jep
Christensen og Knud Pedersen af Tarm haver understaaet dem
jmod samme sidste giorte lovlig Forbud at lade dem finde ved
Skiern Aaae jmellum Balle Kiær og Tarm Holm efter Tingsvidnetz
og (der udj jndförte) Poul Pedersens egen Vedgaaelses Formelding
om Nattetiide med Vaad, //816// Fiskegarn og nyelig opdragen
Fisk, hvoraf lettelig kand eragtes, at de imod samme Forbud skulde have fisket i Schiern Aae. Dog efterdj Vidnet ey udförlig siger
eller melder, at de saae de fiskede udi Aaen og paa hvad Stæd sees
ey forsvarligt at kiende fornefnte Jep Christensen og Knud Pedersen denne Gang til nogen Voldsböder eller anden Straf videre end
som de bör at betale denne Sags foraarsagede Omkostning til
velbemelte Hr Forvalter Seigneur Schultz paa sin velb: Principals
Veigne //817// med fiire Rixdaler jnden sex Uggers Forlöb efter
denne Doms Dato, j det seeniste under videre Straf efter Loven.
Mens saafremt meerfornefnte Jep Christensen og Knud Pedersen
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eller andre hvo det være kand skulle efter Dags videre fordriste
dem til at fiske udj Stoere Skiern Aae Nat eller Dag jmod
forommelte giorte Forbud (jmedens det staaer usvecket) og de enten paa Stædet kand antreffes med ferske Gierning eller og det loulig kand dennem //818// overbeviises, da at böde og lide derfor
efter Lovens og Forbuds Formelding, som de derjmod Loven foragter lovlig giorte Forbud.
Höyædle og velbaarne Hr Cancelieraad og Amtmand Henrich
Müller til Lönborggård og hans egne Folck undtagen, saasom hans
Velbr:hed efter kongel: allernaadigste Skiödes Formelding er alleene med Lundenis Eyere Lodtagne udj Fiskerjet i Schiern Aae,
saavit hans Gaards og Goedses Grund og Fortog sig stræcker efter
//819// allerhöystbemelte Skiödes og fremlagde Siuns og Grandsknings Formelding, dog jngen for Laan eller Leye deraf til anden at
giöre jmod Loven. Hvad sig angaaer det Sandemændsbref, som
paa Rytterböndernes Vegne i Tarm fremligges, sees icke at kand
ansees for at være dem til nogen Beviis til at participere udj Fiskerjet udj Skiern Aae, saasom dend alene melder om Markeskiæll
//820// og ey nogen Fiskerje, hvorfor ædle Hr Regimentskrivers
Seigneur Rasches skriftlig Tilstaaelse eller hans Fuldmægtiges Protestation paa fornefnte Rytterbönders Vegne om Fællig at fiske udj
Schiern Aae ey kand bjefaldes, saasom jeg ej rettere kand see eller
forstaae, end som det joe directe strider jmod de fremlagde kongel:
allernaadigste udgifne Skiöder til Lundenis og Lönborggaards
Eyere, //821// og de alleene derved at være berettiget til Fiskerje i
Skiern Aae (hver pro Quoto efter Skiödes og Siuns Formelding) og
ey nogen anden, j hvo den og være kand.
Detz til ydermeere Bekræftelse under mit Zignet og egen Haand
Datum Schiern Bircketing dend 18de Augustij Ao 1699
Christen Pedersen Eghd
L:S:
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Skjern Birketing Fundats 1532 læst i kommissionen
Birckefundatzbrevet dateret 1532 Nyeborg Slot, Söndagen invocavit, som blef //822// læst og lyder saleedes
[Dokumentet gengives som nr. *26 på side 159 f] //826//

Beskikkelse til major Treiber 19. september 1729 læst
i kommissionen
Een Besckickelse til Hr: //827// Major Treiber og samtlige Tarm Beboere af Dato 19de Sept: 1729 med deris
paateignede Svar, som blef læst og lyder saaleedes:
[*61] No: 9962, No: 20, F4tus, Fiire og tyve Skilling, 1729
Velædle og velbaarne Michael Treiber kongel: May:ts velbestalter
Major ved det Riiber Stiftske National Regiment, boendes i Tarm Bye under Egvad Sogn, jtem efterskrefne Dannemænd i bemelte Tarm Bye boende //828// nafnlig Povel Pedersen, Christen Nissen, Peder Sörensen,
Just Jensen, Frantz Hansen, Jens Jensen Dahl, Jep Christensen Gamle,
Poul Eskesen, Christen Tap, Peder Poulsen i Gade, Laust Laustsen
ibidm:, Mathias Nielsen, Jep Poulsen, Kirsten Klam, Hans Aarup, Jörgen
Hansen, Jep Fursgaard, Lep Larsen, Christen Cornelius, Kirsten Christensdatter, Eenevold Ballegaard, Jörgen Davidsen i Nörbye, Christen
Knudsen, Morten Madsen, Christen Gartner og Christen Harkenfeld, saa
og Kyfling //829// Byes Beboere under Lönborg Sogn Jens Bramdrup,
unge Jens Bramdrup, Niels Bramdrup, Erik Falck, Jörgen Nielsen, Lars
Ibsen, Tönnes Jensen, Peder Hansen, Hans Krab, Peder Hinricksen, Bertel Bramdrup, Poul Hansen, Jens Larsen, Jb Lauritzen, Mads Bramdrup,
Anders Nielsen og Hans Hansen. Skiöndt Skiödeerne og Adkomsterne
paa det Stamhuuset Lundenis og Lönborggaard af salig og höyloflig Jhukommelse Kong Friderick dend 3die tilskiödte Laxefiskende udj Lundenis
Lehn, som ved //830// deris jndholdende klare Ord og Expressioner ujmodsiigelig vieser bemelte Laxefiskende udj berörte Lehn udisputeerlig at
være et kongel: benefnte Gaarde nu allernaadigst tilskiödt Regal med lige
Rættighed, som fremfarne Konger det self nödt og brugt haver, saavel paa
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Viborg Landsting som og paa alle vedkommende Herretz- og Bircketinge
ere forkyndede, læste og paaskrefne, saa at samme af jngen kand eller bör
holdes uvidende eller uefterrettelige efter hvilcket ogsaa bemelte Gaardes
//831// Eyere samme af alle og eenhver ubehindret og udj alle Maader
upræjudiceret stedse haver nödt og brugt som et kongel: Regal, der udj
umindelig Tiid til benefnte Gaarde Lundenis og Lönborggaard haver været annectered, saa haver vj dog meget uformodende og med störste Forundring maatt see og fornæmme, at Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg
afvigte Aar har været dend allerförste og eeniste, som nogensinde med
Baade og Folck og Fiskerreedskab anstillede et gandske u- //832// sædvaanligt og fast formeenende ulouligt Laxefiskerje udj Stauning Fiord ved
for og paa Strömmene af Schiern Aae bemelte Stamhuus Lundenis og
Lönborggaard til störste Præjudice, Forfang og Skade og hand siden med
forommelte Laxefiskerje dette Foraar ligesom tilforn og paa samme Maade
saadant har ladet continuere med een Borger af Ringkiöbing nafnlig Seigneur Lars Rindum, som i samme uloulig Brug har giort ham Selskab, og
derefter ligesaa uformodentlig har fuldt dennem, dette Aar //833//
Justitzraad og Amtmanden over Lundenis og Böfling Amter velædle og
velb: Christian Teilmann til Schrumsagger og Capitain Lieutenanten
velædle Jacob Tommerup til Grubbesholm at giöre Skade og Jndpas i bemelte kongelige os saa faste tilskiödte Regal af Laxefiskende (som vj vel
hafde formodet jngen jmod saa höystgyldige Adkomster under kongelig
Haand og Seigl burde eller torde vedröre) i det deels deris Folck efter
sammes egen //834// Tilstaaelse med Baade, Garn og Fiskerreedskab haver
lagt dem for Schiærn Aae og fisket Lax, og med saadan self tagen Omgiænge een Deel optaget deris sædvaanlige rette og eeniste havende Gang
jndtil og udj benefnte Aae, een Deel forjaget dennem fra denne deris Gang
af bemelte Regal til allerstörste Hinder og Skade. Og som vj nu af des
Aarsag ey længere haver kundet tilsee, at udj meerbenefnte Gaarders ældgamle og ved kongelige allernaadigste Skiöder og Adkomster paa fast
grundede Regal giordes saa //835// uforsvarlig Infraction, haver vj funden os höyst nödtvungne for under lovlige Omgiænge at forsvare og
maintinere vores Ræt at forhverve et allernaadigst Commissorium dateret
Slottet Fredensborg dend 1te Augustij jndeværende Aar, ey alleene jmod
deres bemelte mens endog jmod andre Persohner, som kunde blive vitterligt at være have eller eragte at tilegne sig nogen Fiskerje paa de ovenmelte eller andre Stæder, som Laxefiskerje i Lundenis //836// Lehn kunde
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giöre nogen Jndpaβ, Skade og Afgang, og det befindes saavel af gamle og
nye förte Tingsvidner, som af forhværvede Domme, at deels Bönder fornemmelig i Tarm og Kyfling Byer boendes i Nærværelse af Schiern Aae
undertiiden tvert jmod allerhöystbemelte kongelige Adkomster uden
Minde og Tilladelse, ja gandske uhiemmelt hemmeligen haver tilsneegen
sig at foröve Laxefischerie udj Schiern Aae, hvortil de aldrig har væet eller
er berettiget //837// uden de, som för er meldt, saadant uhiemelt paa deris
eigne Lifsfarne Eventyr kunde foröve, hvoraf mange som blef angreben efter de gamle Tingsvidners Jndhold formedelst saadan Gierning blef beskadiget, straffet med Fængsel og andet foruden siden dömt i anseelig Mulct
og Straf, som I vel self deels er bekiendt og ellers i Almindelighed hört af
gamle Folck og eders Forfædre. Altsaa siden Peder Madsen Lillelund og
Lars Rindum særdeelis tilstaaer i deels deris begangne Forseelse //838//
og vj formedelst det höyst bemelte kongelige allernaadigste Commissorium til visse Commissarier i Sagen, vilde vii os Eengang for alle handthæve ved meerhöystbemelte kongelige Skiöder og Adkomster, som hiemler
Lundenis og Lönborggaard det kongelige Regal af Laxefiskerie udj Lundenis Lehn eller Amt uden ulovlig Jndpaβ og uturberet i Fred at nyde og
beholde som og at see eders Beste og Sickerhed uden at styrte eder self i
Skade og Fortræd, ville vj ved dette giöre eder höystbemelte kongelige allernaadigste //839// Commissorium bekiendt hvor af gives een vidimeret
Copie med Begiering og Afæskning et fuldkommen Svar, om alle eller
nogle af eder i bemelte Tarm og Kyfling Byer boende herefter tiltæncker
enten hemmelig eller aabenbare at ville have eller foröve nogen Fiskerje i
Skiern Aae, hvormed det til Lundenis og Lönborggaard allernaadigst
bortsoldte Regale af Laxefiskende i ringeste Maade kunde skee Præjudice,
Skade og Afgang, eller og I saadant som noget gandske uhiemmelt, aldelis
vil eder //840// frasige. Thi lige saa liden Ræt, som nogen hafde i dend
Tiid, Laxefiskerjet Cronen tilhörte, ligesaa liden Ræt haver nogen endnu
der til uden de, som samme allernaadigst er tilskiödet. Vidrig Fald efter
det kongelige Commissorii allernaadigste Tilhold bliver vi foraarsaget ved
Sagens videre Drift og Progress at have vores Tiltale til eder ved lovlig
Jndstefning forbeholden, som sig til saadan Fiskerje maatte erklære under
kraftigste Formeening og Paastand. J ald dend deraf flydende Fortræd,
Skade //841// Omkostning og endnu Uleyligheder bör Skadeslös betale og
ellers i andre Maader vorde anseet efter Sagens Beskaffenhed, efterdi jngen Böndergaardes Besiddere ellers deris Jorddrotter til nogen Brug, Lod
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eller Deel har været eller kand være berettiget udj bemelte Regale, som fra
Cronenn allernaadigst er bortsoldt, og derfor har nödt og bekommet fuldkommen Fornöyelse og Betaling, som eder og længe forhen i Föye af de
kongelige Skiöder og Adkomster ved Dom er bleven frakiendt. //842//
Venter herpaa deres cathegoriske og tilstreckelige Svar, mens udj manglende Fald, haver disse tvende Udsickede her paa at tegne at de denne Beskickelse lovlig haver forkyndet med hvad Svar dennem videre kand vorde
given. Saaleedes som de det siden agter at være gestændige og forsvare, vi
forbliver
Velædle og velmr: Sr Majors tienstskyldigste Tiener og ellers alle öfrige
velvillige
S: Müller, D:S: Rasch
Zur dienstlichen Antwort //843// nachdem mir die allergnädigste von
Jhro königl: May:t ertheilte Kauffbriefe und andere Documenter an beyde
Höffe Lundenis & Lönborggaard ergangene, vorgewiesen, kan ich mit guthem Gewissen bezeygen, daβ ich weder vor noch nach der Zeit so lange
hier auf dem von I: k: M:t gekauften Reiterhof wohnhaft gewesen, dessen
in geringsten ohne Permission angemasset, sondern mich jeder Zeit nach
Jhro K: Maj:t mir allergnädigst ertheilten Sköde gerichtet, und einmahlens //844// getrachtet zu wie der dem Regal die Laxfischerej betreffend gehandelt, noch einigen Abbruch zu thun ferner Gedencke.
Tarm den 19ten Septembr: Ao 1729
Treiber
Anno 1729 dend 17de Septembr: var vj underskrefne Peder Pedersen j
Stoustrup i Oddum Sogn og Jver Christensen ibidm med denne Beskickelse hos efterskrefne Besiddere i Tarm Bye og gaf Mads Jensen i Gaard os
til Svar, at hvad som var med Kongens Skiöde og Adkomster, sagde hand
ey jmod. Hans Gaardmænd //845// Las Luesen og Peder Poulsen samt
Povel Pedersen, Just Jensen, Poul Eskesen, Jep Poulsen, Knud Skoemager,
Christen Cornelius, Ennevold Ballegaard, Christen Knudsen, som var de,
som fantes hiemme og var tilstæde, svarede alle tillige med Jörgen Hansen, at hvad der var jmod Kongens Skiöder og Adkomster, kunde de icke
tilægne eller jmod sige, mens de som hafde Kongens Skiöder paa deris
Gaarder med Marckskiælsbrefve holdt dem der til, hvilcket saaleedes os
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blef //846// giver til Svar. Saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord og
med egne Hænders Underskrift bekræfter
Datum ut supra
P:P: Bölling
Iver Christensen
Anno 1729 dend 21. September blef jndbemelte Beskickelse forelæst dend fleeste deel af Kyfling Byes Beboere, som eendrægtelig
svarede, at jmens deris Hosbonder, som hidjndtil ville give dem
Forlof at fiske for deris Grund, ville de det bruge, og naar de ej
længere kunde faae Forlof, ville de samme lade være. //847//

Kongelig konfirmation på von Bülows testamente
1726 læst i kommissionen
[*62] No 4080, No 20, F4tus, Fiire og tyve Skilling, 1726
Hans Röpstorf, Birckefoget til Schiern Birck, og Dines Christensen,
Skriver, giör vitterligt, at Aar efter Christj Födsel 1726 Löverdagen
(nest efter dend almindlige Stoere Bededag) dend 18de May fremkom for Rætten paa fornefnte Bircketing Forvalteren ved Lundenis
Danisl Philip Rasch og lod læse og i Tingbogen protocollere efterfölgende hans kongelig Mayt:s allernaadigste //849// Confirmation
paa det afgangne salig Hr Landmarschall Joachim Werner von
Bülow oprettede Testamente, for saa vit Lundenis Stamhuus angaaer, lydendes Ord fra Ord saaleedes:
Vii Friderich dend Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarhn og Dytmersken, Greve udj Oldenborg og Delmenhorst,
giöre vitterligt, at eftersom Formynderne for afgangne Land//850// marschall Joachim Werner von Bülow hans efterlatte Söns
Börn hos os allerunderdanigst haver giort Ansögning og Begiering,
at vj det af bemelte Landmarschal sluttede Testamente dateret Ratzeburg dend 11 Febr: Anno 1724 for saa vit i vores Land Nörrejylland liggende og af bemelte Testatore til Stamhus erigerte Goeds
Lundenis allernaadigst ville confirmere. Da haver vj bemelte Testamente for saa vit det concernerer fornefnte Stamgoeds Lundenis,
og det ej strider //851// jmod det af os dend 10de April Anno 1711
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confirmerte Stamhusbref, allernaadigst confirmeret og stadfæstet,
saa og samme derudjnden og i Særdeelished i dets 4, 5, 7, 11, 15,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32 og 33 Puncter herved saa fuldkommen, som om de her Ord fra Ord til andet være jndförte, confirmere, stadfæste, saa at dend af meeromrörte afgangne Landmarschall Bülows Sön Stadhauptmand Jacob Dietrich von Bülow enten
i hans Faders levende //852// Live eller efter hans Död giorte Gield,
ey heller dend, hand herefter maatte giöre, ey i nogen Maade skal
hæfte paa bemelte Stamgoeds eller derfor af Goedset og detz Revenuer nogen Betaling maae söges, forbydendis eftersom forskrevet
staaer, at hindre eller udj nogen Maade Forfang at giöre under vor
Hyldest og Naade, givet paa vort Slot Friderichsberg dend 11te
May 1726 under vor kongelige Haand og Seigl
Friderich R, L:S: //853//
Saaleedes udj Tinghörernis Overværelse, som var Niels Jensen i
Aald, Gravers Jensen i Nörgaard, Mathias Vingertsen i Øster
Skiern, Niels Jensen ibidm:, Niels Nielsen i Moosgaard, Niels Nielsen i Aanum, Mickel Mickelsen og Hans Nielsen ibidm:, for Rætten
er passeret, bekræfter vj med vores egne Hænders Underskrivelse
og Forseigling.
Datum Die et Anno utsupra
H: Rupstorf
D: Christensen
L:S:
L:S:
Læst for Rætten paa Ham- //854// merum Herritzting Snapslöverdagen dend 11te Janv: 1727 og samme Dag i Tingprotokollen jndfört, test:r
H. Madsen Østergaard
Sven Jensen
Allerunderdanigst læst for Retten paa Øster-Nör Herretzting Mandagen dend 13de Janv: Ao 1727, test:r
J. Knudsen
Nis Christens: Fisker
Ligeleedes læst for Rætten paa Hierm-Ginding Herretzting Fredagen dend 17 Janv: 1727, testerer
Cordt Jacobsen
M: P: Kliim
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Læst for Rætten paa Lönborggaards Bircketing d: 31 May 1729
Christen Nissen //855//

Beregning af Lønborggårds tab læst i kommissionen
[*63] Tvende Bereigninger fra Lönborggaard og Lundenis over
dend Skade og Afgang, som de formeene at have Liid paa Laxefiskerjet af Laxefangsten udj sidste tvende Aar samme bleve læste
og lyder saaleedes, neml:
1te bereigningen for Lönborggaard
Lit: S No 20, F4tus, Fiire og tyve Skilling, No 3694
Rigtig Forteinelse paa Provenuen af Lönborggaards Laxefiskerje
for efterskrefne //856// Aaringer: Af benefnte Laxefiskerje blef soldt
Anno
1720 for
202 rd
8s
1721
206
5 mk
1722
223
1
14
1723
160
2
7
1724
181
2
10
1725
143
3
12
1726
233
2
1727
233
1
8
1728
94
3
15
1729
97
1
12
Som af de aarlig derover forfattede og foreviste Specificationer
vidre kand sees, hvilcket saaleedes at være rigtig, bekræfter jeg
Hans Lund som Fuldmægtig og Ridefoged //857// paa Lönborregaard og jeg Godske Espensen, som udj oversatte Aaringer haver
tiendt for Fisker paa Lönborggaard, og udj ald dend Tiid baade
fanget Fiskene saa og dennem til Kiöbmændene tillige med Fuldmægtigeren udveyed og levered.
Lönborggaard dend 15de December Ao 1729
Hans Lund
Godske Espensen
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Hvad Tab og Skade, som mig udj mit Laxefiskerje ved det udj
Stauning Fiord og for Schierns Aaemund af Justitzraad Teilmann,
Capitainlieutenant Tommerup og Peder Madsen Lillelund //858//
selftagne ulovlige Laxefiskende, er foraarsaget saavel ved det, som
er bortfanget, som og derved, at Laxene udj deris sædvaanlige og
rette eeniste havende Gang er forhindrede, forjagede og jgien derfor tilbage, siunes ey billigere og rettere, end naar de anförte förste
8te Aar nemlig fra 1720 til 1727 inclusive beregnes udj een samlet
Summa, da det eene Aar at böde paa det andet udkommer 198 Rd
aarlig Provenue, hvorefter da Forliisen //859// saaleedis findes:

1728 da Peder Lillelund alleene brugte paaberaabte ulovlige Fiskerje tabtes 104 rd
1729 da det brugtes af Justitzraad Teilmann, Capitainlieutenant
Tommerup og Peder Lillelund tabtes 101
Desligeste haver jeg det sidste Aar maattet eftergive een Deel mine
Bönder, som af mig haver Laxefiskerje udj Leye 11
Saasom de, formedelst dette nye paafundne //860// og selftagne
Fiskerje udj Fiorden og for Aaen gandske lidet fanget, skiönt de tilforn aarlig haver givet til Leye (og derved befunden sig velholden)
Penge 37 rd 4 mk. Findes saa dend mig giorte Skade og Tab ved
mit Laxefiskerje at oplöbe til 216 rd foruden de mig til denne Processes Drift höyst aftvungne store Bekostninger.
Datum ut supra
S: Müller //861//

Beregning af Lundenæs’ tab læst i kommissionen
[*64] 2: Bereigningen for Lundenis med et Ark 24 Skilln: Papiir
bjlagt.
Lit: T
Wohledle hochgeehrte Hr Verwalter.
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Nachdem jch von meine Herrschaft auβ dem Sächs-Lauenbürgischen herein gesant bin, die Haushaltung zu führen, den 1te May
1727, so befindet sich in meine Rechnung, daβ 1728 nach dem vorher gehenden Jahr die Lächsfischerej abgenommen hat 88 Rthl 21 s.
1729 ebenmässig nach dem ersten Jahr zu bewehren von die 1ten
May //862// biβ September Monaths Ausgang findet sich 44 – 31½,
Summa 133 Rthl 4½ s.
Selbers attestieret Londenis dend 25te October 1729
J: C: Kock

Efter disse fremlagde Skiöder, Adkomster og Beviisligheder samt jndförte Vidner vil Citanterne kraftigst formeene og paastaae, at jngen andre uden de alleene til
Laxefiskerje er berettiget, formoder og ved een retsindig og forsvarlig //863// Dom efter höystbemelte kongelige Skiöder og Adkomster derved at vorde maintineret, og at Contraparterne, som uden nogen lovlig Beviis
heller Adkomst haver giort Citanterne temmelig stoer
Skade foruden paafört dennem een kostbahr Processes
Bekostning, derfor maae blive anseet, saaleedes at de
kand nyde skadeslös Erstatning.

Seigneur Sterm, som nu förste efter saa mange //864//
forhen skeede Anmodninger hafde anfört Citanternis
fremförte Breve og Beviisligheder, maatte allerydmygst
forestille dend höyrespective Commissionsræt, at dersom samme i alt efter Citanternis skeede Jndkaldelse til
Lönborggards Bircketing dend 31te May sidst da hafde
været, og Hr Justitzraad og Amtmand Teilmanns Svar
af 19de Augustj sidst paa dend til hannem ergangne Beskikkelse, hvorudj samme er begieret, hafde fremkom-
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met og hannem saavelsom //865// de öfrige jndstefnte
Contraparter blefue foreviiste, kunde de og vel været
bereede nu at have haft deris Contrabeviiser ved Haanden, hvorefter de formeener sig Fiskerrettighed saavel
udj Aaen som udj Fiorden efter Loven og deris derpaa i
Hænde havende Adkomster og andre Beviisligheder til
Sagens Oplysning. Men siden Citanternis saaleedes til
denne Dag er tilbageholdet, haver de og icke kundet
vidne, hvad egentlig til sagens Opliusning maatte være
fornöden, hvorfore //866// Sterm og icke haver dennem
nu ved Haanden at kand fremligge. Siden det eragtes
fornöden een Deel Vidner til Sagens Oplysning at fremföre. Jmidlertiid paa det dh:rer Commissarier og andre
vedkommende ej skal aarsagen nogen Reyser for
Sterms Principalers Skyld, erklærede hand, de dennem
snarest mueligt vilde före og söge, da samme tillige
med den Forklaring, hand om Sagen kand giöre, enten
dh:rer Commissarier eller Commissionsskriveren skal
vorde //867// tilsendte, da der efter de höye Herrer
Commissarier eftergifne Notification til Parterne kand
beramme Dag, Tiid og Stæd til Sagens Paakiendelse, og
som nu Juulen er for Haanden, og de derpaa fölgende
Januarij, Februarij samt Martij Maaneders korte Dage
lidet tilrekker til Reyser og Vidners Förelse. Det og er
fornöden efter dend forhen allegerede kongelige allernaadigste Forordning af 31te Martij 1719, at Afritzning
over de om- //868// tvistede Eyendomme, Fiskevande
og Strömme bör tages, hvilcket icke paatvifles Citanterne som samme agter at vinde, jo udj allerhöystbem:te
Forordnings Anledning bliver af Rætten imponerede at
fremföre. Og som samme umuelig anden Tiid end ved
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Sommerens tycke formedelst paa Aaestæderne faldende Höyvande kand lade sig giöre, saa det icke sees,
at dermed kand kommes til Endelighed förend til förstkommende July Maanetz Udgang. Jnden dend Tiid Sören Sterms Principalers Beviisligheder //869// ufeylbar
skal fremkomme og vorde jndhendt, som meldt er.
Skulle og icke tænke enten de eller öfrige Interessenter,
hans höyærværdighed Sr Bischop Thura, Hr Magist:r
Seerup eller Hospitalsforstander Hansen, der udj deris
fremlagde Jndlegger erklærer sig til Giænmæle, naar
dennem bliver tilstillet, hvad nu fremfört er, med Rætten vorder overjilede. Da eenhver jmidlertiid kand betiene sig af sin formeenende Rættighed til samme
Fiskerj, //870// og om dend eene da jmidlertiid dend
anden udj sin Ret maatte fornærme, saa tvifles icke, det
jo ved Dommens Afsigt vorder udj Agt taget, saa ingen
kand sees ved dend begierte Opsættelse og Henstand
fornærmede. Og altsaa levede Sören Sterm i det upaatviflelige Haab, at hans Begiering og giorte Forslag om
Opsættelsen og Afritzningen af Rætten nyder Bjefald.
Citanterne svarede korteligen, at dend af Monsieur
Sterm begierede Opsættelse er ej andet end at trenère
Sagens endelige Endskab, thi alle upartisk- //871// og
uinteresserede kand jo af de fremlagde höystgyldige
kongelige Adkomster, Breve og andre Documenter med
hvis Vidner i Sagen förte er nocksommelig see og kiende, at jngen til Laxefiskerjet er berettiget uden de, som
samme fra Cronen haver kiöbt jmod nöyagtig Betaling
og saaleedes behöves der udover jngen Afritzning men
afæskede een forsvarlig Kiendelse uden videre jndbrin• 264 •

gendee Vitlöftighed. Og i fald dh:rer Commissarier sagen at lade //872// atter gaae udj Opsættelse, saa forhaabes dog og paastaaes, at det ej bliver paa længere Tiid
end Loven tillader.
Sören Sterm begierede Hr Forvalter Rasch ville vise
hannem dend Post i Loven, hvor længe een Commission bör opsættes. Jövrigt refererede sig til sit forrige,
da hand icke skulle formode Vedkommende bliver betaget Tiid til deris Beevisers Förelse eller med Rætten
overjilet.
Commissarierne fandt icke forsvarlig at sætte Sagen
//873// udj dend af Contraparternis Fuldmægtig begierede Tiid under Opsættelse , men opsatte dend til förstkommende 23 Martij 1730, da Commissionen atter her
udj Warde j Seigneur Walther Seyers Huus foretages.
Og bliver samtlige Contraparterne paalagt her forjnden
at före, hvis de agter til deris Befrjelse udj Commissionen at producere eller fremlegge.
Jmidlertiid staaer det ermelte Contraparter frit fore paa
lovlige Maade //874// at lade forhverfve dend paastaaende Afritzning. Denne Opsættelse lader Citanterne
detz forinden lovligen forkynde, datum Commissionsstædet udj Warde dend 19de December Ao 1729
J:J:Seerup

J:Thaulov
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VI Tredje møde i kommissionen
23. marts 1730
Anno 1730 dend 23 Martij blef Commissionen1 atter foretaget her udj Seigneur Walter Seyers Huus i Warde af
Commissarierne Cammerherre von Gabell og Etatsraad
Seerup. Da mötte paa Hr Etatsraad Müllers og Lundenis Eyeres Vegne Forvalter Daniel Philip //875// Rasch,
som fremlagde dend af sidste holdene Session udstæde
Opsættelse, hvilcken med sine Forkyndelsers Paaskrifter saaleedes er lydende:
Opsættelsen for de til Commissionen udj Warde dend 16de December 1729 jndstefnede Parter udj Sagen jmellum Hr Etatsraad Müller
paa Lönborggaard og Forvalter Daniel Philip Rasch for Lundenis
Eyere paa dend eene og Hr Justitzraad Teilmann paa Schrumsagger, Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grub- //876// besholm
og Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg med fleere paa dend anden Side angaaende Laxefiskende udj Stauning Fiord og Schiern
Aae afsagt udj Commissionen j Warde dend 19de Dec: Ao 1729 er
saaleedes lydende:

Udsættelse af mødet
[*65] Commissiarierne fandt icke forsvarlig at sætte Sagen udj
dend af Contraparternes Fuldmægtig begierte Tiid under Opsættelse, men opsatte dend til förstkommende 23 Martij 1730, da Commissionen atter her udj Warde j Seigneur Walter Seyers Huus foretages. Og bliver samtlige Contraparterne paalagt herforjnden at
före, hvis de agter til deris Befrjelse udj Commissionen //877// at
producere eller fremligge. Jmidlertiid staaer det ermelte Contraparterne frit fore paa lovlige Maade at lade forhverve dend paa1

I margen: 4de Session.
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staaende Afritzning. Denne Opsættelse lader Citanterne detzforjnden louligen forkynde.
Datum Commissionsstædet udj Warde dend 19de December Anno
1729.
C: C: v: Gabell
L:S:
Denne Opsættelse og Fremliggelse er louligen bleven forkyndet
her paa Lundbech udj mit Herskabs velbaarne Friherrejnde Juels
Absence tilstaaes af P: Wegersleff, Lundbech d: 31 Janv: 1730.
//878//
Jligemaade loulig forkyndet her paa Ryehauge dend 3de Febr: Ao
1730, test:r Peder Dorscheus.
Anno 1730 dend 10 Febr: haver vj underskrefne Niels Thuesen og
Niels Pedersen i Beckboe, Deyberg Sogn, lovlig forkyndet denne
Opsættelse paa Ryeberg for Seig:r Peder Madsen Lillelund og talte
self med hannem, hvilcket vj bekræfter saa sandt hielpe os Gud og
hans hellige Ord.
Datum ut supra
Niels Thuesen Niels Pedersen.
Allerydmygst læst i Rætten paa Øster-Nör Herretz Ting dend 14de
Febr: 1730, testerer Christen Nielsen Fisker.
Oplæst i Rætten paa Vester //879// Herritz Ting Fredagen dend 17de
Febr: Ao 1730, test: J: Outrup.
Her paa Schrumsagger loulig forkyndet udj velbr: Hr: Justitzraad
Teilmanns Absence, d: 20de Febr: 1730, testerer Christen Pedersen
Haae.
Fremviist paa Endrupholm dend 5te Martij 1730 udj velbr: Stephen
Ehrenfelts Absence for Hans Fogh.
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Anno 1730 dend 20de Febr: haver vj samme underskrefne Frantz
Rasmussen og Peder Larsen lovlig forkyndet denne Commissions
Opsættelse paa Grubbesholm og talte med een Pige, nafnlig Giertrud, som lovede at //880// berette hendes hosbonde det, naar hand
hiemkom. Paa Viumgaard oplæste vj dend for Niels Bygum self.
På Østergaard ligesaa forkyndet samme for een Pige, som lovede
at berette hendes Madmoder det, naar hun hiem kom. Og endelig i
Tarm forkyndede vj samme for de 4re for ommelte Selfeyerbönder
og talte med nogle self og med nogle deris Huusfolck, det vi
bekræfter, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord.
Frands Rasmussen
Peder P:L:S: Larsen
Læst af mig underskreffne her i Riibe dend 2den Martij 1730
L: Thura. //881//
Læst af mig underskrefne, Ribe d: 2den Martij 1730
A: Anchersen.
Jligemaade samme Dag af
S:N:Seerup.
Ligeleedes læst af
C:T: Hansen.

Derefter erklærede Citanterne dennem, at de forblef
ved deris sidste Paastand, som nestleden Commission
blef jndgiven, og intet meere önskede end Sagens endelig Endskab denne Sinde, og at Monsieur Sterm som
Fuldmægtig paa Contraparternis Vegne ville behage
//882// at fremligge hvis Beviisligheder, hand paa deris
Siide tienlig eragter til een rætfærdig Kiendelse i Sagen.
Seigneur Sören Sterm var mödt paa Hr Justritzraad og
Amtmand Teilmanns, Hr Capitainlieutenant Tommerups og
nu egne Vegne udj sin Svigerfaders Seig: Niels Bygums Stæd
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saavelsom paa de 4re forhen ommelte Beboere udj Tarm deris
Vegne, og underdanigst foredrog, at siden een Deel af hans
ved forrige Samling skeede Paastaaelse icke har kundet nyde
Bjfald af //883// Commissionen, har han og sagt at ville saa
betiids fört de eragtede Beviisligheder, som paa deris Siide Sagen kundet oplyse og dends Endelighed nu befordret, men
maatte beklage, at samme hannem ved tvende Rætter paa een
formeentlig ugrundet Paastand er bleven hindret, da hans agtede Vidner skiönt efter lovlig Stefnemaal er blefne hindrede,
og som hand umuelig nu kand före samme Vidner, förend de
skeede Afviisninger udj Lands- //884// tingsrætten er blefvne
paakiendte. Og til samme at fremme har jndbemelte Sterms
Principaler udtaget tvende Landstingsstefninger, som hand
udj Commissionen til Læsning og Paaskrift foreviiste med
underdanig Begiering, de hannem nu af Commissionen
jgien maatte vorde udleverede, som og skeede. Og som
disse Vidner saaleedes ere blefne hindrede, saa efterdj
een Deel og moxsen alle de öfrige Beviisligheder, som
til Sagens Oplysning paa denne Side erfordres, nu allerede //885// ere udj Wiborg, og aldeelis jngen ved Haanden, saa kunde Sterm og ey heller noget denne Sinde
fremlegges, da det uomgiengeligen er fornödent, at sagen saa længe drages under Opsættelse, jndtil disse Afviisningskiendelser endelig ere paadömte, og de Bevisligheder samt Vidner, som udj Sagen erfordres, vorder
förte. Og som nu icke kand viides, hvor snart samme
skee kand, som dog ingensinde paa denne Side skal
lide nogen unödvendig Ophold, saa sees dog icke Commissionen til nogen Nytte //886// for enten af Parterne
forjnden kand foretages, men alleene til Besværing og
Pengespild. Og naar dermed eengang kand kommes til
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Endelighed, skal icke feyle, at Sterms Principaler joe
uopholdelig dh:rer Commissarier det skal jndberette,
for enten da at beramme Samling til Sagens Foretagelse
eller om som saa behages dennem Beviislighederne tilstille, at Sagen da ved een og dend sidste Samling kand
vorde paadömt og til Ende fört, hvilcket Seig:r Sterm nu
jndstillede til dh:rer Commissariers Gotfindende. //887//
Citanterne ville fornemme hos Sterm, hvoraf det kommer, at hand icke leverer sig i dag, som Fuldmægtig
saavel for Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg som for
Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Seign:r Niel Bygum udj hvis Stæd hand jndtræder og de 4re Beboere af Tarm, thi skulle det efter
hans Tancker tienne ham ved Landstinget j Anleedning
af de tvende Landstingsstefninger, som i Rætten er produceret til Aflæsning, saa siunes Citanterne, at de med
god //888// og bedre Föye kunde sige, at hand paa sine
Principalers Veigne betienner sig baade först og sidst af
een og anden fast formeenende Udflugt, end at Monsieur Sterm har deponeret udj Retten et ubeqvemt Ord,
at Citanternis Paastand var ugrundet. Mand veed vel,
at hand er een Contrapart af Sagen, men derfor icke
Citanternis Dommer, og saa skulle mand formoede, efterdj Monsieur Sterm i sidste Session af Peder Lillelund
ved skriftlig Fuldmagt da fremlagt var authoriseret at
forsvare hands //889// Sag, og Hr Justitzraad Teilmann
derefter behagede i sit Nafn at erhværve 4re Underrættes Stefninger paa sin egen og samtlige Interessenters Veigne, hvormed for Vidnesbyrds Paahör allerheldst Seigneur Sterm self mötte til hver Ting i Rætte, at
Citanternis Paastand ej bliver for ugrundet anseet paa
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sine Stæder, mens meere legall, saasom 42ve Persohner
hafde vundet om Laxefiskerjet og icke //890// var stefnet.
Sören Sterm svarede, at Protocollen viiser, Peder Lillelund ved Commissionens förste Samling aldeelis er
udebleven, og ved dend nestforrige har hans egen Sön
leveret hans eget hændige Jndlæg. Efter den derudj til
Slutning skeede Begiering har Sterm vel her udj Commissionen noget examineret de förte Vidner, siden den
Tiid er hand icke fra Peder Lillelund bleven anmodet
noget paa hans veigne og til hans Forsvar at fremföre
udj nogen Rætt enten med Vidner eller //891// paa anden Maade, som ventelig kand være af dend Aarsage,
at hand maaske kand være sindet ved Höyesterætt at
paaancke dend faldene Landstingsdom af 11te Augustj
1729, som dog var Sören Sterm icke aldeelis til visse bekiendt. Til Slutning viiser de skeede afviisningers Paakiendelse, hvor grundet eller ugrundet dend der for
skeede Paastand været haver, og endelig loed Sterm det
öfrige hans forrige Paastand ankomme paa d:hrrer
Commissariers upaatviflelige lovgrundet //892// billige
og forsvarlige Omgang.
Citanterne agtede icke nödig Commissionen med nogen Besværing herpaa at opholde, thi at de paaskyldende Vidnesbyrds Föring ey til Dato har haft Fremgang,
er formeenende skeed, formedelst Loven ey var fuldt,
og endskiönt Monsieur Sterm end aldrig kunde före saa
mange Vidner enten her eller der i Landet, troes det
dog aldrig med Sandhed af noget Menneske kunde si• 271 •

ges end det, at de veedste icke af anden Laxefiskerje i
Lundenis Amt //893// end dend Laxefangst, som har
været til Lundenis Slot af gammel Tiid, og icke veed at
nefne eller er kiendt nogen Laxefiskerje at have været til
Schrumsagger, Grubbesholm og Ryeberg uden dend,
de nu ville begynde og oprette den bortsoldte Regale af
Laxefiskende til allerstörste Hindr, Skade og Forfang
directe jmod Kongens Skiöder og Adkomster. Og derfore kunde Sagen vel skride til Doms, og icke saa ubilligen styrte sammen fra een Tiid til en anden i langt
större Vitlöftighed og ey mindre Bekostning. Sluttelig
som //894// mand fornemmer, at Sagen saaledis bliver prolongeret og bragt under Opsættelse, saa erklærede Citanterne, at de for at föye Contraparternis Begiering haver fremfört udj forrige Session og for at faae Sagen til Endelighed
paa eengang, vilde lade dend paastaaende Afritzning udj
Sterms Principalers Overværelse og paa deris Bekostning behörigen forfatte, hvorved Citanterne begierede Sterms
Erklæring, om hand leverer sig som Fuldmægtig for
fleere end Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup og de 4re Tarm Beboere, forhen
//895// nafngivne, samt dend Part, hand self staaer for,
af Sr Niels Bygums samt Peder Madsen Lillelund.
Sören Sterm erklærede, at hand icke veedste hand for
Lodseyere sig dertil maatte ommelde samme at bjvaane, videre agtede hand icke hertil at Svare.
Efter slige Omstændigheder og paa det, Parterne kand
have Tiid at före deris behövende Vidner, saa og at faae
dend Paastaaende Afritzning forfærdiget, bliver Com• 272 •

missionen hermed opsatt til förstkommende //896// 27de
July, hvormed det paaligges samtlige Parterne, at som
dennem saa rum Tiid er bleven accorderit, de da uden
nogen Forhaling fremkommer med hvis, de til Sagens
Oplysning maatte tienlig eragte. Og möder Parterne til
samme Tiid for Commissionen herudj Seigneur Walter
Seyers Huus j Wardee, at Sagen da til endelig Doms Afsigt kand vorde optaget. Eftersom Commissarierne finder det uforsvarligt at sætte Sagen udj længere Opsættelse. Og paaligges det Citanterne at //897// lade denne
Opsættelse for vedkommende lovligen forkynde, at jngen sig med Uvidenhed heraf skal kunde undskylde.
Commissionsstædet udj Warde ut supra
C:C: von Gabell
J:J: Seerup
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VII Fjerde møde i kommissionen
25. juli 17311
Anno 1731 dend 25de Juli blef Commissionen foretaget
her paa Corsbrödregaard udj Riibe af Commissarierne
Geheimeraad og Stifsbefalingsmand von Gabell samt
paa Etatsraad Seerup hans Veigne og udj hans Forfald
hans Svigersön Landsdommer Eenevold Heug //898//
alt udj Anleedning af een dend 13de Martij udstædt
Stefning, som herefter skal blive Acten tilfört. Hvor da
Parterne erklærede og tilstoed, at de jndbyrdes hafde
vedtaget Opsættelse i Sagen, jndtil denne forberörte
Stefning var bleven udfærdiget. Herpaa fremstillede sig
Hr Etatsraad Müller og Forvalter Daniel Philip Rasch,
som loed fremligge forberörte Commissionens Stefning,
hvilcken med sine Forkyndelsespaaskrifter blef læst, og
lyder saaleedes: //899//

Stævning af parterne
[*66] No 20, No 1079, F4tus Fiire og tyve Skilling, 1731.
Christian Carl von Gabell til Giesegaard, Spanagger og Ottestrup,
Ridder, kongel: May:ts Cammerherre, Stiftsbefalingsmand over
Riiber Stift og Amptmand over Riiberhuus Amt, og Jens Jörgensen
Seerup til Hald og Seyel, höystbemelte deris kongel: May:ts Etatsog Justitzraad, giöre vitterligt, at som dend os ved allerhöyst bemelte deris kongel: May:ts allernaadigste Befalling daterit Fredensborg //900// Slot dend 1te Augustj 1729 paalagde Commission
jmellum höyædle og velbaarne Hr Etatsraad og Amtmand Müller
til Lönborggaard og Lundenis Eyere paa dend eene og höyædle og
velbyrdige Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann til Schrumsag1

I margen: 5te Session.
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ger, Hr Capitainlieutenant Tommerup paa Grubbesholm og afgangne Peder Lillelund paa Ryeberg samt Kyfling og Tarm Byers
Eyere paa dend anden Side angaaende Laxefangsten udj Staufning
Fiord //901// og Schiern Aae, haver henhvilet under Opsættelse siden dend udj Warde dend 23 Martij 1730 holdte Session, deels i
henseende at Citanterne uden Commissionen har accorderit
Contraparterne Opsættelse til dend paafuldte 22de November, og
deels fordj dend allerunderdanigste Opvartning, som mig Cammerherre Gabell var anbefalet ved höysalig og höyloflig Jhukommelse Kong Friderich dend Fierdes Liigbegiengelse, foraarsagede,1
at jngen Samling fornefnte 22de Nov: //902// kunde skee, hvorom og
Parterne dend 11te Dito nest forhen blef givet Notice. Og vj nu icke
finder det forsvarligt, at samme Commission saaleedes uafhandlet
længere henstaaer, men til endelig Slutning og Doms Afsigt bör befordres. Til den Ende vj og have berammet förstkommende 25de
Julij til Sagens foretagelse og Afhandling paa Corsbrödregaard udj
Riibe Klocken 9 slætt Formiddag. Saa stefnes og kaldes hermed
samtlige Parter: Hr //903// Etatsraad Müller til Lönborggard, Forvalter Seig:r Daniel Philip Rasch paa Lundenis Eyeres Veigne, Hr
Justitzraad Teilmann til Schrumsagger, Hr Capitainlieutenant
Tommerup paa Grubbesholm og afgangne Peder Madsen Lillelunds Encke og Arfvinger paa Ryeberg, jtem Tarm og Kyfling Byers Beboeres Hoβbonder, Jorddrotter og Forsvarer, höyædle og
velbaarne Hr Baron Juul til Rysensteen, höyædle og höyærværdige
Hr Biskop Thura i Riibe, velædle //904// Hr Doctor Anchersen udj
bemelte Riibe, Stiftsprovsten velædle og höylærde Magister Sören
Seerup ibidm og Hospitallsforstanderen Sr Christian Terchel Hansen sammestæds, höyæædle og velbr: Frue Birgithe Sophie Sehested, salig Hr Major Sehesteds efterlatte Enckefrue til Ryehaue,
velædle og velbr: Stephan Ehrenfeld til Endrupholm, Madame Birgithe Cathrine sahl: Jacob Knudsens Efterleverske paa Østergaard,
Seigneur Sören Sterm paa Wiumgaard //905// og Poul Pedersen,
Peder Sörensen, Christen Nissen og Just Jensen i Tarm, Enckerne
med deris Lauværger og de umyndige med Formyndere, at möde
Frederik IV døde 12. oktober 1730 og blev bisat i
Roskilde Domkirke den 16. december.
1
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for os udj Commissionen til forbemelte Tiid og Stæd med hvis
Breve og Beviisligheder, som de til deris Forsvar og Sagens Opliusning maatte i Hænde have. Og da Commissionen samme Tiid
til Doms skal vorde befordret, og denne Indkaldelse saa betiidens
er udfærdiget, at baade Ci- //906// tanterne og Vederparterne mageligen kand have deris Skrifter og Demonstrations færdige og paa
reede Hænder, naar dend eene Part forud communicerer dend anden sine Jndlægger til behövende Besvaring. Saa paaleggis det
herved Citanterne, at de betimeligen tilstiller Vederparterne Gienpart af deris forfattede Jndlæg til Contrademonstration og Besvaring, hvilket og ligeleedes bör skee af //907// Contraparterne jmod
Citanterne, og af Cianterne jgien jmod dennem, saafremt de eragter videre Besvaring og Replique at være fornödeen, dog at de paa
alle Siider er færdige jnden Samlingstiiden, og da udj Commissionen fremligger, hvis de agter at betienne sig af, hvorefter udj Sagen
lovligen skal blive handlet, kiendt og afsagt. Corsbrödregaard udj
Riibe dend 13de Martij Ao 1731
C:C: von Gabell
J:J:Seerup
L:S:
L:S:
//908//
Foreviist her udj Bidspgaarden testerer udj min Pincipals Svaghed
d: 14 Martij Ao 1731
Rasmussen.
Mig foreviist dend 14 Martij 1731
S: N: Serup.
Dend 14de Martij 1731 foreviist mig
A: Anchersen.
Samme Dato foreviist
C: T: Hansen.
Ligeleedes forkyndet paa Endrupholm dend 14 Martj 1731 udj
velædle og velbr: Hr Ehrenfelds Absence
H: Fogh.
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Foreviist paa Grubbesholm
A: Tommerup.
Forkyndet paa Schrumsagger dend 28de Martij 1731 tilstaaes udj
min velbr: Herres loulige Absence af
P: Bang.
//909//
Forkyndet paa Wiumgaard ut supra
S: S: Sterm.
Anno 1731 dend 28de Martij haver vj underskrefne loulig forkyndet
denne Stefning paa Østergaard, og talte med Konen self, og hende
Copie leveret. Det vi bevidner saa sandt hielpe os Gud og hans
hellige Ord, datum ut supra.
Thomas Pedersen, Juul Hansen foreviist i Viiborg dend 6te April
1731 test: Laurs Römer.
Loulig forkyndet paa Ryshauge d: 8de Aprilij 1731 tilstaaer Peder
Dorscheus.
Anno 1731 dend 30 Aprilij haver vj underskrefne Morten Frandsen
og Jös Laugesen af //910// Lönborg loulig forkyndet for Peder Sörensen og Christen Nissen i Tarm og talt med dem self, med Eske
Poulsen og Just Jensens Hustru talte vj og ligesaa forkyndet dette,
det vi bevidner, saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord ut
supra, Morten Frandsen, Jes Laugesen.
Anno 1731 dend 21de Martij havr vj underskrefne loulig forkyndet
denne Stefning paa Ryeberg, og talte vj med sahl: Peder Lillelunds
Kiæreste og leverede hende Copie deraf, det vj bevidner, saa sandt
hielpe os Gud og hans hellige Ord, ut supra, Jens Pedersen, Christen Nielsen //911//
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Videre gaf bemelte Hr Etatsraad Müller og Forvalter
Rasch denne höyrespective Commission til Kiende, at
de udj Anleedning foreskrefne Commissionsstefning efter i Hænde havende kongelige Skiöder og Adkomster
samt andre Beviisligheder dend 9de Junij næstafvigt hafde overskicket til Seigneur Sterm som Fuldmægtig paa
Contraparternis Siide et deris forfattede Jndlæg af Dato
8de dito. J den Henseende om bemelte Seigneur Sterm
samme til Besvaring ville have jmodtaget. Mens icke
//912// skeed under dend Undskyldning, som hans eget
underskrefne Giensvar beviidner af Jndhold som fölger:

Søren Sterms skriftlige indlæg
[*67] Underskrefne Dato haver höyædle og velbaarne Hr Etatsraad
og Amtmand Müller til Lönborggaard ved Fuldmægtig Seigneur
Hans Lund mig her til Besvaring ladet præsentere et under velbem:te Hr Etatsraad Müllers og Hr Forvalter Daniel Philip Raschs
Hænder forfattede Jndlæg og Demonstration over dend Sag Laxefiskerjet angaaende, //913// men siden dend i Commissionen vedtagne
Afritzning icke endnu er til Ende fört, og mig samt Interessenterne til
Conference med Eyendommene samt paaskrift foreviist, der höylig eragtes
fornöden til Sagens oplysning, vores Jndlægger bör fölge. Saa sees icke til
nogen Nytte bemelte Jndlæg og Demonstration til Besvaring at antage, til
dend Ende bemelte Jndlæg Monsieur Lund ubesvaret igien er tilbage leveret, Wiumgaard dend 9de Junij 1731 S: S: Sterm.

Og er forestaaende Giensvar med et Ark 24 Skill: Papiir i
Commissionen belagt. //914//
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Den meget omtalte ”afridsning”, som den er gengivet
i bilag til tekst B. Den tilhørende tekst lyder: ”Efter
höyædle og velbaarne Herr Etatsraad og Amtmand
Selio Müllers og Forvalter Daniel Philip Raschis Begiæring og Andviisning er denne Afritzning udi
Contraparternis höyædle og velb:r Herr Justitsraad og
Amptmand Teilmans og velb:r Herr Capitainlieutenant Tommerups deris med Interessent og Fuldmægtig Mons:r Sören Sterms oververelse i Fölge hans
Mayestæts allernaadigste Forordning rigtig forfattet,
som testeres Lönborregaard den 19de Septemb:r Ao
1730. Augustinus Anchersen. Fremlagt i Retten paa
Nörre Jyllands Landsting den 5 Novemb:r 1749.”
Ringkøbing-Skjern Museum.
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Derpaa, siden dette saaleedes af Monsieur Sterm erholdtes, blef hannem atter sub dato 12te Junij nest forlöbne Jndlæget ved 2de Mænd anpræsenteret, mens ligesom tilforne ujmodtaget, hvilcket hans skriftl: paateignende Svar videre forklarer til Jndhold, som fölger:

Selio Müllers og Daniel Philip Raschs skriftlige svar til
Sterm
[*68] No 20, F4tus, No 3844, Fiire og Tyve Skilling 1731
Monsieur Sterm! Siden dend af os efter de höye Hr Commisariers
Tilhold i Udgangen og dem forkyndede Stefning forfattede Jndlæg
//915// og Demonstration over Sagen, Laxefiskerjet angaaende, icke
af dem som Fuldmægtig og Interessent for og med Justitzraad Teilmann, Capitain Tommerup, Peder Lillelunds Encke og een Deel
Tarms Byes Beboere og Selfeyerbönder sidst afvigte dend 9de Junij
blef jmodtaget til dend i bemelte Stefning paalagde Besvarelse,
mens de der jmod udj meddeelte Beviis for Forevisningen gaf
denne Undskyldning, at deris Besvarelse icke kunde skee, formedelst dend af os paa egen Bekostning //916// og alleeniste til Commissariernis og vores Efterretning optagne Situationsafritzning ey
til Conference og Approbation var dem leveret. Altsaa præsenteres
dem herved ovenmelte vores Jndlæg udj dend Forhaabning, at
samme vorder modtaget til Besvarelse, mend i manglende Fald de
sligt skulle veigre, protesterer i kraftigste Maader jmod ald os ved
slig Vægring tilföyede Ophold, Tiid og Penges Spilde med videre,
deraf flydende. Deris Giensvar afvartes herpaa, hvis //917// jcke
haver disse tvende udskickede det herpaa at teigne, saaleedes som
de siden det vil tilstaae.
Lönborggaard dend 12te Junij 1731.
Paa Hr Etatsraad Müllers og Forvalter Rasches Vegne, underskrifver H: Lund.

Søren Sterms skriftlige gensvar
[*69] Tienstlig Giensvar:
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Siden mit Monsieur Lund dend 9de hujus gifne Beviis for jndbemelte Jndlægs Præsentation, nocksom udviiser, af hvad Aarsage
Jndlægget ey til Besvarelse blef antaget, refererer jeg mig herved til
det samme, thi //918// siden dend allernaadigste Forordning befaler, at deslige Afritzinger i saadanne Processer bör tages, som de
Herrer Citanter sig og Comissionen haver tilforbunden, og til dend
Ende, dermed afvigte Aar ladet giöre Anfang, saa fölger jo ujmodsigelig, at dermed i alle Maader efter Höystemelte Forordning bör
omgaaes, saa at dend af os med Eyendommee maae confereres og
vores Paaskrift der anföres, samt og at end til Sagens Oplysning
paa begge Sider bör fölge vores Demonstration. Til dend Ende
saadant tillige med Jndlægget //919// for dem længe tilforn haver
været ventendes nu siden 13de Martij, sidst Stefningen er vorden
udstæd, et heel Fierding Aar da alleene er tilbage ungefehr 6 Ugger
til vores Besvaring og deris Replique samt vores Duplique i saa
vitlöftig een Sag. Og saalænge de endnu dette Hoveddocumente
jndeholder, falder vel deres herudjnden giorte Protest for Ophold
og Omkostninger paa dem self.
Wiumgaard dend 12te Junij 1731.
Paa mine Interessenters og egne Vegne
S: S: Sterm //920//

Herefter blev fremlagt Hr Etatsraad Müllers og Forvalter Rasches forhen ommelte underskrefne Jndlæg, som
efter Begiering blef læst og lyder saaleedes:

Selio Müllers og Daniel Philip Raschs skriftlige indlæg
[*70] No 20, F4tus, No 4747, Fiire og Tyve Skilling, 1731
Deris Excellence, höyvelbaarne samt höyædle og velbr: Herrer
Commissarier!
Anlangende dend Process om Laxefiskerjet i Lundenis Ampt, som
svæver jmellem Lundenis og Lönborggaards Eyere paa dend eene
//921// og Velbr: Hr Justitsraad og Amtmand Teilmann til
Schrumsagger, Hr Capitain Tommerup paa Grubbesholm, Seig-
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neur Sören Sterm til Wiumgaard med deris Interessenter sal: Peder
Madsen Lillelunds Encke til Ryberg, Tarmb og Kiufling Byers Besiddere og Lodseyere paa dend anden Side, er Beskaffenheden saaleedes:
Concernerende,1 hvad Beviis af Skiöder og Adkomster derpaa haves, saa haver samme Laxefiskerje in Specie som een kongel: Regale og Herlighed altid tilhört og været under det gamle kongl:
//922// Slot Lundenis, jndtil det fra Cronen med andet Slottet Tilliggende saasom Böndergoeds, Möller, Broetold af Schiernbroe
deels Korn- og Qvægtiende, Kirckeskatt og Præstegiesterie i Lundenis Amt Aar 1661 dend 17de Aprilis efter derpaa havende kongelige Skiödes Formelding til de salige afgangne Hr:rer von Ufeln i
Hamborg jmod nöyagtig Betaling er vorden afhændet og bortsoldt,
vide Litr: A paa Pag: 65,2 hvor höystbemelte kongelige Skiöde förer
disse Ord i Munde: ”Item vores Laxe-Fiskende //923// udi fornevnte Lehn, hvor af os tilforne pleyer at giöres aarlig Regnskab”,
foruden at udj Skiödet paa bemelte Pag: 65 & 66 efter sædvaanlig
Skiödestiil med Goedset anden ordinaire Fiskerj findes nomineret
at være afhændet, alt de Kiöbende almindeligen at skulle fölge og
været berettiget under höykongel: tryg Hiemmel og Frelses med
Forbud til alle og eenhver, ey derudj at maatte giöre nogen Hinder
eller Forfang under kongelig Hyldest og Naade. Og i Fald saa var,
at fornefnte Laxefiskerje i Lundenis Amt, som nogle //924// Gange
saaleedes i Særdeelished er repeteret, blef i Mangel, Bröst af
Hiemmel, i nogen Rættergang, de Kiöbende afvunden, da var det
kongl: Arvehuus allernaadigst forpligtet ligesaa god og beleyligt
Laxefiskerje de kiöbende og deris Arfvinger aldelis skadeslös at
anskaffe, vederligge og refundere.
Dend paa Rentecammeret befindende kongelige Skiödebog Litr.
K,3 paa Pag: 60 forklarer, at denne Laxefiskerje i Lundenis Amt er
dhr:rer von Uffeln à parte bleven an- //925// slagen og betalt for 15
Tnn: 2 Skpp: 1 Alb: Hartkorn, à Tönden 50 Rd:, som videre udj det
I margen: 1.
I margen: Litr: A.
3 I margen: 2.
1
2

• 282 •

Tingsvidne af Øster-Nör Herretzting dend 17 May 1700 paa Pagina
65 jndtil paa 68 inclusive oplyses under Litr: B.1
Det kongelige Birkefundatzbref paa Schiern Birck, hvorunder Londenis er beliggendes, af salig og höyloflig Ihukommelse Kong Friderich dend 2den udgivet Söndagen invocavit Aar 1532, begriber
under Jurisdiction til forn:te Birk, saa vit Birkets District gaaer og
sig strækker, ald //926// Store Skiern Aae og Fiskeriet ud til Stauning Fiord, ogsaa Aald Aae langs op til Bölling Mark vedtager etc:,
og hvis Fald og Deel som sker jnden fornefnte Aaestæder, skal
deelis og bödes til fornefnte Schiern Birck vide dend allegerede
Fundatz sub Lit: C.2
Hvilcket fornefnte kongelige Birckefundatz i sig self ydermeere
forklarer og er samme Birck ligeleedes dHr:rer von Uffeln efter et à
parte kongelig Skiöde af 11te Julij 1661 bleven bortsoldt, som siden
tillige med Lundenis og ald detz underliggende intet af Herlighed
eller Rettigheder undtagen //927/ Laxefiskeriet i Amptet inklusive
efter höyst bemelte kongel: Skiöde af 17de April 1661 af salig Hr
Landmarschall von Bülow dend 20de Januarij & 29 Maij 1710 til et
ævindelig Bülowske Stamhuus for sine Arfvinger og Efterkommere bleven oprettet, hvorpaa og er fuldt kongel: allernaadigste
Confirmations dat: Wallöe Slot dend 10 Aprilij 1711 Litr. D.3
Disse ere hovedoriginal Beviiser og Adkomster som paa dend kongelige ældgamle Laxefiskerje i Lehnet eller //928// Amptet Londenis ihændehaves, og efter saadanne höyst gyldige meest kraftige
og fuldkomne Documenter skulle mand uforgribeligen formeene,
at slet jngen uden Londenis Eyere alleene ligesaa vel som i Kongernes Hænder bör der udj have Lod, Deel eller Rettighed.
I margen: Litr: B. Teksten findes gengivet som nr. *19
og *84.
2 I margen: Litr: C. Teksten findes gengivet som nr.
*26.
3 I margen: Litr: D. Teksten findes gengivet som nr.
*18.
1
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Nota: Og Laxefangsten i Lundenis Amt er alleene dend, som jndfalder af Vesterhavet jgiennem saakaldet Nyemindsgab i Schiern
Aae Dyb löbendes jgiennem Stauning Fiord og fremdelis //929// op
i öster i Skiern Aae om ved Lönborg og siden til og forbj Lundenis,
derfra er een vis Distance efter forberörte Birckefundatzbrefs
Formelding Sc: ald Store Skiern Aae og Aald Aae med ald Fiskeriet
ud til Stauning Fiord, som löber jgiennem Borris, Oddum, Egvad
og Lönborg Sogners faste Lande paa synder Siide og bemelte
Borris, Schiern og Stauning Sogners ligesaa faste Lande paa nörre
Siden underlagt Schiern Birckes Ræt. Dend öfrige Laxefangstrettighed udj Amtets Vande sorterer under vedkommende
Herretz- og Bircke- //930// tinge i bemelte Lundenis Amt, hvorunder Stauning Sogn og Stauning Fiord er begreben.
Med gamle Tingsvidner saavel af Aar 1648 som 1665 & 1694 er at
beviise,1 at jngen uden Lundenis alleene torde understaae sig at
bruge nogen Fiskerje eller kommer i Aaen med nogen Fiskerreedskab paa de ommelte Aaestæder, og hvis nogen i Kongernes Tiider
af Tarmboer i Egvad Sogn eller nogen af Lönborg Sogns Besiddere,
hvorudj Lönborggaard er beliggendes (der og tilhörte Kongerne),
som paa synder Siden grændser til Aaen //931// kunde undertiiden
saa at sige stiæle og tilsnige sig at foröve nogen Fiskerje i Skiern
Aae. Da giorte de saadant, som uhiemmelt Gierning paa deris egne
Lifsfares Eventyr og deels som udj slige Gierning kunde attrapperes og paagribes, bleve af höy konglige Myndighed paa Lundenis
fængsligen anholden og i andre Maader, som med Skud i deres
Beene og deslige særdelis straffet og sat udj Skade eller derfor
maatte tale Minde, vide Lit: E2 udj Lands- //932// tingsdommen af
25de April 1666 paa Pag: 8 og 9, som er Tingsvidnet af Aar 1648
I margen: 3.
I margen: Litr: E. Teksten findes gengivet som nr. *41
og *53.

1
2
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dend 18de Julij samt Tingsvidnet af 11te Augustij 1665 og af 22 Junij
1694 sub Litr: F og G.1
Til dend Ende saadan uloulig Fiskerje ej skulle begaaes, var i Kongernis Tiider endog een Mand nafnlig Jesper Hansen, boendes i
Bölle Bye væsten for Kiuling Bye i Lönborg Sogn, ved kong Christian dend Fierdes Bref beskicket særdeelis Folckene i Lönborg
Sogn at paaagte, //933// og til Justitien fremföre, om noget af dem i
saa Maader blef mishandlet. Videre berörte Tingsvidnet af 1648,
hvor Jesper Hansen det self forklarer.
Denne Eendeelsrettighed af Laxefiskerjet for Londenis Eyere efter
meerforbemelte kongelige Skiöde af 17 Aprilis 1661,2 havde continueret ind til Anno 1666, da er en Tvist opkommen herom imellum
dHr:rer von Uffelns Fuldmægtig eller Oberinspecteur ved Lundenis August //934// Kreydal og Cancellieraad og Amtmand Hinrich
Müller dend Yngre, som forbemeldte Landstingsdom af 23de Aprilis bemelte Aar 1666 sub Litr: E forklarer, hvorved Lönborggaard
saavelsom ved dend derpaa fuldte Höyesterættes Dom af Dato 26de
Augst: 1667 Litr H3 efter dHr:rer von Uffelns Appellation er tilfunden at være participeret i Fiskerjet i Fundamente paa et Udtogsextract, som tvende Renteskriver Jens Sörensen og Claus Jörgensen
haver givet beskreven af det kongel: Skiöde sub Dato 14 Junij
//935// 16644 fast trende Aar yngere end Lundenis Skiöde,5 hvilken
salig og höyloflig Jhukommelse Kong Friderick dend Tredie til salig afgangne Rendtemester og Etatsraad Henrick Müller paa Lönborggaard og detz Tilliggende allernaadigst udgivet haver, hvorI margen: Litr: F G. Teksten findes gengivet som nr.
*45, *49 og *55.
2 I margen: 4.
3 I margen: Litr: H. Teksten findes gengivet som nr.
*50.
4 Siden p. 935 mangler i manuskriptet. I stedet er
derfor benyttet manuskript B pp. 536f.
5 I margen Lit:r J. Teksten findes gengivet som nr. *34,
*40 og *46.
1
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udj findes disse Ord som een kongelig Decision mellum Londenis
og Lönborggaard //537// alleene, neml: og som Lönborggaard tilforne haver svaret under Lundenis Ampt og wi os Lönborggaards
//936// Fiskerie ved bemelte Londenis Ampt tilforne naadigst selver haver tilholdet. Da som vi Lundenis i lige Maader haver ladet
udlegge, skal nu herefter Fiskeriet fölge eenhver Eyermand, saavit
eenhvers Gaard og Goedses Grund og Fortog strecker, ald Striid og
Tvist i samme Maader at forekomme.
Hvorefter Lönborggaards Eyere siden med Lundenis haver været
participeret, mens paa hvad Maade Lundenis og Lönborggaards
Eyere af forbemelte Hr Amtmand Teilmann og sine Interessenter,
som for er meldt, med alle Bönder i Tarm //937// og Kiufling Byer,
som er mangfoldige udj det kongel: ældgamle Laxefiskerje, söges i
höyeste Maade at præjudiceres, og som til intet at giöre, bliver for
det1 at forestille baade hvorleedes det sig haver tildraget, og hvorvitt det til datum ved een vitlöftig Process er prosequeret. Da haver
Peder Madsen Lillelund (efter at hand hafde haft Lundenis i Forpagtning 17 à 18 Aar til 1te May 1727, da hand atter toeg Synder
Wosborg i Forpagtning og endelig i bemelte Aar //938// af salig Hr
Amtmand Jörgen Grube Kaases Arfvinger tilforhandlede sig Ryeberggaard, hvor hand did flyttede bemelte Aars Efterhöst) været
dend allerförste og Author, som i Foraaret 1728 heel dristeligen og
aabenbarlig af eget Beroen, uanseet Ryeberg er liggendes i Böuling
Amt, haver anlagt og forövet et nyt og usædvanligt Laxefiskende
med Baade, Folck og Fiskerreedskab jnden i Lundenis Amt i Mundingen af Schiern Aae til Stauning Fiord jnden under Stauning og
Lönborg Sogners faste Lande, hvorved hand ey alleene der jmod
höystbemelte kongelige Skiöders Forbud paa //939// forberörte
Laxfiskende giorte Hindeer, Forfang og Skade, men endog jmidlertiid haver hand underhaanden og heel uformercket ved sin
allerunderdanigste Supplique sögt om kongelig benaadning paa
saadan Laxfiskende fornefnte Stæder for sig alleene at maatte nyde
og beholde ligerviis, som dee meer forbemelte kongelige allernaadigste afgifne Skiöder og Adkomster aldrig nogenstæds var til at
1

I margen: 5.
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finde eller meere i Erjndring, ey andre dermed sig tenckes end som
for er meldt, det fra Cronen //940// eengang bortsoldte Regale af
Laxfiskende i yderste Maader at forkrænke og sig uretteligen at
tilvende. Thi naar hand maatte saaleedes i Mundingen af Aaen og
Strömgangen i Stauning Fiord ved slig hans Factum paa Forlegget,
hvor Laxene jnd fra Havet kommer og oplöber, have frji Excercitie
med Garn og deslige til Laxefiskerje, kunde hand joe saa at sige
fast bespende og opsnappe et hvert Fiskebeen, saaleedes at faae
eller jngen Lax skulle slippe ham forbje. J det mindste blef resten af
deris forrige og //941// Arrilds Tiid löbende Strömgang turberet og
forjaget, hvorpaa vitlöftig Excempel i een og anden Maade haves,
idet nogle Lax endelig af Garnet er echapperet, som kiendelig haver været derudj, vide Tingsvidnet af 31te Maij & 1 Junij 1729 Pag:
32 Litr: K.1
Ellers skal dog intet paa bemelte Peder Lillelunds allerunderdanigste Ansögning være paafuldt, uden at samme til Hr Amtmand
Teilmanns allerunderdanigste Erklæring skal være bleven //942//
remitterit, hvorleedes dend af ham 1728 derpaa er givet, haver
mand endnu icke til Datum anderleedis erfaret, end hvis hand udj
Missive af 11te Maij 1729 Litr: L2 selv tilstaaer og forklarer, nemlig
at Lillelunds Begiering var ubilligt om Laxefiskeriet i dend heele
Fiord. Thi da kunde hand bespende Lönborg Aaemunde saaleedes,
at lidet eller inttet skulle forbigaae hannem. Mand hafde og derefter vel formodet, Peder Madsen Lillelund, som self Lundenis
höystgyldigste Skiöder og Adkomster vare bekiendte, skulle have
ladet det ved sin förste egen //943// tiltagne dristige giordte Jndgreb forbliven, og icke videre tenteret eller giort saadant, men atter
af utidig Begierlighed jmod ald Advarsel begynder Aaret 1729
strecker paa fornefnte Aaestæder med dend ny anrettede Laxfiskerje og tillige med været omhyggelig for at associere sig Lars Rindum, een Borger i Ringkiöbing, som begge da med störste Fliid og
I margen: Litr: K. Teksten findes gengivet som nr.
*52.
2 I margen: Litr: L. Teksten findes gengivet som nr.
*51.
1
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samlede Haand af 2de Baade, Folck og Fiskerreedskab tiid efter
enden saadan fast formeenende uloulig Laxefiskerje forövet //944//
da beganget haver saavel Lönborggaard som Londenis til allerstörste Skade og Afbreck, som særdeelis med det forbemelte
Tingsvidner af Lönborggaards Bircketing Ltr: K er beviisligt giort,
hvor mange ærlige Dannemænd efter deris Alders Minde samme
Tiid haver afvunden, at de aldrig har hört eller seet, at nogen under Stauning Fiord eller jmellum Stauning og Lönborg Sogners
Lande haver haft eller forövet det allerringeste Laxefiskerje, förend
de det da hafde hört sige og vitterlig //945// var bleven, Peder
Madsen Lillelund paa Ryeberg förste self 1728 og siden 1729 med
Lars Rindum i Ringkiöbing ved Baade, Folck og Fiskereedskab sig
saadan een nye Fiskerjer Paafund hafde tiltaget og anrettet paa de
Stæder, som altiid haver været et frit Vand og Fortog for Laxefiskerjet til Lundenis og Lönborggaard. Jtem afvunden, at om sligt
maatte og kunde have Fremgang, var det ey andet eller andet
kunde være end dend ældgamle Laxefiskende ville merckeligen
//946// aftage og lide Skade etc. Saa vit er nu Peder Madsen Lillelunds og Lars Rindums nye anstillede Laxefiskerje oplyst, mens
allermindst hafde mand formoedet, at Hr Justitzraad og Amtmand
Teilmann som een Øfrighedspersohn i dette Ampt jmod sin forrige
Erklæring og Sentiment om Peder Madsen Lillelunds Foretagende
enten self skulle have været intentioneret eller, som vel kand sluttes, bemöyet sig at persvadere een fra Fyen der i Egnen ankommen
fremmet mand Hr Capitain Jacob Tommerup //947// paa Grubbesholm tillige med sig at træde i Peder Lillelund og Lars Rindums
Foedspor. Thi var, som hand self siger, Peder Lillelunds Ansögning om Fiskerjet i Fiorden ubilligt, jdet hand kunde bespende
Lönborg eller Schiern Aaemunde saaleedis, at jntet skulle gaae
hannem forbje, hvorfor begyndte da Justitzraad Teilmann med
fleere til sig saadan og selfsamme præjudicerlig Laxefiskerje paa de
ommelte Stæder at foröve, naar hand self som een Øfrighedsmand
kiender Lillelunds forehavende //948// Laxefiskerie i Fiorden for
ubilligt. Og hvorleedes kand hand da med Billighed udj een hans
paa ergangne Beskikkelse givne Svar af 19de Augustij 1729 Lit: M1
1

I margen: Litr: M. Teksten findes gengivet som nr.
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prætendere og paastaae Laxefiskerje udj Fiorden og Skiern Aae,
som begge er under Lundenis Ampt.
Med det berörte Tingsvidnes Forhvervelse paa Lönborggaards Bircketing jmod Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum, som da
alleene vare Gierningsmænd, og andre veedstes icke i dend Tiid i
saa Maader at kunde tiltales, comparerer i Rætten //949// Amtmandens Fuldmægtig Sören Sterm uden nogen foregaaende Stefnemaal, og jndtrænger sig paa bemelte Amtmand Teilmanns og
Capitain Tommerups Vegne med een Proposition og Paastand
//587// under adskillige captieuse Prætexter, ligesom Lundenis og
Lönborggaard ville tilholde sig dend ganske Fiord som Eendels for
Synder og Nör Borck, Hemmed, Lönborg, Stauning, Welling, Rindum Sogners og Ringkiöbing Kiöbsteds Lande med hvad Nafn det
end og haver etc:, hvilcket hvercken //950// Stefnemaalet om formeldte eller blef paastaaen, ey heller paastaaet anderleedes, end at
intet Laxfiskende udj Stauning Fiord bör bruges, som det bortsoldte Regale af Laxfiskende udj Lundenis Lehn stridende imod
det kongelige Skiöde kunde forkrænke og præjudicere. Hvad andet louligt Fiskerje saaleedes, som det forhen brugeligt været haver, blef icke jmodsagt, ey heller nogensinde desputeres. Dernest
gaf velbemelte Hr Justitzraad Teilmann og Capitain Tommerup
deris Forehavende virkeligen tilkiende, idet de straxen //951// paa
for omrörte Stæder ligesom Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum, Lundenis og Lönborggaard til störste Skade lod Laxefiskeriet
af ald Magt med Baade, Folck og behörig Reedskab bedrive og forrette, ret som Protectores og Formænd for ovenmelte og andre,
som jligemaade ville fölge og associere sig til dem baade paa
Strömmen af Stauning Fiord for Schiern Aae, som og virkeligen
udj bemelte Schiern Aae, hvilket med bemelte Hr Amtmand Teilmanns og Tommerups paa een //952// til dennem ergangne Beskickelse gifne Svar dat: Schrumsagger dend 19 Aug:ti 1729 er beviisligt sub Lit: M. Ja fornemmelig betees af dem, da de begge deris
saavelsom i Peder Madsens og Lars Rindums Nafne sögte een Appellationsstefning til Nörrejyllands Landsting dend 10de Aug:ti paa
*17.
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fornefnte Tingsvidne af 31te May d: 1te Juny under Formeening at
faae samme underkiendt og magteslös giort, mens som Peder
Madsen Lillelund og Lars Rindum paa een Beskickelse til dem svarer //953// under Dato 23 July tilforn, at de icke med fornefnte
Tingsvidnes Jndstefning til Landstingsrætten ville have at bestille,
ey heller Landstingstefningen hafde sögt, blef samme Tingsvidne
Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum angaaende, som derfor
loulig var bleven stefnet, ved Magt kiendt, vide Landstingsdommen af 11te Aug: 1729 Litr: N.
Nock eftertænksom er det, at Peder Madsen Lillelund samme Tiid
skref disse Ord paa Beskikkelsen, at //954// Amptmanden forsvarede hannem paa Kongens Vegne dog uden Bekostning, som bemelte Instrument i Landstingsdommen af 11te Augusti 1729 Litr: N:
i sig self viidere udviiser. Herved haver Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann besynderlig været dend, som denne kostbahre
Process foruden andre tilföyede Skade tilligemed Peder Madsen
Lillelund haver foraarsaget og paajaget, thi Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum hafde alt længe forhen //955// self mercket og
seet deris Forseelse, og derfore sögtes paa een og anden Maade sig
i Mindelighed fra Sagen at slippe og udreede, som nu Justitzraad
Teilmann og Capitain Tommerup etc: ret som af puur Rettighed
vedblef dette nye anstillede Laxefiskerje med særdeelis nye paafundne saakaldet Needgarn og Reedskab at excercere, og end mere
efter gifne Erklæring saadant plat for Böndernis Grunde ville
foröve og tentere tillige med Ord, understod //956// sig ligesom at
explicere det absolute kongelige Skiöde efter deris egen behagelige
Meening, saa var Lundenis tillige med Lönborggaards Eyere höylig foraarsaget ved allerunderdanigst Supplique til hans May:t at
udbede een Befaling til 2de Commissarier paa deris Siide, som Sagen efter Beviiser og Adkomster kunde forhöre og endelig Dom
der afsige. Men da Commissionen efter loulig Jndstefning d: 2 October 1729 udj Ringkiöbing blef foretagen, fremkom bemelte
Fuldmægtig, nu Interessent, //957// Sören Sterm med een Jndsiigelse og Formeening, at alle Jorddrotter til Tarm og Kiufling, som
hand opviglede, burde Jndstefnes, som i saadanne Tilfælde efter
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Lovens 1te Bogs 4de Capit: 16: Art: Pag: 361 ey siuntes nödig, mens
var nock, at de som Skaden giorde eller ville giöre, neml: Bönderne, var stefnede og icke deris Jorddrotter, hvorudover med Reservation for saadan paaförte Bekostning Sagen blef opsat, og
Commissionsstædet forflött til Warde til dend 15 Dec: nestefter,
dog des forjnden //958// möder fornefnte Lars Rindum for Commissionen udj Ringkiöbing og saa vel persohnlig som skriftligen
bekiender sin Forseelse, erbyder Forsoning og Betaling til Fornöyelse for dend Skade, hand giort hafde, ligger de Ord dertil, at
det var skeed af Peder Madsen Lillelunds Tilskyndelse, hvilcket af
hans Jndlæg til Commissionen af 28de Octobr: 1729 sub Lit: O: er at
fornemme,2 hvorover hand da fra Sagen blef libereret. Sligt hafde
Peder Madsen Lillelund //959// vel og samme Tiid gierne giort, om
hand hafde tordt for velbemelte hans Amtmand, som efter Lillelunds Beskikkelses Svar hafde lovet at före Sagen for ham paa
Kongens Veigne uden Bekostning. Da Commissionen atter med
Vidners Förelse i Warde blef foretagen dend 16de, 17de et 19de Decembr:, gaaer dend paa nye i Opsættelse til dend 23de Marty
nestefter, alt i fölge Amtmandens forbemelte Fuldmægtigers //960//
vitlöftige Jndvendinger og Protester med Paaskud om Vidners Förelse, ja derover fremdeelis prolongeret, saa Sagen ej endnu er
kommen til Endskab. Thi bemelte Hr Justitzraad Teilmann paa
egne og Interessenters Vegne ved samme sin Fuldmægtig haver
Ret, som af behagelig Lyst, sögt og sat Sagen med Vidners Förelse
snart hist, snart her, i allerstörste Vitlöftighed, og om det var mueligt besynderligen obscureret, og da begynder hand med Citationer
for Vidnesbyrd saaleedes: //961//
1: Til Uldborg-Hind-Herretzting i Böuling Ampt udj 2de Dage, dend 8de
et 9de Febr: 1730.
2: Til Ringkiöbings Byeting dend 10de Dito under bemelte Amt.
3die Til Øster-Nör-Herretzting dend 14de beliggendes i Londenis Ampt.
DL 1-4-16: For Afpløjning / eller Afslæt / givis den
Kald og Varsel / som Skaden giort haver / og ikke
hans Jorddrot.
2 I margen: Litr: O. Teksten findes gengivet som nr. *8.
1
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Og endelig 4de til Vester Herretzting dend 17de Febru: beliggende i Riiberhuus Amt alt paa Amtmandens egne og Interessenters Vegne, men paa de
3de sidste Tingstæder ifölge af lovsikrede Protester, idet de mangfoldige
//962// Vidnesbyrd efter Tingsvidnets Udviisning fra Lönborggaards
Bircketing dater: 31 May et 1te Juny 1729 ey efter Lovens Pag: 108 Art:
121 vare stefnede ved Rættens Interlocutoria bliver ham Vidners Förelse
frafunden, hvorover Amtmmanden misfornöyet appellerer Bye- og Herretzfogdernis Kiendelser til Wiiborg Landsting dend 19de April 1730 og
faaer samme der tilsidesat og underkiendt med Mulct paa eenhver af 8
Rd:r, hvilken Landstingsdom icke meriterede eller kunde videre
appelleret, men saaleedes passerede det, som til en //963// Encouragement for Amptmanden i Processen og til een Skreck for Londenis og Lönborggaards Eyere videre upaatalt. Siden har forbemelte Fuldmægtig Seig:r Sterm ret for Alvor paa nye Jndstefninger
til bem:te Ringkiöbings Byeting dend 1te, 2, 4, 5 og 22 September
samt til Øster-Nör-Herretzting dend 10de, 11 og 12 Octobr fördt
Vidner af mangfoldige sammensanckede Persohner, her og der boendes, saavel i Lundenis og Böuling som Riiberhuus Ampter, hvilke deels deris Udsigende paa nogle //964// intricate og fangsomme
Spörgsmaaler er sagt, som hen i Veyr og Vind ubetencksom og
dels gandske uforklarlig og uoverensstemmendes ja mest villige
saasom Tarm og Kiufling Byers Besiddere, der self under Commissionen som Gierningsmænd ere actionerede med andre, der siden
mueligt ville tage Deel i med dem udj uhiemmelt Fiskerje, er brugt
til Vidner jmod de rette sande Vidnesbyrd, saavel i Henseende til
de foran allegerede gamle Tingsvidner Litr: E, F, G, //965// som til
de siden ved Lönborggaards Bircketing samt for Commissionen
holden i Warde dend 16de, 17de et 19de Decembr 1729 ædelige afhörte Vidner, hvad Föyelighed ved Contraparternis sidste Vidner er
skeed, vil mand ey tale meget om, thi Tingsvidnerne udviiser det
self. Nock er det, Justitzraad Teilmann og alle sine Interessenter
med Tarm og Kiufling Byer skal ey paa nogen Laxefiskerje i AmpDL 1-10-12: Haver nogen vidnet til et Ting / og andre
Vidner derimod til andet Ting skulle føris / da skal
den / som tilforn vant / lovligen Kald og Varsel givis
til at høre de andris Vidne.

1
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tet have eller skal kund producere noget Document, hvormed
hand eller de til //966// Laxefiskerjet kand være berettiget, og dog
söger de sig der udj at fordriste i des Ermangling haver des meere
været nidkier og omhyggelig for, ved saadanne sammensanckede
Vidnesbyrd at ville besmycke Sagen og give dend foretagende nye
og usædvaanlig anstillede Laxefiskerje et dog utiid Skin til Frelse
for sig og Interessenter i Sagen, ligesom nogen Rætt var der til paa
deris Side. Og saadant maae ey forbjgaaed at tale om,1 som bestaaer i //967// fölgende Poster
1: For at give det een Credit for alles Øren, leveres dend Paastand,
at Fiorden er et almindeligt Fiskevand for alle og eenhver ligerviis,
som det var dend store Hav i sig self, og derfore kunde Amptmand
Teilmann med sine Interessenter og alle andre foröve Fiskerje,
hvor hand og de lystede i disse Fiorders Vande. Dertil svares:
Begge Ting, som Havet og Fiorden, er underskeedlig. Det förste
som Havet er frj for hver mand, men een Fiord //968// jnden faste
Lande er noget andet, og har sine visse Grendser. Hos denne Fiord
af samlede Vande, som indlöber til Ringkiöbings Kiöbstæd, er dette at mercke, at samme begyndes i synder fra Riiberhuus Amt af og
löber i nör tverts og i Længden jndtil Ringkiöbing i Böuling Amt
for disse Sognes Lande, nemblig for Synder Borcks, hvorudj
Amtmand Teilmanns Gaard Schrumsagger er beliggende, NörBorck, hvori Capitain Tommerups paaboende Gaard Grubbesholm
er beliggendes, Hemmeds, Lönborgs, Staunings, Wellings og Rindums Sogners sampt Ring- //969// kiöbings Byers faste Lande, som
alle östen for er beliggendes, og samme Fiord i Længden efter
dend af Contraparterne ved Protest paastaaede Afritzning, som
herhos til oplyselig Efterretning produceres, begriber vel i sig 5 à 6
Miile, nemlig fra Schrumsaggergaard af til jmellum Lönborg og
Stauning Sogners Lande fast over 2 Miile, derfra til Ringkiöbing i
Böuling Amt over 3 Miile. Nu disputeres jngen i Fiorden for Synder og Nör Borck samt Hemmed Sogner jndtil det stöder paa Lönborg Sogns //970// og Lönborggaards Birckeskiæll dend sædvaanlige hafte smaat Fiskerje uden expresse Laxefiskerje med dertil op1

i margen: 6.
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tagne Inventioner, heldst det er liggendes i Lundenis Ampt, joe
maa bruges. Ligesaa lidet disputeres Peder Madsen Lillelunds Encke paa Ryeberg i Böuling Amt og andre i samme Ampt boendes,
de joe for deris Grunde strekkendes af norden jndtil Stauning
Sogn, til Stauning Beckmund og Fiord, som er beliggendes i Lundenis Amt, maae og kand bruge dend sædvaanlige Fiskerje af
Flynder, Horngierer //971// og deslige ordinaire Fisk været haver,
som strecker sig endog i Længden 1½ Miil til af bemelte Stauning
Fiord under Lundenis Amt, der saa er kaldet for 200de Aar siden
udj det höyst ommelte kongel: Birckefundatzbref Litr: C til Lundenis. Og naar saadan observeres, skulle mand vel formode, dend
heele upartiiske Verden grandgiveligen kand see og fornemme, at
dend liden Distance jmellum Lönborg og Stauning Sogners faste
Lande, //972// som er een ringe Deel i Lundenis Ampt, hvor Skiern
med Skiern Dyb jgiennem Nyemindegab i Havet udfalder, og Laxene oplöber, billigen bör paa Strömgangen af disse og andre være
og blive uturberet, frje og ubehindret. Og saaleedes har det været
af gammel Tiid, jndtil da Peder Madsen Lillelund og siden Hr
Amtmanden enten som af Embeds Authoritet eller og af Gaarders
Rettighed, slige nye Paafund og præjudiceerlige Inventioner dennem foretage og bedriftsat haver. Det förste om Embedes //973/
Myndighed, j dend Post troes dog icke at være alvorlig Forsæt,
som ellers billigen med adskillige Raisons siunes kunde jmod siges, saasom jngen af Amptmændene i Embedet nogensinde saadant giort haver. Det andet, haver aldrig nogen af de gode Mænd,
saasom sal: Obriste Powisch eller hans Sönner Henning og Niels
Powischer eller salig Hr Generalmajor Mösting efter dem været
forövet, at de fra Schrumsagger saa langt i norden under Lönborg
og Staunings //974// Sogners faste Lande eller i Schiern Aae Udfald
i Stauning Fiords Indvig i Landet öster op forbje Stauning Kirche
under Baunsöe Bye, som Tingsvidnet Lit: K: formelder etc: haver
begynte eller tiltaget sig nogen Fiskerjes Brug, hvorend det Cronens tilhörige og siden bortsoldte Laxefiskerje i Lundenis Ampt
kunde præjudiceres. Med Grubbesholm beliggendes i Nör-Borck
Sogn, som Capitain Tommerup nu paaboer og sal: Landsdommer
Jens Larsen tilforne eyede, er det //975// af lige Beskaffened og
hafde dend salig Mand, Landsdommer Lassen, haft nogen Rettig-
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hed dertil, var det icke af ham forbjegaaet eller efterblevet, men aldrig tenteret. Dog vel vitterligt, hand engang faldt i Process med
Baroniet Ryssensteen om Østersfangsten i Böuling Amt, hvilken ligesom Laxefangsten i Lundenis Amt er bleven fra Cronen bortsoldt, og formeendte for sine Grunde til Østersfangst i bemelte
Fiorde for Ringkiöbing at være //976// berettiget, mens de Østers
hand i saa Maader tog og fick ved hans Bönder, er mand nocksom
bekiendt, hand og derefter Sagens endelige Udfald ved Höyesterætt meget dyyr at 700 à 800 Rd:r Voldsböder maatte betalle. Herhos erjndres, at Hr Justitzraad Teilmann i hans Beskikkelses gifne
Svar Lit: M: om Østersfangsten til Böuling eller Rysensteen, siger
dette, Østersfangsten at være et Regale, mens icke efter det kongelige Skiöde //977// paa Lundenis vil holde Laxefangsten for det
samme. Dertil svares Resp: naar hand saaleedis skriver, haver
hand gandske jngen Henseende til dend foran allegerede kongelige Skiöde af 17de April 1661, som allernaadigst udtrökkelig siger,
vores Laxefischende udi Lundenis Lehn, hvoraf dend gandske forstaaelige Meening falder, at Stauning Fiord og Anpart af Fiorden,
som ligger udj Linie under Lundenis Amts faste Lande, //978// er
herunder begreben, og naar hand udj Missiven af 11te May 1729
Litr: L: og udj Giensvar paa Beskickelsen af 19de Aug:ti 1729 Litr:
M: self tilstaaer og bekiender, at Østersfangsten i samme Fiord er
en kongelig Regale, saa falder det begribelig nock af sig self, at
Laxfangsten udj Londenis Amt er ligeleedes og ligesaa fuldkommen een afhændt kongel: Regale, thi Østers og Lax er begge deele
Fisk, og saaleedes kand staae en Parallelle med hinanden, efterdj
begge Regalia er allernaadigst transfereret //979// af een Souveraine
Monark Kong Friderich dend Tredje dend förste til Böuling Slott,
dend anden til Londenis Slott og Lönborggaard, og fra samme allernaadigste Konge, som samme haver afhændet, haver dend Regale af Laxefangst i Lundenis Amt ligesom dend Regale af Østersfangst sin eeniste og eigentlige Oprindelse og Hidkomst, og det
paa denne beviislige og klare Fundamente, at Nyttigheden af
Stranden og aabenbare Floder jblant andet henhörer //980// under
Souveraine Potentaters Regalia minora, som vel jngen understaaer
sig at disputere, og saa vist som det da er, at höyloflig Jhukommelse Kong Friderich dend Tredje var alles vores souveraine Mo-
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narch, Arfvekonge og Herre, og saavist som det og er, at vores allernaadigste souveraine Monarcher dennem udj Lovens 1te Bogs 1te
Capit: 1te Artic: Pag: 31 alle Jura Majestatis og Regalia, hvad Nafn
de og have kunde, self allernaadigst haver forbeholden, saa vist
maae det udj detz ufeylbar fölge og saa være, at det qvæstionerede
//981// Laxefiskerje udj Lundenis Lehn er allernaadigt afhændet
Regale, hvilcket end ydermeere dermed beviises, at hand May:t
virkelig haver ladet öve og nyttet dette sit Regale samt deraf ladet
sig giöre aarlig Regenskab. Og efterdj nu saadan reverserende Regale fra Cronen ved Kiöb er kommen i fremmede Hænder, saa bliver det ja billigen for de kiöbende af lige frugtbringende Interesse
og Rettighed, som da Cronen det self tilhörte, //982// qvaritur,
hvem kand vel sige eller afvidne, at Schrumsagger, Grubbesholm
eller Ryeberg haver haft eller tilhört nogen Laxefiskerje i Londenis
Amt. Mens au contraire Londenis og Lönborggaard er landkyndig
dertil at være berettiget. For Ryeberg er icke heller nogen Laxefangst bekiendt ey heller af sal: Amtmand Kaas som Amtmand i
Londenis og Böuling Ampter nogensinde været af ham eller sine
tileignet.
Haver Justitzraad Teilmann paa egne og Interessenters Vegne ved
sin Fuldmægtig //983// Sören Sterms for de eenfoldige Vidnesbyrd,
hand har sammensancket, alle Tiider i Rætten giort dette Spörsmaal, at om de, som löb hen i Fiorden at sticke og peigle Flynder
(dog sligt paa sine visse Stæder, naar deraf skeed skadelig Misbrug
ved usædvanlig Fiskereedskab, kand og burde hemmes) vedste
paa bedre Maade at kunde have giort og fanget Fisk paa, end giort
var, om de da icke saadant giort hafde og efterdags giöre ville.
Resp: Som dette Spörsmaal var alles Ørene vel klingendes, //984//
saa var Giensvaret deels og Amtmanden og Interessenterne behagelig, og gierne sagde ja til det saavel som i andre Ting. Ratione
derved sögtes ey alleene een Skiul og Frelse for hvis, de hafde
usædvaalig begyndt til Skade for Lundenis og Lönborggaard,
DL 1-1-1: […] KONGEN eene haver Magt at bruge
alle Jura Majestatis og Regalier, hvad Navn de og
have kunde […].
1
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mens endog ville jnddrage andre til at rotte sig sammen og ligesom
et Caperi i Stauning Fiord paa strömgangen af Schiern Aaedyb
oprette og expresse i dend Hensigt anligge og foröve, derved som
//985// gandske at ville ruinere dend kongelige ældgamle Laxefiskerje med Ruuser, Vaader, Laxeneedgarn og deslige nye Machin
og Inventioner, hvilket var ligesom virkelige Laxegaarder til hinder for Laxenis Oplöb, ja som en Port og Laas slaget for dem, alt
paa Fortoget og dend gamle Laxgaards, som findes ved det stæd,
hvor Slottet tilforn haver staaet, jndtil dend i Lehnsmanden sal: Hr
Uldrich Sandbergs Tiider blef afbrendt,1 derudover var og blef som
gandske unöttig, besynderligen //986// naar Kyfling og Tarm Byers
Besidder for deris Grunde paa Fortoget for Lundenis efter Lönborggaard maa fiske, som for det 3. af samme Byers Besidder
under bemelte Hr Justitzraad Teilmanns og Interessenters Protection og Paastand fast formeener at maatte bruge under det Skin,
at de haver Enggrunde her og der beliggende til Aaen, og at de ved
disse Vidners Förelse har faaet afvunden at have brugt Fiskerje i
Aaen, mens de forberörte gamle Tings- //987// vidner af 18de July
16482 og 11te Aug: 1665,3 hvilcke i Mindetiid gaar langt over de
Persohners Vidnesbyrd, som nu der om kand bære nogen Vidnesbyrd forklarer, at de aldeeelis jngen Ret til saadant haft haver
uden hvis de saa hemmeligen kunde stiele dem til, tvert jmod det
höystbemelte kongelige Skiöde og Schiern Birckefundatzbref, som
taler om ald Store Schiern Aae og Fiskeriet ud til Stauning Fiord
Birckejustitien at være under- //988// lagt, hvorved de joe ere
udelugt fra ald Fiskerje i Schiern Aae, efterdj jngen Lax oplöber fra
Havet uden i bemelte Aae, som alleene af Kongen har været og er
vorden reserveret og forbeholden, thj de paastödende Engsgrunde
eller dets Afgröde veed mand vel ere Böndernis, og jngen tilholder
sig det, men Fiskerjet kommer ej nogen Bonde til eller andre, end
som for er meldt, ja lad være da saadan ulovlig Hiemmels Gierning kunde have beviist af dem at være forövet, //989// saa vindes
dog denne Regale og Rettighed af Laxefiskerje icke dermed, og elUlrik Sandberg var lensmand på Lundenæs 1603-36.
Er gengivet som nr. *42-44.
3 Er gengivet som nr. *45 og *49.
1
2
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lers angaaende deris Brug, da var det Eksemp: Grat: som een Tyv,
efter at hand paa hin Gierning blef antreffet, ville skyde sig til Beviis, at hvad over 20 Aar, som et fuld Hæfd hafde staalen upaatalt
og upaagreben, og derfor ville meene, at have Rætt paa samme
ulovlig Profession, monne hand vel dermed kunde blive frj eller
undgaae velfortient Tyvstraf etc:, //990// fornemmeligen falder saadanne de Tarm, Borch og Kyflingers Paastand. som noget utiidigt
og maae blive som til intet for dem, naar de observerir meerbemelte Tingsvidne, de Tarmboer haver taget paa Øster-Nör-Herretzting dend 17 May 1700, hvor de fördte Vidner, da paa Spörsmaal forklarer, at de hafde Fiskerjet i Leye fra Lönborggaard ret
saa? Heraf sees, at de icke var af nogen deris //991// egen Rettighed. De Kyflinger og Tarmboer veed meget vel self, at saadan
Gierning af dem naar de kand see deris Tiid at komme i Aaen, giöres uden Hiemmel og er gandske ulovlig, som een Leyeseddel paa
stemplet Papiir af Lieutenant Jonas Capermann foruden Forpagter
ved Schiern Broe og Laxefiskerjet til Lundenis til Christen Jensen
og Iver Hansen i Kyfling Bye, Peder //992// Pedersen Möller i
Tarm, Poul Ibsen og Poul Jörgensen ibidm dend 20de February
1665 er udgiven, videre og ydermeere udviiser sub Litr: P:.1 i det at
samme, 5 Persohner i Leg er bleven tillat med tvende deris Garn at
maatte fiske udj Schiern Aae fra Hiortholms Aae, saa langt fornefnte Aae varer jnden grönne Lande. Jmidlertiid af slig paa Fortogget befindende Skadelige //993//og misbrugende Leyemaal sees
nu Frugten, at de unge Efterkommere og Besidder paa Stæderne i
bemelte Byer siden bliver dristige, og tencker at have Rettigheder
til, og alle Tiider kand mand saa just icke opagte eller overkomme
dem i saadan Gierning. Og omend saa kand hændes, da enten
skiuler og undlöber de derfor eller og giöre een og anden Undskyldning //994// og stundum underhaanden til Forhör og bestikker Tiennistefolckene, som bruges ved Fiskerjet, med Penge, hvilcket med tvende Tingsvidner forhværvet in Annis 1717 & 1723 er
at beviise sub Litr: Q & R tilligemed.2

1
2

I margen: Litr: P.
I margen: Litr: Q R.
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Allegerer1 de Lovens 5te Bogs 10 Cap: 42 Art: Pag: 8042 i dend Meening ligesom det kongelige Skiöde paa Laxefiskerjet til Lundenis
derved skulle være som gandske ophævet og til-//995// sidesatt,
hvilcket er af een meget slett Fundament og Paastand men alleene
een urimmelig Udflugt i sig self, som ald andet deris Paafund,
nemlig at Loven ophævede det eengang Cronen tilhörig eller bortsoldte Regale af Laxefiskerjet, det befatter Mand slet intet saa at
være, og synes meget absurd.
Foruden3 fornemmelig löber deris Proposition hen //996// paa en
Snackmaade, at ey alleene Lax östen for Lundenis, som kand snige
sig forbje i Aaen og om for Laxegaardene, naar samme i store
Vande ej kand sættes eller holdes tæt ved Grunden, fanges af Lundenis Eyere. Dertil svares: dette kand af forbemelte Aarsager dels
vel undertiiden skee endog uviidendes i hemmelig Maader og
uhiemmelt, formedelst saadant //997// viit afliggendes ey kand observeres eller stoppe dend dertil udkrævede Opvartnings Brug og
Omkostning. Deels Herskabets Tienere og Underhavende for deris
egen Commoditets Skyld ey extenderer Fiskerjet i Amptet saa vit,
som skee burde, og derover holdes de Lax, som saaleedes östen fra
Lundenis Laxgaarde kand slippe forbje paa dend Maade saa got
som fortabt og bliver borte //998// exempl: grat: naar et Stökke Wilt
har först et got Forspring, og dernest er echapperet Jægeren og
Hundene af Syyne, holdes det forgiæves, Wiltet med alt for stor
Besværlighed viedere at efterjage. Mens paa Fortogget af Fiskerjet
til Lundenis at ville have og exercere nogen Fiskebrug som Rettighed er noget andet, som ikke kand holdes for got eller lade upaatalt passere. Allegoriall kand vores Contraparter af forberörte Adkomster paa Laxefiskerjets Begreb og Distance selv //999// videre
give sig oplyselig Forklaring.
Ellers maa saadan de Tarm og Kyfling Byers Besiddere uttidig
Formeening vel gandske falde og ligge sig ved een Dom afsagt paa
I margen: 7.
Se note 2 på side 146.
3 I margen: 8.
1
2
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Schiern Bircketing dend 18 August 1699,1 som da formedelst deris
listige og hemmelige tilsnigende begangne Fiskerje paa de Tiider
er bleven forhvervet, hvorved alle og eenhver ifölge ad de kongelige Adkomster og skeede Forbuds Tingsvidner //1000// under et
fuld Vold Fiskeriet saavel paa synder som nör Siiden af Schiern
Aae er bleven frakiendt, Lönborggaards Eyere alleene undtagen.
Derved er og de Tarm Byers Paastaaende gamle markskiælsbref,
som i denne af Kongen tilhörende og bortsoldte Regale af Laxfiskerjet i Schiern Aae er gandske uvedkommendes, i Kraft af de
höystbemelte Adkomster gandske underkiendt og tilsidesatt,
hvilcken //1001// Dom staaer i alle Maader upaatalt og usvækket
og endnu gandske fast, formeenes bliver staaendes usvekket, saasom dend er langt over sin Fatalia meere end 30ve Aar gammel og
intet derudj noget meere end Justition af Skiöder og Adkomster
ifölge Lovens Tilhold medförer, er vorden dömt eller afsagt, mens
alleene Rettigheden der ved bliver justificeret.
Ved dette er dh:rer //1002// Commissarier ald Sagens Oprindelse
og Natuur retteligen og sandfærdeligen under nöyagtige Beviiser
demonstreret, og deraf sees, at Contraparterne, som i höyeste Maader haver sögt og ville söge at forkrænke eller og aldeelis betage
dend allernaadigste afhændede og bortsoldte ældgamle Herlighed
og Rettighed til Laxefiskerjet i Londenis Amt, og dennem formeentlige //1003// gandske uretteligen ville tilvende og paa Fortogget betage vedkommende Nytten deraf, hvortil de dog alldeelis
jngen Rætt haver, ret höyaarsaget haver bragt Londenis med Lönborggaards Eyere udj denne Process, som de self med saa mange
Jndvendinger og Udflugter haver giort baade overmaade vittlöftig
og sær kostbahr nu i et og nu i andet, ja tilfört begge Possessores
ved deris selftagene og nye anrettede usædvaanlige Laxefiskerje,
som de Tid efter anden //1004// haver continueret og vedblevet stor
Skade, som af de tvende udj Commissionen jndgifne Huusholdningsregnskaber for Aarene 1728 og 1729 er at erfare sub Litr: S:T:2
foruden hvis siden skeed er, og Hr Justitzraad og Amtmand Teil1
2

I margen tilføjet: Litr: RR.
I margen: Litr: S T.
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mann paa egne og Interessenters Vegne ved skriftlig Project til
Forlig under hand egen Haand af Dato Schrumsagger dend 21de
Octobr 1730 Litr: U:1 ey andet ladet see, at have i fast Forsæt og
Formeening end baade blive ved med //1005// Fiskerjet jmod de
kongel: Adkomster, som og hverken vil finde sig udj at erstatte
dend giorte Skade eller ibragte Omkostning. Thi kraftigste paastaaes, at hand og Interessenter, som ere Capitain Tommerup paa
Grubbesholm, Seigneur Sören Sterm til Wiumgaard og sal: Peder
Madsen Lillelunds Arfvinger samt Tarm og Kyfling Byers Besiddere, saa mange ved Gienmæle haver giort sig i Sagen deelagtig,
bör ey alleene betale dend Skade, sked er, //1006// udj de toe förste
Aar samt, hvis mand siden hidjndtil haver liid i ringeste med Penge 400 Rd:r, og til dend af dem self langvarige og vidtlöftige Processes Omkostning i det mindste 800 Rd:r. Og sluttelig desforuden
for de saaleedes jmod de kongelige Skiöders Forbud og Adkomster
samt anden Beviisligheder og Rætten gamle afsagte Kiendelser haver selfraadig formastet og tiltaget sig saadan höyst skadelig Jndpass udj Laxfiskerjet i Lundenis Ampt, at bliver med anseelig og
vedbörlig //1007// Mulct straffet og anseet, som og at vorde
paakiendt og fradömt ey enten hemmelig eller aabenbaare efterdags at maae have eller bruge i Lundenis Lehn og særdeelis i Stauning Fiord eller i Schiern Aae noget Fiskerje, hvorved dend ældgamle kongelige Regale af Laxfiskerjet i Lundenis Amt i ringeste
Maader kunde præjudiceres, forkrænkes eller beskadiges, ey heller
at sætte nogen slags Garn eller Inventioner i Nyemandsgab til at
forhindre Laxenes Jndgang //1008// j Fiorden, alt under Lovens
Straf og Böde, som de der giör og foröver uhiemmelt eller Voldsgierninger, om da i saa Maader dermed beviisligen kand antreffes,
hvorpaa udj Anleedning saavel af alt fornefnte som og ydermeere
af hans kongel: May:ts allernaadigste Forordning af 25te May 1731
angaaende Commissionssagers forderligste Afgïorelse denne höyrespective Kiendelse og endelige Dom //1009// uden længere Opsættelse tienstskyldigst og ydmygst begieres og afvartes af deris
Excellence Höyvelbaarne sampt höyædle og velb:r hr Commissariers underdanige og tienstskyldigste Tiener D: P: Rasch.
1

I margen: Litr: U.
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For saa viit Lönborggards Rettighed ukrænked vedkommer og
samme i jngen Maader præjudiceres, underskriver S: Müller, Londenis dend 8de Juny 1731

De udi foreskrevne Jndlæg anförte Bielager fra Lit: A til
F inklusive //1010// findes forhen udj Acten tilfördt,
hvor og samme med de paateignede Literis in Marginæ
ere anmerkede, og derfore her udelades, men Bielaget
Lit: U bliver her udj Acten jndfört, hvilcken til Jndhold
saaleedes er formeldende og med behörig stempled papiir bjlagt.

Christian Teilmanns skriftlige forligsudkast
Proposition til Forlig angaaende Laxe-Fiskeriet oktober
1730.1
[*71] 1mo Tilstaaes os frj Fiskerje over ald Fiorden jnden Nye//1011// mands Gaf efter alle slags Fisk, som kand faaes og fanges.
Dog om Lönborggaards og Lundenis Eyere forlanger een billig Distance forbeholden (uden Fællig af os andre) omkring eller uden
for Lönborg Aaemunde jtem Dybet ubespendt, skal det gierne (for
Viitlöftighed at undgaae og Eenighed at stifte) af os blive tilstaaed.
Vel og nogen af samme Gaarders Eyere jndstaaer med os //1012//
at participere udj Fiskerjet, er vj dermed fornöyet, at de overalt fisker med os udj Fiorden, hvor forlanges.
2o Fiskerjet udj Aaen tillades eenhver for sin Grund efter Loven
nemlig paa begge Sider, hvor mand har Grunder til, og til Mitström, hvor mand ickun har Grund paa den eene Siide (NB: for
min Part veed jeg ej eengang, om nogle af mine Bönder har grund,
som stöder til Aaen, feyler det, falder min Prætention til Aaefiske1

I margen: Litr: U.
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rjet af sig self) //1013// saa jeg udj dend Post alleene disputerer de
jure.
3o Ved samme Fiskerj forbeholder Lönborggaard og Lundenis Eyere deris Eendeelsfiskerje upræjudiceret i alle Maader, saa vit deris
Grunde og Fortog strecker sig uden nogen Forfang af os eller vores
Bönder udj nogen optænkelige Maader.
4o Uanseet vj billigen kunde paastaae Erstatning for de os ved Processen ibragte Omkostninger, saa dog for at see Sagen //1014// udj
Mindelighed bjelagt og videre Pengespild at skaane, frafaldes dend
Paastand og ophæves Omkostningerne paa begge Siider j Henseende de neste skal gaae lige op jmod hinanden. Men vil Contraparterne jmodstaae at give noget til de Fattige ved dette Forliigs
Slutning, skal vj og derjmod svare vores Andeel, hvorom siden
nærmere kand sluttes, at jeg paa egne og vedkommende Interessenters Veigne saaleedes som oven er meldet vil jndgaa Forlig,
testerer C: Teilmann,
Schrumsagger d: 21 Octob:r 1730 //1015//

Endeligen blev fremlagt dend udj Jndlæget paaberaabte Afritzning til Commissariernes Eftersiun.
Hvornest paa Hr Justitsraad Teilmanns, Capitain Tommerups og egne samt de 4re Bönder udj Tarm deris
Veigne fremkom Seigneur Sören Sterm fra Wiumgaard,
som i Anleedning de dend 23 Martij afvigte Aar foreviiste 3de Landstingsstefninger nu fremviste de derpaa
ergange Domme, hvor- //1016// ved det er tillat Vidnerne at före, og Underdommerne for deris Kiendelser
mulcterede. Herefter producerede Sterm sit Jndlæg af
Dags Dato med derudj meldende Beviiser fra No 1 til 17
inclusive, som blef læst og lyder saaleedes:
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Søren Sterms skriftlige svar med bilag
[*72] No 3824, No 20 F4tus Fiire og tyve Skilling.
Deris Excellence, höy- og velbaarne Hr Geheimeraad og Stiftsbefalingsmand, saa og Medcommissarie udj dend //1017// Sag jmellum
Lundenis og Lönborggaards Eyere paa dend eene samt Hr Justitzraad Teilmann, mig og fleere paa dend anden Siide, Laxefiskerjet
angaaende.
Endskiönt Citanterne icke ifölge dend under 13 Martij sidst udstædde Stefning deris forfattede Jndlæg mig til Besvaring haver ladet præsentere förend dend 9de Junij efter et Fierding Aars Forlöb,
da alleene 6 Ugger //1018// jgien var tilbage, hvorudj paa min og
Interessenters Side skulde været besvaret, af Citanterne repliceret
og atter af mig dupliceret til Commissionens Foretagelse, skulde
dog icke feylet, ja paa denne Siide i alt mueligt Stefningens Jndhold
at efterkomme, for at seet Sagen til Endelighed befordret. Men ligesom Citanterne ved denne reyste Sag har giort Prætention mod
bedre Vidende og egen Ihændehavende Beviisligheder, paa
//1019// det Dom ey tilkommer, og samme sögt paa een og anden
formeenende lovstridig Maade at maintenere, samt at fordölge og
tilsidesætte det, som Sagen rettelig skal og bör oplyse, saa har de
det og ey mindre viist derved, at de icke alleene har tilbageholden
med den over Aaestædernis Situation dend 23 Martij afvigte Aar
vedtagne og paalagde Afritzning dends Foreviigelse til Conference
med Eyendommens og vores Tilstaaelses Paaskrift //1020// efter
derom allernaadigst udgangen Forordning, men endog samme benægter med deris Jndlæg at lade fölge til Sagens tydelige Oplysning, hvilket Copi af Etatsraad Müllers Fuldmægtig, Monsieur
Hans Lunds, derom til mig ergangne Beskikkelse af 12te Junij med
mit paafuldte Svar herhos No 1 udviiser. Jeg har fundet mig formeentlig lovbillig aarsaget samme Jndlæg til Besvaring at afviise,
thi som bemelte Afritzning eragtes et Hoveddocumente til Sagens
Oplysning, saavel for Dommer //1021// som Parterne, saa formodes
og paastaaes, at samme icke af Commissionen vorder antaget eller
noget derpaa reflecterit, förend dermed paa forordnet Maade vor-
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der omgangen. Og at det til Sagens Demonstration fölger begge
Parters Jndlægger heldst det lader sig ansee saa meget meere
mistænkeligt, efterdj det ej tör foreviise, ved hvilcken deris uendelig og ulovmæssig Omgænge de ligesom forhen ventelig aldrig
önsker Sagens Endelighed, da de self //1022// vel veed, at det er
umueligt dend med Beviiserne rettelig at demonstrere, förend bemelte Afritzning fölger. Midlertiid fremleggis herved til Sagens
Demonstration under No 2 et Herr Etatsraad Müllers til Hr Justitzraad Teilmann ergangne Skrivelse af 11te May 1729, hvorudj hans
besværger sig over det afgangne Peder Lillelund og Lars Rindum i
Fiorden begyndte Fiskerje, der skulle være til Hinder, Præjudice,
Skade og Forfang //1023// udj deris saakaldede ældgamle Laxefiskerje, som de, Forfædre og Formænd efter kongelige Skiöder,
Adkomster og Privilegier fra umindelig Arilds Tiid af alle og eenhver udj alle Maader ubehindret haver været til berettiget, brugt
og nödt, derunder deris Hovedgaarder skulle være matriculerede
dennem og jngen anden med Rette tilkom. Begierer velbemelte Hr
Justitzraad //1024// Teilmann som Amptmand udj Districten dennem ved saadanne deris Herligheder etc: ville mentionere, ja melder at naar de derom hafde fört een Deel Tingsvidner, vilde deris
Resolution udfalde Sagen, hans kongelig May:tt self at foredrage
og söge 1te Befaling til oftvelbemelte Hr Justitzraad Teilmann at
være dem assisteerlig i denne imposante Sag. 2det Commissorium
for at faae paakiendt //1025// om nogen maatte giöre dem Forfang,
hindre og skade udj samme deris Herlighed, og om ey ald Laxefischerie udi Ringkiöbing Fiord gandske bör aflægges og afskaffes,
hvilcket Skrivelse med derudi giorte Begiering om Assistence (som
Hr Justitzraad Teilmanns fra dem fremlagde Svar af samme Dato
er paafuldt) har forvoldit, at jeg som da stoed udj hans Tienniste
efter Ordre, dend 31te May //1026// nestefter mödte ved Lönborggaards Bircketing for at anföre de paaraabte Adkomster, Privilegier of Vidner, som de efter udgangne Stefnemaal til Peder Lillelund og Lars Rindum (ifölge deris jndhændte Erklæring) da agtede
at fremlegge og före, men da der af blef fornummen at samme icke
meldte det ringeste om Fiskerjet i Fiorden eller videre ned for deris
Gaarde og //1027// Grunde i Aaen, fandt jeg mig beföyet i Anleedning Loven mod de agtede Vidners Förelse at protestere, förend
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alle vedkommende lovlig derfor bleve kaldede, som bemelte
Tingsvidne herhos No 3 Pag: 19 til 23 inclusive, jtem Pag: 24 udviiser, dog uagtet saadan Protest vedbleve de neste Dagen efter dend
1te Juny, da de vide Pag: 30 til 38 inclusive //1028// fremförer 41
eenfoldige Bönder af egne Tiennere til at vidne, det aldeelis jngen
hvercken i deris eller Forfædres Tiider haver tilhört, brugt eller
været berettiget noget Laxefiskerje der i Egnen eller i Lundenis
Lehn (som de nu vil strekke over Lundenis Amt) anden end disse
tvende, Lundenis og Lönborggaards Eyere, uagtet at dog ej videre
var stefnet for end deris Adkomsters Production. //1029// Og at
overbeviise de tvende, Peder Lillelund og Lars Rindum, at de
hafde ladet fiske i samme ulouskickede Omgang og tilsigtende
Prætention forvoldt, at Hr Justitzraad Teilmann tillige med Hr Capitain Tommerup, Peder Lillelund og Lars Rindum lod bemelte
Tingsvidne til Landstinget til Svæckelse jndstefne, hvor det paa
Fundamente af Peder Lillelunds og Lars Rindums Svar paa Citanternes Beskickelse af 23de July 1729 i bemelte Landstingsact herhos
No 4 fra Pag: //1030// 51 til 55 inclusive (dend 11te Augustij i saavit
bemelte Peder Lillelund og Lars Rindum angaar blef ved Magt
kiendt) men icke at ansees af nogen Gyldighed for dem, som ey
derfore var blefen jndvarslede) som bemelte Kiendelse fra Pag: 61
til 63: inklusive udviiser. Endskiönt Peder Lillelunds Jndlæg til
Commissionen fremlagt dend 16 Dec: 1729 sammen hans Svar anderleedes forklarer, ja Lars Rindum tilligemed ham ved deris Erklæring paa Hr Etatsraad Müllers Skrivelse No 2 hafde begieret,
hand derudi Ræt til Forsvar vilde antage, //1031// ved hvilcken
Landstingsact Hr Etatsraad Müller (ey mindre end udj sit bemelte
Skrivelse No 2) udj Jndlæg af 8de Augustij 1729 Pag: 59 paastaaer,
at jntet Laxefiskende udj Fiorden bör bruges. Jmidlertiid söges
dend allernaadigste Befaling Sagen ved Commission at faa paakiendt og Vidner der at före, hvorefter Stefningen udtages, og derunder tillige jnddrages Bönderne i Tarm og Kyfling, formedelst
Fiskerjet i Aaen, uagtet intet derom udj Commissorium er //1032//
meldet eller formodentlig, der efter detz angaaende kand paakiendes, hvilcket forvoldte, at Sagen fra dend 28de Octobr: til 16de Decembr: 1729 blef opsat, siden jngen af Jorddrotterne for bemelte
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tvende Byer derfor vare stefnede efter Böndernis saavelsom een
Deel af deris Forsvars Jndgivende.
Bemelte 16 Decembr: fremkommer de da med een Deel Vidner af
egne betienter og Bönder, som tilforn samt nogle fremmede, med
hvilcke de endelig om det hafde været mueligt vilde giennemtrængt //1033// at de skulle tilvundet dem Eendeelsrettighed til
Laxefiskerjet udj heele Lundenis Amt og ald Ringkiöbings Fiord,
men saa ubillig samme Paastand er, saa umueligt har dette og været dem, ja saa klarlig overbeviiser deris egne fremlagde Documenter dem, at det er jmod deris bedre Viidende. Thi omend det
fremlagde Birckefrihedsbref dateret Söndagen invocavit 1532,1 jtem
dend saakaldende Lieutenant Jonas Copermans Leyeseddel af 20de
Febr: 1665 //1034// udi denne Sag, som Beviiser kunde eragtes, saa
stræcker joe samme sig ey videre end til Fiskeriet i Aaen ud til
Stauning Fiord og ey i Fiorden, saa de af jngen deris Documenter
har haft ringeste Anleedning at giöre nogen Prætention enten til
Eendeelslaxefiskerje i Fiorden eller at formeene andre deraf Fiskeri,
ja det er jo saa meget meere urimmeligt som usædvaanligt, at de
udj et salt Vand af stoer Distancie, der har sit Jnd- og Udlöb af Havet og ved Ebbe og Flod, drives //1035// som hosfölgende Tingsvidne af Ringkiöbings Byeting udstæd dend 1te og 22de Sept:br 1730
No 5 fra Pag: 7 til endnu adskillige Stæder forklarer vil prætendere
Eendeelsfiskerettighed, de 130 lovfaste Vidner som saavel udj bemelte No 5 samt et Tingsvidne fört og udstæd af Uldborg-Hind
Herretzting dend 8de Febr: 1730 No 6 fra Pag: 11 til Enden. Jtem et
dito Tingsvidne af Øster-Nör Herretzting dend 9de Octob:r 1730 No
7 fra Pag: 43 til Enden //1036// bevidner, at eenhver upaaancket
enten af dem eller andre hidtil har fisket i Fiorden, hvor de har vildet, efter hvad slags Fisk de haver kundet faae, og paa hvad Maader, de best har veedst at kunde jndrette og formaae at afstædbringe, og saavel af dem som hafde nogle paa Fiorden anlöbende
Eyendomme som andre, ja de som har været 2 og fleere Miile fra
Fiorden boende og ved samme deris Fiskerje fanget baade Lax og
1

Er gengivet som nr. *26.
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Ørret, //1037 Heldt og anden slags Fisk. Samme Citanternis urimmelige Paastand, de paa lige urimmelige Raisons funderer:
1. At fordj at til samme Fiskerje er opfunden et nyt slags Fiskegarn,
maatte det icke bruges, ligesom de derved ville siige, at om een eller anden kunde have een Herlighed, som hand icke tilforne paa
lovforsvarlig Maade ret hafde veedst at betienne sig af, saa maatte
hand og icke for efterkommende Tiid, i fald hans Naboer //1038//
enten af Indbildning eller egen Interesse eller Misundelse sig derover vilde finde fornærmet. Der er et meget slet Fundamente i mine Tancker, thi har Vidnerne tilstanden, at de udj de hidtil brugte
Needgarn, Vaader, Ruuser og andet har fisket baade Lax, Ørreter
og Heldt med meere, hvorfor maatte de og icke jndrette Needgarn
for Lax alleene.
Og 2de fordj det er förend Laxene kommer i Aaen til dem, der og
har lige Beskaffenhed, som om een Lodseyere //1039// haver Fiskerettighed udj et fersk Vand, saa maatte hand icke paa hvad Maade
hand kunde (nye Laxegaarde undtagen) betiene sig deraf, förend
det var passeret dend anden, ja hvorfor paastaaer de icke, at jngen
maae fiske uden for Gabet i Havet, hvor Laxene jndkommer, da og
nogle Lax undertiiden der fanges, og det med lige Ræt, som at
jngen skiönt efter Sædvaane maae fiske i Stauning Fiord, ja lige//1040// som de icke undseer sig fore nu at giöre saadan Paastand,
saa fölger jo uomgiængelig derpaa, at om samme fandt Bjefald,
skulle de og herefter icke være undseelige for at giöre sig hver
Bonde, som fiskede i Fiorden, Skat skyldig, da de ved hvad slags
Maade hand kom paa Fiorden at fiske gierne skulle paaskylde det
var efter Lax dem til Skade, efterdj det er beviist, at med forrige
Fiskegarn er fiskede baade Lax og //1041// Ørreter, og saaleedes
kunde tilvendet sig det heele Fiskende i Fiorden, Østers undtagen.
3die til samme deris Paastands Bestyrckelse i Særdeelished bruger
de endog dette Fundamente, at Laxenes Gang i Fiorden kand bespendes, og til dend Ende ligesom et Hovedbeviis har fremlagt Hr
Justitzraad Teilmanns Skrivelse til Hr Etatsraad Müller af 11te May
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1729,1 som var Svar paa hans under No 2 her fremlagte af samme
dato, hvorudj hand //1042// melder, at Peder Lillelund ved dend
sögte Bevilgning kunde bespundet Lönborg Aaemunde saaleedes,
at lidet eller jntet skulled forbjegaaed ham, da saa lidet som Fiskendis Gang efter alle Vidnernis Udsigende kand giöres hinderlig i
Fiorden, saa lidet bestyrcker og samme Skrivelse denne deris
Paastand, da der er Forskiæll paa at fiske i Fiorden uden alle Lande
og at dend som efter kongel: Bevilling der til kunde være berettiget, kunde jnde ved Aaemunden fæste sine Garn //1043// paa
Landene og dermed besadt Aaemunden, ja om end saa var, at nogen med saadan kongel: Bevilling jmod meenige Mands Interesse
var bleven forsynet, saa har Hr Etatsraad Müller jo et fuldkommen
Excempel, at det dog icke meget kunde hindre, thi hvorfor kand
hand, som har Eendeelsrettighed for sin Grund paa begge Siider af
Aaen, icke hindre Laxenis Opgang til Lundenis Laxegaarde, da de
der faar //1044// langt fleere end hand. Saa dend Post saa meget
meere er ugiörlig i Fiorden, og altsaa icke eragtes fornöden at skrive noget om, da fremlagde Bereigninger under deris egne Betienters Hænder over deris Laxefangst 1728 og 1729, hvorved de ligesom vil forskrive vor Herre at sende dem et vist Qvantum Lax
aarlig enten deris Betienter og Folck kunde forsömme at fiske dem
eller ey, eller paa anden Maade dem henvende, hvorom jeg tror, de
har haft Excempel //1045// för. Ja, saa liidet som de har undseet sig
forhen jmod bedre Vidende at giöre saa ubillige Prætentioner, saa
lidet undseer de sig vel endnu at giöre de Reigninger, hvorefter de
agter at prætendere een stoer Summa Penge, uagtet jngen Aarsage
dertil haves.
Og saa slett Fundamente, de har haft til deris Paastands Bestyrckelse om Fiskerjet i Fiorden, saa slett er den endog til det i Aaen for
andres grund, thi //1046// som hans kongelig May:tt ved det fremlagde Birckebrefs Dato icke alleene har eyed baade Lundenis og
Lönborggaard men endog ald Schiern, Tarm og Kyfling Byer, der
bestod saavel af til bemelte 2 Gaarder henhörende som og siden til
Rytterhold, Hospital, Geistlige og andre henlagd Goeds, saa kunde
1
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Fiskerjet og som biligt ham som een Konge tilhöre, og det til hvo
hand vilde allernaadigst overdrage, som den Gang til hans Undersaatter i Schiern skeed er, der dog icke længe har continuerit, thi
som det kongelige Skiöde paa //1047// Londenis af 17de Aprilij 1661
melder om det Laxefiskerje i Lehnet, hvoraf pleyes at giöres aarlig
Regnskab, og det andet kongelige Skiöde paa Lönborggaard af 14
Junij 1694 melder, at Kongerne haver haft sig Lönborggaards
Fiskerje til Lundenis forbeholden, ja beviiser endog herhos med
Gienpart Tingsvidne af Lundenis Bircketing udstæd dend 22 juny
1694 No 8 Pag: 5 og 6, at dend Birckerettighed, som tilforne var givet Undersaatterne i Schiern dend 11 july Anno 1661 er soldt til
d:hr:rer //1048// von Uffeln, hvor de af Arilds Tiid det til henhörende Bönder skulle söge og have deris rette Verneting, der da
skulle kaldes Lundenis Bircketing, ja ydermeere med bemelte
Tingsvidne pagin: 2 og 3 hvor Tarm Beboere ved allernaadigst confirmered Herretz- og Marckeskielsbref af Laurentii Dag 1537 er
blefne berettigede til Mitström i Aaen jmellem dem og Schiern, saa
sees deraf, at Undersaatterne i Schiern icke længe har haft samme
Fiskerje, efterdj det saavel til bemelte 2de Gaarde //1049// som öfrige
Bönder siden har været henlagt. Men ligesom de nu uden Nötte
har villet betienne sig af bemelte Birckebref, har endog dend saakaldende Lieutenant Jonas Caperman ved sin udgifne Leyeseddel
dend 20de Febr:1665 sig deraf vildet betiendt, da hand (uden at
melde, hvor hand var eller paa hvis Veigne det skeede) har bortleyet Fiskerjet i heele Aaen ud til Stauning Fiord, hvorover dend
Process jmellum Lundenis og Lönborggaard da er reist, som dend
25de April 1666 udj Landstinget //1050// og 26 Augustij 1667 udj allernaadigste Höyesteræt er bleven paakiendt. Da derved joe er givet Oplysning nock, hvorvit samme Birckebref Fiskerjet angaaende
har kundet gielde som de forbemelte tvende kongelige Skiöder
forhen nocksom givet tilkiende, ja Landstingsdommen som ved
Höyesteræt er bleven confirmeret ydermere forklarer, hvorvit det
Ord Lehn i Skiödet paa Lundenis som Citanterne nu vil kalde
heele Lundenis Amt kand udtydes, efterdj dend melder, at begge
//1051// Amter nemlig Lönborggaard og Lundenis da vare udlagde, som at ved bemelte Ord Lehn ey kand eller bör forstaaes videre eller andet end hvad Lundenis i fordum Dage har været med
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forlehnet, og icke det nu heele værende Lundenis Amt, thi hvor er
da eller har været Lönborggaards Amt, om det efter deris Paastand
saaleedes skulle udtydes. Ja, saa vist som dette er dennem self bekiendt, og at de producerer i denne Sag jmod bedre Viidende, saa
oplyselig giver det kongelige //1052// Skiöde paa Lönborggaard
ved reene Ord til kiende, at dennem begge ey meere er soldt end
saa vit deris Gaarde og Goedsers Grunde og Fortogger sig strekker, hvorpaa bem:te Landstings og Höyesterættesdomme sig
grunder. Ja siden jeg icke paatvifler, at Hr Etatsraad Müller jo Ord
til andet haver giennemlæst bemelte Landstingact af 25de April
1666 (hvilcken jeg herved begierer og paastaaer Ord til andet for
Commissionen maae vorde oplæst, og denne Act tilfört), saa viises
ham //1053// ja der aabenbahre for Øyne udj dend udtagne
Landstingstefning, at hans sal: hr: Fader icke har paastanden videre Fiskerje, end Skiödet ommelder, saavit Lönborggaard og
Goedses Grund og Fortog sig strekker. Ja og at det deraf producerede Tingsvidne af 16de Julij 16481 og paafuldte Dom af 26 Septemb:r samme Aar2 forklarer, at det da paaanckede Fiskerje (som
Jesper Hansen i Böel af hans kongel: May:tt var tilsat Synsmand til,
saavit da til Lundenis henhörte) //1054// var öved norden Lönborg
Kircke, som Afritzningen, i Fald dend rigtig befindes, oplyser at
have været for Lönborggaards Goedses Eendeelseyendomme, hvor
de haver Grundstreckning paa bege Siider af Aaen, ja jeg herhos
beviiser med 2de velbemelte Hr Etatsraad Müllers af 2den April 1714
og 26de April 1725 under No 9, at hand til tvende af Kyfling Byes
Beboere haver leyet det Fiskerje fra Kyfling Engholm og til Østersiide //1055// i Öster eller Böel Færsund, som ligeleedes er hans
Eendeelseyendomme. Og hvorfore har hand icke da og bortleyet
det for Kyfling Eyendomme, om hand dertil hafde haft nogen Rettighed.
Ydermeere overbeviises Hr Forvalter Rasch med Udtog af det
fremlagde Tingsvidne af Øster-Nör Herretzting udstæd dend 17
May 1700 herhos No 10, at hand self som Forsvar for Tarm Beboere
1
2
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haver beviist, at de da hafde haft Fiskerettighed for deris egne
//1056// Grunde i 30ve Aar, som nu er 61 Aar, ja hand udj samme
Tingsvidne modsiger de da fra Lundenis fremlagde Beviisligheder,
saa det er et Under, at noget fornuftig Menniske, der vil give sig
Nafn af een Christen, saaleedes jmod bedre Vidende og egen Samvittighed tör understaae sig at giöre saa faste Prætentioner paa det
dem icke tilkommer, og derom reyse, vedblive og forfölge saa vitlöftig een Sag. Thi som Hr Etatsraad Müllers sal: Hr: Fader //1057//
tillige med forige Forvalter ved Lundenis afgangne Christian Ulrich Schultz saavel ved det under No 8 fremlagde Forbudsvidne af
Lundenis Bircketing udstæd dend 22 Junij 1694, jtem et dito herhos
fölgende under No 11 af Øster-Nör Herretzting udstæd dend 17
Augustij 1691, samt endnu een dito af bemelte Øster-Nör Herretzting udstæd dend 30 May 1694 herhos No 12, ligesom afsides har
vildet tilbragt sig det nu saa faste paastaaende Fiskerje i heele
Aaen, saa har de dog ved dend skeede Modstand //1058// aldrig
understanden sig samme enten efter lovlig Omgang at begynde
mindre til Doms forfölge, alleene efter de skeede Forbuder er tagen
Tingsvidner, der dog ved de 2de sidste fremlagde ey videre ere
blefne udstædde end saa vit, deris rette Fiskerje sig har strekket,
hvorjmod jngen enten har disputeret eller agter at disputere, og saa
lidet, som nu alle deris for anförte Beviisligheder //1059// deris
Paastand om Eendeelsrettighed til Laxefiskerje i heele Lundenis
Amt bestörcker, saa lidet bliver dend endog beviist med de fremlagde Tingsvidner af Lundenis Bircketing udstæd dend 23 July
1717 og 6 Augustij 1723, efterdj med det förste (skiönt fört til Vidne
daværende Forpagter og Sagsöger afgangne //1060// Peder Lillelunds egen Svoger og Interessent i Forpagtningen Seig: Thomas
Lund samt deris Ladefoget) alleene er overbeviist Kyfling Byes Beboere, at de hafde fisket for Tarm Holme, hvor de efter Afritzningen ventelige Udviisning icke hafde nogle Eyendomme og derfore
have vildet optinge. Og ved det 2det, at de self haver tilstandet deris
Fiskerje, som da //1061// ventelig icke er skeed videre end for deris
egne Grunde, og hvorfore hafde de icke forfuldt dem derfore, ja
saa lidet kand endog dend fremlagde Dom afsagt paa Lundenis
Birckieting dend 18de Aug:ti 1699 enten bestyrcke deris Ræt eller
svekke andres, efterdj jngen derfore er stefnet uden alleene de 2de
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Knud Pedersen og Jep Christensen, som Fiskerjet hafde övet,
hvilcket //1062// beviises med Tingsvidnet No 7 alleene være 2de
löse Persohner, der icke hafde nogen Stæd i Fæste og altsaa icke
heller Rættighed til at fiske, ja de endog som uoverbeviiste, hvor
de fiskede videre ere blefne fældede for videre end lidet i Omkostning, hvorved yderligere viises, at Citanterne icke haver Ræt til
Eendeelsfiskerje, thj om saa var, burde de joe liid i hvor, de end
hafde fisket. Og lige Sammenhæng har det vel og haft med dend
omvundne Otte //1063// Andersen, som til Lundenis for sit Fiskerje
skal være optagen. Ja hvorfore har de icke forfuldt velbr: Stephen
Ehrenfeltz Bönder i Tarm, der efter hoslagde Udtog af Øster-Nör
Herretztingprotocol Dato 28de Julij Ao 1727 No 13 hafde fisket i
Aaen, men efter at de veed hans Fuldmægtig vare tagen udi Forsvar, frafalden. Og omend enten af fremfarne Tiideer eller siden
der dog anderleedes med No 7 er bleven bevist, hafde //1064// været refsed efter Tarm og Kyfling Beboere i Aaen, troer jeg dog icke
deris Jorddrotters Ræt dermed kand være svecked, siden Bonden
enten kand have fisket for dend Grund, ham ej tilkom, eller ey self
forstanden sin Ræt, og derfore af Frygt undviget, saa dette Fundamente meere kand være af Force end af Lov eller Adkomster,
som samme ganske contradicerer, ja saavel de af dem self under
Commissionen som udj Tingsvidnet No 7 förte Vidner //1065// forklarer, at paa samme Ström i Lundenis Amt strax östen for Laxegaarden har icke alleene alle paastödende Sogners Beboere
Fiskerje, men endog een stoer Deel Laxegaarde opsatte, maa nu
dette være dem taalige efter under denne Sag viisende Begierlighed, om det dem med Rette kunde tilkomme. Og som de (skiönt
jmod deris Adkomster) sige, at det er een dem tilskiödet kongl:
Regale, som under deris //1066// Hovedgaarde er matriculeret, da
naar samme være skeed eller hvoraf beviises, at nogen kongelig
Regale til Matriculskat er vorden taxerede, og hvad Excempel haves, at Kongerne sælger deris Regalia, der endog med deris egne
jhændehavende Skiödes overbeviises ej skeed er.
Da jeg herved paastaar, at af Skiödet paa Lundenis fra Pag: 69 til
Enden maae vorde oplæst og Commissionsacten tilfört, hvor//1067// af skal befindes, at efter ordinaire kongelig Skiödestiil er
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alle kongelige Regalia og Höyheder forbeholden. Og naar har været, at et Laxefiskerje har kaldtest et kongelig Regale. Jeg beviiser
endog herhos med sal: og höylofligst Jhukommelse Kong Friderich
dend Fierdes allernaadigste Skiöde til Hr Justitzraad Teilmann af
6te May 1720 No 14 paa een Deel Jordegoeds og jblant andet Pag: 8
og 9 //1068// et Stæd udj Tarm, hvor hannem til Slutning uden nogen Forbeholdning for andre selges alle samme Goedsers tilliggende Herligheder med Fiskevandet aldelis jntet undtaget i nogen
Maade, j hvad Nafn det have eller næfnes kand. Og paa lige Maade
er alle de andre kongelige Skiöder paa det værende Ryttergoeds i
Tarm og Kyfling Byer jndretted, da derudj vel hafde blevet observeret, om Laxefiskerjet skulde været reserveret, //1069// hvilcket
Forordningen af 10de Augustij 1695 udi 1te Art: 2den Post anderleedes oplyser. Ydermeere beviiser med et Notarialjnstrument under
Bye- og Raadstueskriveren i Riibe, hans Fuldmægtiges Haand af
28de Augustij 1730 No 15 af Riiber Hospitals gammel Jordebog af
1663 og nye Jordebog af 1720, hvor Hospitalsbönderne i Lönborg
Sogn, Kyfling samt Egvad Sogn (hvorudj Tarm ligger) Sielsböll ere
an- //1070// satte hver for een Lax aarlig, hvorfra skulle samme Lax
komme andenstæds end at Beboerne skulle fiske dem for deris
Grunde i Aaen, da een Bonde joe jngensinde haver anden Landgilde end af det, hvorved hand sig ernærer, som med ovenmelte
kongelige allernaadigste Forordning er overensstemmende. Endelig ligges dem for Øyne, hvorvit deris saa meget paaberaabende
matriculerede Laxefiskerje sig strekker //1071//ved et Udtog under
Landmaalingsconducteuren Seig:r Niels Hegelunds Haand af
Landmaalingsforretningerne og Matriculen dateret 12te Octob:r
1730 No 16, hvormed oplyses, at Lundenis Fiskerje, som er matriculered, alleene bestaar af dend for deris Eyendomme havende
Rettighed samt Laxegaarden, som bespender Aaen, saa at jntet
uden ved höye Vande kand komme forbje, hvorfore det for 6 Td:r
Hartkorn //1072// er matriculeret, som Pagin: 4 og 5 udviiser. Jtem
bemelte Pag: 5 at Lönborggaards Fiskerje begyndes vester Gaarden
af Vester Havfiord, som löber i Aaen norden Gaarden jmellum
Gaardsens Enge og ender jmod Schiern Broe, som vide Pag: 6 alleene er saavit Gaardsens og Goedsets Grund og Fortog sig strekker, der vide bemelte Pag: 6 og 7 ey er videre end ungefehr ¼ Miil
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Veys. Samme Afritzning og ventelig oplyser, at der fuldkommen
//1073// er ¼ fj:r Veys fra Kyfling Eyendomme til Fiorden, hvor Hr
Etatsraad Müller mestendeel alleene skal have Eendeelseyendomme paa begge Siider af Aaen og altsaa ligeleedes Eendeelsfiskerje, hvilcket dend matriculered Herlighed de haver og ere tilskiödet, som de har villet extendere saavel over heele Fiorden med
saa mange der anlöbende ferske Vande som ald nuværende Lundenis Amt (tvertjmod egne Skiöder //1074// og Adkomster samt
faldende Landstings- og Høyeste Rættes Domme. Jtem af saavel
dem self forhen som nu paa denne Siide förte mangfoldige Vidner)
saavel hvor de har Eyendomme, som icke. Da her vel maatte spörges dem, at siden deris egne Adkomster med bemelte Domme ej
tillader dem videre Fiskerje end for deris egne Grunde, hvor de da
vil tilkomme at fiske for andre deris, da det vel ej kand blive dem
tillat //1075// at needtrekke andres Enge og Eyendomme om Sommeren, da Fiskerjet tilgaar eller uden Tilladelse jmod Lovens Pag:
804 Art: 421 derpaa optrekke deris Garn, og naar det icke kand
skee, og de paastödende Lodseyere ej maatte fiske, hvor skal da
Fisken, som tillige med andet til Menniskenis Ophold er beskickede, af blive, saa at deris Paastand ej har ringeste Fundamente eller
Skin af Billighed, //1076// og saafremt deris Paastand om Eendeelslaxefiskerje i Aaen nöd Bjfald, skulle der, ligesom om Fiorden
meldet er, icke undsee sig at formeene Beboerne ald Fiskerje i Aaen
under Paastand, at naar de fiskede, det da alt var efter Lax, og saaleedes betage dem ald deris Næring der, da Tingsvidnet No 7 beviiser, at der og opgaaer mange andre slags Fisk. Dog desuagted,
at de som urettelig denne Process haver begyndet og der med sær
ved Commissions- //1077// samlinger sær ved deris lovstridige
Omgang med Vidners Förelse til Lönborggaards Bircketing og sær
med deris Protester mod de Vidner paa vores Siide skulde været
fört, hvorved de have forleed Herretsfogderne samme at afslaae,
der haver aarsaget paa denne Siide adskillige Reyser til Landstinget, hvorved saavelsom ved de förte Vidner og sögte Beviisligheder os een stoer Deel Omkostninger er aftvungen. Beviiser jeg dog
//1078// herved under No 17, at Hr Justitzraad Teilmann dend 21de
1
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Octob:r afvigte Aar har (for Vitlöftighed at undgaa og Eenighed at
stifte) icke alleene tilbuden dem een Distance frj i Fiorden uden for
Aaemunden, men endog ey at bespende Dybet, som er een ugiörlig Ting, ja og gandske at frafalde, de os til dend Tiid paaförte Omkostninger. Men saa ubillig, som de deris Paastand forhen haver
formerede, saleedes er endog samme Hr Justitzraad Teilmanns
Tilbud af Hr Etatsraad Müller bleven modta- //1079// get og besvaret, som hans derpaa fuldte Forklaring af 24de Dito under bemelte
No 17 uudviiser, hvor hand vedbliver sine forhen uendelige og fast
formeentlige ubillige Prætentioner (alleene hand Pag: 1 self der giver sin Fisker Rettighed i Aaen tilkiende, saleedes, at hand icke
formeener sig nogen Rettighed med Tarm og Kyfling Beboere for
deris Eyendomme) ja ved dend 4de Post bereigner sine Omkostninger til 600 Rd:r til dend Tiid, hvilcket (som ubegribelig for mig,
hvor udj 1200 Rd:r da paa //1080// Sagen for dem kand være dependered, efterdj Lundenis vel i ringeste svarer dend halfve Deel)
deris Excellence. Og med Commissarie saavel som dend gandske
upartiske Verden lættelig kand skiönne paa, hvorvit med Sandhed
og Billighed kommer overens heldst de icke med nogen Bekostning paa deris Side haver fört fleere Vidner end vel Commissionen
og dend eene Gang ved Lönborggaards Bircketing hiemme hos
dem self, ey heller giort nogle Jndstefninger til Landstinget, som os
af dem er aarsaget, ja hand //1081// ydermeere paastaaer i dend 6te
Post, at paa denne Side skulle svare alle Omkostninger ved Forliiget med detz paakiendelse og Udfærdigelse af Rætten. Saa deraf ey
andet findes end de har reyst denne Sag, icke alleene for at tilvinde
sig dend Herlighed og Rettighed andre med rætte tilhörer, men
endog der ved een Deel Penger at fortiene. Da efterdj de saa ubetenckt denne Sag, som saa ofte forhen meldet er, tvert jmod deris
egne ihændehavende Adkomster og Bevisligheder og saaleedes
jmod bedre //1082// Vidende, samt Loven fra Pag: 804 til 8081 begge
inklusive. Jtem de paa denne Side fornefnte Beviisligheder haver
reyst, vedblevet og forfuldt og under samme ved deris ulovskickede Adfærd os een Deel Omkostninger afjaget for enten at udmaatte os i Omkostninger og der ved giöre os keed af Sagen eller
1
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og at beskiere og om mueligt vores Ret tilintetgiöre og saaleedes
ved Magt vilde force Eendeelrettens Betienteres ubillige Medhold
og anden List og Paafund have vildet tildrage sig dend Deel mangfoldige //1083// andre med Rætte tilkommer.
Saa paastaaes og formeldes 1te at eenhver ligesom hidjndtil i Fiorden hvor de vit og paa hvad Maade dennem best synes vorder tillat at fiske efter hvad slags Fisk, som forefalder, heldst efterdj
denne Fiord ey anderleedes end ved et aabenbahre Hav i Anleedning det fremlagde Udtog No 16 kan ansees. Da dend som har sin
Jnd- og Udgang af Havet af Ebbe og Flod ligesom Havet röres og
drives. 2: Ligeleedes at //1084// eenhver efter Lovens allegerede
Pag: 804 Art: 42 blive tillat i alle Aaers og Beckvande at fiske for
deris egne Grunde til Mitström hvor icke haves Eyendomme paa
begge Sider, og hvor de haves, da overalt efter hvad slags Fisk,
som forefalder, paa hvad Maade dem self synes, nye Laxegaarde
undtagen. 3die at Citanterne vorder tilfunden at erstatte denne formeenende ubillig os paaförte Proces Omkostninger, Skades som j
Henseende denne Vittlöftige //1085// Commissionsacts Beskrivelse
icke kand eragtes ringere end til 200 Rd:r, hvor paa deris Excellences og med Commisariers retsindige Dom og Kiendelse (efter at
Afritzningen som forhen er paastanden vorder forevist til Conference med Eyendommene, og os til Sagens nærmere Demonstration overleveret) udbedes af Deris Excellence Höy- og Velbaarne
Hr Geheimeraad og stiftbefalingmand som og Medcomissarie deris underdaning og ydmyge Tiener
S: S: Sterm
L:S:
Riibe dend 25 Julij 1731 //1086//

De udi Indtægt allegerede beviiser fra No 1 til 17 incl:
ere af efterfölgende Jndhold
No 1
Er een Copie af Hr: Etatsraad Müllers Fuldmægtig
Monsieur Hans Lunds til Seigneur Sterm ergangne Be• 317 •

skikkelse af 12te Junij 1731 og bemelte Sterms derpaa
teignede Giensvar af samme Dato, hvis Original dend
25 Julij nest efter Citanterne haver i Rette lagt og fra
Ord til Ord fra Pag: 914 til Pag: 919 inclusive udj denne
Act findes //1087// jndfört,1 hvorfor samme herefter at
anföres forbjegaaes.
No 2
Et Hr: Etatsraad Müllers til Hr Justitzraad Teilmann ergangen Skrivelse af 11te May 1729 med behörig stemplet
Papiir belagt, lyder saaleedes:

Brev fra Selio Müller til Christian Teilmann 1729 læst i
kommissionen
[*73] Tres cher frere!
Jeg hafde vel haabet, at Peder Madsen Lillelund paa Ryeberg efter
forhen giorte Advarsel skulde abstrahered fra det urimmelige og
gandske ubillige Laxefiskerje, //1088// som hand forleeden Aar udj
Fiorden har begyndt at drive, mend maae nu tvertjmod fornemme,
at hand ey alleene dette Aar jgien dermed continuerer, mens er og haver
associered sig Lars Rindum udj Ringkiöbing, Lundenis Eyere og mig
til störste Præjudice, Hinder, Skade og Forfang ved vores ældgamle Laxefiskerje, som vj og vore Forfædre og Formænd efter
kongelige Skiöder, Adkomster og Privilegier fra umindelige Arilds
Tiid af alle og eenhver udj alle Maader ubehindret haver været tilberettiget, brugt og nödt. Og //1089// som vj nu for Gud og dend
ærbahre Verden finder os forbunden og nödtvungen at forsvare
vores ældgamle og saa fast grundede af eenhver jndtil nu ubehindrede Rættigheder og Herligheder, som os af fremfarne Konger
udj fuld Betaling, som meldt er, ere tilskiödte og privilegerede, saa
og under Hovedgaardene matriculerede, saa maae vj og nödven1

Er gengivet som nr. *68-69.
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dig være bekendt paa, der maaeskee fleere kunde faae udj Agt at
ville fiske udj dette trouble Vand, som dog med Guds Hielp jnden
Endis jgien skal blive //1090// gandske reent og klart betimmelig,
og förend det som vel siunes at tegne til blivet et almindeligt Laxecaperie, at forebygge disse gode Mænds os saa skadelige som ubillige Anslag, som af een umættelig og ey alt for christelig Gierrighed söger at frakiende os, det ey dennem eller nogen anden, mens
os alleene med Rætte tilkommer. Som jeg nu hverken bör eller
kand tvifle paa due jo, cher frere, baade som en reedelig og trofast
Ven og Naboe, mens særdeelis som dend hans May:t allernaadigst
haver //1091// anfortroed Districten at forsvare og maintinere eenhver hans May:ts Undersaat udj sine havende Rættigheder og Privilegier, som du og allereede udj Gierninger haver erviist ved din
til hans May:t giorte grundige Erklæring paa Peder Lillelunds dig
remitterede Memorial om dend ubillige Forfang og Skade, Lundenis og Lönborggard ved saadan hans urimmelige Ansögning
skeede, saa forsickrer jeg mig og, du fremdeelis paa hans May:ts
Veigne //1092// udj denne os saa importante Sag, som concernerer
een Deel af vores Velferd, vorder os assisteerlig. Og til dend Ende
er nu for det förste min tienstlige Begiering, du cher frere vilde
være af dend Godhed til vores Ræts Betydelse, som vj höyligen
behöver at meddeele mig fidemered [sic] Copi af bemelte Peder
Madsen Lillelunds forleeden Aar jndgifne og til dig remitterede
Memorial med den Erklæring, som du derpaa haver givet. Jeg
tvifler ey paa, du jo i det mindste haver Gienpart af berörte //1093//
Memorial, som jeg udj manglende Fald nock skal kunde faae fra
Kiöbenhafn, mens som det vel ej kand feyle, du jo vist nock haver
Conceptet af din egen erklæring, saa udbeder jeg mig herved dend
Godhed, at samme mig nu med dette Bud saaleedes som meldt er
maatte tilsendes. Vj agter nu at lade före een Deel os behövende
Tingsvidner, hvorpaa vel siden vores Resolution vil blive forderligst ved allerunderdanigst Memorial at adressere os directe til
//1094// hans May:t self for at remonstrere vores havende Ret og
dend Skade og Forfang, os udj samme tvertjmod de kongelige
Skiöder, Adkomster og Privilegier skeer og saa ubilligen paatrænges med alt, hvis videre dertil kand henhöre og der af dependere,
som og for allerunderdanigst at anholde om een allernaadigst Be-
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faling til dig som Amtmand paa hans May:ts Veigne at være os assisteerlig udj alt, hvis af denne os saa importante Sag kand dependere og sig af samme fremdeelis //1095// reyse tilligemed et allernaadigste tilstrekkelig Commissorium for endelig at faa paakiendt,
om nogen, jngen excipered, maae være tillat os udj de ældgamle af
fremfarne Konger skiödte, privilegerede og matriculerede Laxefiskerjer at præjudicere og giöre Forfang, Hinder og Skade, og om
ey ald Laxefiskerje udj Ringkiöbings Fiord (jeg taler ickun om Laxefiskerje, som vel vil holdes og blive af lige Beskaffenhed, som Østersfangsten sammesteds) gandske bör aflegges og afskaffes. Sagen er allereede paa be- //1096// hörige Stæder, temmelig incamminered,
hvor udj efterdags ey heller ringeste Forsömmelse skal vorde tagen, der jeg sandelig til alleryderste skal maintinere dend Ræt, jeg
justo titulo besidder, skulle det end koste mig meere end jeg vil
næfne. At jeg er een soren Fiende af ald Tvistighed, Vidtlöftighed
og Ueenighed, og at jeg gierne lader eenhver beholde sit ubeskaaren er bekiendt. Mens at forsvare det mig og mine med rette tilkommer, dertil finder jeg mig indispensablement forbunden over
alt saadan een Rættighed //1097// og Herlighed, som mine Forfædre og deris Formænd efter Kongerne self og udj Kraft af deris
uryggelige Skiöder og Privilegier ubehindred af alle og eenhver,
jeg vil ey sige udj allerlængste Mands Minde mens ufeylbahr nogle
hundrede Aar, haver været berettiget, som vel ey nogen saa lættelig skal blive mægtig igien at kunde kuldkaste. Jeg haver nu udj
nogle Aar tenckt paa at giöre een Kiöbenhavnsreyse og synes det
vel, jeg ickun har maat bje efter denne Handel for //1098// at fuldföre dend. Jeg slutter med alles vores Respects til din kiære Frue,
og lever à mon ordinaire med ald optenckelig sincerite tres cher
frere, votre tres humble et tres obeissant serviteur
S: Müller
Lönborggard dend 11 May 1729

No 3
Er et Tingsvidne udstæd af Lönborggaards Bircketing
dend 31te May et 1 Juny 1729, og saa vit Monsieur Sterm
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udj sit Indlæg af dette Tingsvidnes Pag: 19 til 23 inclusive, jtem Pag: 24 samt Pag: 30 til 38 inclusive allegerer,
findes udj denne Act fra Pag: 633 til //1099// Pag: 641
jtem fra Pag: 643 til Pag: 644 inclusive samt fra Pag: 657
til Pag: 677 saa vit Jndsinglet er,1 og da derpaa in Marginæ giorte Anmærkninger forklarer jndfört, saa det eragtes ufornöden her jgien at anföre, siden bemelte Tingsvidne der ligeleedes af Citanterne er fremlagt Ord fra
Ord forhen, som til deels er meldet, denne Act er tilfört.
No 4
Er een Landstingsdom //1100// kiendt og afsagt paa
Nörre Jyllands Landsting dend 11 Aug:ti 1729 over
dend nestforberörte af Lönborggaards Bircketing dend
31te May og 1te Juny udstædte Tingsvidne.
Og deraf saaviit Monsieur Sterm udj sit Indlæg allegerer fra Pag: 51 til 55 incl: er inholdes saaleedes:
Hertil svarede forhen velbemelte Forvalter Daniel Philip Rasch og efter at han Sagen mundtlig hafde repliceret, refererede hand sig til dend udj Sagen tagne Contrastefning samt giorte Declaration udj Justitzprotocollen, //1101// som i alt denne Act findes tilfört.
Dernest producerede een Beskickelse til Seigneur Peder
Madsen Lillelund paa Ryeberg og Seig:r Lars Rindum i
Ringkiöbing fra bem:te Seign:r Busch som Fuldmægtig
for Lundenis Stamhuus og Hans Lund som Fuldmægtig
1

Er gengivet på s. 212 ff.
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for Hr Etatsraad og Amtmand Müller daterit 23de Julij
1729, som med paafuldt Svar fra Ord til andet saaleedes
er meldende:
NB Samme Beskickelse med derpaa fuldte Svar, er udj
//1102// dend derover ved Lönborggaards Bircketing
dend 16 Aug: 1729 erhvervede Tingsvidne Ord til andet
jndfört, og findes her foran udj denne Act fra Pag: 705
til Pag: 714 inclusive saavit jndsinglet er anfört.
Hvis Monsieur Sterm viidere udi sit Jndlæg af bemelte
Landstingsdom fra Pag: 61 til 63 incl: allegerer, er saaleedes som denne Act fra Pag: 690 til Pag: 694 inclusive
saavit jndsinglet er og derved in marginæ tegnede Anmærkning forklarer Ord til andet lydende, som //1103//
det her atter anföres, som unödig forbjgaaes.

Tingsvidne af Ringkøbing Byting september 1730 læst
i kommissionen
No 5 Er et Tingsvidne forhvervet ved Ringkiöbing Byeting dend 1te September 1730 lydendes Ord til andet,
som fölger:
[*74] No 20, F4tus Fiire og Tyve Skilling 1730
Jacob Pedersen Schandrup, Byefoget udj Ringkiöbing og Herretzfoget i Bölling Herret, samt Hans Johansen Haberdorph, Byeskriver //1104// j bemelte Ringkiöbing, giöre vitterlig, at Aar efter
Christj Födsel 1730 Fredagen dend 1te September paa fornefnte
Ringkiöbing Byeting fremkom paa höyædle og velbaarne Hr
Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann til Schrumsagger
samt velædle og velbr: Hr Capitainlieutenant Tommerup til Grub-
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besholm deris Veigne edle Seign:r Sören Sterm paa Wiumgaard og
i Rætte lagde een Rættens Stefning af 22de //1105// Augustij sidst,
som med sin Forkyndelses Paaskrifter blef læst, og lyder som fölger:
No 18 F4tus 6 Skilling
Jacob Pedersen Schandrup udi Dalagergaard, kongelig May:ts Byefoget udj Ringkiöbing etc: giör vitterlig, at som Hr Justitsraad og
Amtmand Christian Teilmann til Schrumsagger og Interessenter i
Anleedning af deris forhen udtagne Stefnemaal dend 21 Janurij
sidst, finder sig beföyede (til Oplysning udj dend Sag Hr Etatsraad
og Amtmand Selio Müller til Lönborggard og Forvalter Seig:r Daniel Philip //1106// Rasch paa Lundenis som Forsvar for bemelte
Lundenis og paa detz Eyeres Veigne skal have reyst angaaende
dend Eendeelslaxefiskerje, de formeener bemelte tvende Gaarde
Lundenis og Lönborggaard skal være berettigede udj heele nuværende Lundenis Amt, Aaer og færske Vande samt Fiorden) at före
Vidner saavel angaaende Fiskerjet i bemelte Fiord og ferske Vande
som om Nyemindegabs Jndgang og paa Aaen samt Fiorden grænsende Eyendomme og //1107// Distance. Og endelig om noget kand
oplyses om, hvad Löfter og Tale der kand have været jmellum bemelte Contraparter og Seig:r Laurs Rindum, som kand have anleediget hans i Commissionen om samme Fiskerje dend 28de Octob:r
afvigte Aar 1729 jndgifne Jndlæg med alt hvis videre af Sagen
kand dependere. Thj bliver herved i Anleedning een höyrespective
Landstingsdom af 27de Aprilis sidst velbemelte Hr Etatsraad og
Amtmand //1108// Sellio Müller samt Forvalteren Seig:r Daniel
Philip Rasch jndkaldet og stefnet at möde for mig udj Rætte paa
Ringkiöbings Byeting dend 1te, 8de, 15de, 22de og 29de Septemb:r samt
6te Octob:r förstkommende og fölgende Dage for samme Vidner at
paahöre. Til bemelte 1te Septembe:r og samme Ting indkaldes bemelte Seig:r Lars Rindum udj Ringkiöbing samt Sættedommeren
Seig:r Peder Prang for deris Sandheds Vidne endelig at aflegge
saavel angaaende hvad dem om samme Fiskerje //1109// kand
være viidende, som og angaaende forbemelte i Commissionen
dend 28de Oct: afvigte Aar fra Seign:r Lars Rindum fremlagde Jndlæg. Endelig jndkaldes til bemelte Tiider og Ting endnu de, som
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forhen udj Sagen vundet haver, Oluf Viladsen i Klapmose, Niels
Christensen af Marup, Frantz Clausen af Ganner, Terman Andersen og Sören Davidsen af Bandsböll, Jver Graugaard i Nordenaae
og Frantz Hansen af Tarm, om de noget herved agter at lade erjndre. Da Citanterne //1110// efter hvad som passerer et lovligt Tingsvidne vil tage beskreven, Dahlaggersgaard dend 21de Augustij 1730
L:S:
Lovlig forkyndet her paa Lönborggaard tilstaaes udj Hr Etatsraad
Müllers Absence H: Lund.
Lovlig paa Lundenis forkyndet D: Ph: Rasch.
Foruden forestaaende Forkyndelsespaaskrift haver vj underskrefne
Ib Laursen af Kyfling og Christen Jörgensen af Tarm lovlig forkyndet denne Stefning i gaaer og i dag for alle jndmeltes //1111// Huuse og Boepælle undtagen de 2de i Ringkiöbing og leverede Copie
deraf paa Lundenis, hvor vj udj Hr Forvalter Rasches Fraværelse
talte med hans Kieriste og gaf hende Varselet til kiende, som saaleedes sandfærdig bekræftes under vores Hænder og Æed, saa
sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord, Wiumgaard dend 23de
Augustij Ao 1730, Jb Lauritzen, Christen Jörgens:
Dernest fremstillede Seig:r Sterm tvende Varselsmænd Christen
Pedersen //1112// Holm og Niels Christensen Blickslager begge
heraf Ringkiöbing, som med Æed efter Loven bekræftede, at de i
Dag 8te Dager til i Dag hafde jndkaldet Vidnesbyrd saaleedes Memorial fra Hr Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann og Interessenter, gives hermed efterskrefne lovlig Kald og Varsel at möde
paa Ringkiöbings Byeting den 1te September förstkommende for at
aflegge deris æedelig Vidne og Forklaring angaaende ald Fiskerje i
Fiorden med videre af Sagen de- //1113// penderende, saasom Hr
Raadmand Anders Andersen, Seig:r Niels Biere, Seig:r Fedder Andersen, Mads Eskesen, Jörgen Nielsen, Anders Beesk, Andreas
Klat, Anders Stradell, Christen Jepsen Skrædder, Poul Rasmussen
Skött, Niels Korfvemand, Johan Berendt, Mathias Kock, Niels Fausing Jens Lyndviig, Sander Mickelsen, Rasmus Smed, Niels Baad-
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förer, Lars Poulsen, Jep Baadförer og Christen Skoemager alle i
bemelte Ringkiöbing og berettede Varselsmændene, at de //1114//
samme hafde forkyndet for alle der udj meldte, og hver Stæd talt
enten med dennem self eller deris Hustruer eller Tiunder. Under
lige soren Æed forklarede bemelte Varselsmænd, at de ligeleedes i
Dag Otte Dage til i Dag hafde Jndstefnet Seig:r Lars Rindum og
Seig:r Peder Prang med dend fremlagde Rettens Stefning og talte
med dennem self i egne Persohner.
Afhøring af Rasmus Smed, Ringkøbing
Hvorefter Seig:r Sterm fremstillede at Vidne Rasmus Smed,1
//1115// som efter aflagde Æed blef tilspurt
1te Hvor gammel Vidnet er, og hvor længe hand har været Fiskerjet
her i Fiorden bekiendt. Vidnet svarede, at hand er 31 Aar og föd
her i Byen, og udj hans Mindetiid været Fiskerjet udj Fiorden bekiendt.
2det Tilspurt, om Vidnet icke er beveedst, at alle og eenhver, som
har kundet og villet, i hans Mindetiid har fisket overalt i Fiorden,
hvor de har villet og funden for gott, saa- //1116// vel jmellum Lönborg, Stauning, Velling og andre Lander, som ellers andre sidder
paa, hvad Maade og med hvad slags Garn, de har veedst best tienlig efter hvad slags Fisk, de har kundet faae, saasom Lax, Ørreter
og andre slags, Østers undtagen (saavel med Ruser, Nedder, Vaadedræt som paa Ancke af nogen og særdeelis synden Stauning Kircke). Vidnet svarede, at hand saavel som andre har fisket her fra
Byen Velling //1117// og Stauning Lande synden Stauning Kircke
med Nedder, og de udj samme Nedder undertiiden faaet en Ørret.
Med andre slags Fiskegarn har Vidnet icke fisket synden Stauning
Kircke og Land.
3die Tilspurt, om Lönborggaards eller Lundenis Eyere nogensinde
har ladet fiske i Fiorden eller formeent andre at fiske, hvor de vilde, för nu de derom har reyst Process. Vidnet svarede, hand har ey
hört dem forbuden andre at fiske der, ey heller fornummet dem
self fiske der.
1

I margen: 1V.
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4de Tilspurt, om Vidnet hafde veedst //1118// anden Maade til at fiske paa end hvad de allereede har brugt og opfundet, som kunde
være dem til stoer Tienniste, om de det da icke hafde brugt. Vidnet
svarede: Eenhver gaaer gierne efter sin egen Profit paa een ærlig
og god Maade, saa vit tilladelig er.
5te Tilspurt, om Fiorden saaleedes med Garn kand bespendes, at jo
saavel Lönborggaar og Lundenis Eyere som andre kand faa dend
Deel af Lax i Aaen, som Gud dem vil betæncke særdeelis i Stormveyr, da det meeste Fisk i Aaen jndlöber. //1119// Vidnet svarede,
det veedste hand icke, det kunde saaleedes bespendes, saasom jngen Garn kunde staae i Fiorden i Stormveyr.
6te Tilspurt, om Vidnet ikke er beveedst, at saavel Lemb, Deyberg
og andre Sogners Beboere, der icke haver nogle paa Fiorden anstödende Eyendomme, som andre der kand have Eyendomme, stedse
ubehindret og uformeent haver fisket i Fiorden, hvor de har villet.
Vidnet svarede, hand hafde nock hört sige, de hafde gaaet ud at
//1120// sticke Flyndere, og icke har hört nogen har formeent dem
det.
7de Tilspurdt, om Aaemunden icke stedse er kaldet Lönborg Aaemunde, hvortil Vidnet svarede, det veedste hand icke.
8de Tilspurdt om i samme Aaemunde falder dybere Vande, end der
jo alletiider kand kiöres over med mindre Stormveyr eller Töebrud
forhöyer Vandene og hindrer Kiörselen. Dertil kunde Vidnet jntet
svare, siden hand icke kiender Kiörselen.
9de Tilspurdt, om icke jmellum de i Fiorden saa- //1121// kaldende
Schiern samt Hemmed og andre Dyb paa dend vestre og Lönborg
Aaemunde paa dend öster Side er een saakaldende stoer hoel
Fiord, hvor icke er nogen Strömgang. Vidnet svarede, det veedste
hand icke.
10de Tilspurdt om Vidnet veed nogen Skiæll i Fiorden jmellem
amterne, hvis Eyendomme derpaa stöder, hvortil Vidnet svarede,
det veedste hand og jcke.
11te Tilspurdt om icke det Needgarn, som bruges til Fiskerje i Fiorden //1122// bindes i saa store Masker, at derudj kand fanges Flönder, Lax, Ørreter og andre Slags Fisk, og at samme og er skeed.
Vidnet svarede: De kunde fiske derudj, hvad Gud vilde give dem.
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Forvalteren fra Lundenis Seig:r Daniel Philip Rasch og Mons:r
Hans Lund fra Lönborggaard og til vidnet deponered fölgende
Spörsmaale:
1te Om hand veed, at Ringkiöbing er beliggendis j Böfling Amt.
Vidnet svarede, ja, at det var ham bekiendt, at Ringkiöbing laae i
Böfling //1123// Amt.
2det Hvad Herret det laae udj, svarede Ulfborg-Hind-Herreder.
3die Om icke Welling Kirke tillige med Ryeberggaard er beliggende
i bemelte Herret, og grendser jnd til Venner Aae. Vidnet hafde hört
sige, at Aaen skulle skille Herrederne ad, saa at Welling Kirke og
Ryeberggaard ligger i bemelte Ulfborg-Hind-Herreder, og har hört
sige, at det paa synder Siide af Wenner Aae og Wennergaard ligger
i Bölling Herret og under Lundenis Amt. //1124//
4de Om Vidnet er bekiendt Stauning Beckmunde synden for Wennergaard, hvor Stauning Sogns Beckmunde vedtages og gaaer i
synder for Stauning Fiord. Vidnet svarede, hand veedste icke, hvor
Stauning Beckmunde var.
5te Om hand icke veed, hvor Stauning Sogns Grunde synden for
Wennergaard vedtager. Vidnet svarede, hand veedste icke, hvor
Skiellet var mellum bemelte Stauning Sogn og Wennergaards
Grunde.
6te Om Vidnet icke er beveedst, at der er een gammel Laxe- //1125//
fiskerje i Lundenis Lehn og fremfarne höyloflige Jhuekommelse
Konninger i Danmark har haft og brugt det til Lundenis Slott og
det jgien afhændet. Vidnet svarede, hand veedste der var et Laxefiskerje til Lundenis.
7de Om Vidnet kand sige og afvidne, at samme Laxefiskerje, som
fordum een Regale i sin Herlighed lige saavel som Østersfangsten
for Ringkiöbing til Rüsensteen i Böfling Amt nogensinde i Kongernis Tiide eller siden //1126// har været noget almindeligt. Vidnet
svarede, at i fremfarne Kongernis Tiider veedste hand icke noget
om Fiskerjets Brug.
8de Tilspurdt, om hand har brugt nogen Laxefiskerje i Stauning
Fiord eller jmellum Halbye, Lönborg og Skuldbölls faste Lande.
Vidnet svarede, dand hafde været at fiske med Nedder, som hand
forhen har vundet.

• 327 •

9de Om hand kand erjndre sig, hvor tidt hand har været paa bemelte Stæder, og hvor langt han holder, det er fra Byen. Vidnet
svarede, hvor //1127// titt hand har været der, kand hand icke
erjndre, men naar hand har villet fisket men naar hand har villet
fisket har været der aarlig ubehindret, veedste icke hvor lang
Veyen var, mens icke kunde sige, hand har været der hver Aar.
10de Om hand veed self, at hand med rette saaleedes kunde drage
fra Ringkiöbing i Böfling Amt lang Vey jnd til Lundenis Amt og
fiske for Stauning, Lönborg og Hemmed Sogns Grunde synden for
Stauning Kircke og Halbye Grunds Aadde //1128/ liggende vesten
for i Længden. Vidnet svarede, det hafde været ham ubehindret og
uformeent, og i öfrigt svarede, hand hafde fisket i Fiorden, hvor
hand vilde.
11te For at faae svaret rett paa sidste Spörsmaall, blef Vidnet atter i
dend Post tilspurdt, om hand har med Baad og Fiskereedskab omgaaet i synder og öster, ja Halbye Grundes vestre Landjord, hvoraf
een Deel er borttagen af Vande, og fisket. Svarede hand hafde fisket med Baade og Fiskereedskab, der //1129// j Fiorden, hvor hand
vilde.
12te Om hand dend Tiid, hand saaleedes har fisket, har været alleene paa Baaden, eller hvem hand har haft med sig. Svarede, at
hand undertiiden har haft med sig Niels Baadförer, Anders Stadel,
Mathias Kock og fleere, som han nu icke kand erjndre.
13die Om hand veed og kand sige, at saadan hans fast formeentlig
misbrugende Fiskerje i Lundenis Amt har været Lundenis og og
Lönborggaards Eyere nogensinde videndes eller bekiendt. Vidnet
svarede, //1130// det veedste hand icke, enten de veedste det eller
ey, mens hafde fisket der ved Natt og Dag, nogle Dage tillige, og
forgangen Aar var hand der i toe Dage.
14de Blef ydermeere tilspurt, saasom mand seer dette Vidne siunes
heel villig og under Vidnets Nafne, da hand dog rettere siunes at
kunde være Interessent, merckeligen ville söge sin egen formeentlig ulovlig Fordeel, om hand kand i Betragtning hans giorte Æed
sige, hvor mange Gange hand har forövet saadan Fiskerje jmellum
Stauning //1131// og Lönborg Lande, og om hand toe à tree Dage
og Nætter förend 2 Aar siden uden at reyse hiem imellum. Vidnet
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svarede, hand hafde lagt der længe og stakket ligesom Veyerligen
var til, saavel tilforne som da.
15de Spörsmaalet er egentlig dette, om hand paa een Gang har lagt
der 2 à 3 Dage og Nætter tillige. Vidnet svarede, derpaa hafde
hand forhen givet sit Svar.
16de Om icke Fiorden har sit Nafn efter Sognernis paastödende
Lande. Vidnet svarede, at de kaldte dend Ring- //1132// kiöbing
Fiord, og naar de fisker, saa siger, at de har fisket for Velling og
Stauning Lande, naar de har været der at fiske.
17de Om hand icke har hört sige af Stauning Fiord. Vidnet svarede
ney.
18de Om Vidnet kand sige, at alle Sogne, som stöder paa Fiorden,
har Rettighed til at fiske for hvad Sogns Lande de ville, eller og
tage Tang, som Fiorden opskyder paa samme grunde for hvis
Sogn, det endog opkommer. Vidnet svarede, hand har icke hört
det var forbuden at fiske, hvor de vilde, og om Tanget, hvo det
maatte //1133// tage, veedste hand icke.
19de Om hand icke er bekiendt, at af Stauning Sogns faste grunde,
som Agger og Eng og Forte, var een Deel af Fiordens Vande og
höye Flode bortskyldt og icke kand sees, uden naar det er Ebbe, da
Fiordens Grændser rettelig viiser sig. Vidnet svarede, det veedste
hand intet om at sige.
20de Om hand icke er bekiendt, dend saakaldede Balle, som er
Jndseiglingsström af Nyemindsgab til Ringkiöbing, saa og dend
Stoere Ström, som kaldes Schiern //1134// Dyb, som kommer af
öster og gaaer i vester til Nyemindsgab under Klitterne. Vidnet
svarede ney, hand kiendte icke disse Dyb.
21de Om hand har fisket i Fiorden östen for Schiern Dyb. Svarede
hand veedste icke, hvor Schiern Dyb var.
22de Om Vidnet har brugt andre Garn end Flöndernedder, Sildrusser og Vaadder. Svarede, hand hafde brugt Nedder, Russer og
Vaadder, og derudj taget hvad Fisk, Gud vilde give ham, men
derom for Stauning og Welling Lande hafde hand ey brugt andet
end Nedder, som forhen om- //1135// vidnet er.
23de Hvad hand har kaldet samme Nedder, og om de icke alleeniste til Flönder at fange har været jndrettet. Svarede de kaldtes
Flöndernedder, men har taget, hvad Fisk derudj vilde falde.
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24de Om hand icke siunes, at Schiern Aaemunde saaleedes med
Mængde af Garn kand bespendes, at faae eller jngen Fisk der kand
jndkomme. Vidnet svarede, hand kiender icke Aaemunden enten
dend er snever eller breed, og derfore icke kunde forklare videre
derom.
25de Og som Vidnet haver //1136// udsagt forhen paa Spörsmaal, at
hafde hand veedste bedre Aae og Reedskab til at fiske paa eller i
dend Meening ved nogen nye Paafund kunde giöres, da adspörges
hand, om hand icke, om hand kunde, ved andres Hielp og Mengde
af Baade og Fiskereedskab tilspende og overspende Nyemindegab
og Schiern Dyb, at icke een Lax eller andre Fisk skulle gaae ham og
andre usnuppet forbj. Svarede ham hafde hvercken været for
Nyemindegab eller Schiern Dyb at fiske, og altsaa var Stæderne
ubekiendt.
26de Om hand icke ved, at Fiorden i een //1137// samlet Vand gaaer
langs for de faste Lande fra sönder og i nör for Sönder Borck, Nör
Borck, Hemmed, Lönborg, Stauning og Welling Sogners Grunde
jndtil Ringkiöbing og Sognernis Lande ligger östen for, og er bekiendt, at der udfalder i Fiorden ved Hemmed Sogn een Aaström,
Schiern Aae, Stauning Beckmunde og Wenneraae samt een Beck
eller Rinde fra dend norderste Deel af Welling Sogn norden
Kircken. Vidnet svarede han kinder Wenner Aae og Giödsbeck
//1138// mens de andre synder paa kiender hand icke. Til det öfrige
veedste hand icke at giöre Forklaring om.
Endelig for det 27de blef Vidnet tilspurdt, om hand veed eller har
hört sige, at der haver været eller er nogen Laxefiskerje til
Schrumsagger, Grubbesholm eller Ryeberg Gaarde, förend de nu
ville agte, om det var mueligt i Fortogget ved Schiern Dyb og
Schiern Aae under Lönborg og Stauning faste Lande at oprette een
nye Laxefiskerje dend ældgamle Laxefiskerje til Skade //1139// og
Fortræd. Vidnet svarede, hand hafde icke hört de hafde nogen Laxfiskerje til bemelte Gaarde.
28de Om Vidnet icke veed, at synden for Stauning Kircke ligger een
Saande, som ved Lavvande er gandske tör, kaldes Stauning Saande. Vidnet svarede, hand kiender icke samme Saande.
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Seign:r Sören Sterm i Anleedning af Contraparternis mangfoldige
Spörsmaal tilspurdte endnu Vidnet for det
12te, Om hand icke //1140// har hört sige og veed, at Tarm og
Kyfling Byers Beboere fisker Lax i Aaen for deris Eyendomme.
Vidnet svarede ney.
13de Tilspurdt, hvor langt Vidnet ungefehr fisker udi Fiorden fra
Landet for Stauning og Welling Lande, og om hand icke fisker lige
saavel paa Grundene som i Dybet. Vidnet svarede, hand fiskede
een lang Tag udj Fiorden, dog paa Grundene men ej i Dybet, saasom de icke fisker længere ud i Dybet, end de kand vaade.
14de Tilspurdt, om Vidnet veed, hvad Fiskerje de haver haft til
//1141// Schrumsagger, Grubbesholm og Ryberggaarder, hvortil
Vidnet svarede ney, det veedste hand icke, hvormed Vidnet blef
fra Rætten dimitteret og jgien fremstillet ædle og velviise Raadmand Anders Andersen,1 höyagtbahre Seign:r Niels Bierg og
Mons:r Anders Beesck, hvoraf Hr Raadmand Anders Andersen
vandt efter aflagde Æed paa Citanternis Spörsmaal, saaleedes.
Afhøring af Anders Andersen, Ringkøbing
1te Vidnet svarede, at hand hafde været dend Egn bekiendt i nogle
over 30ve Aar. //1142//
2det Svarede, at hand icke hafde hört siige, at nogen hafde været
disputeret at fiske i Fiorden, hvor de har vildet, og efter hvad slags
Fisk, de har kundet faae, Østers undtagen, paa hvad Maade de
endog har vildet fiske, men hvor vit de har fisket veedste hand
icke, saasom hand icke hafde med været at fiske, men hans Folck
hafde sagt, at de hafde fisket for Stauning og Welling Lande, som
er at forstaae af een Karl, som har fisket for ham 8te à 9 Aar.
3die Svarede ney, hand hafde //1143// jcke hört, Lundenis og Lönborggaards Eyere har ladet fiske i Fiorden eller formeent andre
deri at fiske, förend nu.
4de Vidnet svarede, at hans Karl, som hand har haft, har brugt dend
beste Maade at fiske paa, hand veedste, og hafde hand veedste
bedre Maader at fiske paa, hafde hand det og giort.
5te Forstoed hand ey at besvare.
1
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6te Veedste icke heller.
7de Svarede, at for ham hafde det været kaldet Lönborg Aae, hvor
Kiörestædet er.
8te Svarede, de kunde kiöre derover, som Veyerlig og //1144// Vandene er store til.
9de Svarede, at der uden for Lönborg Aaemunde er huul Fiord og
dyb Vande, og gaar Strömgang.
10de Veedste hand icke at svare paa.
11de Nedderne er bunden til Flönder, mens Vidnet derudj ved sin
Karl ej har faet nogen Lax.
12te Hafde Vidnet nock hört, at de Tarm og Kyfling Beboere self
har sagt, de fiskede Lax for deris grunde i Schiern Aae, mens Vidnet har aldrig seet det.
Til det 13de kunde Vidnet icke svare, siden hand icke //1145// self
fisker.
Til det 14tende veedste inttet af.
15de Endnu tilspurdt Vidnet, om ved hans Svar paa det 9de
Spörsmal forstaaes anden Strömgang i den huule Fiord end den,
som falder af Ebbe og Flod. Vidnet svarede, at hand icke kunde
forstaae, at Strömmen jo var af Ebbe og Flod, dog siuntes at kunde
falde nogen Ström af Jndvande.
Contraparterne begierede, at de forhen i Rætten tilförte Spörsmaale maatte //1146// blive postviis besvaret, og da svarede saaleedes:
Til 1te Spörsmaal svarede ja.
2det Udj Ulfborg og Hind Herret.
3die Veedste Vidnet ikke til visse.
4de Var kommen over dend een Gang, og videre veedste hand icke
deraf.
5te Veedste icke.
6te Jmidlertiid Vidnet har været her i Egnen, har hand icke veedst
anden Laxefiskerje end til Lundenis Slott og Lönborggaard, mens
for 3 Aar siden hafde han vel faaet een Lax i sin Ruuse, som stoed her
for Byen, jmellum //1147// Reden og Holmsland.
7de Veedste der intet af at sige.
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8te Svarede ney, hand hafde jntet fisket self, men hans Karl fiskede,
som forhen omvundet er, og var ej udgaaet med anden Fisketöy
endsom Nedder til at tage Flönder med.
9de Svarede, siden hand ej self hafde fisket, kand ej forklare, hvorvit
hans Karl hafde været og ungefehr fra Ringkiöbing til Skuldbölle
og Lönborg Lande 3½ Miil.
10de Vidnet hafde ej self fisket, og derfor ej kunde jndicere udi, men
icke hafde hört nogen //1148// hafde formeent dem det.
11te Svarede, hand kunde icke giöre yderligere Forklaring, siden
hand icke self fiskede.
12te Jcke heller.
13de Svarede, hand icke veedste deraf.
14de Vidnet svarede, derpaa kunde icke forklare.
15de Kunde hand icke besvare.
16de Svarede, at Fiorden kaldes i Alimindelighed, saa meget Vidnet
beveedst, Ringkiöbing Fiord, men naar mand kommer for Stauning, Skuldböll eller Welling, Borck eller Hemmett, næfnes det for
samme Plads, som mand da er.
17de Svar: //1149// j almindelighed kaldes dend Ringkiöbing Fiord,
mens undertiiden efter Talemaade, har hört sige Borck Fiord.
18de Svarede, det veedste hand intet af at sige.
19de Svarede, fölger af Natuuren, höye Floede tærer hver Gang,
som det er höye Vande, af dend faste Land, men hvor meget bortskylles, veedste hand icke at forklare.
20de Svarede, Ballen var ham nock bekiendt, hand hafde seylet der
jgiennem mangen Gang, veedste //1150// og at der var een Dyb
kaldes Schiern Dyb eller Schiern Aae Dyb og gaaer til Klitterne, förend dend kommer til Nyemindsgab.
21de Svarede, det hafde icke.
22de Hand hafde ingen Fiskerje brugt, men hans Karl hafde brugt
det.
23de Hafde Vidnet forhen besvaret.
24de Efter Vidnets Eenfoldighed af Fiskerje siuntes hand icke det kunde
lade sig giöre uden alleeniste der, som Kiörestædet falder, der meener
hand nock, det kunde bespendes.
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25de Svarede, //1151// formedelst dend haarde Ström, som falder ud
og jnd af Gabbet, veedste hand icke at nogen Garn, der kunde
sættes.
26de Svarede, Fiorden var i een Corpus, alle Strömme var ham bekiendt, men Stauning Beckmunde var ham icke bekiendt videre,
end forhen vundet er.
27de Svarede ney, förend nu som forhen er vundet, og veedste icke
af de 3de Gaarders Fiskerje at sige.
28de Svarede, hand veedste icke af anden Saande at sige //1152//
end dend flack Grund, som ved haard Østenvind er tör.
Seign:r Sterm for det
16de tilspurte Vidnet, om Fiskerjet i Fiorden icke er skeet aabenbare
for alle. Vidnet svarede, at det hafde han forklaret forhen.
17de Tilspurt, om Grundene, som forhen omvundet er, i höye
Floedvande af Agger og Eng ved Fiordsiden bliver fortærede, icke
da kaldes at henhöre //1153// til Fiorden. Vidnet forstoed icke andet, end det skulle kaldes Fiord, hvor der stoed Vand over.
18de Hvor mange Dyb der er i Fiorden, hvor de er og löber hen.
Vidnet svarede, förste er Ballen fra vester eller norden af Fiorden,
siden Welling Balle, som löber fra dend anden Balle i öster og bliver omsider til Flack og ved Østenvind bliver til intet, siden
Schiern Dyb, som gaaer fra Seyladsen strekker siden först norost
//1154// siden öster og ostnorost til henjmod dend öster Ende, der
dend sig i tvende Strömme deeler, blant hvilcke dend som strækker sig i norost agtes for dend beste til Seyladsen, hvormed kand
seyles til Ringkiöbing.
Formedelst Aftenens Paahæng blef med Vidnesförelse Henstand til
i Morgen Klocken 8te, da Parterne med hvis, de haver at fremföre,
kand behage at möde. De otte Stokkemænd möder og til samme
Tiid //1155// Löverdagen dend 2den Sept:br.
For Rætten jndstillede sig Hr Forvalter Rasch og Mons:r Hans
Lund og begierede at Rætten ville paaraabe dend sidste Vidne, Hr
Radmand Anders Andersen, for at besvare Spörsmaale, som de
endnu agter nödig til hannem at giöre, hvilcket i Aftes formedelst
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Nattens Paahæng ey kunde blive Protocollen tilfört, og hand ej
heller fra Rætten gandske //1156// blef dimitterit. Skulle hand jmod
Forhaabning ej nu jndfinde sig, formoedes til hannem skee Foreleggelse, siden hand som et Vidne har leveret sig end en Gang for
Rætten. Siden bemelte Raadmand var paaraaabt, tilkiendegaf Byens Tiener, at hand var udseiglet og seylede paa Fiorden imelleum
Borck og Ringkiöbing. Derefter Seign:r Sterm atter fremstillede et
Vidne Mathias Koch af Ringkiöbing,1 som //1157// efter aflagde
Æed vandt saaleedes paa Seign:r Sterms Spörsmaale.
Afhøring af Mathias Koch, Ringkøbing
Paa 1te Spörsmaal svarede, at hand var 36 Aar, föd her i Byen, og
siden hand var 13 à 14 Aar, har hand fisket i Fiorden og været
Fiskerjet bekiendt.
2det Seigneur Sterm til sit Examen til Vidnet maatte beklage og besværge sig, at hand hvercken i Dag eller i Gaaer med Fred har
kundet standen her og examineret Vidnerne formedelst Forvalter
Rasches jidelig Mellumtahle, som skeer icke til andet end at hindre
Tiden for Vidnernis Befordring //1158// og ved saadan Mellumtale
at forvilde dem udj deris Jhukommelse og Svar paa de Spörsmaale
til dennem leveres, for om mueligt ved saadan Prolongation og
Hinder at giöre Vidnerne fortrædelig at blive her ved Rætten deris
Vidne at afligge til Sagens rette Kundskab og Sammenhæng, Oplysning og endskiönt Seig:r Sterm icke alleene i Gaaer men nu og i
Dag ved Forvalteren saaleedes Mellumtale, Bulder og Hinder udj
Rættens Befordring haver mundtlig udbedet sig //1159// Stockemændenis til Minde Dragelse og Rættens Assistence, maatte hand
dog beklage, at omendskiönt dennem adskillige Gange udj Venlighed og Mindelighed har anmodet Hr Forvalter Rasch at lade
Vidnet utiltalt, saa længe de stoed under Sterms Examen, er der
dog jntet til Frugt paafuldt, formedelst Rætten til denne Tiid haver
menageret dend Myndighed Loven tillader, hvorfor Sterm da nu
denne Gang for alle ydmygst bad at Rætten ville assistere hannem
//1160// med Fred Vidnerne at examinere, saa længe de under hans
Examen er staaende, thj saafremt saadan Assistence icke blef han1
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nem tilstanden, maatte hand beklage, at hans skeedes Hidstefning
har væreet nytteslös, og altsaa dersom hand ved Retten bliver
handhævet, maatte klage sig retslös og begiere sig fra Rætten.
Forvalter Rasch, som in speci af Mons:r Sterm er bleven paaancket,
blef höylig foraarsaget dette nu for Haande at svare. 1te Hand biuder alle Gotfolck og //1161// Rætten det paa deris Samvittighed,
hvorledis Mons:r Sterm har behaget saadan een Klagemaal at
störste Vitlöftighed at jndföre, om hand dertil er given nogen Aarsag, mens meere self end vel burdtes af Rætten kunde lides över
med höy Röst, stoer Bulder og Allarm og ligerviis, som hand vilde
stoppe alle Folckes Munde eller opsluge dem, naar mindste Ord
tales ifölge af Loven, at hand ligesaavel som Forvalter Rasch
skulde //1162// entholde sig at ligge Vidnerne Ord i Munden i deres Giensvar, eller sige dennem noget for, som de icke self först har
svaret, heller og ligger Ord til, som de siden skal sige bagefter. Og
saaleedes for det andet, maae Forvalter Rasch höylig beklage sig
over dend tynde Skiebne, han har i denne Sag, at hand skal for
Underretten med Mons:r Sterm at afhöre Vidner, hvor bemelte
Monsiuer Sterm heel myndig med Trussel om Prolongation og
deslige agter at spille previnire, //1163// da dog hand anförer saa
mange Exclamationer, fleere end Forvalter Rasch er bekiendt, at
Monsieur Sterm ej er saa aldelis englereen for at være frj for Mellumtalle med Vidnesbyrdernes Förelse, thi naar Rætten og alle
Retsindige considererer hans sidste deponerede Spörsmaal, befattes dend adskillige Vitlöftige Ting i sig til Besvarelse af Vidnerne,
dog det kand icke saa siges af dem paa //1164// een Gang.
Manden Mathias Koch, som staaer her for Rætten, svarede disse
Ord paa Spörsmaal, at hand ey har fisket efter Lax eller har nogen
Laxenedder, og det er det förste hand svarede og endnu tilstaaer
og ofte har tilstoed, mens naar Svaret ej klinges i Monsieur Sterms
Ører eller kand henveyes til hans Formeening, saa bliver det en
Beskyldning paa Rasch, at Vidnerne bliver fortræden for Monsieur
Sterm. Hvo beqvemmer ved //1165// nu at sige, som at giöre Forvildelse i Vidnernis Jhukommelse, at hans deponerede Spörsmaal
kand give ham self Svar og Underretning derpaa, som og af alle
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Rettdokumenter kand eragtes, anseendes naar et Spörsmaal er
vitlöftig og befattes adskilligt i sig, hvorpaa et Vidne skulle giöre
Reede og ret Forklaring, saa bliver det umueligt for Vidnet at svare
distincte derpaa, mens joe kortere et Spörsmaal befattes, jo lettere
og med kortere //1166// Ord kand Vidnet derpaa give sit Svar, og
hvis viitlöftige Sporsmaales befatter fleere Ting i sig, da er det jo et
nyt Spörsmaal og behöver nye Svar. Men Forvalter Rasch jndstiller
det til Rætten om et Spörsmaal er bemænget med adskillige Omstændigheder og Materie, om icke et Vidne, som er eenfoldig, derunder kand forvildes og forgribe sig i sin Udsigende, og hvad Ord
et Vidne först siger for Rætten til Giensvar paa Spörsmaal, bedes
tienstlig //1167// maae blive i Tingbogen jndfört og saa siden avangere for at faae videre oplyselig Giensvar af Vidnet, og det uden
ald Tumult eller Allarm.
3die Har Forvalter Rasch langt meere end Monsieur Sterm brugt ald
venlig Bön og Begiering, at Monsieur Sterm fredsommeligen ville
erviise sig i Ord og Tale for Rætten, og icke ligesom forbyde Forvalter Rasch og Hr Etatsraad Müllers Fuldmægtig Hans Lund at
tale, adspörge, observere eller paaagte, hvis Nødtørftighed //1168//
Sagen kræver paa deris Principalers Veigne, thi naar som nyelig
skeede, Monsieur Sterm ved Æeds forpligter sig, at hand skulle
holde dem her 14ten Dage tillige og icke komme herfra, saa svarede
Forvalter Rasch ham dog ey andet, det maatte hand med ald Taalmodighed liide. I öfrigt erklærede Forvalter Rasch sig saavelsom
Hans Lund, at de icke skulle tale det allerringeste eller eeniste Ord
til Vidnerne, jmedens de staaer for Rætten under Examination, alleene med //1169// dend Vilkaar, at Monsieur Sterm derjmod giör
det samme, og at Vidnetz Giensvar ligesom hand det self siger
vorder af Dommeren og Rætten antagen og i Tingbogen jndfört.
Efter at Spörsmaalene hvad enten det er Monsieur Sterms eller
Contraparternes er vorden for Vidnerne oplæste, og hvis enten
Citanterne eller Contraparterne ydermeere af Spörsmaale maatte
have fornöden at giöre, end hvis jndfört ere, er mand erbödig til i
Tingbogen //1170// at lade jndföre. Og derpaa kand som foremeldt
af Rætten annammes Vidnetz Svar uden nogen Tale eller Mellumsnack af Parterne under Rættens Forbud og Befaling, at ey no-
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gen af Parterne skal sige eller tilligge nogen fleere Ord, som Vindet
kunde rette sig efter, og saa ligesom det hafde være Vidnetz egne
Ord, self lade det i Tingbogen jndföre, som siunes er ulovligt, thi
ellers maae Forvalter Rasch og Hans Lund i höyeste Maader beklage sig, at de haver funden saa Myndig //1171// og stricte,
Contraparterne ej alleene i deris Principalers reene og retfærdige
Sag giörer aldting saa meget vitlöftig med de mangfoldige Vidners
jndstefninger til adskillige Tinge og mange Tingtiider, Dage og
Ugger.
Seign:r Sören Sterm, som endskiönt ufornöden nu at bede om Vidnesbyrd, hvor Sagen ved disse Vidners Förelse har vitlöftig giort
og ved Tids, Snack og Bulder forvoldet, siden Hr Forvalter Rasches
viitlöftige //1172// tilförte, nock hannem skyldig overbeviiser, vilde
dog derom kræve Rætten og Stokkemændene til Vidne, da det icke
skal kand nægtes, at Forvalteren jo i gaaer med Truseler og een
Deel utilbörlig Ord Vidnerne begegnede. Hvad det öfrige angaaer
af hans tilförte, agtede Sören Sterm for at vinde Tiiden alleene at
besvare saaleedes, at siden Loven viiser, hvad Straf de bör liide,
som et Vidne fra sin Sandhed forleeder, saa kunde Sören Sterm ej
endet herom //1173// erklære, end at dend som saadan begaaer, ey
siunes at bör eller kand agter anderleedis end et Menniske uden
Samvittighed og af et meget Skarnsagtig Gemyttelse, og altsaa icke
hellere kand anses dend anderleedes, som hannem nogen deslige
Beskyldning usandfærdig vil tilligge. Til det öfrige jndleverede
Seign:r Sören Sterm i Rætten sine til Vidnerne til denne Tiid formeerede Spörsmaale, hvorpaa hand bad Rætten vilde tage deris
Svar, saaleedes det vorder udsagt, Protocollen lade tilföre. Som
Rætten og er erbödig med Tilhold at Parterne vilde //1174// endtholde sig fra at levere sig i Dispute om Vidnetz Udsigende og före,
hvis de haver, korteligst mueligt er.
Forvalter Rasch korteligen replicerede dette paa Monsieur Sterms
jndförte, hvad Rasch haver ladet nyelig tilföre, er ham nöylig aftvungen, og ingenlunde kunde tilstille til Monsieur Sterms meget
hastige Beskyldninger og nægte aldeelis, at hand icke haver haft
nogen utilbörlig Ord eller Tale til nogen i gaaer, mens om hand
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paa Tiltale og Tilspörgelse haver svaret for sig sömmelig og lovlig,
er vel alle Tiider tilladelig og icke vel for sine Principaler maatte
tabe //1175// eller lade være uforsvaret, hvis deris Sag har fornöden. Og derhos ombede Vidnerne, at de vilde self sige og reen
vedblive, hvad Sandhed om Ringkiöbings Fiskerje, og da veed
mand vel som alle fornemme Folck her i Byen vel icke skal kunde
gaae eller jmodsige, at aldrig haver her til Byen været brugt nogen
Garn eller Nedder jndrettet til at fange Lax med, mens alleene
Nedder eller Garn til Flönderfangst, og derhos Ruusser, som sættes
for Byen mellem Holmsland og Reden, som Raadmand Anders
Andersen i gaaer i sit //1176// Vidne rörte om, vaad der for Byen
har og sine Stæder efter Fisk, mens icke under Stauning og Lönborg Lande eller derjmellem nogen udgaaen med nogen Fiskereedskab for at fange Lax, hvorved dend fra Cronen bortsoldte
ældgamle Regale af Herlighed og Rettighed saavit Laxefangsten
angaar skal eller kunde forkrænkes, om der var mueligt for dessen
Rette Eyere til jnttet giöres, men der finder sig vel i hin Tiid, hvorfor Monsieur Sterm, som nu Fuldmægtig for sin Principal Hr
Justitzraad og Amtmand Teilmann, er saa nidkier //1177// under
adskillige Persvationstalemaader eller campieuse mundtlige og
skriftlige Spörsmaale agter at före Vidnerne derhen, det velbaarne
Hr Justitzraad Teilmann som Amtmand i Amptet kunde tilhielpes
at anrette et nytt Laxefiskerje med Laxenedder, siden afgangne Peder Madsen Lillelund först og siden Sr Lars Rindum dog har libereret sig fra Sagen, var dend som förte paa Bane og lod bestille eller jndrette Laxenedder, hvormed Laxene kunde fanges, som icke
med Flöndernedder kand fanges //1178// eller derudj holdes, som
de er af een anden sterck Garnbind, saa falder det vel alt eengang
af sig self, ja af Retten bliver styrret eller hævet som een nye Paafund, derved saa Subtilitet og Maade af Vidneförelse anbydes paa
af Kraft og ald Omhyggelighed til at giöre Sagen forvirret, vitlöftig
og allermeest höyst kostbahr.
Seign:r Sören Sterm for at vinde Tiden bad een Gang for alle at
hans tilstædehavende Vidner maatte tages under Examen deris
Sandhedsvidne udj Sagen at afvidne, hvorpaa Vidnet Mathias
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Koch1 vandt paa andet //1179// Spörsmaal at ham er beveedst, at de
har været og fisket i Fiorden fra Holmsland Klitten og Hee Sogn,
men hvor langt de har fisket, veedste hand icke. Jmellem Halbye
og Ringkiöbing har Vidnet seet fiske og self ogsaa været nogle
Gange med og fiskede med Flöndernedder, og har de undertiiden
kunde faaed een Ørret eller Heldt har de taget dem, og ellers fisket
efter hvad slags Fisk hand har kundet faae.
3die Vidnet svarede, dette veedste hand slet intet. Der hafde aldrig
nogen forbuden ham at fiske paa de omvundne Stæder //1180//
jmellum Halbye og Ringkiöbings Lander. Om Lönborggaards eller
Lundenis Eyere har ladet fiske i Fiorden, veedste Vidnet icke.
Til 4de Spörsmaal svarede, hand hafde icke brugt anden Maade at
fiske paa end med sine Flyndernedder og Flöndere at prigge.
Til det 5te Spörsmaal veedste hand icke at svare.
Til 6te: Ja vist hafde de, det hafde hand seet Folck fra Lemb og de
omvundne Sogne at prigge Flönder i Fiorden jmellum Ringkiöbing
og Halbye, og icke hört sligt er bleven hannem eller nogen formeent.
7de Kiendte icke Lönborrgaards eller Schiern //1181// Aaemunde
saasom hand intet hafde været der.
8de Kunde des Aarsag intet svare derpaa.
9de Kunde icke heller give nogen Forklaring om, siden hand icke
var Stæderne bekiendt, mens det veedste hand icke vel uden
Grundene var een sterck huul Fiord.
10de Veedste icke at give nogen Forklaring om.
11te Svarede hand undertiiden vel hafde faaed en liden Ørret eller
Helt, mens aldrig Lax, og tvilede paa saadanne Garn kand holde
Lax.
12te veedste hand slet jntet af.
13de Svarede, at //1182// hand hafde fisket saa langt paa Grunden,
som hand kunde vaade, hvor langt det var udj Fiorden, veedste
hand icke.
14de Veedste hand slet jntet af.
16den Svarede, ja vidst hand hafde fisket Nat og Dag, og jngen formeente hannem det.
1

Under linjen: conf: 1156 og 1164.
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17de Veedste jntet deraf, mens efter hans Tökke siuntes hand det
var een Fiord, naar Vandet overgick det.
18de Veedste hand slet jntet af.
19de Blef tilspurt, om Vidnet nogensinde har seet eller veed, hvorledis de Garn har været jndrettet, som Hr Justitzraad Teilmann
Capitainlieutenant Tommerup og Peder //1183// Lillelund har
brugt i Fiorden at fiske med. Vidnet svarede det veedste hand slet
jntet af.
20de Af Seign:r Sterm tilspurt, om Vidnet icke har fisket for Stauning og Welling Lande efter hvad slags Fisk, hand kunde faae.
Svarede, hand hafde fisket der omentrendt og til Ringkiöbing efter
hvad slags Fisk hand kunde faae, men jngen Lax har hand faaed
nogensinde.
Contraparterne tilspurdte Vidnet, med de forhen deponerede
Spörsmaale, hvorpaa svarede til
1te Post, at hand veedste //1184// jntet der af.
2det har hört sige, at Ringkiöbing skulle ligge i Ulfborg og Hind
Herret.
3die har hört for en 4 Aar siden, at Wenner Aae skulle være Skilsmisse jmellum Ulfborg-Hind Herret og Bölling Herret, og at Ryeberg og Welling Kircke ligger norden Aaen er forhen beveedst.
4de Er Vidnet bekiendt, at Stauning Bechmunde ligger synden for
Wennergaard.
5te Veedste hand icke.
6te Hand har hört sige, at der var Laxefiskerje til Lundenis, mens
hvorfor det var, veedste hand icke.
7de Veedste hand //1185// jntet af.
8te Derpaa hafde hand vundet för, at hand intet har fisket der.
9de Svarede hand veedste icke, hvor tit hand hafde fisket i Fiorden
paa de forhen omvundne Stæder.
10 Svarede, Vidnet hafde seet de andre fiske der, saa fiskede hand
og, saasom jngen hafde formeent hannem det.
11te Vedkommer ikke dette Vidne.
12te, 13de, 14de, 15de Vedkommer og icke dette Vidne.
16de Svarede, han hafde hört kalde Fiorden Ringkiöbing Fiord, men
naar de kommer for Hinboetoft, Welling, Stauning, Halbye Lande,
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saa sagde de, det var //1186// for det og det Land. Stavning Fiord
hafde hand jntet hört, men vel Borch Fiord, hvormed hans Svar
paa det
17de Spörsmaal, som for er meldt.
18de Svarede, at hand icke veedste, hvad Rettighed de Sogner haver, hvis Grunde icke stöder for Grunden at fiske, hvad Rettighed
de hafde til at tage Tang, veedste hand icke.
19de Svarede, hand veedste intet der af.
20de Veedste og intet af.
21de Svarede, hand hafde ey været længere at fiske end ungefehr
for Halbye Lande, som forhen er besvaret.
22de Svarede //1187// hand hafde icke brugt anden Garn, end Need
til Flönder og Glibbe for Heeboltoft og Ringkiöbing, med Vaad
hafde hand draget i Ringkiöbing Aae vester for Byen, saa og her
for Byen.
23de Har hand forhen omvundet.
24de Svarede, hand var ubekiendt paa de Stæder.
25de Svarede, hand veedste jntet der af, hand hafde ey brugt nogen
Fiskereedskab til slig Arbeyde.
26de Det veedste hand jntet af, uden det hand forhen har omvundet.
//1188//
27de Svarede, hand hafde hverken hört det eller veed, hvad Fiskereedskab eller Fiskerje at sige.
28de Svarede, hand hafde aldrig været der, ydermeere for det
29de blef tilspurt, om hand hafde hört eller seet nogle Laxenedder
jndrettet af Ringkiöbing Byes Folck til at bruge for Stauning Land
eller jmellum Stauning, Lönborg og Hemmed Sognes Lande, förend Seign:r Lars Rindum her i Byen saadanne Garn med Sal: Peder Madsen Lilleund hafde ladet giöre eller sig til forhandle. Vidnet //1189// svarede, hand hafde svaret tilforn, at hand aldrig hafde
seet af dem, nemlig Laxegarn, og kiender dem icke.
30te Tilspurt, om hand icke har hört og veed, at Sal: Peder Madsen
Lillelund först og siden Seign:r Lars Rindum her i Ringkiöbing har
haft og brugt som een nye Paafund de ommelte Nedder til at fange
Lax udj, jnd under Stauning og Lönborg Lande, i Lundenis Amt,
hvoraf denne Process har reyst sig, saasom det med fleeres Tillöb
af Brug gandske kunde til intet giöre dend fra Cronen bortsoldte
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Regale af //1190// Laxefiskerje eller og höyskadelig samme forkræncke og præjudicere. Vidnet svarede, hand hafde ey hört de
hafde nogen Laxenedder eller som forhen vundet kiender dem.
31. Om hand da icke har hört som vel dend heele Egn er bekiendt,
og hver fornuftig Barn i Byen vel veed, at Seign:r Lars Rindum og
afgangne Peder Madsen Lillelund for saadan Brug er bleven tiltalt
og efter kongel: Befaling været her i Byen falden Commission over
forgangne Höst efter Michels Dag. Ved dette Spörsmaals Tilförelse
har Rætten og Stokkemændene //1191// vel hört, at Monsieur Sterm
jmod forrige Löfter sagde disse Ord til Vidnetz Efterretning, som
hand muelig skulle betienne sig af at svare, at hand hafde hört, der
var Process derom. Hvorleedes riimer hin nu de Klagemaal,
Mons:r Sterm forhen har ladet jndföre, som Forvalter Rasches
jndförte justerer, at alle Tiider skal de snakke noget for Vidnesbyrdene, som jntet giöres fornöden, thi Vidnet alleene bör svare self og
jngen af Parterne, hvadenten det er med eller jmod Spörsmaalene,
enten at //1192// sige noget for dem forvende deris Ord eller noget
at tilligge, mindre tage fra men lade blive ved Vidnetz egne Ord,
som der falder af hans egen Mund, hvorved mand befordrer Vidnernis afhörelse til Endskab. Og derom beder Forvalter Rasch
tienstlig at Rætten saadant ville handthæve. Rasch er alletiider erbödig for sin Persohn at tilstille, saa sandt hans Spörsmaale er bleven oplæst af Tingbogen eller og mundtligen i Tingbogen er bleven tilfört. Da Retten ville behage, som for er melt, self Vidnetz
Udsigende at lade tilföre Seig:r Sören Sterm paa Forvalter //1193//
Rasches jndförte, svarede at hans Ord paa Spörsmaalet var til Forvalteren og icke til Vidnet, at hand vilde tilstaae ham Sagen om
Fiskerjet var begyndt for at korte Sagen og befordre Tingsvidnetz
Endelighed, hvor om hand krævede Rætten og Stokkemændene til
Vidner. Til det öfrige, som upasseret men alleene skeet til Ophold
og Tiids Spilde, agtede hand ufornöden at svare. Forvalter Rasch
svarede, det maatte nu saa være Mons:r Sterms behagelige Forklaring og refererer sig til sit forrige //1194// om Vidnesbyrdernis Förelse uden Jmellumtalle, som sagt er, hvorved Tiiden merckeligen
kand vindes. Dernest svarede Vidnet paa Forvalterens Spörsmaal,
det kunde nock være hand hafde hört sige, at denne Process hafde
været reyst om Laxefiskerjet, men hand kunde icke erjndre det nu.
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32te Spörsmaal, om jcke de Needgarn, hand haver brugt til Flynder,
er af smaa Garn faste som Skræddertraad, af smaae Masker bunden. Svarede af smaae Hampegarn og smaae i Maskerne. Hvor//1195// efter Vidnet blef fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Oluf Christensen, Mads Jensen og Thomas Christensen, Velling
Og jgien fremstillet at vidne Oluf Christensen1 i Nörbye i Welling,
Mads Jensen2 ibidm og Thomas Christensen3 sammesteds. Derpaa
Olluf Christensen og Mads Jensen forklarede efter aflagde Æed, at
de var 40re Aar gammel hver, og Thomas Christensen under lige
aflagde Æed forklarede, hand var noget over 30ve Aar, og derefter
svarede paa
1te Spörsmaaal og vandt, at de, siden de var 12 eller 13 Aar //1196//
hafde de fisket i Fiorden.
2den Spörsmaal, svarede ja, at enhver hafde fisket i Fiorden fra
Hanning, Skiern, Deyberg og Lemb, hvor de har villet, og taget
hvis de har kundet faae. Vidnerne hafde og fisket fra Stauning og
Welling Lande hen jmod Lönborg Aae, de gaar til Foeds, naar
Vandene er saaleedes, ellers har de at fiske med een Horngiverwaad, og tages derudj hvis de kand faae, saa og Needgarn til Flönder og andre Fisk, hvad derudj vil komme, hafde og faaet i deris
Minde //1197// een Lax, og dend tog de udj deris Horngieverwaad,
og forklarede Mads Jensen og Thomas Christensen, at de og hafde
faaet maaskee en Ørret i deris Mindetiid, og yderligere forklarede,
at de hafde faaet Ørret i deris Neder. Hafde icke hört nogen hafde
ancket derpaa. Baad haver de og haft med sig til samme Fiskerje
undertiiden og Baaden ligger paa Wennergaard og er deris Hosbonds Hr Cancelljeraad og Amtzforvalter Hellevads, thj de har
jngen Baade self.
3die Spörs- //1198// maal. Svarede, de veedste icke om Lönborggaards eller Lundenis Eyere har ladet fiske eller icke, mens jngen
har formeent dem at fiske, icke heller har hört, at nogen har formeent deris Formænd det.
I margen: 4V.
I margen: 5V.
3 I margen: 6V.
1
2
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4de. Om de har vedst anden Maade, skulle de skiön have brugt dem
ved Fisken.
5te. Der kand nock sættes mange Garn i Fiorden, mens kunde icke
troe, at det kunde hindre Fiskenis Gang til Lönborggaard og Lundenis.
6te. Svaret, at Herning, Skiern, Lemb og Deyberg Sogner fiskede
der, og hafde jngen //1199// Eyendommen til Fiorden.
7de. Lönborg Aaemunde veedste de jntet af at sige, men Lönborg
Aae er de kommen over i Kiörestædet, og Stauning Beckmunde
kiendte de nock.
8de. Dersom der icke er enten Fladvande eller Storm, kunde dend
baade rides og kiöres over.
9de. Veedste de icke at svare til.
10de. Veedste de og jntet om.
11te. Den Nedder, som de fanger Flönder udj, kan de icke fange Lax
udj, men som tilforn er vundet nock faaet een Ørret derudi.
12te Veedste de jntet af.
13de //1200// Svarede, de fiskede saa langt de kunde vaade, fiskede
og paa Dybet saa langt de kand vaade, under Tiiden til deris Armhuller.
14de Til Ryeberg hafde fisket med Neder og Horngievervaad ud fra
Grundene ud paa Dybet, og har seet Peder Heyle og saa mange
hand har fæst med sig i Baaden 2 à 3 Persohner, og de har seet dem
fiske der i fior, og siden de kand mindes mange Gange saaleedes
fisket fra Ryeberg, og var dem ubekiendt Schrumsagger og Grubbesholms Gaarders Fiskerje.
16de Jntet veed de andet, thj de hafde fisket aabenbahre.
17de Naar Vandet stod over Grundene, holdt de det for en Fiord,
dog svarede Oluf //1201// Christensen, kom det til en Trette, ville
hand holde sig til den Grund, som Vandet var gaaen over.
18de Veedste Vidnerne jntet af.
19de Deris Horngievervaad og Needgarn har de forhen omvundet,
men hvad andre Garn de har haft paa Ryeberg, veedste de intet af,
jcke heller hvad Fiskereedskab Hr Justitzraad Teilmann og Hr Capitainlietenant Tommerup har brugt.
20de Tilspurt, om de icke fiskede for Stauning og Welling Lande
efter hvad slags Fisk, de kunde faae, og sejlet derom med deris
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Baad. Svarede, de har fisket efter hvad slags Fisk, de har kundet
faae, og sejlet //1202// derom med deris Baad, saavel som gaaet.
21de Endnu tilspurt, om icke i det samme Garn, som fiskes Ørreter
udj, kand og fanges Lax, i Fald de forefaldt. Svarede joe, saa fremt
de var til reede at tage Laxen, naar hand kom, ellers gaaer hand
bort med Garnet.
Contraparterne förend deres Spörsmaale, som er jndfört, bliver
disse Mænd til Besvarelse foreholt, blef tilspurt om deris Werneting er icke Bölling Herret i Lundenis Amt, og om de alle 3 er
Tiennere til Wennergaard, hvortil disse 3 svarede Ja, og forklarede
Wenner Aae skillede //1203// Herrederne ad, og som disse 3 Mænd
siunes noget villig synderlig i deris ord og Tale mellum hinanden,
naar de skal besvare Spörsmaalene, og i hvad dend eene icke kand,
det kand den anden udstöde, sær eftertænksom, som dog icke alt
kand erjndres eller blive jndfört, saa begieres, siden de har leveret
dem er i Rætten, at eenhver for sig self ved Nafn maae svare paa
de forjndörte Contraparternis Spörsmaale, eller hvis videre formodiges at adspörges.
Seign:r Sören Sterm herjmod svarede, at Loven tillader //1204// et
Vidne maae möde til hvad Rett, dend vil sit Vidne at afligge,
endskiönt det icke kand være sit Werneting, og derfor icke for villig kand eller bör beskyldes. Hvad angaaer Forvalter Rasches
Paastand om disse Vidners Separation nu efter saa lang Tiid uden
Dispute samlet har standen under Examen, deris Vidne overalt,
undtagen ved et eniste Spörsmaal er bleven overensstemmende,
saa at deraf kand sees og sluttes, at dend eene det samme er bekiendt, som dend anden. Altsaa paastoed og formodede Seign:r
Sterm lige saavel som Vidnerne, at de og samlede til Enden vorder
//1205// afhört, for dermed at vinde Tiden saavel Parternes som
Vidnernes til Tingsvidnetz Befordring og Endelighed. Contraparterne svarede, at Erfaring haver givet dem Aarsag at begiere disse
Vidner saaleedis een efter anden at besvare Spörsmaalene, thj de
icke uden Spöirsmaal hidjndtil har self kundet aflagt nogen Vidne
og icke vel stemmes 3de Persohners Udtale eller Talemaade eller ret
Forklaring over et, og skulle de, siden Klocken nu fast er 6 paa Lö-
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verdag Eftermiddag, ej nu af Retten antages //1206// til videre
Examination, og Rætten paa Mandag efter Citantens Forlangende
bliver tilstaaet at giöre atter Vidnesbyrd, da formeenis og
paastaaes, at de bliver tilholden samme Tiid sig her for Rætten at
jndfinde, heldst de dog er bleven jnddraget jmellum Deels af de
jndstefnte Persohners Vidne har af Byen j vis Forhaabning det af
Rætten bliver bjefaldet, saasom det er billigt efter Loven, og forjnden disse af Rætten saaleedes bliver Expideret, formeldes ey andre
Vidner antages, Seign:r Sören Sterm refererede sig til sin forrige
Paastand om disse Vidners Separation og erklærede, at //1207// siden alle Vidnerne til dette Ting ere jndkaldede, saa kunde hand og
icke frafalde joe at vedblive og examinere saa mange, der sig efter
Stefnemaalet vil jndfinde, efterdj om de sig nu præsenterer og icke
vorder afhört, sees icke de anden Gang med Billighed kand tiltvinges, saaleedes her ved Rætten, som nu i forlöbber tvende Dage
skeed er, deres Tiid nötteslös at spilde vilde, derfore fornöden ligesom og paastaaes, at Retten förstkommende Mandag i lovlig Tiid
atter bliver sat og dermed continueret, jndtil de comparerede Vidner saaleedes, som meldt, er vorder afhört. Det //1208// öfrige, som
betreffer de her under Examen staaende tvende Vidners foreliggelse til förstkommende Mandag, lod Sterm beroe paa Dommerens
egen lovforsvarlig gotfindende. Contraparterne svarede, at de allerunderdanigst dermed var fornöyet, naar de med blef handlet
efter Loven. Byefogden var beföyet, siden det var Helligaften, og
de trende Bönder begierede i Aften at maatte hiemkomme, at lade
beroe med samme Vidners Examination til paa Mandag förstkommende, da de haver at möde og svare Contraparterne til sine
Spörsmaale efter Loven, hvilcket Parterne vel og lader sig være
efter- //1209// retlig, og de 8te Stokkemænd til samme Tiid ligeleedes at möde.
Mandagen dend 4de Septemb:r blef de 3de sidste Vidner af Welling
Sogn af Rætten paaraabt, om de var tilstæde efter paaliggelse af
Rætten, at svare til hvis Spörsmaale, Parterne videre til dennem
kunde have, men sig ey efter Paaraabelse hafde jndfunden. Hr
Forvalter Rasch og Hans Lund jmod samme udeblefne Persohner
reserverede sig alle lovlige og rætmæssige Prætentioners Jndsi-
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gelse ved Sagens Endelighed. Seig:nr Sterm jcke mindre end
Contraparterne //1210// hafde önsket sig bemelte Vidners Nærværelse, da hand een Deel fleere Spörsmaale til dennem hafde haft,
som deris Svar kunde været fornödne paa. Jmidlertiid som de
ventelig endnu jnden Rettens Endelighed kand fremkomme, saa
for icke at opholde Rætten og Tiden, fremstillede hand endnu et
Vidne, Christen Jepsen Skrædder,1 her af Byen, som efter aflagde
Æed vandt paa Seign:r Sterms Spörsmaale saaleedes.
Afhøring af Christen Jepsen Skrædder, Ringkøbing
Til 1te Spörsmaale svarede, hand hafde været Fiskerjet bekiendt i 10
Aar.
2den Spörsmaal svarede, at hannem var vitterlig, at eenhver i
samme Tiid, som har haft //1211// Fiskegarn og Lyst til at fiske eller
lade fiske i Fiorden, hvor de vildet og lysted, saa vel öster som vester og fisket for Holmsland Klitteland, Vellingland, synden og
vesten Stafning Land og for Ringkiöbings Land, da har fisket med
Russer, Vaad og Nedder, for hvad slags Fisk, der har villet falde,
har jngen Lax faaet, mens Ørreter, Helt, Flönder, Jshorcher og anden Slags uden Paaancke af nogen, hafde fisket sydost og sönden
Stavning Kiercke.
3die Spörsmaal svarede, veedste icke enten Lönborggaard eller
Lundenis Eyere har ladet fiske //1212// j samme Fiord eller ey,
hafde icke hört de hafde formeent andre der at fiske.
4de Spörsmaal svarede ja, hafde hand kundet opfinde anden Maade
til at fiske paa, hafde hand brugt det.
5te Spörsmaal svarede, j Storm og Höyveyr gaaer Fiskene ovenover,
men i lave Vande meente hand det ej kunde giöre Hinder eller
Spliid deri.
6te svarede, Holmboer og Wellingboer löber ud og seigler Flöndere
og setter Nedder i Fiorden, men de andre löber nogle fra et Sogn
og nogle fra et andet og peigler Flönder saavel for Stauning, og
Velling Lande. Wellingboerne //1213// har skiendt paa Holmboerne, fordj de fiskede der, men icke hört efter Tilspörgelse, de
hafde faaet dem, der ved derfra.
1

I margen: 7V.
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7de De kalder dend Lönborg Aaemunde, men vel har de en anden
Nafn dertil, som hand icke kand erjndre eller veedste at næfne,
icke heller seylet saa langt om synder paa.
8de Svarede, veedste jngen Forklaring at giöre.
9de Veedste icke, at der var nogen Strömgang i den huule Fiord
uden ved Ebbe og Floed.
10de Veedste icke.
11te Svarede, det kunde vel være sig, at een Torsk //1214// eller anden stoer Fisk kunde jndvickle sig i Garnet og fanges, som og er
skeed. Hafde og seet stoere Ørreter, som maadelige Lax hafde bleven fanget.
12te Veedste jntet deraf.
13de For Staufning og Welling Land fisker de ud til siden af Dybet,
og seyler derhen herfra Byen, naar der ere grunde Vande, men er
vel dend Gang i höye Vande, de drager og derhen og sætter da saa
meget höyere op mod Landet.
14de Veedste jntet af.
16de Fiskerjet i Fiorden var skeet aabenbare ved Nat og Dag for alle
Folck.
17de Naar Eyendommene ere fortærede af //1215// Fiorden, eragtes
det af Vidnet at være Fiord, da hand siunes det kand icke andet
være.
18de Veedste jntet deraf.
19de Forhen besvaret.
Paa Contraparternis Spörsmaale svarede hand:
Paa 1te Spörsmaal ja.
Paa det 2det ligesaa.
3de Ligesaa, at Ryeberg ligger i Hind Herret og een Deel af Welling
Sogn ligger synder for Wenner Aae j Bölling Herret, Lundenis
Amt.
4de Svarede, hand var Stauning Beckmunde synden for Wennergaard bekiendt.
5te Vedste icke, om Staunings Grunde der ved tog sin Begyndelse
eller ej. //1216//
6te Vidnet hafde hört det kalde Hemmed, Borck, Stauning Fiord.
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7de Veedste der jntet af, uden hand har hört snakke derom, der
skulle være een Laxefiskerje til Lundenes Slot, og veedste jntet, om
det hafde været almindeligt, men dog veedste hand, det hafde icke
været.
8de Spörsmaal, svarede ney, hand hafde icke giort det, og jngen Laxegarn brugt.
Contraparternes for at korte deris forrige Spörsmaale giorde det 9de
Spörsmaal saaleedes, om Vidnet icke veed, at denne Process har
reyst sig, formedelst afgangne //1217// Peder Madsen Lillelund paa
Ryeberg först 1728 og siden med Seign:r Lars Rindum her i Byen
neste Aar efter 1729 og derefter Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann og Hr Capitainlieutenant Tommerup til Schrumsagger og
Grubbesholm med Baade og Folck samt Fiskereedskab begyndte
med Laxefiskerje til Forkrænkelse og Skade for dend ældgamle
Laxefiskerje efter kongel: Skiöder og Adkomster. Vidnet svarede,
hand hafde nock hört Folck snakke derom, men veedste jngen ett
Reede derpaa.
10de Spörsmaal, hvor Ruuserne sættes her for Byen og hvor Vaaddrett bruges. Vid- //1218// net svarede, de sætter dem östen og vesten for Reeden, som Skibbene ligger. Vaadene bruges vesten for
Ringkiöbing i dend synder Aaemunde, hvor Staggern er sat til
Overkiörselens Anviisning.
11te Om det andet Ned, som Vidnet har brugt eller andre, har været
anderleedis jndrettet end til at fiske Flönder med, og kaldes Flöndernedder af fiin Traae, Garn og smaae Masker. Vidnet svarede,
hand har brugt Flönder- og Heltnedder og vel saa stercke Garn, at de
kunde holde een Torsk og Lax, om hand fick sin Hale i Garnet jndvicklet.
Sydvest fra Stauning Land, saakaldet Kildehalsen //1219// j Dybsiden,
der haver hand faaet Flönder, Helt og vel een Ørret saa vel som een temmelig Lax, har og draget her Nedder i Ringkiöbing Aae een Ørret
saa stoer som een Lax.
12te tilspurt, hvor mange Persohner Vidnet kand nefne, der har fisket fleere end hand i Kielderhalsen. Svarede: Jacob Glarmester,
som er död, vedste hand at have fisket der for 7 à 8 Aar siden.
13de Om hand har hört sige af Schiern Aaedyb, som gaaer jndtil
Nyemindsgab. Vidnet svarede, hand har seylet derover og hört
sige deraf, men hvor langt dend strekkede sig, //1220// veedste
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hand icke. Contraparterne reserverede jmod dette Vidne og alle
andre, som enten er eller bliver afhört alle eris lovligt Protestationer i sin Tiid, og Jndsigelse paa tilbörlige Stæder og Tider, hvormed Vidnet blev fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Jørgen Nielsen, Ringkøbing
Og jgien fremstillet til at vidne Jörgen Nielsen1 her i Byen, som efter aflagde Æed vandt paa Citanternis Spörsmaale saaleedes:
1te At hand nu var 68 Aar gammel, og siden hand var 14, 15 à 16
Aar gammel har hand fisket i Fiorden.
2det Spörsmaal svarede, hafde fisket i Fioren, hvor hand hafde vildet, men aldrig hört nogen forbuden det. //1221// Havde fisket her
for Ringkiöbings Lande forbj Herboltoft, Welling Kiercke, forbj
Wennergaad, Stavning Beckmunde, Halbye i Stavning Aaelrede,
som ligger uden for Stavning Sand, og saa synden til Christen
Skyttes Hulle og er sydostfra Stauning Kiercke. Ungefehr 20 Aar
siden hafde Zidsel Kittz 2de Sönner, Jeremias og Jssach, en Russe
for Borchover, og derudj fiskede adskillige Slags Fisk, Flynder,
Helt, Sild, Aael og Ørreter og Seelhunde, og efter saa lang Tiids
Forlöb ej kunde erjndre eller veedste til visse, om de har faaed een
Lax eller icke, mens ellers kand skee de fick dend nock. For Stauning //1222// Land er fisket med Flöndergarn og Nedfisken og udj
samme Nedder faaet Helt, Ørreter, Flönder smaae og stoere ligesom Garnet var sterck til, det kunde holde. Hafde aldrig hört, nogen hafde ancket derpaa, hvor de hafde fisket.
3die Veedste jcke om enten Lönborggaards eller Lundenis Eyere
hafde ladet fiske udj Fiorden, der hafde formeent andre at fiske
der.
4de Svarede, hafde hand veedst anden Maade til at fiske paa, hafde
hand brugt det, og ville taget alle slags Fisk, om hand kunde have
faaet dem, Østers undtagen, og hafde giort som S:te Peder og udkast sit Garn, og taget hvad Gud ville givet.
5te Svarede, om Fiorden //1223// var bespendt med Jernlencker
kunde de icke formeenis dend Deel dem af Gud var beskieret, og
1

I margen: 8V.
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Gud vilde unde dem, og icke kand lade sig giöre at bespendes med
Garn efter hans Tökke.
6te Var Vidnet beviidst, at saavel Lemb, Deyberg, Hanning, Hee og
Skierns Sogners samt Holmslands Beboere reyser om for Welling
og Staufning Lande at fiske, og særdeelis sætter Holmslands Beboere deris Garn i Dybet i dend huule Fiord uden for Grundenne,
naar de icke formedelst andre kand faae det jndenfor, og skeede
Fortræd der ved, naar Holmboerne jndfaldt paa det Stæd, som de
ville sætte, som Vidnet maatte sætte anden Stæd, //1224// hvor icke
kunde være saa beqvem, og kunde da af Grud og andre Garn blive
sammenvicklet, men icke hafde hört, der hafde været paaancket af
nogen enten Holmboerne eller andre, hafde fisket der.
7de Svarede, hand har hört for Holmbeck, veed icke hvad Aaen
kaldes, somme kalder dend Schiern Aae og somme Lönborg Aae,
og har hört Holmbeck kaldet Liden Aae tilforn.
J Kiörestæderne er hand kommen over Aaen, men veedste icke af
Aaemunden at sige, som er Vidnetz Svar paa det 8de Spörsmaal.
9de Spörsmaal svarede, veedste at jmellum Skiern og Hemmed Dyb
paa vest- //1225// siden og Aaen paa öster Side er dend Stoere Hull
Fiord, hvorudj hand veedste icke anden Strömgang end ved Ebbe
og Floed.
10de Veedste icke af nogen Skiæll i Fiorden jmellum Riberhuus,
Lundenis og Böfling Ampter.
13de Hafde fisket ud for Stafning og Welling Land, saa vitt de
kunde vaade med Glibber og Nedder, baade der og langs om i
Balgen, og i Schiern Aaedyb, samt ved Haurvig Land og
14de Veedste, at ved Ryeberg hafde de haft Russer for Velling
Lande og her i Byen, men af Schrumsagger og Grubbesholm
Fiskerje veedste hand intet af at sige.
16de //1226// Fiskede aabenbahre for alle og eenhver i Fiorden, som
det ville eller kunde see.
17de Saa var det borte og blef af Vidnet anseet for at være i Fiorden.
18de Veedste icke.
19de Veedste og icke heller.
For det 22de blef Vidnet tilspurt, om icke afgangne Zidsel Klitt boede her i Ringkiöbing. Vidnet svarede jo, og til Slutning paa Seign:r
Sterms Spörsmaalle svarede, at hand hafde med været her for Byen

• 352 •

og fisket Lax i Russerne ved Skibsredden, hvor Skibbene ligger for
Ancker for Byen, som hand icke veedste Tall paa.
Endnu for det 23de tilspurdte Sören //1227// Sterm Vidnet, om hand
icke og hafde fisket Lax i Ringkiöbing Aae jmellum Rinkiöbing og
Holmsland, som kaldes Hornaae. Svarede nej, hand hafde icke fisket der.
Contraparterne tilspurdte Vidnet og svarede til
1te Spörsmaal, at Ringkiöbing laae i Böfling Amt saa vitt hand var
vitterlig.
2det og 3die veedste jntet af.
4de Stauning Beckmunde var ham bekiendt, men veedste icke om
dend giör Skiæll jmellem Stauning og Welling Sogn.
Paa 6te Spörsmaal svarede, hand hafde hört alle sine Dage, at de
hafde Laxefiskerje til Lundenis, og veedste icke //1228// eller hafde
hört, at de hafde nogen Laxefiskerje til Schrumsagger og Grubbesholm eller Ryberggaarder, og forklarede, at Fiorden var et samlet
Vand fra Gabben og dend heele Fiord jndtil Ringkiöbing, Fiorden
gick langt for Landene for Synder Borck, Nör Borck, Hemmed,
Lönborg, Stauning, Welling og jndtil Ringkiöbing. Endelig tilspurt,
om Vidnet jmod tör sige, at hand eller andre jmod kongel: Skiöde
og Adkomster har Rettighed til at foröve og bruge nogen Laxefiskerje i Lundenis Amt, som kunde höyst beskadige //1229// eller
til jntet giöre det gamle Laxefiskerje, som Kongerne forhen haver
tilhört, og jgien allernaadigst for nöyagtig Betaling haver afhændet,
saasom hvad Vidnet forhen haver udsagt og ladet jndföre, at om
hand paa anden Maade som een nye Paafund kunde opsnappe nogen Slags Fisk i Fiorden eller i Strömmen af Nyemundtzgab, vilde
hand baade have giort og giöre det. Vidnet svarede, hand hafde
faaet mange Lax her i Fiorden for Ringkiöbing, som forhen omvundet er, nemlig ved Redden, hvor //1230// Skibbene ligger, og
Laxegarn hafde hand icke brugt, men har de Garn, som hand tager
hvad Fisk hand kunde faae og forekomme. Vidnet blef tilspurt, om
hand ick har hört, at denne Process er opreist og opkommen siden
afgangne Peder Madsen Lillelund, Seign:r Lars Rindum, Herr
Justitzraad og Amtmand Teilmann og Capitainlieutenant Tommerup anstillede og anfangede med Baade, Folck og Garn et nyt Laxe-
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fiskerje. Forvalter Rasch beklagede sig meget höyligen, at jhvorleedes mand end giör af Tale for Rætten, om ey at //1231// snakke
jmellum eller efter enden dend eene Part har giort eller giör sine
Spörsmaal til Vidnerne, hvorefter de i nogen Maade kunde betiene
sig i deres Svar, bliver det dog icke af Monsieur Sterm holdet, og
veed derfor icke heller, om Forvalter Rasch eller Hans Lund skulle
have noget got af og blive ved og anhöre Persohnernis Udsiggende, som hand har samlet her i Byen af de allerringeste Folck,
Baadförere og deslige, som icke nu af dem saa lige er bekiendt,
hvad de er eller kand regnis for, er og een //1232// Ting, som Persohnerne fast formeenendes, som dennem noget self angaaende
extravagerer een bortsoldt kongel: Regale i Lundenis Amt, om det
var mueligt til Øddeliggelse eller allerstörste Jndpass og Skade, og
sluttelig bad Rætten om lovlig Assistence.
Seign:r Sören Sterm herjmod svarede, at det heele Tingsvinde saavel som dette Hr Forvalter Rasches tilfördte overbevidner hannem
self, at hand alleene er den, som forvolder Tingsvidnetz Viitlöftighed, Vidnerne at faae afhört, dette Vidne, saa- //1233// velsom forrige, staaer og har standen under hans Examen for at svare paa
hans Spörsmaale uden nogen Mellumtale af Sterm, hvilcket skiel:
og gierne önskedes hos Forvalteren. De Vidner, som her fremföres
ere ærlige, bekiendte boesatte æedsvorne Borgere her i Byen som
bruger og har brugt Fiskerjet og der om veed at vidne. Hr Forvalter Rasch og Hans Lund forblef ved deris forrige og naare eenhver
som er nærværende betracker sig Rætt og icke vil lade forföre enten saa eller saa, da ved de vel, at //1234// Sagen er reyst, fordj afgange Peder Madsen Lillelund, som hafde været Forpagter paa
Lundenis og haft Laxefiskerjet under Forpagtningen, tillige med de
for bemelte Interessenter, dog Seign:r Lars Rindum er der fra libereret, i Lundenis Amt paa Fortoggets Vande, hvor Laxene skal
jgiennem jnden Stauning og Lönborg Sognes faste Lande, ville anrette og forsvare et nyt Laxefiskerje dend gamle til Afbreck, under
den List og Fund haft af Flöndernedder, hvormed jngen Lax kand
fanges, som forhen i disse Dage af jndkomne Persohner //1235// er
afvundet, og det som er meere underligt, at fordj een og anden
kunde siges at de med Flöndernedder hafde gaaet der eller der,
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som Ejerne af Laxefiskerjet var berettigede ej kunde være beviidste, förend nu, da Lundenis og Lönborggaards egentlige
Contraparter saa sterck siges at forkræncke aldeelis Laxefiskerjet,
og giöre dend almindelig, som aldrig har været eller ved Sagens
Uddrag formodes af Rætten at blive tilstaaet. Hvornest Vidnet svarede paa Forvalterens Spörsmaal, det allerförste hörte hand det
sige i Klapmölle og //1236// til Christen Smeds her i Byen i Smedien.
Seign:r Sterm til Slutning tilspurdte Vidnet for det 24de, om icke de
omvundne Needgarn er saa stoere i Maskerne at Lax og kand fanges der udj ved deris Hoveder. Vidnet svarede, de kunde ey gaae
der udj med deris Hoveder, men er hand frj, kand hand derudj
jndvikles og fanges ved Tænder, Laber og Finder, som er en Hændelse, og Vidnet veed en Mand af Holmsland, at hand saaleedes
fick en Lax og en Sieldhund, alt ved een Hændelse, har og vel hört,
at Povel i Tarm har kiöbt en Lax af en Mand i Velling, //1237//
hvorleedes hand dend har fisket veed hand icke. Hvorefter Vidnet
blef fra Retten demitteret.
Afhøring af Andreas Klit, Ringkøbing
Og igien fremstillet at vidne Andreas Klitt,1 Borger her i Byen, som
efter aflagde Æed vandt paa Citanternis Spörsmaale saaleedes:
1: At i Vidnetz Mindetiid ungefehr 30 Aar har hand kiendt Flönder- og Aalfiskerjet her j Fiorden.
2de Spörsmaal svarede, hand hafde icke været lengere end jmellem
Velling Kircke og Vennergaard med sit Fiskerje, har aldrig fisket
for Stauning Land, hafde icke brugt andet til sit Fiskerje end Flöndernedder, hafde //1238// og faaet Ørret og Heldt derudj men
jngen Lax.
4de Veedste jngen anden Maade at fiske paa.
6te Hafde seet at Lemb, Holmsland og Stauning Sognes Beboere
hafde været paa samme Stæder at pricke Flönder og været der
med deris Fiskergarn af Holmsland.
1
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7de Hafde hört sige, at de aldt Lönborg Aae, dersom Kiörestæd var
over, og var aldrig kommen derover uden een Gang for ungefehr
40 Aar siden.
9de Svarede, om Dybene var Vidnet ej bekiendt, mens veedste at
der var dybe Vande fra Redden af her fra Byen om ad Stauning
Sande og til Borck. Veedste jntet af Ström- //1239// gangen at sige,
men af Nyemindsgab falder Srömmen jnd og ud, ved Ebbe og
Floed, og gaaer over ald Fiorden.
10de Veedste jngen Skiæll i Fiorden jmellum Amterne.
25de Spörsmaal, om Vidnet nogensinde har hört sige, at nogen
Lodseyer har tilholden sig Eendeelsfiskerje i Fiorden for deris
Grunde og formeent andre der at fiske. Svarede, hafde jngen forbuden ham det, icke heller hafde hört det forbuden andre.
Af Contraparterne blef tilspurdt, //1240// om hand icke har hört, at
det stedse har været og er Laxefiskerje til Lönborg og Lundenisgaarder. Vidnet svarede, hand hafde vel hört sige, at de hafde fisket Lax i Lönborg Aae, men hafde ey seet det.
2det Tilspurdt om hand har hört af nogen Laxefiskerje til Schrumsagger, Grubbesholm og Ryeberg. Svarede Ney, hvormed hand
blef saa fra Retten demitteret.
Afhøring af Poul Rasmussen Skytte, Ringkøbing
Hvorefter jgien fremstoed at vidne Poul Rasmussen Skötte,1 Borgere her i Byen, og vandt //1241// efter aflagde Æed paa Citanternis
Spörsmaale saaleedes, til
1te Spörsmaal svarede, at for 30 Aar siden blef hand först Fiskerjet
bekiendt, og i siste 15 à 16 Aar har hand ej brugt Fiskerjet.
2det Var Vidnet beveedst, at eenhver hafde Fisket i Fiorden, hvor de
vilde. Saa vit Vidnet for sig self er vitterligt, hafde fisket mange
Gange for Stauning og Velling Lande, hafde og fisket östen for
Tepperne saavel og synden for samme //1242// Tepper liggendes
ungefehr midt i Fiorden, hafde og fisket ved Nyemindsgab med
afgangne Peder Sörensen her af Byen og hafde med stoere Hounedder og icke med Flöndernedder. Ved Gabet satte de een Nat og
1
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fick jntet, men ved Tepperne fick de een anden nat tvende Ørreter,
og det var alt det hand fick der, og ellers tiendte ham i 2 Aar og
rögtede hans Russer, som var her for Byen paa Redden ved Skibbene, og jmidlertiid fick Vidnet 2 Lax, aldrig hafde nogen //1243//
formeent hannem at fiske i Ringkiöbings Fiord, hafde fisket sydsydost for Stauning Kircke efter Flönder og prickede, men jngen
Garn eller Ned brugt paa de Stæder, icke heller hafde nogen forbuden hannem at fiske med Horngievervaad og prigge Flynder for
Halby og Østerbye i Stauning, hafde og fisket med Flöndernedder
for Halbye i Stauning, mens fick jngen Laxfisk i deris Vaadder,
mens hand tiendte paa Ryeberg, men i samme Tiid brugte sal:
Amtmand Kaas Russer og Vaad her for //1244// Byen.
3die Veedste icke om Lundenis eller Lönborggaards Eyere hafde ladet fiske i Fiorden, jcke heller at de hafde formeent andre at fiske
der.
4de Det hafde icke været hans Efne at bekoste andre slags Garn end
til Flönder, og sagde ney, det hafde hand icke lyst til, for hand
kunde icke efne at faae Baade eller anden Reedskab.
5te Svarede, veedste hand jntet at, og hafde icke æret saa vit om.
6te Lemb, Deyberg, Hemming og Skiern Sogns Beboere veed Vidnet löber ud og prigger Flönder Hee sogns og Holmslands Beboere
kommer der med deris Nedder //1245// for Stauning og Velling
Lande, hafde icke hört nogen hafde formeent dem det.
7de Kaldes Lönborg Aae, som de overkiörer i Kiörestædet.
8de Hafde ofte redden og kiört deri.
10de Veed icke nogen Skiæll i Fiorden jmellum Ampterne.
16de Fiskerjet öves Nat og Dag.
25de Hafde icke hört nogen hafde forbuden at fiske for andres
Lande i Fiorden.
Til Slutning svarede Vidnet paa Sr Sterms Spörsmaal, at i dend
Tiid, Vidnet tiente sal: Amtmand Kaas, som var for 38 à 39 Aar siden, tiendte han i 3 Aar for Skötte og Fisker, og da boede sal:
Amtmanden paa Ryeberg. Con- //1246// traparterne tilspurdte
Vidnet, om der er icke stoer Forskiæll jmellum Hounedder og
Flöndernedder, og Hounedder af Större Garn og Bunden i Masker
end som Flönderneedgarn og deris Masker. Svarede Hounedder
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ere större og sterkere, og hafde aldrig brugt Hounedder uden de
toe Gange med sal: Peder Sörensen.
Og for det andet, om det icke var dend Mand, som Ord gick fra,
nafnlig Peder Sörensen, som skal have sögt om Tilladelse at fiske
Sielhunde i Nyemindsgab. Svarede, hand veedste det icke, men fiskede over ald Fiorden, //1247// hvor hand vilde, med Nedder og
Sielhundegarn og jngen forböd ham det, mens veedste icke at giöre
nogen Forklaring derom, uden 2 Aar som hand var i hans Tienniste.
3die Om Vidnet icke er beveedst, at der er i Lundenis Amt en gammel Laxefiskerje, som har hört Lundenis Slot til. Hand hafde vel
hört de hafde Laxefiskerje til Lundenis og Lönborggaard.
4de Om hand hafde hört eller veed, at til Ryeberggaard, Grubbesholm eller Schrumsagger nogensinde har været eller haft nogen
Laxefiskerje. Vidnet svarede, det veedste //1248// hand jntet af at
sige.
5te Om jmidlertiid hand tiendte sal: Hr Amtmand Kaas paa Ryeberg brugte eller hafde nogen Laxefiskerje, og da at forklare paa
hvad Stæd og i hvad Ström. Svarede ney, jmens hand tiendte der,
brugte de jngen Laxefiskerje.
6te Tilspurdt Vidnet, om hand icke veed, at Schiern Aaedyb gaaer
jnd ad Ballen ved Nyemindsgab, saasom hand hafde vaaren der
med Sal: Peder Sörensen. Svarede, hand kunde icke sige, hvor Skiern
Aaedyb gick ud, saasom dend gick //1249// j saa mange Strömmer, men
hvor mange veedste hand icke.
7de Om hand icke har hört at sal: Peder Madsen Lillelund siden
hand fick Ryeberg, Seign:r Lars Rindum her i Ringkiöbing, som
paa hans Erklæring fra Sagen er libereret, Hr Justitzraad og Amtmand Teilman samt Capitainlieutenant Tommerup til Grubbesholm har været Aarsag til, denne Process er begyndt, formedelst
de virkelig begyndt at anfange og oprette med Laxegarn, Baade og
Folck et nye Laxefiskerje for dem, dend gamle til allerstörste Skade
//1250// og Afgang. Vidnet svarede, hand veedste intet deraf at
sige, hafde vel hört Processen var opkommen, men hvorom dend
var reyst, veedste hand icke.
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Seign:r Sören Sterm endnu tilspurte Vidnet, om icke de Needgarn,
hand forhen omvundet haver, sal: Peder Sörensen i dend Tiid,
Vidnet tiendte hannem, brugte, for at fange Lax med dem vare
jndrettede. Svarede, det veedste hand icke, men toeg i dem, hvad
hand kunde faae.
2det Om der icke blef fisket med samme Nedder jmellem //1251//
Hemmet, Lönborg og Stauning Lande, saavelsom andre Stæder i
Fiorden. Svarede, hand satte dem i Fiorden, hvor hand vilde, midt
i den dybe og dumme Fiord, og kom jngen til Trengeri.
3die Om Vidnet ved noget af Schrumsagger og Grubbesholms Fiskerje i Fiorden. Svarede, det var hannem icke bekiendt.
4de Om icke samme Gaarders Beboere kunde have fisket Lax, hannem uvitterligt, hvortil hand svarede jo, ey heller hört det sige, ey
heller veed, om har nogen //1252// Rettighed der til. Hvorefter
dette Vidne blef fra Rætten demitteret.
Afhøring af Niels Sørensen Kurvemand, Ringkøbing
Og jgien fremstillet til at vidne Niels Sörensen Korvemand,1 Borger
og Jndvaaner her i Byen, som efter aflagde Æed vandt paa Seign:r
Sterms Spörsmaale saaleedes. Jmidlertiid som Parterne fornam af
dette Vidnes Svar, at hand alleene kand bære Vidne om Fiskerjet
paa 6 à 8 Aars Tiid, saa eragtedes ufornöden Tiden med hans
Vidne at opholde.
Afhøring af Niels Fousing, Ringkøbing
Og jgien fremstillet dend eene af Stockemændene Niels Fousing,2 i
hvis Stæd //1253// bemelte Niels Korvemand som Stockemand saa
lenge blef jndsat, hvorefter fornefnte Niels Fousing ved aflagde
Æed vandt paa Citanternis Spörsmaale saaleedes:
1: Svarede, at hand hafde kiendt Fiskerjet her i Fiorden i 12 Aar.
2det Hafde icke hört nogen forbyde at fiske i Fiorden, hvor de har
villet. Vidnet hafde icke fisket længere end ud for Velling Kircke
med sine Nedder. Citanterne erklærede, at siden Vidnet icke hafde
1
2

I margen: 11V.
I margen: 12V.
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fisket længere //1254// j Fiorden til öster og synder end omvundet
er, blef hand af begge Parter fra Rætten demitteret.
Afhøring af Mads Eskesen, Ringkøbing
Og jgien fremstillet Mads Eskesen1 at vidne, Borger og Jndvaaner
her i Byen, som efter aflagde Æed vandt paa Citanternis Spörsmaale saaleedes:
1: Svarede hand hafde kiendt Fiskerjet her i Ringkiöbing Fiord med
Flynderfisken og Sildfisken i Ruusser og Nedder ungefehr 40 Aar
af og til.
2det Ja, samme Tiid at de her i Byen har fisket i Fiorden, hvor de har
villet. Vidnet hafde fisket Flönder for Velling og Stauning Lande
med Needgarn //1255// og udj samme Garn somme Tiider faaet
Helt og Ørreter, hafr fisket for Halbye i Stauning og icke længere,
somme Tiider meere til synder og somme Tiider til Nör, hvor de
vilde, og skeede samme Fiskerje uden nogen Mands Paaancke.
4de Det kunde vel være mueligt, om Vidnet hafde veedst anden
Maade at fiske paa, hand det da og hafde brugt, fiskede og der undentiiden med Glibbe efter Aael, hafde og fisket ved Balgen om
ved //1256// Klitteland med Nedder og Glibbe.
5te Svarede ney, hand troede icke det kunde lade sig giöre, saasom
det er for viit og brett.
6te Svarede, der kommer een heel deel Mennisker derom og prigger Flönder, og der kommer mangfoldig fra Holmsland med Baade
og Garn, fisker for Stauning og Velling Lande.
7de De kalder dend Lönborg Aae i Kiörestæden, og er komme derover til Vogns og paa Jis.
9de Svarede, at hand veedste jngen reen Forklaring //1257// at giöre
derom som en Baadförer.
10de Veedste icke nogen Skiell jmellum Amterne i Fiorden.
16de Hafde övet sit Fiskerje i Fiorden aabenbahre for alle, og kand
ikke tage Lax i de Nedder, hand har brugt, saasom Maskerne ey
vare större end hand kunde jage 3 Fingre der jgiennem.

1

I margen: 13V.
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Contrapartere tilspurdte Madz Eskesen, om hand icke veed, at
Fiorden i et samlet Vand fra Synder Borck og hid til Ringkiöbing
gaaer langs Vesten for Synder Bork, //1258// Nör Bork, Hemmet,
Lönborg og Stauning samt Velling Lande, jndtil Ringkiöbing, og
Landene ligger osten for Fiorden. Svarede, Landet ligget östen for
Fiorden.
Dernest for det andet, om der er icke stoer Forskiell jmellum Havnedder og Flyndernedder. Svarede, hand aldrig hafde brugt Hauneder.
3die Om Laxefiskerjet, veedste icke ret at giöre Reede.
4de Svarede, han veedste icke af nogen Laxefiskerje, hvad de hafde
haft til de Gaarder.
6 Svarede, Skiern Aaedyb gaaer jnd i Fiorden. //1259//
7 Hand hafde hört, der var Process derom, og veedste icke hvor
om var reyst.
8 Tilspurt, om Vidnet kand benægte, at hand jo ved dette haver
hört at Processen er reyst sig deraf, fordj bemelte Mænd til Ryeberg, Schrumsager og Grubbesholm for 2. Aar siden allerförst begyndte at anligge under Stauning, Hemmed og Lönborg Sogns
Lande langt jnd udj Linien jmellum de faste Lande til öster et
usædvaanlig Laxefiskerje, dend gamle kongel: Laxefiskerje til
störste Skade og Forkrænkelse. Svarede, hand hafde //1260// hört
sige, at Sagen var reyst om Laxefiskerje.
9de Om Vidnet self eller ved nogen andre at have brugt nogen Laxefiskerje her fra Byen, uden hvis i Ruuser ved Redden, hvor Skibbene ligger og udj Aaen jmellum Ringkiöbing og Holmsland, vesten for Byen. Svarede, hand hafde icke hört det uden, der kunde
falde een Lax i Ruusserne her for Byen og i Aaen.
Seign:r Sterm tilspurte Vidnet om hand var vitterlig, hvad Fiskerje
der enten nu bruges eller tilforn er brugt til Ryeberg, Skrumsagger
eller Grubbesholm //1261// Gaarder, hvortil Vidnet svarede, det
veedste hand intet af. Veedste icke heller, hvad Fiskereedskab de
brugte. Kunde vel have faaed Lax til bemelte Gaarder, ham uvitterlig enten de har kiöbt eller fisket dennem, veedste Vidnet icke.
Hvormed Vidnet fra Rætten blef demitteret, og eftersom Aftenen
paatrænger, blef Rætten optagen til i Morgen, da samtlige vedkommende betiideligen comparerer.
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Afhøring af Niels Christensen Blikkenslager, Jørgen Gjødesen og Niels Bådfører,
Ringkøbing
Tiisdagen dend 5te Septembr: blef atter fremstillet at //1262//vidne
Niels Christensen Blickslager1 og Jörgen Giödesen2 samt Niels
Baadförer3 alle Borgere her udj Ringkiöbing, som efter aflagde Æed
vandt paa Citanternis Spörsmaale saaleedes:
1: Jörgen Giödesen hafde været Fiskerjet bekiendt i 60 Aar, Niels
Baadförer 17 Aar af og til, og Niels Blickslager ligesaa 17 Aar, da
hand kom i Tienniste hos afgangne sal: Simon Smed her i Byen.
2det Er dem samtligen beveedst efter egne erfahrenheder at eenhver
har fisket i Fiorden, hvor de har //1263// villet uden nogens Modsigelse eller Forhindring, med hvad Slags Garn, de har veedst og
kundet. Jörgen Giödesen forklarede, at hand icke hafde fisket uden
med Vaad her for Byen, og ey har været at fiske for Stauning eller
Velling Lande, icke heller for Holmsland eller Klitterne. Niels
Baadförer hafde fisket for Stauning og Velling Lande mens icke for
Holmsland og Klitten. Niels Blickslager svarede, at hand udj 7 Aar
hos sal: Simon Smed udj hans Tienniste har betiendt Fiske- //1264//
garn nemblig Vaad og Nedder, og dermed fanget hvad Gud dem
ville beskiere med Vaaden her udj Ringskiöbings Aae, og med
Nedder baade for Ringkiöbing, Velling og Stauning Land, til Dato
endnu jngen Modsigelse derpaa haver været, og er samme Fiskerje
sket publicque for alle Folck, og har med samme Nedder synden
for Stauning Kircke fisked. Niels Baadförer hafde og fisket synden
Stavning Kircke saa langt de kunde komme for Dybbet.
4de Svarede, det kunde vel skee, og tilstoed //1265// paa Spörsmaal,
at hand ville giöre det. Niels Blickslager svarede, at om mueligt
var, et bedre Raad kunde betenckes til at anfange, siden det icke
hafde været ham bekiendt giort, at de icke maatte fiske, da siunes
eenhver efter den Rettighed de har i Fiorden, de maatte fiske hvor
de vilde, og lade Garn dertil udrede, saavit Efnen kunde tilstrekke,
heldst endnu og icke andet er beveedst til Dato, end at det joe
I margen: 14V.
I margen: 15V.
3 I margen: 16V.
1
2
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stoed eenhver frit for og ubehindret for herudi Ringkiöbing Fiord
at //1266// fiske, eftersom det saa har været udj Vidnetz Forfædres
Tiid upaaklagelig.
5te Niels Baadförer siunes icke det kunde lade sig giöre. Niels Blickslager refererede sig til Raadmand Anders Andersens Svar, hvad
dend Post var anbelangende, eftersom Vidnet icke var beveedst
detz Længde eller dets Breede.
6te De 2de Vidnesbyrd svarede, nogle hafde de seet og nogle hafde
de hört fiske for Stavning og Velling Lande, undtagen Gammel
Sogns Beboere.
7de Svarede, det kaldes Lönborg Aae over //1267// Kiörestædet, og
er Vidnerne kommen derover til Vogns undertiiden til Hiulsnaf,
og undertiiden er Vandet dybere, mens ved sydvest Stormvinde
höyes Vandet, saae de icke kand komme derover.
9de I dend huule Fiord jmellum bemelte Dybe og Aaen, töckte Niels
Baadförer nock, der kunde icke være nogen Strömgang, men icke
uden ved Ebbe og Flod.
10de Veedste icke nogen Skiæll i Fiorden jmellum Amterne, som
blef vundet af Niels //1268// Baadförer, og af Niels Blickslager
vundet, at hand icke har hört sige af nogen Skiel i Fiorden undtagen hand hafde vel hört af gamle Folck og efter deris Beretning, at
dend kaldtes Ringkiöbings Fiord in alias.
11te Kand udj deris Nedder undertiiden fange Flönder Helt, Ørreter, Lax, mens Vidnet veedste icke, om hand haft faaet nogen Lax,
saasom hand icke veedste at giöre Forskiæll imellum Lax og Ørretfisken, som er Niels Baadförers Svar. Niels Blickslager svarede, at
Fiskegarn bliver bunden efter des Eyere, som det lader giöre, stort
eller //1269// lidet, som forlanges, og kand gotgiöres, at udj dette
Aar Augustij Maanet 31te Augustij sidst under Velling Land faaet
om Natten 2de middelmaadig Fisk, een kaldet een Ørret efter
Skiönsomhed, een anden icke bedre sees kunde, end joe var en
Lax.
12te Niels Baadförer hafde hört sige, at Tarm og Kyfling Beboere
hafde fisket Lax i Aaen, men om de hafde Rettighed dertil eller
hafde giort det hemmelig, det veedste hand icke. Niels Blickslager
svarede, at hand hafde logerit udj Frantz Hansens Huus i Tarm,
jligemaade for Poul Pedersen, hvor hand da har seet fersk Lax, icke
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een men nogle, jndkomme i deris //1270// Huus, og efter Spargement har hört siige, at de self har fisket dem, mens icke egentlig i
hvad Aae eller Stæd, var Vidnet ubeveedst. Contraparterne tilspurdte Vidnet Jörgen Giödesen, som er gammel, bedaget Mand,
der har været Fiskerjet bekiendt, om hand enten self eller andre har
brugt anden slags Garn her for Byen end Ruusser at sætte jmellem
Holmsland og Reeden, hvor Skibbene liger for Ancker, og Vaaddræt vesten for Byen samt Flönderneder at sætte i Fiorden. Vidnet
svarede, hand hafde jngen Needgarn brugt, veedste og icke heller,
//1270// hvor de har sat Ruusserne. For det 2det, veedste intet videre
at svare, og derfore fra Rætten dimitteret.
Til de andre tvende Vidner eragtede denne Sinde Contraparterne
ej at levere nogen Spörsmaal, thj de viiste dem som Protestanter
baade i een og anden Maade og allermeest, at de saa reent ud siger
ligesom Gierningsmænd, at de ville fiske Laxen i Lundenis Amt
jmellem Stauning, Lönborg og Hemmedt Sogns Lande, hvorved de
ligesom Hr Amtmand Teilmann, Capitainlieutenant Tommerup og
afgangne Peder Lillelund som Author vilde //1272// jmod kongel:
Skiöde og Adkomst giöre Skade og Jndpas til störste Ruin for dend
ælgamle Laxefiskerje, som fremfarne Konger i Danmark Lundenis
Ampt haver tilhört og allernaadigst jmod nöyagtig Betaling under
kongel: Hiemmel og Frelse jgien hafver afhændet. Niels Baadförer
forstoed icke at besvare dette Contraparternis tilförte, men hvad
hand veedste, har hand efter Tilspörgelse som et Vidnesbyrd
fremlagt sit Vidne om i ald Sandhed. Niels Blickslager svarede, at
hand icke bedre veedste, end joe Loven byder og befaler, at een
Vidne joe //1273// maae sige sin Sandhed, saavitt Vidnet er beveedst efter aflagde Æed, hvorved Vidnet paastoed, og ey mindre
end holdte med nogen af Parterne, men har i ald Sandhed, vundet
sin Sandhed endnu videre, hvad de omtalte kongel: Rættighed angaar, var det noget som Vidnet er ubeveedst. Hr Forvalter Rasch
reserverer sig alle sine Prætentioner til disse tvende Vidner, hvorefter Vidnerne fra Rætten blef demitteret.
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Afhøring af Niels Bjerg, Ringkøbing
Og jgien fremstillet Sr Niels Bierg,1 Kiöb- og Handelsmand her i
Byen, som efter aflagde Æed blef i egen Haand //1274// overleveret
Citanternis forhen udj Rætten til Vidnerne deponerede Spörsmaale, for self at dictere Skriveren sit Svar derpaa, og da vandt paa
Spörsmaalerne saaleedes:
1te Vidnet svarede, hand var föed i Byen og 36 à 37 Aar gammel, og
i Vidnetz Mindetiid Fiskerj her i Fiorden bekiendt.
2det Veedste icke andet, end hver maatte joe fiske i Fiorden, hvor de
lystede. Vidnet veedste icke nogen Pladser at nefne alleene i Fiorden her for Ringkiöbing, hafde de fisket med deris Garn eenhver
efter eget Tökke, nemblig med Ruusser, //1275// Vaader og Nedder
og veedste ey nogen derpaa hafde ancket, förend denne Processes
Begyndelse om Laxefiskerjet, veedste icke andre hafde fisket synden Stafning Kircke eller ey.
3de Veedste icke om Lönborggaard eller Lundenis Eyere deris
Fiskerje, det öfrige af Spörsmaalet nest tilforn besvaret.
4de Veedste icke andet, end hver brugte dend beste Maade, hand
kunde.
5te Synes, det var umueligt, det kunde skee.
6te Som Vidnet ey self hafde fisket, veedste ej dend Post at besvare.
7de Var icke bekiendt videre end Lönborg Aae af Nefnelse, og ey
nogen //1276// Tiid der over kommen.
8de Veedste ey nogen Efterretning derom at giöre.
9de Veedste icke andet ved Benefnelse end Fiorden, og kiendte ej
noget til Dyben.
10de Svarede ney, hand veedste jngen Skiæl i Fiorden.
11te Besvaret, at med Flönder- og Needgarn var beveedst at være
fisket Flönder, Helt og Ørret, men Lax veedste ey.
Forvalter Rasch eragtede jntet at tilspörge Sr Niels Bierg som en
Kiöbmand om noget, heller hand icke self hafde fisket, og hans
gifne Beretning siunes ej at kunde give anden Forklaring udj
Spörsmaalle, som af Contraparterne forhen i Rætten er //1277// jndleveret, blef saa af Rætten demitteret.
1

I margen: 17V.
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Afhøring af Anders Andersen Beck, Ringkøbing
Og igien fremstillet til at vidne Sr Anders Andersen Beck1 ligeleedes Borger og Kiöbmand her i Byen der jligemaade blef i Hænde
leveret Citanternis Spörsmaale som hand besvarede saaleedes:
1: Hand var 39ve Aar gammel og barnföd her i Byen, og i Vidnets
Mindetiid været Fiskerjet bekient.
2det Svarede, saavitt Vidnens Fiskerje har været angaaende her i
Fiorden for Ringkiöbing, som haver bestaaet af Garn, som kaldes
Russer, og haver været sat östen og vesten //1278// for det saakaldede Ringkiöbings Reed her for Byen, og haver ey brugt anden Fiskereedskab.
Og endelig for det 9de svarede, at hand vel hafde hört af Schiern
Dyb samt Hemmed og andre Dyb, som löber fra Vesterlanden til
Østerlanden, og veedste at der var en stoer Huul Fiord jmellum,
hvor udfalder Ström, som Maanen regerer egentlig, men udj
Stormvinde af een Vestenvind og af een haard Østenvind, da regieres det meest efter Vinden. Forvalter Rasch //1279// eragtede
jntet at tilspörge Seign:r Anders Besch, som een Kiöbmand om noget, siden hand icke efter gifne Forklaring siunes at kunde give anden Oplysning, hvorefter Vidnet blef fra Rætten demitteret.
Afhøring af Peder Prang, Ringkøbing
Hvornest blef fremstillet Monsieur Peder Prang2 Sættedommer her
i Byen, som efter aflagde Æed af Seig:r Sterm blef tilspurdt saaleedes:
1te Om icke Sr Lars Rindum her i Byen begierede af Vidnet, at hand
for hannem ville opsætte et Jndlæg til Commissionen //1280// om
det omtvistede Fiskerje dend 28de Octob:r afvigte Aar 1729 i dend
Form, at hand icke ville have med Fiskerjet i Fiorden at bestille.
Vidnet svarede, ja det var Seign:r Rindums Begiering, at hand for
ham til bemelte holdende Commission om Laxefiskerjet ville formere og opsætte et Jndlæg, saaleedes at Rindum jntet meere dermed ville betale hans Part af dend Lax, hands Folck tillige med Pe1
2

I margen: 18V.
I margen: 19V
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der Lillelund hafde fisket, thj det var Seign:r Rindum umueligt at
jndlade sig i Process med tvende saa stoere Proprietarier //1281//
som Lundenis og Lönborggards Eyere. Vilde og efter dend Tiid
giöre ligesom för, kiöbe Lax for sine Penge.
2det Tilspurdt, om jngen anden end Seign: Lars Rindum talte med
Vidnet, hvorleedes samme Jndlæg skulle opsættes, hvortil Vidnet
svarede ney.
3die Tilspurt, om icke bem:te Seign:r Lars Rindum talte med Vidnet
om, at bem:te Lundenis og Lönborggaards Eyere og Forsvarer
hafde formaaet bemelte Rindum til samme Jndlæg udj Commissionen at jndgive med Forsickring, at naar det skeede, skulle hand
være befriet saavel fra Sagen og //1282// dends Omkostninger samt
og at betale noget for de fiskede Lax. Vidnet svarede ney.
4de Om Vidnet icke veed, at nogen blef foreviist Concepten til
samme Jndlæg förend det blef reenskreven af Vidnet, og det corrigered, Vidnet svarede ney.
Contraparterne hafde intet til dette Vidne at qvæstionere, siden
hand hafde vundet dend bare Sandhed, og siden Sr Rindum self
var dend, som for Commissionen mötte og jndlagde samme
Jndlæg, hvilcket hand og da self persohnligen, endskiöndt dend
icke af ham self skal være skrevet, i alle Maader //1283// tilstaaet,
som Protokollen saavelsom Commisionsacten ydermeere kand
udviise. J det öfrige reserverede som forhen sig alle lovmæssige
Jndsigelser og Prætentioner, som kand haves og giöres jmod de
Persohner, som i disse Dage er fremkommen med nogen Beretning, hvorved de kunde eragtes, at Laxefiskerjet i Lundenis Amt
jmod kongel: Skiöder og Adkomster kunde lide Jndpas, Forfang og
Præjudice. Derhos erklærede ey at have nogen Prætention paa
dend sædvaanlige anden Fiskerje //1284// af Flönder, Aael, Sild,
Horngiever, Jshorcher saa kaldet, som været haver, dog paa sine
rette og tilbörlige Stæder.
Seign:r Sterm endnu for det 5te tilspurdte Vidnet Monsieur Prang,
om Seign:r Lars Rindum begierede af hannem, ved dette ommelte
Jndlægs Jndrettelse, at hand derudj skulle anföre det Laxefiskerje
overalt udi Lundenis Amt tilhörer Lundenis og Lönborggaards
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Eyere. Vidnet svarede, hand icke kunde erjndre Seign:r Rindums
Ord til dend ommelte Jndlæg videre, end hvad forhen paa 2det
Spörsmaale er svaret. Resten udviiise Jndlægget i sig self. //1285//
6te Endnu tilspurt, om Vidnet icke kand erjndre sig, at mons:r Rindum in specie begierede af Vidnet, hand ville udj Jndlægget tilföre
deris ord, at Laxefiskerjet alleene tilhörte Lundenis og Lönborggaards Eyere. Vidnet svarede ney, hand kunde det icke erjndre. Og
som jngen af Parterne hafde fleere Spörsmaale til dette Vidne, blef
hand fra Rætten demitteret, hvorefter S:r Sterm bad Rætten ville
paaraabe, om Seign:r Lars Rindum, Fedder Andersen, Anders Stadel og Alexander Mickelsen ere tilstæde efter Jndstæfning deris
Vidne udj Sagen at //1286// aflegge, mens som jngen efter Paaraabelse sig jndfandt, saa begierede Seign:r Sterm de af Rætten maatte
være forelagt til dend 22de i denne Maanet sig da at jndfinde deris
Vidne udj Sagen at afligge. Hvorpaa i Anleedning Loven, de udeblefne Persohner Seign:r Lars Rindum, Fedder Andersen, Anders
Stadel og Alexander Mickelsen blef forelagt at comparere her for
Rætten dend 22de Septemb:r förstkommende under Lovens Vidnetvang, deris Vidne i Sagen at afgive. Denne Foreleggelse forjnden bör dennem lovligen ankyndiges, til hvilcken Tiid Sagen
//1287// hviler med sin gifne Stefnemaal under Vidneförelse.
Fredagen dend 22 Septemb:r 1730 fremkom for Rætten Seign:r Sören Sterm fra Wiumgaard og udj det begyndte Tingsvinde, Fiskerjet i Fiorden angaaende, producerede een Rettens Foreliggelse til
de udeblefne Vidner, som med sin Forkyndelses Paaskrift begieredes læst, paaskrevet og Tingvindet tilfört, liuder saalunde:

Stævning af Lars Rindum med flere 8. september 1730 læst på
Ringkøbing byting 1730
[*75] No 19, F4tus 1730, Tolv Schill: No 2699
Jacob Pedersen Schandrup Byefoget udj Ringkiöbing og Herretzfoget j Bölling Herret giör vitterlig, at som nogle Persohner her til
Ringkiöbings Byeting var jndstefnet til nestafvigte //1288// 1te September deris Vidne og Forklaring at afligge angaaende een Deels
formeenende ulovlig Laxefiskerje paa sine Stæder med videre efter
derom af Rætten udstædde Stefning og Varsels nermere Formel-
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ding. Da efterdj velfornemme Seign:r Lars Rindum, Fedder Andersen, Anders Stadel og Alexander Mickelsen ej til samme Tiid comparerede, blef de af Retten forelagt at jndfinde sig paa bemelte
Ringkiöbings Byeting förstkommende 22 Septemb:r under Lovens
Vidnetvang deris Vidne i Sagen at afgive, og denne Foreliggelse
dennem forjnden lovlig ankyndiges, til hvilcken Tiid Sagen hviiler
med //1289// sin gifne Stefnemaal under videre Förelse til Bekræftelse under min Forseigling, Ringkiöbing d: 8de Sept:br 1730, L:S:
Anno 1730 dend 8de September haver vj underskrefne Thomas Jensen og Hans Havboe lovlig forkyndet denne Rettens Foreliggelse
for alles Jndmeltes Boepæhl, og talte med eenhver deris Hustruer,
som lovede os Varselen at tilstaae, saa sandt hielpe os Gud og hans
hellige Ord, Ringkiöbing ut supra.
Thomas Jensen, Hans Christian Havboe
Afhøring af Lars Rindum, Ringkøbing
Hvorefter fremstillede sig at vidne höyagtbahre og velfornemme
Seig:r Lars //1290// Rindum, Negotiant her i Ringkiöbing, som efter
aflagde Æed at hand ville vidne sin Sandhed udj Sagen, saa vitt
hannem om Fiskerjet kand være bekiendt, men som Monsieur
Sterm maatte fornemme, at Vidnet under aflagde Æed icke blef tilholden til sin Sandhed at udsige angaaende dend af hannem udj
Commissionen dend 28de Octob:r afvigte Aar 1729 jndgifne Jndlæg,
da hand dog derfor tillige er stefnet og forelagt, saa begierede
Seign:r Sterm, at hand og for samme sin Oplysning vorder udj
Æed tagen, efterdj Contraparterne ved dette Tingsvidnes //1291//
Begyndelse 3de Gange haver udj Protocollen her for Rætten erklæret, at Monsieur Rindum fra Sagen er libereret, hvorpaa Seign:r
Sterm begierede Rættens Kiendelse og Assistence. Byefogden hertil
svarede, at eftersom Seign:r Lars Rindum sig self her for Rætten
haver jndfunden og aflagt sin Æed at vidne sin Sandhed i dend
Sag angaaende det omtvistede Fiskerje i Fiorden, saa haver Citanten hannem og under sin Examination, hvad hand til samme svarer. Seign:r Sterm vilde herved for ald anden Vitlöftighed at forekomme tienstlig begiere //1292// af dend tilstædeværende Vidne
Monsieur Rindum, hand ligeleedes nu her i Rætten under sin
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Æeds Afliggelse ville forklare sin Sandhed angaaende forbem:
hans Jndlæg af 28de Octob:r 1721, hvortil Monsieur Rindum svarede, hand vilde forklare Seign:r Sterms Spörsmaale saaleedes som
hand var vidende, og paa Spörsmaale veedste at svare. Seign:r
Sterm udj Reservation af sin Rættes Forbehold i sin Tiid, overleverede da til Seign:r Rindum her udj Retten hine forhen til de forrige
Vidner hafde Spörsmaale, paa hvilke, nemblig fra No 1 til 12 inclusive, jtem No 16, 17 og //1293// samt 21 og 25 Sr Sterm bad hand
under sin aflagde Æed vilde give sin Sandheds Oplysning tilkiende, hvorefter Vidnet svarede paa Spörsmaale saaleedes:
Först at hand 20 Aar ungefæhr har været Fiskerjet bekiendt.
2det veedste icke rettere, end eenhver jo har fisket udj Fiorden, hvor
de haver vildet og fundet for got, förend denne Sags Begyndelse,
og hafde fisket for Stauning og Velling Lande men icke under
Lönborg Lande, som hand icke var bekiendt. Veedste de hafde fisket paa hvad Maader de joe veedste //1294// og funden for got,
alle de Slags Fisk, der var kommen udj Garnet hafde taget.
3de Hafde vel hört, at Lönborggaard og Lundenis hafde ladet fiske i
Fiorden ved noget kaldes Polder jndenfor. Hafde icke hört, de
hafde formeent andre at fiske i Fiorden, förend denne Sags Begyndelse, da de formeente Vidnet det förste, og for Fortræd at gaae
forbje, ej kom der siden.
4de Om hand hafde veedst andre Maade at fiske paa til hans Profit,
vilde hand have brugt det, forstaar ved den de forhen brugt haver.
5te //1295// Fiorden kunde icke saaleedes bespændes med Garn, at
de jo kunde faae dend Deel af Lax, som Vorherre vilde give dem
ved Lönborggaard og Lundenis, siden Laxen kunde komme forbj
Lundenis Laxegaard og fiskes af andre ovenfore, og lettere kunde
de gaae Garnet forbj i Fiorden.
16de Det Fiskerje, som skeer i Fiorden, skeede aabenbare for alle, og
som Sr Sterm icke agtede fornöden at giöre fleere Spörsmaale til
dette Vidne, saavit Fiskerjets Brug angaaer, //1296// saa under forrige Reservation tilspurdte hand hannem
1: Om icke Hr Forvalter Rasch tillige med Hr Etatsraad Müller eller
Fuldmægtig Seign:r Hans Lund afvigte Aar 1729 dend 28de Octob:r
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begierede af Vidnet, at hand ville lade det Jndlæg ved Commissionen forfatte, saaleedes som det skeede, med Forsickring, at naar
hand det giordte, skulle hand være befried fra ald Udgift Sagen
saavel for de skeede Fiskerje som Sagens Omkostninger, og om
icke tillige strax Jndlæg- //1297// get var forfattet, hannem med deris Qvitteringer forsiunede uden nogen Udgift og om ved samme
deris Begiering icke af dem udfalt de Ord, at de alleene vilde
derom före Sag og Process med Hr Justitzraad Teilmann. Vidnet
svarede ney, hand begierede det af dem og de icke af ham, og
Jndlægget giorde Peder Prang, og Vidnet fornöyede dem derfore,
men hvad hand gaf dem, kand hand icke erjndre.
2det Tilspurdt, hvorudj dend Fornöyelse bestoed, Vidnet siger, at
have giort dem. //1298// Svarede i begge Deele fornöyede hand
dem for de Lax hand hafde faaet, for at komme fra Sagen.
3die tilspurdt, om samme Handel skeede enten af Frygt for Sagen
eller og for icke at have Vitlöftighed under det. Vidnet svarede, det
skeede for at være frj for process og for Penge at spare.
4de tilspurt, om Vidnet veed, at Lönborggaards og Lundenis Eyere
alleene og jngen anden hafde Rættighed til at fiske udj Fiorden efter Lax. Vidnet veedste icke de hafde Rættighed //1299// alleene,
förend denne Sags Begyndelse, men hvorleedes det kand udfalde,
veedste hand icke.
Contraparterne tilspurdte Vidnet:
1: Om hand kand siige eller veed, at enten Ringkiöbings Bye eller
andre hafver haft eller anlagt nogen Laxefiskerje synder for Halbye
og Østerbys Lande i Stauning Sogn udj Lundenis Amt eller haver
hört, at nogen Laxefiskerje har været til Schrumsagger, Grubbesholm eller Ryeberg, förend nu, de //1300// mueligt agter at nyde og
anstille saadant, dend kongel: ældgamle Laxefiskerje til Fornærmelse og Afgang. Vidnet svarede ney, hand hafde det icke hört.
2de om hand icke kiender Stauning Beckmunde, hvor Stauning
Sogns Grunde vedtager. Vidnet svarede, Beckmunden kiendte
hand vel, men om Skiællet jmellum Sognerne veedste hand icke.
3die om hand icke kiender Skiern Dyb, som har sit Udlöb i Nyemindtzgab. Vidnet svarede, hand kiendte nock Skiern Dyb, //1301//
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og gaaer dend needen Tranghöy ved Klitten og rinder ind og ud af
Ballen, og er langt vester for Huulfiorden.
Seign:r Sterm i Anledning af Hr Forvalter Rasches Spörsmaale tilspurdte Vidnet
1: om hand veed, hvad Fiskerj der forhen har været brugt til
Schrumsagger, Grubbesholm og Ryeberg Gaarder. Svarede ney,
det veedste hand icke, hvad Fiskerje de hafde til Schrumsagger og
Grubbesholm, men til Ryeberg veedste hand, de hafde fisket med
Vaaed efter Horngiver og Flönder.
2det tilspurdt, om Vidnet veed, at der udj dend huule Fiord östen
//1302// for Schiern Dyb er nogen særdeeles adskilt Dyb og
Grunde. Vidnet svarede, Schiern Aaedyb gaaer ud i Ballen fra öster, mens hvor begyndes, veed hand icke. Endelig af Contraparterne blef Vidnet endnu tilspurt, om her for Ringkiöbing og Velling
Lande er brugt andet Fiskerj end med Flönderneedgarn, Vaaed og
Glibbe og Rusesæt, sydvest fra Byen, hvor Skibbene ligger på Redden. Vidnet svarede, de brugte Rusesæt baade synden og östen for
Byen, og stundum faaet vel og een Lax saavel som Sil, Flönder,
Aael og Heldt derudi.
Og som jngen af Parterne //1303// hafde fleere Spörsmaale til dette
Vidne, blef hand fra Rætten demitteret. Hvorefter Seign:r Sterm
erklærede, at hand icke siuntes fornöden fleere Vidner efter de i
Rette lagde Stefnemaal her ved Rætten at före, siden de öfrige jndstefnede og forelagde, ere udeblefne, og altsaa begierede Tingvidnet beskreven efter hvad, som passeret er, til hvilcken Ende
hand her udj Retten nu betalte og deponerede de Forseiglingspenge 1 <mark> 8 <skilling> paa Skrivers Lön er forhen leveret 2
Rd:s, som ved Afreigning kand liquideres. Begierede derfore, at
Tingsvidnet til dend Tiid //1304// Loven foreskriver maatte vorde
Expiderit, hvilcket Bydfogden og uveigerlig tilstoede, men som
Citanten een udenbyes Mand, der i fiire à fem Dage har faaet
Rættens Befordring med sine Vidners Afhöring og icke Presenterit
videre end 20 Skilling Forseiglingpenge, saa vilde Byefogden offerere dem tilbage til Tingsvidnet uden slig Betaling expidere. Seign:r Sören Sterm önskede gierne at kunde betalt Byefogden meere
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for sin hafte Möye, mens siden ham Loven jntet meere foreskriver,
understaaer hand sig icke meere at betale dennem til Last, vilde
hans Principaler //1305// give meere, kand det siden blive erlagt
eller liqvideret, og siden hand icke dennem neml: de 20 <skilling>
her udj Retten har villet annamme, mens samme tilbage offeret, saa
siden Sören Sterm icke troede hans Principaler modtager saadan
Höflighed, overleverede hand disse 20 Skilling til Stockemændene,
heldst efterdj, at Byefogden forsickrer, at Tingvindet skal blive expederet fra hans Haand. Byefogden forblef ved sit gifne Svar, Tingvidnet beskreven at forfærdige. Hr Forvalter Rasch var ligelydende
Gienpart begierende, at //1306// saaleedes for Rætten for og gick
Vidner med os efterskrefne Tinghörer og Stockemænd nemblig
Jörgen Giödesen, Christen Pedersen Holm, Peder Harboe, Anders
Karl, Jb Grauesen, Niels Nielsen og Madtz Eskesen. Og ydermeere
til stadfæstelse bekræftes under vores Hænder og Zignether. Actum Anno Die et Loco ut supra
J: C: Schandrup
Hans Johansen Habr:
L:S:
L:S:

Tingsvidne af Ulfborg-Hind Herredsting 8. februar
1730 læst i kommissionen
No 6 Er et Tingsvidne erhværvet ved og udstæd af Uldborg-Hind Herritz //1307// Ting dend 8de February Ao
1730, hvilcken Ord til andet saaledes er meldende:
[*76] No 3896, No 20, F4:tus, Fiire og tyve Skiling, 1730.
Kongel: Mayt:s Herretzfoget udj Uldborg-Hind Herret Thomas
Pedersen Kragelund, Claus Jensen Tang, Skriver, giör vitterligt, at
Aar efter Christi Födsel 1730 Onsdagen dend 8de February paa fornefnte Herretzting og for besiddendes Ræt fremkom paa Hr
Justitzraad Amtmand Teilmanns saavelsom og paa Hr Capitainlieutenant Tommerup deris //1308// Veigne Seign:r Sören Sterm fra
Deyberglund, der lovlig æskede, begierede og fick een fuld Tingsvinde af efterskrefne lovfaste Danneænd og Tinghörer, nafnlig Sören Christensen i Kiedall i Omb, Ib Christensen i Aaskou ibid:m,
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Niels Pedersen i Degneboelet i Madum, Peder Jensen i Madum
Bye, Mads Madsen i Kirckegaard, Niels Jensen i Madum Flod,
Niels Jversen i Hvolbye og Jens Jörgensen jbid:, hvilcke fornefnte
lovfaste Dannemænd og Tinghörer vinde alle paa deris gode Troe
og rette Sandhed, at de hörte og saae, //1309// at fornefte Sören
Sterm producerede een af Retten udstædde Stefning af 20de Janv:
sidst, hvilcken med sine Forkyndelsespaaskrifter hand begierede
læst, paaskrefven og Acten tilfört, og fölger saaleedes:

Stævning læst på Ulfborg-Hind Herredsting 1730
[*77] Thomas Pedersen Kraggelund af Madum, kongel: Mayt:s
Herretzfoget udj Uldborg-Hind Herret giör vitterlig, at for mig haver andraget Hr Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann til
Scrhumsagger, hvorleedes hand paa eigne og Interessenters Vegne
skal være beföyet til Oplysning //1310// udi dend Sag, Hr Etatsraad
og Amtmand Sellio Müller til Lönborggaard og Forvalter Daniel
Philip Rasch paa Lundenis som Forsvar for bemelte Lundenis og
paa detz Eyeres Vegne skal have reist angaaende formeente Eendeelslaxefiskerie udj heele nuværende Lundenis Amt og ald Fiorden fra Nyemindsgab, hvor Fiorden jndkommer af Havet, og overalt jndtil Lönborg Aaemunde og faste Eyendomme vedtager, at
före Vidner angaaeende Fiskerjet i bemelte Fiord, Nyemindsgabs
Udgang og paa Fiorden grænsende //1311// Eyendomme og Distance med hvad videre af Sagen dependerende, thj bliver herved
efter velbemelte Hr Justitzraad og Amtmand Teilmands Begiering
paa egne og Interessenters Vegne, velbemelte Hr Etatsraad og
Amtmand Sellio Müller samt Forvalter Daniel Philip Rasch jndkaldet og stefnet at möde for mig udj Rætte paa bemelte Ulfborg-Hind
Herrets Ting dend 8de Febr: förstkommende og fölgende Dage for
samme Vidners og af Sagen dependerende at paahöre, ligeleedes
til samme Tiid og Ting jndkaldes de, som forhen udi //1312// Saggen vundet haver, Niels Christensen af Marrup, Frantz Clausen af
Ganner, Termann Andersen og Sören Davidsen ad Baandsböll,
Jver Jversen Graungaard i Nordenaae, Frantz Hansen af Tarm, om
de noget derved agtes at lade erjndre, da Citanter efter hvad som
passerer et lovlig Tingsvidne vil tage beskreven, Madum dend 20de
Januarij Anno 1730, L:S:
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Lovlig forkyndet Lönborggaard dend 24de Janv: 1730 for H. Lund.
Anno 1730 dend 24de og 25de Januarij haver vj underskrefne Christen Jörgensen Bonde i Tarm //1313// og Hans Christensen af
Kyfling loflig forkyndet forestaaende Stefning paa Lundenis, og
talte med Forvalterens Sön Andreas, hvor vj leverede ligelydende
Copie. Ligeleedes loulig forkyndet dend for alle herudj meldte forrige Vidnesbyrd og talte med dem self paa hver Stæd, hvilket er
saaleedes i Sandhed, som bekræftes under vores Hænder og Æed,
saa sandt hielpe os Gud og hans hellige Ord, Tarm dend 25de Janvarii 1730. Christen Jörgensen, Hans Christensen.
Dernest fremstillede Jens Mortensen af Kierckebye i Welling Sogn
og Jens Christensen af Vostrop //1314// ibidm: som tilstode, at de
dend 28de, 30te og 31te Janvarj sidst efter en skriftl: Memorial
mundtlig stefnede efter samme Memorials videre Jndhold som fölger saaleedes:
Memorial fra Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann og Interessenter gifves herved efterskrefne lovlig Kald og Varsel at möde
paa Ulfborg-Hind Herretz Ting dend 8de Februarij förstkommende
for at afligge deris æedelige Vidne og Forklaring angaaende Nyemindsgabs Jndgang af Havet i Fiorden, de paa Fiorden grænsende
Eyendomme og Di- //1315// stance og en Deels angaaende Fiskerjet
i Fiorden og andre Vande med videre af Sagen dependerende, som
de maatte vorde tilspurt om, Hee-Agger Anders Skötte, Nye Sogn,
Synder Lyngvig, Christen Fior, Christen Viig Nörre Lyngvig,
Nörre Rörklit, Jens Jensen, Christen Nielsen,1 Sören Nielsen Sönder
Röeklit, Lauritz Knudsen, Lens Lauritzen Nör Bandsbye, Knud
Breemoese, Peder Gravesen, Christen Tellesen, Synder Bandsbye,
Lauritz Madsen, Madtz Jversen //1316// Meielbye, Simon Steengaar
Niels Hansen, Jver Madsen Flinckgaard, Jver Enevoldsen, Peder
Pedersen Synderbye, Jens Knudsen, Peder Christensen, Christen
Poulsen, Peder Jensen, Enevold Christensen, Sievert Jensen, Jens
Pedersen, Lauritz Nielsen. Og talte med een paa hver Stæd, som de
1

I margen: Christen Nielsen.
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ved Æed efter Loven afhiemlede. Paa Lundenis og Lönborggaarde
Eyeres Vegne mötte udj Rette Forvalteren Seign:r Daniel Philip
Rasch og Monsieur Hans Lund, Fuldmægtig paa Lönborggaard og
gaf Rætten til kiende, at flere //1317// Vidner end som dend 16de og
17de Decemb:r sidst udi Sessionen om Laxefiskerjet er vorden afhörte, findes at have vundet udj Sagen, som i Retten blef beviist
med Tingsvidne udstæd af Lönborggaards Biercketing dend 31te
May og 1 Juny Aar 1729 og samme Vidnes Persohner, som er een
stoer Deel og icke findes i dend afhiemlede Citation og Varsel
jmod de Vidner, som agtes at have at være jndstefnet, som Loven i
slige Tilfælde udtrykkeligen befaler, saa begieres derpaa Rettens
Kiendelse, om saadant icke lovligen bör skee, förend //1318// nogen
Vidner i Sagen kan föres. Dog mand skulle være i de Tancker, at de
som her i dag kand föres, efterdj de alle ere Boende i Böfling Amt,
lidet kand vidne om dend Laxefangst, som fremfarne Konger i
Danmark haver haft og sig forbeholden til Lundenis Slot, indtil allernaadigst jmod nöyagtig Betaling er bleven bortsoldt til Lundenis
Eyeres Antesession og deris Arfvinger.
Seign:r Sören Sterm jmod det tilförte svarede og beviiste med een
Landstingsdom af 11te August: sidst, at det Tingsvidne, som paaberaabes, er bleven svækket saa vit Hr: Justitzraad Teilmann og Hr:
Capitainlieutenant Tom- //1319// merup angaaer, paa hvis Vegne
Seign:r Sterm alleene her mödte, og altsaa formodede hand Vidnerne uden videre Stefnemaal blef til Forhör admiteret. Contraparterne svarede, dend allegerede Landstingsdom er særdelis
jmellum Lönborggaard og Lundenis Eyere paa den eene og Peder
Madsen Lillelund og Lars Rindum i Ringbiöbing paa den anden
Side, og siden Tingsvidnet ey kunde angaae andre, end derfor var
stefnet, og icke Hr: Justitzraad Teilmann og Hr: Capitainlieutenant
Tommerup, som de jngen Jndgreb //1320// udi Laxefiskerjet hafde
övet, og derfore ey heller var jndkaldet, saa ere jo ved dend fremlagde Landstingsdom Tingsvidnet bleven ved Magt kiendt, saavit
derfor var stefnet, Peder Madsen Lillelund ere förste Ophav til
Processen, hvortil Hr: Justitzraad og Hr: Capitainlieutenant Tommerup særdeelis har slagen sig og som jndbunden Jnteressenter
vedbliver, som Contraparter i Commissionen Drift, som med et
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Udtog af sidstholdende Commission i Warde in Decembr: sidst
beviises og icke er excerperet i dend fremlagde Rættens Stefning til
i Dag, saa //1321// er det formeenendes een lovlig Paastand, efterdi
Peder Madsen Lillelund er Interessent med Hr: Justitzraad Teilmann og Capitainlieutenant Tommerup at forsvare deris fælles
Sag, det de ustefnede Vidnesbyrd efter Tingsvidnetz Formelding
bör stefnes.
Seign:r Sören Sterm alleene erjndrede Rætten, dend fremlagde
Landstingsdom og hans Erklæring, hvis Vegne hand er fremkommen paa, det hvercken er eller skal blive beviist, at Peder Lillelund
med Hr: Justitzraad Teilmann og Capitainlieutenant Tommerup er
Interesseret men eenhver som Sag ved Ræt at forsvare //1322// til
dend Ende bliver endnu som tilforn de jndstefntes Vidne til Forhör.
Da blef herom resolveret, at som Seign:r Sterm formeener sig ved
dend fremviiste Landstingsdom at hafve beviist, om de paastaaende Vidner efter Hr: Forvalter Rasch og Mons:r Lund ey vedkommer Hr: Justitzraad og Amtmand Teilmann eller Hr: Capitainlieutenant Tommerup, mens alleene Peder Lillelund og Lars Rindum og Sterm ey söger Sag for dennem, men for sine jndförte 2de
Principaler, saa de icke af de jndstefnte Vidner kand negtes til
Forhör saavit Rætten medförer, //1323// for Resten er det andet een
Sag jmellum Lundenis og Lönborggaards Eyere og Peder Lillelund
og Lauritz Rindum.
Hvor da blef fremstillede til at vidne efterfölgende saasom Nye
Sogn, Synder Lyngvig, Christen Fiord, Christen Vig,1 Nör Röye
Klit Jens Jensen samt alle jndstefnte,2 for hvilcke alle Æeden af Lovbogen blef oplæst og dends Kraft dennem betydet.

1
2

I margen: 1 og 2V.
Tilføjet over linien: som sig her hafde jndfunden.
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Afhøring af Christen Fjord, Lyngvig
Og da fremstod at vidne Christen Fiord af Lyngvig, som efter aflagde Æed af Seign:r Sterm blef tilspurt, hvor Vidnet er föed, hvor
gammel hand er, og hvor længe været der og Fiskerjet1 bekiendt.
2det Om //1324// icke Vidnet er bekiendt, at alle og eenhver som haver
kundet og villet i hans Mindetiid, har fisket over alt i Fiorden, hvor de har
villet jmellum Lönborg, Stauning, Velling og andre Lande, paa hvad
Maader og med hvad slags Garn, de har veedst best tienlig, efter hvad
slags Fisk de har kunnet faaet, Lax, Ørreter og andre Slags, Østers undtagen, saavel med Ruusser og Nedder som paa andre Maader uden
Paaancke af nogen.
3die Om de har veedst andre Maader til at fiske paa, //1325// end de allereede har opfunden, som kunde været dem til större Tieniste, end de allereede har brugt hidtil Dags, om de det icke da og hafde brugt.
4de Om de icke veed, at her er fisket Lax, Ørreter og andre Slags
Fisk med Ruusser og Nedder udj Fiorden.
5te Om de icke veed, at der og undertiiden fiskes Lax i Aaen jmellum Ringkiöbing og Holmsland, som kommer af Fiorden og gaaer
derop.
6te Om de veed, hvor Laxen jndkommer, og om alle de, som kommer i Fiorden, gaaer til //1326// de ferske Vande, eller og nogle
kand blive i Fiorden og leege, ja gaaer af Fiorden i Havet igien, og
at de icke lige saavel söger det eene ferske Vand som det andet.
Jtem om der icke ligesaavel een Deel Lax söger Dybet fra Nyemindsgab til Ringkiöbing og söger de der omkringværende ferske
Vande, som og synden om ad Schiern Dyb til de derpaa stödende
ferske vande.
7de Om Fiorden icke jndkommer af Nyemindsgab fra Havet jmellum Klipperne nemblig Haurvig i Bölling Amt paa //1327// dend
norder og Lönne i Riiber Amt paa dend synder Siide.
8te Hvor langt fra Nyemindsgab paa norder Siide vel Fiorden til Ringkiobing samt fra Ringkiöbing jgiennem til Venner Aaemunde i Velling Sogn,
alt i Böfling Amt, jtem fra Venner Aae öster paa til Lönborg Aaemunde
Enge og faste Enge vedtager, samt der fra og til Lundenis og dends
Laxegaarder i Lundenis Amt.
1

Tilføjet over linien: i Fiorden.
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9de Om Fiorden saaleedes med Garn kand bespendes, at eenhver joe kand
faae sin af Gud beskiermede Deel Lax i Aaen.
10de Om Vidnet //1328// jcke er vitterligt, at Peder Sörensen som
forhen boede og döde i Ringkiöbing, for ungefehr 24 eller 30 Aar
siden fiskede med mangfoldige Nedder udj Fiorden efter Lax, hvor
hand vilde uden paaancke enten af Lönborggaards eller Lundenis
Eyere eller andre.
Paa hvilcke Spörsmaale Seign:r Sören Sterm bad Rætten self vilde
behage at tage Vidnetz Svar uden nogen Mellumtalle af nogen af
Partene, hvorved et eenfoldigt Vidne fra sin rætte Meening og
Sandhed kunde forvildes.
Contraparterne begierede, //1329// at Vidnerne maatte blive separerede og eenhver for sig uden at de öfrige bliver overværendes
tages i æedelig Forhör og vorder tilholdt at besvare Contraparternis Spörsmaale. Hvormed Seign:r Sterm og var fornöyet.
Paa hvilcke tilförte Spörsmaale Vidnet svarede.
Paa 1te Spörsmaal, hand var föd i Synder Lyngvig i Nye Sogn paa
Klitten paa Holmsland, var 67 Aar gammel, kand mindes 60 Aar,
jmidlertiid har hand været til Siöes en 8te Aars Tiid paa fremmedes
Stæder, og siden paa ungefehr een 30 Aars Tiid //1330// har Vidnet
stændig været hiemme og været Fiskerjet bekiendt til Havs og saa i
Fiorden.
Paa 2det Spörsmaal svarede, at de hafde fisket i Fiorden for deris
egne Lande og vesten Balgen, og videre var Vidnet ey kommen, og
har fisket med Flöndernedder, andre Garn brugte de icke, og stangede Aal naar dend Leylighed var, og anden Fiskerje brugte Vidnet icke, og det hafde hand giort uden nogen Paaancke.
Til det 3die, Vidnet har icke brugt andre Maader at fiske paa, end
hand allereede afvundet haver.
4de Vidnet veedste //1331// jcke at svare paa dend Spörsmaal, saasom hand icke har brugt andet, end som hand forhen vundet har.
5te Veedste Vidnet jntet paa.
6te Veedste nock Laxene kom jnd ad Nyemindsgab og gick op med
Schiern Aaedyb til Lönborg Aae, om nogen blef i Fiorden at leege
eller ey, veedste Vidnet icke. Meente vel, at Fisken lige saavel söger
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dend eene Ferske Vand som dend anden. Veedste icke, om Laxen
söger Ringkiöbings ferske Vande eller ey, men at de söger til
Schiern Dyb, har hand tilforn vunden.
Til 7de Spörsmaal svarede, at Vandene kommer jnd ad //1332//
Nyemindsgab i Fiorden af Havet forbj Klitten, nemblig Haurvig,
Böfling Amt, paa vester Side og Tippeland, som hörer under
Lönne, hvad Amt det er udj, veedste Vidnet icke.
8de Fra Nyemindsgab til Ringkiöbing var 3 Miile, hvor langt fra
Ringkiöbing til Venner Aae veedste hand icke, men nock at det
laae i Böufling Amt. Hvor langt der er fra Venner Aae og öster paa
til Lönborg Aae, veedste Vidnet icke.
9de Post veedste Vidnet jntet at svare paa, ey heller hafde seet nogen Laxegarn der.
10de Post veedste Vidnet intet at giöre nogen Forklaring for.
Contraparterne eragtede //1333// jcke at opholde Rætten med nogen Bespörgelse til Vidnet, thi hand vidner ickun om det Fiskerje,
som hand har brugt under Klitten i Böfling Amt, mens slett jntet
om Laxefiskerjet i Lundenis Amt, hvorved denne Vidnet blef demitteret.
Afhøring af Christen Vig, Lyngvig
Saa fremstod Christen Vig1 af Synder Lyngvig, som jligemaade
giorde sin Æed med opragte Fingre efter Loven, at hand vilde
vidne sin Sandhed, og vandt da efter Tilspörgelse paa anförte
Spörsmaale, nemblig paa 1te Spörsmaal svarede, at hand er föd i
Syndervig og er 59 Aar, og har været der, til hand kom til Synder
Lyngvig (undtagen 2 à 3 Aar hand var //1334// til Siös til Grönland), og er Fiskerjet bekiendt, og imidlertiid hvor hand været
henne, haver hand fisket med sine Ruuser, Nedder og sandvaader
i Fiorden, hvor hand vilde saa for Ringkiöbing og Velling, mens for
Lönborg Land har hand jngen Tiid været, og jmidlertid fisket baade Ørreter og andre Fisk mens Laxnedder intet brugt og ej heller
faaet.
1

I margen: 2V.
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Paa 3die Spörsmaal svarede, at hand intet har veedst andre mader
at fiske paa, end som hand brugt haver, og hafde hand veedst
bedre maader til Fiskerjet, hafde hand gierne brugt det, saasom
hand icke veedste nogen kunde forbyde ham det udj Fiorden og
//1335// salte Vande.
Paa 4de svarede, at hand icke veedste der var fisket nogen Lax i
Fiorden, og det andet hafde hand tilforne vundet om.
Til 5te veedste hand jntet om.
Paa 6te svarede, at Laxen jndkommer ad Nyemindsgab og i Fiorden, men hvor de gaaer siden, veed hand icke, og icke heller om de
leeger i Fiorden eller ey, mens nock at de söger Dybet. Andet
veedste hand ey.
Paa 7de svarede, at Havet kommer jnd ad Nyemindsgab jmellum
Haurvig og Klitten paa dend vester Side i Böfling Amt, og Tippeland under Lönne //1336// paa dend öster Side, hvad Amt det er
udj, veedste hand icke.
Til 8de svarede, at til Lands er der 4re Miil og til Vands 3 Miil fra
Nyemindsgab til Ringkiöbing, fra Ringkiöbing til Venner Aae eller
længere öster paa veedste hand icke, hvor langt var.
Paa 9de veedste hand jntet om.
Paa 10de veedste Vidnet nock, at salig Peder Sörensen i Ringkiöbing
har fisket mange Aar med Nedder i Fiorden, mens om hand har
fisket efter Lax eller faaet nogen, veedste hand ey.
Contraparterne tilspurdte Vidnet först, hvis Tiener //1337// hand
er, hvortil svarede, hand var Tiener til Wolberg.
For det 2det, om icke Ringkiöbing og Velling Sogn jndtil Venner
Aae er beliggendis i Böufling Amt, hvilcket Seign:r Sterm tilstoed.
3die Om Vidnet noget veed at vidne om Laxefiskerjet i Lundenis
Amt, hvortil hand svarede ney, og blef hand dermed demitteret fra
Rætten.
Afhøring af Iver Nielsen Flick, Holmsland
Dernest fremstoed det 3die Vidne nafnlig Jver Nielsen Flick1 i Nye
Sogn paa Holmsland, som paa 1te Spörsmaal svarede, at hand er
1
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föed i Synder Lyngvig //1338// og er 54 Aar, og har været Fiskerjet
bekiendt udj alt hans Mindetiid.
Og til 2det, at hand og eenhver, som kunde, fiske har fisket i Fiorden, hvor
de vilde saavel under Stauning og Velling Land som voris eget med Ruuser, Nedder og Vaadder, mens under Lönborg Land jntet været, og har
hand taget hvad Slags Fisk, hand kunde faae, nembl: Heldt, Ørreter,
Flynder og Aael, og andet Fisk, som hand icke kiender, har hand faaet een
liden Lax eller Ørret, saa har hand icke kiendt, hvad //1339// det kunde
være, een Lax eller Ørret, og det hand har fisket, har hand fisket uden nogen Paaancke.
Paa 3die Spörsmaal svarede, at hand hafde brugt ald dend Maade,
hand veedste at kunde fiske paa, uden Laxnedder har hand jntet
brugt.
Til 4de svarede, at hvad Fisk hand hafde faaet, har hand tilforne
omvunden, men om de har faaet nogen Lax for Ringkiöbing,
veedste hand icke, saasom hand det icke har seet, mens nock hört
sige.
Paa 5te veedste icke noget //1340// at vidne.
Paa 6te vundet at Laxen jndkommer ad Nyemindsgab og gaaer udj
Fiorden og langs ad Strömmen op ad Lönborg Aae til, og har og
hört sige, at de har fisket ad dem i Nörfiorden.
Paa det 7de svarede, at vandet kommer ad Nyemindsgab og udj
Fiorden, Haurvig og Klitten paa vester Side i Böuling Amt og Tippelandet under Lönne paa öster Side, hvad Amt det er udj veedste
hand icke, ellers er der 2de Strömmegang, hvoraf den eene gaar ad
Ringkiöbing og dend anden ad Skiern Aadyb, //1341// mens samles
begge jgien, og kand seyles med hvilcke af dem, det er, til Ringkiöbing.
På 8de svarede, at til Lands var 4re og til Vands 3 Miile fra Nyemindsgab til Ringkiöbing, lengere öster paa til Venner Aae eller
andre Stæder veedste hand icke, hvor langt reignes for.
Paa 9de svarede, at hand icke veedste og ey heller troede, at Laxen
joe kunde faae sin Gang.
Paa 10de svarede, at hannem nock var vitterligt, at Peder Sörensen
fisket med Bundgarn, Sildgarn og andet, mens veedste ey hand
hafde nogen Laxegarn //1342// og ey heller om hand hafde faaet
nogen Lax.
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Paa Contrapartens Spörsmaale svarede til 1te, at hand var Tiener til
sal: Borgmester Hougaards Arfvinger i Horsens.
Paa 2det, at hand laver til, at Velling Sogn jndtil Venner Aae ligger i
Böuling Amt.
Paa 3die svarede, veedste icke at vidne om Laxefiskerjet i Lundenis
Amt.
For det 4de tilspurdte Contraparterne, om hand eller og haver seet
nogen anden at have haft eller brugt Laxefiskerje eller Laxegarn
ved eller paa //1343// Skiern Dyb, for Aaemunden udj Stauning
Fiord, hvortil hand svarede, hand hafde ey fisket eller seet fisket,
mens nok haver hört det sige.
For det 5te, om hand har hört det för sige, förend Peder Madsen
Lillelund paa Ryeberg i Velling Sogn först 1728 og nu nestafvigte
Foraar tillige med Sr: Justitzraad Teilmann i nest afvigte Aar begyndte med sligt nye Laxefiskerje.
Seign:r Sterm jmod dette Spörsmaal erjndrede Rætten, at Peder
Lillelund icke for disse Vidners Paahör icke [sic] er bleven
jndkaldt, //1344// altsaa skulle hand icke formode, Rætten tillader
at före Vidner ustefnet Mand til Præjudice jmod Loven,1 hvorom
hand udbad Rættens Assistence. Contraparten svarede, at Hidstefningen i Dag förte de Ord i Munde paa Hr Justitzraad Teilmanns,
Hr Capitainlieutenant Tommerups og Interessenters Vegne og foruden det, er det af Commissionen hidjndtil begyndt vitterligt, at
Processen og Tvistigheden om Laxefiskerjet i Lundenis Amt svefver og er jmellum Lundenis og Lönborggaards Eyere paa dend
eene, Peder Lillelund som förste Author //1345// med Hr Justitzraad Teilmann, Hr Capitainlieutenant Tommerup, Kyfling og
Tarms Beboere paa dend anden Side. Nu haver joe Hr Justitzraad
Teilmann paa egne og Interessenters Vegne behaget Lundenis og
Lönborggaards Eyere eller deres Forsvar hid til Tinget at lade
stefne for Vidners Förelse jmod hvis, Lundenis og Lönborggaards
Eyere haver fört et Vidne for Commissionen. Dog mange Vidner,
DL 1-4-1 bestemmer, at ingen må anklages i en sag
uden først at være stævnet.
1
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som blef fört forgangen Aar ved Bircketinget om Laxetvistigheden,
icke blef stefned. Saa lever mand //1346// udi det visse Haab, Retten icke frakiender Contraparterne dette Spörsmaal at blive besvaret, heldst Vidnet allereede haver sagt at have hört det sige om Peder Madsen Lillelund, saa at have forövet.
Sterm herjmod svarede og refererede sig til sit i dag tilförte angaende Stefnemaalet, saa at eenhver nemlig Hr Justitzraad Teilmann og Hr Capitainlieutenant Tommerup som Interessenter lader
deres Sag forsvare, og Peder Lillelund, de andre uvedkommende,
at der kand være forseet ved Skrifveren udi //1347// Stefningen, og
der sat ’r’ for ’n’ beviiser vel icke Peder Lillelund under dette
Tingsvidne er begeben, og Sterm her i Dag har erklæret sig, hvis
Veigne hand er kommen paa, derpaa Rættens Kiendelse og er falden. Hvortil Sterm sig refererede, hvad om Vidnetz Ord af
Contraparterne tilförte angaaende Peder Lillelunds Fiskerje, saa
naar lovlig Omgang for dette Spörsmaals Besvarelse efter Stefnemaalet skal vel befindes at hans Udsigende alleene bliver efter Hr
Etatzraads egne Folckes Munde, dog icke veed, hvad Stæder i
Fiorden, for //1348// Aaemunden i Aaen, Fiskerjet eller er forövet.
Contraparterne svarede, at det var joe nock Hr Justitzraad Teilmann vedtagne Stefning til i dag paa egne og Interessenters Veigne
er Actor, og Peder Madsen Lillelund er under Interessenterne begreben, med hvis af Sagen dependerer, og saaleedes kand icke siges enten af Mons:r Sterm eller Contreparten, at Peder Lillelund er
med Lundenis og Lönborg, som da var en Ting, mens hand er
jmod dem i denne Sag, og derfor paastaaer at Vidnet bör svare
begge Parter, om hvis af dend dependerer efter //1349// Loven og
Stefnemaalet.
Sterm refererede sig til sit forrige, og for Resten paatvilede icke
Rættens lovlige Omgang.
Dommeren resolverede, at som Seign:r Sören Sterm paastoed, at
hand udj hans Forklaring för dend förste interlocutorie Kiendelse
er falden, sig erklæret haver, sig ey i dag at före andre Sager end
for Hr Justitzraad Teilmann og Hr Capitainlieutenant Tommerup,
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saa hand icke for Peder Lillelund i dag haver eller agter at lade noget före, men alleene paastaaer at Peder Lillelund ey noget paavindes uden lovlig Jndstefning, hvor da jeg ved fornefnte forrige
//1350// Kiendelses Slutning haver henviist det til dend Sag jmellum Lundenis og Lönborggaards Eyere jmellum dem self, og kand
saa ey heller anderleedes nu skiönnes, end at Peder Lillelund ey
heller denne Sinde kand noget paavindes, förend derom vorder
lovlig omgaaet. For resten Vidnesbyrdet at spare paa de lovlige
Spörsmaale, saa vit hand efter Loven kand tilkomme, de uindstefnede uvedkommende.
Contraparterne tilspurte Vidnet for det
6te, om det var det afvigte Aar eller det var det Aar tilforn 1728,
//1351// at hand först hafde hört sige, at paa Skiern Dyb for Skiærn
Aaemunde blef fisket efter Lax. Hvortil hand svarede, at hand var
paa Lönborggaard, der hörte hand det siige, begge Aar, mens hvor
det var at det var fisket, veedste hand icke.
For det 7de tilspurdte Contraparten, om hand icke hafde fanget
Horngiever i Fiorden, som er vel dend Fisk, Vidnet har ikke nefnt,
thi de Fisk som Flynder, Aael Söer Horngiever er vel Vidnet bekiendt? Vidnet svarede, at vel hafde fisket Horngiever og mange
Slags //1352// Fisk, som hand icke kiendte, mens tog hvad Gud vilde give hannem og hannem forekom, hvormed Vidnet blef demitteret.
Og blef saa Retten formedelst langt ud paa Natten ophævet, og i
Morgen Klocken 8te at begyndes jgien, da de i dag værende 8te
Mænd tillige med Vidnerne blef forelagt til samme Tiid at möde.

Afhøring af Jens Jensen, Rødklit
Torsdagen dend 9de Febr: var atter mödt Herretzfogden Thomas
Kragelund og Skriveren Claus Tang samt de forjndförte 8te Mænd
og Tinghörere, hvor de atter blef fremstillet //1353// dend 4de Vidne
Jens Jensen1 af Nör Röeklit, som efter aflagd Æed vandt paa Citan1

I margen: 4V.
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tens för jndförte Spörsmaal saaleedes. Men1 Vidnet blef tagen unden Examen, begiærede Seign:r Sterm j dag som i gaaer, at Rætten
ville imponere Parterne at jndlevere deris Spörsmaale udj Protocollen, og Rætten derefter udviise Parterne, og self uden Mellumtale af nogen tage jmod Vidnernis Svar, og samme saaleedes i
Protocollen jndföre. Contraparterne svarede, ey mindre end Monsieur Sterm saae, at Rættens Administration i alt efter Loven nyder
og faaer sin Fremgang.
Paa 1te Spörs- //1354// maal svarede, at hand er föd i Nör Röy Klitt
og er 46 Aar, og i 26 Aar haver hand været bekiendt baade Fiskerjet i Havet og i Fiorden.
2det svarede, at hand og andre har fisket i Fiorden, hvor de vilde,
uden nogen Modsigelse baade for Holmsland, Vellingland saa og
for Strandgaardland at stange Aal, mens for Stauningland eller
Borck intet, og har ey brugt anden Fiskerje end med Ruusser,
Nedder og Sandvaader, og videre Fiskerj forstaaer hand icke.
Til 4de svarede, at hand hafde fisket adskillig Slags Fisk, som Gud
vilde give ham, har og faaet een Fisk, som hand meente var een
Lax, mens at hand kunde giöre Æed paa, at det var eller ey, veedste hand icke.
Til //1355// 5te veedste det ey.
Paa 6te svarede, meendte nock at Laxen kom jnd ad Nyemindsgab,
mens hvor de gick siden, veedste hand ey, veedste og ey heller, om
de faaer nogen i Ringkiöbing eller ey, saasom hand icke har hört
noget derom, og ey heller enten har hört det fra Stauning, Velling
eller andensteds.
7de veedste nock, at Strömmen kommer jnd ad Nyemindsgab og
need ad Balle, og ligger Haurvig og Klitteland paa dend vester
Siide og nogen Klitter, som kaldes Tippeland paa dend öster side,
mens hvad Amt det er udj, veedste hand ey.
8de Svarede at til Lands fra Nyemindsgab til Ringkiöbing er 4 Miile,
mens hvor langt til Vands veedste hand //1356// ey, mens hvor
langt fra Ringkiöbing til Venner Aae eller længere öster veedste
hand icke og ey var hannem bekiendt.
1

Her mangler vel et ”før”.
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Til 9de svarede, at hand satte icke for dend Ström, som Laxen
kommer jnd, mens ellers har sat i Fiorden baade med Ruusser og
Nedder, hvor hand vilde.
10de svaredee det veedste hand gandske intet.
Contraparterne tilspurdte Vidnet
1: Hvem hand er Tienner til. Svarede, at hand er Tienner til Wolberg.
2det Om det icke er i Nör Fiord, som grendser til Holmsland og
Østerside samt Stadel, Hee og fleere Sogner har hand fisket. Svarede, hand har vundet, hand har fisket i begge Fiorder.
3die Tilspurdt, om Vidnet da i Synder Fiord //1357// har fisket synden for Venner Aaes Ström eller norden for. Svarede, hand self har
aldrig været der, mens hans Sön været der tvende Gange med
Sandnedder neden for Vennergaard.
4de J hvilcken Fiord hand har faaet dend stoere Fisk, hand meenede
var en Lax. Svarede, dend Fick hand i Nör Fiorden i hans Ruuse.
5te Om hand har fisket synden ud for Stauningland eller vesten ud
for Landet. Svarede nej.
6te Om hand har fisket paa Skiern Dyb. Svarede og ney.
7de Hvad Garn hand har brugt. Svarede at i Synder Fiord har hand
ey brugt uden Flyndernedder og Aalgiærde.
8 Om hand //1358// nogensinde har hört eller seet, at der er brugt
Laxenedder i Stauning Fiord og ved Strömgangen ved Skiern Dyb.
Svarede, at hand hvercken har seet det eller hört det sige.
9de Om hand nogensinde i hans Mindetiid har veedst af andet Fiskerje i Synder Fiord end efter Aael, Flynder, Horngiever og andet
Smaaefisk. Svarede nej, at hand ey veedste af andet Fiskerje at sige.
10 Om hans Fiskergarn og Reedskab icke og derefter ere jndrettet
og bunden. Svarede at det har været bunden derefter, som hand
hand tilforn har vundet, og brugt det.
11te Om hand icke kalder hans Fiskergarn Flyndernedder og
Sildruuser, og derefter saaleedes er jndrettet. Svarede ja.
Seign:r Sterm //1359// endnu tilspurdte Vidnet, om hand veed hvor
Skiern Dyb er. Svarede ney, saasom hand aldrig har været der. 2det
tilspurt, om hand icke veed eller har hört sige, at andre har fisket i
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Fiorden jmellem Stauning, Lönborg og andre Lande, hvor de vilde.
Svarede veedste icke, at det har været forbuden, at de joe maatte
fiske, hvem der ville.
Contraparterne tilspurdte Vidnet, om hand veed nogen paa sidstmeldte Stæder har fisket, hvormed og med hvad Garn, samt om
det har været Klitboer eller Holmboer eller andre. Svarede, //1360//
fra deris Kandt jntet at hafve fisket fra andre Stæder veedste hand
det icke. Hvormed Vidnet fra Rætten blef demitteret.
Afhøring af Christen Nielsen m.fl., Rødklit
Dernest fremstod Christen Nielsen1 i Nör Röyklit, som er föd sammesteds paa Holmsland og er 53 Aar; endnu Christen Nielsen
sammestæds og er ligesaa föd sammestæds undgefær 57 Aar; Sören Nielsen sammesteds og föd i Nör Röyklit 55; Lauritz Knudsen i
Synder Röyklit og föed i Nör Röyklit er 63 Aar; Jens Lauridsen
jbidm og föed sammesteds og er 72 Aar, som samtlig tilstoed, enhver for sig og vandt med opragte Fingre efter Lovens Æed saa//1361// leedes.
Paa 1te Spörsmaale svarede som oven er anfört om deris Alder.
Til 2det svarede, at de var bekiendt med Fiskerjet og i deris Mindetiid haver
fisket, hvor de vilde overalt baade for Ringkiöbing, Velling, Stauning og
jmellum Lönborg og Haurvig.
Paa 3die Spörsmaal svarede, brugt Ruuser, Nedder og Sandvaader og paa
dend maade, de kunde formaae at fiske med og taget det Fisk, som Gud
vilde give dem, og hafde de 2de Mænd Christen Nielsen og Jens Lauritzen
og saa faaet Lax i deris Ruuser i Nör Fiorden, mens andre 3de jngen faaet.
Til 4de svarede, at de har fisket i Synder Fiorden //1362// baade Ørreter,
Heldt, Horngiever, Flynder, Aael og andre smaae Fisk, mens efter
Lax ej fisket, og ey heller faaet.
Paa 5te veedste ey, at de hafde faaet nogen Lax, mens Nock hört, at
de hafver faaet Ørreter.
Paa 6te svarede, at Laxen kommer jnd ad Nyemindsgab, mens veed
ey, om de leeger i Fiorden eller ey (undtagen Jens Lauritzen, som
ved Østersfangen haver opskrabet Laxruun i Ringkiöbing Fiord og
Synder Fiord).
1
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Til 7de svarede, at Fiorden jndgaaer ad Nyemindsgab og er Klitten og
Haurvig paa vester Siden udi Böufling Amt og Teppeland under //1363//
Lönne paa dend anden Side, men hvad Amt veedste de ey, og
gaaer Fiorden og Strömmen op jgiennem Bölle baade til Skiern
Dyb og til Ringkiöbing, og kand seyle til Ringkiöbing med samme
begge Strömme.
Paa 8te svarede, at til Lands er 4re og til Vands 3 Miile fra Nyemindsgab
til Ringkiöbing, fra Ringkiöbing til Venner Aae er 1 Miil og ligger samme
i Böufling Amt, mens lenger öster paa, veedste de ej.
9de svarede, veedste eller troede det icke.
Til 10de svarede, at de veedste nock, salig Peder Sörensen i Ringkiöbing fisket mend icke at enten brugte Laxegarn //1364// eller
fick nogen der af.
Paa Seign:r Sterms andre Spörsmaal svarede, at de ey veedste,
hvor Skiern Dyb var, og paa andet hafde de vundet om tilforn. For
Resten blef tilspurt, om de haver veedst anden Maade at fiske paa
end de allereede har funden, som kunde været dem til större Tieniste, om de det icke da hafde brugt, hvor til de samtl: svarede
(Vidnerne) joe.
Contraparterne tilspurdte Vidner eenhver for sig, hvem deris Hosbonder er, af Christen Nielsen blef svaret, at hand er Tienner til
Wolberg, af den anden Christen Nielsen, Lauritz Knudsen og Jens
Lauridsen //1365// at de ere Tiennere til Siögaard, og af dend 5te Sören Nielsen, at hand er Tienner til Böufling.
2det Tilspurdt, om de har fisket i Synder Fiorden sönden for Venner
Aaes Ström eller Norden for, svarede begge Deele.
3die Tilspurt, om de har fisket paa Skiærn Dyb östen for Balle, svarede at de kunde vidne som för, at have vidnet för, at de hafde fisket, hvor de vilde.
For det 4de, om Vidnerne veed, at der er andre ferske Vandströmme stödende paa Synderfiord end som Skiern Dybs Aae,
hvor Laxene af Fiorden kand jndlöbe, naar de ey forhindres.
//1366// Svarede, at de 4re veedste jngen anden ferske Vande, end
som Skiern Aae ellers er nock Voon Aae ved Ringkiöbing, mens er
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salte Vande. Dend 5te Christen Nielsen svarede, at hand veedste
jntet derom.
5te Om icke Nyemindsgab samt Skiern Dyb i Lundenis Amt saaleedes kunde med Garn bespendes, at Laxene fra deris sædvaanlige Gang jnd i Skiern Aae kand forhindres og bortjages. Svarede,
at det veedste de jntet af at sige, kunde de ej svare videre til, endsom tilforn er omvunden.
6te Om Vidnerne //1367// jcke efter Siun eller Sagn veed at vidne, at
Hr Justitzraad Teilmann med fleere har fisket efter Lax i afvigte
Aar for Skiærn Aaemunde og i Skiern Dyb i Lundenis Amt. Svarede, at de det aldrig hafde hört, förend de hörte det var udj Process.
7de tilspurdt, om de kiender Nedder. Svarede ney, de aldrig hafde
seet dem.
8de om de hafde fisket paa Skiern Dyb, svarede ligesom tilforn, at
have vundet.
9de om de nogensinde har veedst, //1368// af anden Fiskerj i Synder Fiorden end efter Aael, Flynder, Horngiever og anden Smaaefisk. Svarede, at
de har taget, hvad Fisk, de kunde faae, og ej veedst nogen var forbuden,
undtagen Østersfang.
10de Om de da har fisket efter eller faaet Lax i Stauning Fiord under
Lundenis Amt. Svarede nej.
11 Om deris Fiskegarn og Fiskerreedskab icke for Aael, Flynder,
Sild og ald andet Smaaefisk har været jndrettet og bunden. Svarede som tilforn, at de tog med det, hvad de kunde bekomme.
12te Om de icke kalder deris Fiskegarn Flyndernedder og Sildruuser. Svarede, at de kalder dem Nedder, //1369// Ruuser, Vaad og
Glib, hvormed Vidnerne blef fra Rætten dimiteret.
Afhøring af Knud Bredmose m.fl., Holmsland
Dernest fremstoed Knud Breemoese,1 föed sammesteds i Nör
Baandsbye, som er 62 Aar, Peder Graversen ibid:m,2 som er 70 Aar
gammel, Christen Tellesen ibid:m,3 62 Aar, föd i Synderbye, Peder
I margen: 6V.
I margen: 7V.
3 I margen: 8V.
1
2
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Grauersen1 föed udj Gammel Sogn, Lauritz Madsen2 i Synder
Baandsbye 33 Aar, föed sammestæds, Mads Jversen3 ibid:m 71 Aar,
föd i Gammel Sogn, Simon Steengaard4 69 Aar föed sammesteds i
Meilebye, Niels Hansen5 ibid:m 53 Aar, föed //1370// i Nye Sogns
Closter, Jver Eenevoldsen 46 Aar föed i Baandsbye, Peder Polder6
ibid:m i Mejelbye 58 Aar föed sammestæds, Jens Knudsen7 i Synderbye 48 Aar föed i Nye Sogn, Peder Christensen8 51 Aar föed
ibid:m, Christen Poulsen9 46 Aar föed i Nör Röyklit, Peder Jensen
ibid:m 60 Aar föed i Hee Sogn, Eenevold Christensen10 62 Aar föed
paa Röyklit, Silvester Jensen11 ibid:m föed sammesteds i Synderbye
40 Aar, Lauritz Nielsen12 ibid:m 60 Aar föed sammesteds, Jens
Pedersen13 ibid:m 50 Aar föed i Nör Lyngvig, som samtl: eenhver
for sig ved Lovens Æed vant //1371// og svarede paa 1te Spörsmaal,
som oven anfört er, om deris alder, og 2det svarede, at de var Fiskerjet bekiendt, og i deris Mindetiid hafde de fisket i Fiorden upaaancket, hvor de
vilde baade for Vellingland og Stauningland samt östen Ballen, hvor dem
lystet, saa vit som Fiorden sig bestrækker uden grund Land.
Paa 3die svarede, at de har brugt det Fiskerje som de kunde formaae og taget, hvad Gud vilde unde dem, og de kunde faae upaaancket af nogen.
Til 4de svarede at have fisket Ørreter, Helt, Flynder, Aael og alle Slags
Fisk //1372// uden Lax dem hafde de intet haft Garn til.
Til 5te svarede, det veedste de intet.
I margen: 9V.
I margen: 10V.
3 I margen: 11V.
4 I margen: 12V.
5 I margen: 13V.
6 I margen: 14V.
7 I margen: 15V.
8 I margen: 16V.
9 I margen: 17.
10 I margen: 18V.
11 I margen: 19V.
12 I margen: 20V.
13 I margen: 21V.
1
2
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Til 6te svarede, mindte nock, at Laxene kommer jnd ad Nyemindsgab.
Men hvorhen de gaaer, veedste de ey og veed ey heller, om de leeger i
Fiorden, veedste og ey, om de fanget nogen i Ringkiöbing eller ey.
Paa 7de svarede, at Fiorden jndgaaer ad Nyemindsgab og ligger Haurviig
og Klitten paa vester Siden i Böufling Amt, og paa öster Siden ligger
Teppeland under Lönne, mens kiender ikke Amptetz Skiælling.
Til 8de svarede, at fra Nyemandsgab til Ringkiöbing er landveys 4re Miile
og til Vands 3 Miile, fra //1373// Ringkiöbing til Venner Aae i Böufling Amt har de hört sige, skal være 1 Miil, der fra og öster paa
veedste Vidnerne jngen Forklaring at giöre om.
9de svarede, at det var umueligt, der kunde sættes saa mange Garn i Fiorden, der kunde hindre Fiskenes Gang.
10de svarede, at Peder Sörensen af Ringkiöbing nock hafde sin Fiskegarn i Fiorden, hvad Fisk hand fiskede, veedste de icke, men Lax
har de aldrig hört hand har faaet der.
Paa Seign:r Sterms andre jndförte Spörsmaale svarede Jens Eenevoldsen, Laritz Nielsen //1374// og Silvert Jensen, at Skiern Dyb er
dem vel bekiendt, som kommer fra Nyemindsgab og gaaer ad
Skiern Aae, hvilcke Dyb de og kand seile med ad Ringkiöbing ved
Lönborg veedste de icke, mens ellers i Fiorden, hvor de vilde jmellem Landene. Paa sidste og 3die Spörsmaal svarede, at dersom de
hafdee veedst og kunde formaae sig anden Reedskab, hafde de det
og brugt.
Contraparterne tilspurdte Vidnerne
1te om de icke boer i Bövling Amt. Vidnerne svarede joe.
2det om de da veed af nogen Laxefiskerje i Lundenis Amt at siige
eller omvidne. Vidnerne svarede, veedste vel at der fiskes Lax,
mens paa hvad Stæder //1375// veedste de icke.
3die tilspurt, hvad det har været for een Fiord, de har fisket udi og
under hvad Amt, dend er beliggende. Svarede i Synderfiorden
jmellum Gabet og Ringkiöbing.
4de Hvad for Garn de har brugt sammesteds og hvad de kaldes ved Nafn.
Svarede de brugte Ruuser, Nedder, Sandvaader, Glib og Aaelgiærder,
hvilcke eenhver best siunes og deris Leylighed kunde tilsige.
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5te om de nogensinde har tænkt paa eller veedst at bruge anden
Garn, end som oven meldt er, som alle Tiider af dem og Formænd
er brugt. Svarede, at //1376// de icke kunde svare noget videre paa
denne Spörsmaal, end som de förhen vundet har.
6te om de kiender Laxnedder samt har hört eller seet, at de er bleven brugt förend nest afvigte 2de Aar udj dend saakaldede Synderfiord. Vidnerne svarede, at de icke kiender Laxenedder, ey heller
nogensinde seet dem bleven brugt i Synderfiorden.
7de om de nogen Tiid har fisket i Fiorden til Synder og Syndost ud
for Stauning Kirke jmellum Stauning, Lönborg, Hemmed og Borck
Lande. Vidnerne svarede, at udj den Distance har de icke fisket.
Endnu for det 8de, om //1377// jcke Klitteland til Nyemindsgab,
hvorpaa det förste Vidne er boendes, er i synder beliggendes 3 à 4
Miile fra disse Vidner i Norden paa Holmsland. Vidnerne svarede,
det var icke af dem maalt, mens holdes for 2 Miile.
9de om icke förste Vidne Christen Fiord paa Klitten med hans Naboer er allernærmest ved Skierns Dyb og Nyemindsgab, hvor Laxen i Lundenis Amt jndkommer, boendes og endda en stor Stycke
Vey er anden Synden for jndtil Nyemindsgab boendes paa Klitteland, som meest kunde bespende Laxenis Jndgang //1378// og dem
opsnappe udj Skiern Dyb udj Lundenis Amt. Vidnerne svarede, de
var Norden for Christen Fiord boende, og er langt nærmere Nyemandsgab end de, og een lang Vey jmellem Christen Fiord og
Nyemandsgab ungefehr 2 Miile, og er een stoer deel boende Synden for Christen Fiord. Spurdte om de icke veedste om Nyemindsgab og naar som de har vundet, der kand seyles ned til Ringkiöbing med Ballen, om icke da Strömmene böyer sig i Norden fra
Synden ned til Ringkiöbing og Skiern Dyb gaaer öster op ad Lundenis Ampt og om nogen fisket der efter Lax //1379// eller icke.
Svarede Vidnerne icke veedste hvor Dybet gick af.
11de at efterdj Vidnesbyrdene svarede saa jntricat og uforklarlig,
saa blef de af Contraparterne tilspurdt, om icke Skiern Dyb löber i
öster og Balgen, hvor Skibene jndseigler til Ringkiöbing i nör. Vidnerne svarede, de veedste icke herpaa at svare videre, end som de
forhen omvundet haver.
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Contraparterne besværgede sig over, at Vidnerne icke vil svare directe og ligefrem paa de Spörsmaale, som aldrig tilforn saa ligefrem //1380// er bleven tilspurdt om, men refererer sig til deris forrige Vidne, da det dog er saa klar og reen for dem, at det beroer af
dend bekiendte Egn kunde giöre Reede for samme Spörsmaal og
siige, hvad öster og nör var. Hvad skal Contraparterne slutte om
saadanne Giensvar uden at det siunes som de formedelst Citanternis Jndstefning er forpligtet at være medholdelig paa dend Sidde,
og uforbarlig med deris Giensvar at være paa Contraparternis
Side, thi Citanterne self af dend Generalitet at tilstaae vel udsigende for Rætten, at Skiern Aae og //1381// Skiern Dyb fra öster har
sit Udlöb i Havet jgiennem Nyemindsgab og Strömgangen, der reverer for Seylatzen til Ringkiöbing, falder did hen i Nör, og hvorfore skulle vel nu icke Vidnerne efter Ordvexling om dette icke
kunne besvare dette Spörsmaal med ney eller med joe eller og, som
Ret var i sig self og eenhver her i Egnen er vitterligt, tilstaae det,
som Citanterne har udsagt. Kræfver derfor Rættens Assistence, at
Vidnerne bliver paalagt at svare ney eller ja paa Spörsmaal om icke
Skiern Aaedyb kommer af //1382// östen og löber jgiennem Nyemindsgab og ud af Havet jgiennem Stauning Fiord, og Strömgangen og Seilladtzen med Balgen löber i nör jndtil Ringkiöbings
Kiöbstæd i Böuvling Amt.
Seig:n Sören Sterm herjmod paa Vidnernis og egne Vegne svarede
for at forkorte Sagen, at Protocollen viiser Vidnerne forhen ligesom
villig har besvaret Contraparternis som Citantens Spörsmaale, og
altsaa ufornöden paa hans Besværing videre at replicere, da eenhver vel har sin Samvittighed kiær, hvorefter de og forhen om rette
Dyb vundet haver, og alle Maader fuldt Lovens Befaling //1383//
med at svare begge Parter paa deris Spörsmaalle. Hvad det omspurdte Dyb angaaer, tilstaaer Sören Sterm, at dend saakaldede
Skiern Aae löber jgiennem Skiern Sogn fra östen saa langt Skiern
Sogn varer, og siden gaaer samme Ström jgiennem Lönborg Sogn,
og ved Lönborg Aaemunde falder i Fiorden, hvor strax udenfor
Lönborg Aaemunde er saa lave Vande, at de baade kand riide og
kiöre, saa der icke findes nogen Seyldyb, tilstaaer derfor, at naar
Seyllerne kommer jnd af Havet, kand de med et Dyb seyle til östen
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i Fior- //1384// den, og for Synder og Nör Borck samt Hemmed
Sogners Lande og ey videre i øster falder og fra samme Seylads saa
dybe Vande i Fiorden, at der med kand seigles til Ringkiöbing, falder og et Dyb ved Nyemindsgabs Jndkom af Havet, hvor med opseigles af de Seiglere, som ere distinerede til Ringkiöbing, der ligger op, hvilcket sidste Vidnerne ventelig og ere bekiendte, og de
2de Seyledyb fra Gabbet, saavelsom endog om det öfrige Seyladtz i
öster, jtem de lave Vande, som kand rides og kiöres i Fiorden jmellum bemelte Seigledyb //1385// og Lönborg Aaemunde, hvor Aaen
falder udj Fiorden, hvorom Seign:r Sterm udbad Vidnernes
Sandheds Udsigende, og ydermeere endnu tilspurte Vidnerne, at
som de ved deris Besvaring paa hans i dag först giorte andet
Spörsmaal, tilstaaer at de hafde fisket overalt i Fiorden, hvor de
vilde ud for Velling og Stauning Lande, og de eeneste paa Contraparternis 7de Spörsmaal forklarer, at de icke haver fisket i Fiorden
jmellum bemelte Velling og Stafning Lande paa dend nordre Siide
af Fiorden, og Lönborg, Hemmed, Sönder og Nör Borcks Sogners
Lande paa dend Siide af Fiorden, //1386// om der da ved deris Besvaring er forstanden anderleedis, end at de icke kunde fiske östen
for Stauning Kircke formedelst der fra öster og sydost alleene falder faste og törre Eyendomme, hvor jntet kand fiskes, paa hvilcket
alt, Sterm bad Rætten, uden nogen af Parternis Mellemtahle vilde
tage Vidnernis Svar.
Contraparternes svarede hertil, at hvad som fra Contraparternis
deponerede sidste Spörsmaal er bleven jndfört, og hidtil er ickun
Hinder i Endskabet paa Tingsvidnet. Vidner- //1387// ne efter Lovens Maade er obligeret at svare paa Parternis Spörsmaale, hvad
de veed og det ekskes ved Rættens Befordring paa sidste Spörsmaal, og jgien modtage af Contraparterne, hvad de til Sagens
Oplysning har at spörge om, som bliver for det 11te at tilspörge, om
Vidnerne veed, hvem efter Skiöder og Adkomster der er Laxefiskerjet berettiget i Lundenis Amt.
For det 12te, om de kand siges enten det er mueligt eller umueligt
med Mængde af Baade, Laxegarn og nye usædvaanlige opfundene
at Skiern Dyb og Strömgang i Stauning Fiord kand saaleedes
//1388// bespendes og Fiskene opsnappes paa Fortogget, at de, som
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samme Herlighed have fra Cronen, kunde have Skade eller icke,
saavit Lundenis Amt og icke Böuling Ampt angaaer.
Og som Lyset atter i Aften er tændt ved Tingholden i denne Sag,
ligesaavel som om forgangen Aften sad langt ud paa Natten og
holdt Ting, som saavel svækker Rettens Betienter som andre Vedkommende, der med Rætten haver at bestille, og Contraparterne i
Laxefiskerjetz Sag udj Lundenis Amt er jndstefnet at möde i samme Sag i morgen d: 10 February //1389// paa Ringkiöbings Byeting,
hvortil Natten skal bruges med Reysen did, önskedes intet meere
end Endskab her, hvis icke Protestering med lovlig Undskyldning
er paa Byetingen i morgen at kand levere mogen Gienmæle, thi
Lundenis Herskab boendes uden Riiget haver jngen anden Svar
paa deris Vegne end Forvalter Daniel Philip Rasch, som saaleedes
bör ansees som Principalen self.
Dommeren resolverede, at hand ey finder anden for Ræt, end at
Vidnens Bydende joe bör svare Parterne paa deris lovlige Spörsmaale. Hvor da paa Contraparternis Spörsmaal, som först for//1390// an jndfört er, nemlig 11te blef an dem samtl: svared, at det
de veedste jntet af Skiöder eller Adkjomster.
Til 12te svarede, det kunde de icke efter deris Tykke siunes at
kunde skee, efter deris forrige Vidne. Mens Skiæll jmellem Amterne i Fiorden veedste de jntet om.
Paa Seign:r Sterms svarede de först, at Dybbet gaaer af, som Skibbene ligger i Vinterleye, og det synden for og gaaer saa omkring
ved Borck og Hemmedt Lande. Veedste saa ey videre derom, end
som tilforn er vundet. Simon Steengaard, Niels Hansen og Jens
Knudsen vandt, at de var kommen over Lönborg Aaes Aaemunde
//1391// nest uden for i Fiordskiællingen, naar de har været lave
Vande. Det öfrige veedste de jntet om. Svarede og, at der var fast
og tör Land östen og sydost fra Stauning Kircke. Contraparterne
tilspurte Simon Steengaard, Niels Hansen og Jens Knudsen, om
jcke riides og kiöres samt vaades over Lönborg Aae, og om icke
uddrages af grön Land paa hvilcken Side, mand kommer i Vandet
og landes jgien paa grön og fast Land. Svarede joe, men sker i
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Aaemunden, som för omvundet er, naar det er lave Vande.
Spurdte saa til Slutning sidst Contraparterne, om icke Ring//1392// kiöbing ligger nör for Nyemindsgab efter dend Miilelængde, som de haver afvundet.
Seign:r Sterm svarede og tilstoed Contraparterne, at Ringkiöbing
ligger dend omvundne Længde i nör fra Nyemindsgab. Og dernest
endnu ligeleedes til Slutning tilspurdte Vidnerne, om icke Lönborg, Hemmed, Synder og Nör Borck Sogner ere beliggende paa
dend synder Siide af Fiorden, jmod at Stauning og Velling Sogner
ligger paa nordre Side, og altsaa haver været mellem disse Sogner,
de efter deris forhen Udsigende haver fisket, hvortil de svarede, at
udj Fiorden, som omvunden er, har de fisket jmellum //1393// bemelte Sogner og Holmsland. Over dette Spörsmaal tilspurdte
Contraparterne Vidnerne, om de har fisket jnd under Lönborg,
Hemmed, Synder og Nör Borck, saa og synden for Skiern Dyb.
Svarede de har hiulpet dennem nærmere og jntet kommen der. Og
som Parterne jngen fleere Spörsmaale hafde til Vidnerne, saa blef
de fra Rætten demitteret, og som jngen fleere Vidner fornemmedes
efter Stefnemaalet ere fremkommen, saa var Seign:r Sterm efter
hvis som passeret er Tingsvidne beskreven begierende, som og af
Rætten blev consenteret //1394// at dette saaleedes for bemelte Tiider og Stæd tilgangen og passeret er, bekræftes under voris Hænder og Forseiglinger, actum ut supra
Th: Pedersen Kragelund
Claus Jensen Tang
L:S:
L:S:

Tingsvidne fra Øster-Nørre Herredsting 9. oktober
1730 læst i kommissionen
No 7 Er et Tingsvidne udstæd af Øster-Nör Herretzting
dend 9de October 1730 saaleedes Ord til andet lydende:
[*78] No 3482, No 20 F4tus Fiire og tyve Skilling, 1730
Sören Hendrichsen Gredsted kongel: Mayt:s Herretzfoget udj Uldborg-Hind Herred an- //1395// ordnede Settedommer paa Øster-
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Nör Herretzting, Skriver Christen Nissen Fischer af Blaxmarck, af
Stockemændene Hans Ludvigsen af Nörheede, Peder Nielsen
ibid:m giör vitterligt, at Anno 1730 dend 25de September paa ØsterNör Herretzting efter Seign:r Sterms Begiering som Fuldmægtig i
Sagen angaaende Laxefiskerjet fremkom Sr Christian Pedersen
Haae og producerede een skriftlig Stefning her af Retten udstæd
dend 21 Aug: 1730 med Paaskrift for velbaarne Daniel Philip
Rasch, som //1396// blef læst og lyder saaleedes:
Knud Jacobsen paa Thoerlund, kongel: Mayt:s Herretzfoget i
Øster-Nör Herreder, giör vitterligt, at som Hr Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann til Schrumsagger og Interessenter i Anleedning af deris forhen udtagne Stefnemaal dend 21de Januarij
sidst udi dend Sag, Hr Etatsraad og Amtmand Selio Müller til
Lönborggaard og Forvalter Seign:r Daniel Philip Rasch paa Lundenis som Forsvar for bemelte Lundenis og des Eyeree //1397//
Veigne skal have reyst angaaende dend Eendeelslaxefiskerje, de
formeener bemelte tvende Gaarder Lundenis og Lönborggaard
skal være berettigede udi heel nuværende Lundenis Amt, Aaer og
ferske Vande samt Fiorden, at före Vidner saavel angaaende Fiskerjet i bemelte Fiord og ferske Vande som om Nyemindsgabs Jndgang, paagrænsende Eyendomme og Distance samt alt af denne
Sag dependerende. Thj bliver herved i Anledning een höyrespective Landstings- //1398// dom af 27 Aprilis sidst velbemelte Hr
Etatsraad og Amtmand Sellio Müller samt Forvalteren Seign:r
Daniel Philip Rasch jndkaldet og stefnet at möde for mig udj Rætte
paa bemelte Øster-Nör Herretzting dend 25de September, 2den, 9de,
16de, 23de og 30te October förstkommende og fölgende Dage for
samme Vidner at paahöre. Ligeleedes til samme Tiider og Ting
jndkaldes de som forhen i Sagen vundet haver Niels Christensen af
Marup, Frands Clausen af Genner, //1399// Termand Andersen og
Sören Davidsen af Baandsböll, Iver Iversen Grauengaard af Nordenaae og Frantz Hansen af Tarm, om noget dennem angaaende
kand forefalde, hvorefter et lovlig Tingsvidne agtes at erhværves,
Thorlund dend 21de Augustij 1730.
L:S:
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Ovenstaaende Kald og Varsel er mig lovlig forkyndet paa Lönborggaard dend 9de Sept:br 1730, Sellio Müller.
Paa Lundenis lovlig forkyndet, D: P: Rasch
Nock i samme Sag fremstillede Jens Hansen og Christen Nielsen af
Oddum Sogn, som efter egen //1400// skreven Memorial hafde jndkaldet Vidners Persohner i samme Sag af Egvad, Oddum, Ølgod,
Strelluf og Lyhne Sogner og lyder samme Memorial saaleedes:

Memorial fra Jens Hansen og Christen Nielsen, Oddum, læst på
Øster-Nørre herredsting 1730
[*79] Memorial fra Hr Justitzraad og Amtmand Christian Teilmann
til Schrumsagger og Interessenter gives efterskrevne lovlig Kald og
Varsel at möde paa Øster-Nör Herretzting dend 25de September
förstkommende for eedelig at vidne og forklare, hvad dennem
kand være vitterlig om Laxefiskerjet i Lundenis Amt saavel i Aaer
og ferske Vande som Fiorden og andre Stæder med videre af Sagen
de- //1401// penderende til dends Oplysning, saasom Kyfling: Jörgen Nielsen, Erick Falck, Jens Bramstrup den Ældre, Jens Jensen
Bramstrup dend Yngre, Peder Hansen, Hans Riiber, Bertil Bramstrup, Anders Nielsen, Hans Hansen, Jb Lauridsen, Niels Bramstrup, Peder Henricksen, Peder Möller; Tarm: Jens Frandsen,
Christen Davidsen, Niels Corporal, Christen Pedersen Tersker,
Jens Lauersen, Knud Pedersen, Just Jensen, Peder Sörensen, Christen Nissen, Jens Klar, Poul Eskildsen, Envold Andersen, Christen
Skrædder, Mads Jensen, Peder Poulsen, Jep Christensen, //1402//
Jep Fusgaard, Jörgen Heegaard, Frantz Hansen; Reversböll: Niels
Hansen, Niels Gredsboel; Oddum Sogn: Ove Christensen i Lild
Vinding, Christen Olufsen i Gundsböll, Jep Graaeheede, Sören
Graaeheede, Jes Rabeck, Sören Jversen, Christen Præstbroe, Niels
Roesendahl, Hans Vinding, Anders Smed i Gundsböll, Peder Jensen, Peder Mortensen, Niels Puelund, Niels Skodsböll, Niels Sörensen, Peder Graaeheede, Frantz Hansen, Knud Jversen, Peder
Nederbye, Christen ved Kircken; Ølgoed //1403// Sogn: Christen
Jörgensen i Vallund; Strelluf Sogn: Niels Slot i Moesgaard, Morten
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Pedersen og Niels Pedersen i Tarup, Hans Tömmermand i Kiærgaard og Peder Nielsen i Katrebel; Lyhne Sogn: Jver Raunkiær i
Lyhne Bye, Christen Jensen og Christen Klöf i Nörheede, Niels
Nielsen i Lyhne Bye og Christen Lassen i Glibstrup. Og berettede
Kaldsmændene, at de talte med nogle paa hver Stæd og gaf dem
Varselen tilkiende, hvorpaa de aflagde deris Æed efter Loven.
Endnu //1404// fremstod Moust Hansen af Baandsböll, som ligeleedes i Retten jndleverede een skriftlig Memorial, som hand tilligemed Christen Jensen af bemelte Baandsböll hafde forkyndet for
een Deel Vidners Persohner i Sönder og Nör Borck, Hemmed,
Wium og Lönborg Sogner, som blef læst og lyder saaleedes:

Memorial fra Moust Hansen og Christen Jensen, Bandsbøl, læst på
Øster-Nørre herredsting 1730
[*80] Memorial fra Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann til
Schrumsagger gifves ved efterskrefne lovlig Kald og Varsel at
möde paa Øster-Nör Herretzting dend 25de Septemb:r förstkommende for eders //1405// Sandheds Vidne æedelig at afligge, angaaende hvad eder kand være vidende om Laxefiskerjet udj Lundenis Amt, ferske og salte Vande, saasom Obling: Peder Sörensen,
Sören Pedersen, Niels Sørensen, Falqvar Jensen, Claus Giödesen,
Soldat Hans Vendelboe, Christen Vendelboe, Sören Krog; Syndeer
Borck: Christen Lassen, Niels Olufsen, Jörgen Degn, Henrick Olufsen, Henrick Vraa, Henrick Christensen; Nöre Borck: Ole Haurvig,
Hans Nielsen, Sören Smed, Jörgen Nielsen, Jens Sörensen, Niels
Mortensen; Nordenaae: Niels //1406// Paagaard, Jens Blesberg,
Niels Hansen; Schuldböll: Thomas Pedersen, Christen Madsen,
Lars Madsen, Anders Simonsen, Christen Hansen, Morten Nielsen,
Sören Madsen; Vium Sogn: Jens Sörensen og Simon Christensen i
Broegaard, Christen Nielsen Holm, Christen Henne, Jens Allerslef,
Anders Christensen, Christen Hansen, Hans Christensen, Lauritz
Hansen, Christen Sörensen, Jens Alling, Peder Lauridsen og Christen Pedersen; Kyfling; Jörgen Nielsen, Erick Falck, Jens Bramstrup
den Ældre, Jens Jensen Bramstrup den Yngere, //1407// Peder Hansen, Hans Riiber, Bertel Bramstrup, Anders Nielsen, Hans Hansen,
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Jb Lauridsen, Niels Bramstrup, Peder Hinricksen, Peder Möller. Og
berettede fornefnte Moust Hansen at have taldt med nogle af
jndstefnte Vidner paa hver Stæd undtagen een Stæd i Kyfling, hvor
de gaf Naboerne det tilkiende, mens siden denne Stefnevidnes
medhavende Christen Jensen er bleven siug og sengeliggende, saa
haver samme i Dag 8te Dage sin Forretning her udj at beædige og
denne nu tilstædeværende Moust Hansen aflagde herpaa sin
//1408// Æed efter Loven. Hvorefter Seign:r Haae paa Monsieur
Sterms Veigne begierede Opstand med samme Vidners Förelse til i
Dag 8te Dage, formedelst hand icke saavel som andre Vedkommende ej kand möde, fordj Sessionen i disse Dage er berammet at
holdes, og des aarsage Tingsvidnet ej kunde föres, som hand formodede Rætten consenterede. De begierte Opsættelse blef af Rætten tilladt, og Vidners Persohner i Lovens Fölge tilholden til ermeldte Tiid at möde, og hviler Sagen jmidlertiid i sin fulde Kraft.
//1409//
Mandagen dend 2den October. Monsieur Sören Sterm fra Viumgaard fremkom udj dend Sag med Vidners Förelse angaaende Laxefiskerjet efter i Dag 8te Dage afhiemlede Stefnemaale og fremstillede dend da udeblefne Stefningsmand Christen Jensen af Baandsböll af Hemmet Sogn, som med opragte Fingre og Æed efter Loven
bekræftede, at hand i Fredags og Lördags sidst 14ten Dage med
dend forhen i Dag 8te Dage anförte Moust Hansen af bemeldte
Baandsböll lovlig hafde forkyndet dend fremlagte Memorialvarsel,
og //1410// taldte med nogle paa eenhver Stæd undtagen Jörgen
Nielsen og Peder Möller, hvor jngen var tilstæde undtagen nogle
andre Mænd af Byen, som vel lovedee at give den samme Varsel
tilkiende. De öfrige lovede og at tilstaae dem Varselen. Monsieur
Hans Lund fra Lönborggaard tilstod paa Hr: Etatsraad Müller og
Seign:r Daniel Philip Rasches Veigne, at endskiöndt de udj dend
udtagne Rettens Stefning anförte Vidner, som forhen i Commissionen haver vundet, icke befindes efter samme at være jndkaldet, saa
skal samme //1411// jcke være disse Vidners Förelse til Præjudice
eller Paaancke under Sagen. Hvorefter Monsieur Sterm foreviiste
Retten een hans Memorial til Hr Justitzraad Teilmann om Sættedommerens Anordning ved disse Vidners Förelse, samme dateret
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dend 23 Septb:r sidst med Herretzfogdens Paaskrift af samme
Dato, og velbemelte Hr Justitzraad Teilmanns Authorisation af 25de
dito, hvorefter ved dend anordnede Sættedommer i Dag skulde
været betiendt, men siden hand formedelst lovlig Undskyldning
icke er mödt, //1412// de jndstefnte Vidner ligeleedes udeblefne,
saa maatte Seign:r Sterm nödvendig lade beroe med Vidnernes Förelse efter Stefnemaalet til i Dag 8te Dage, til hvilcken Tiid, Sagen
og blef opsat.
Mandagen dend 9de October 1730. Hvorefter fremkom Mons:r Sören Sterm fra Viumgaard paa Hr Justitzraad Teilmanns, Hr Capitainlieutenant Tommerups og egne samt Poul Pedersen, Peder Sörensen, Christen Nissen og Just Jensen af Tarm deris Vegne og i
Rette lagde dend i Dag 8te Dage foreviiste Memorial med //1413//
paafuldte Authorisation til Rættens Betienning, som Dommer ved
det Tingsvidnes Förelse angaaende Fiskerjet udj Lundenis Amt,
hvilcken Memorial og Anordning nu begieredes læst, paaskrevet
og Tingsvidne tilfört, samme saaleedes meldende:

Memorial angående udpegning af sættedommer læst på ØsterNørre herredsting 1730
[*81] Höyædle og velbaarne Hr Justitzraad og Amtmand Teilmann.
Som det lader sig ansee noget villig, at Herretzfogden Sr Knud Jacobsen efter sit udstæde Stefnemaal skulle som Dommer betienne
Rætten og afhöre Vidner udj dend Sag om Laxefiskerjet jmellum
Hans Svigerfader Hr Forvalter Rasch //1414// og Interesent paa
dend eene samt Hr Justitzraad og Interesent paa dend anden Siide,
thj har jeg som Fuldmægtig for Sagen tienstydmygst begierende
Hr Justitzraad til bemelte Vidners Afhörelse og et lovlig Tingsvidnes Förelse som Dommer ved Øster-Nör Herretzting i bemelte Sag
vilde behage at beskicke een anden æedsoren Rættens Betiendt, at
Rætten da formodentlig uden nogen Mistancke kand vorde Administreret, forbliver höyædle og velb:r Hr Justitzraad og Amtmands
ydmygste Tiener
S: Sörensen Sterm, Viumgaard d: 23 Septb:r 1730. //1415//
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For ald Mistancke at foregaae, er jeg gierne fornöyed med, at Hr
Justitzraad og Amtmand Teilmann beskicker een Sættedommer
Rætten udj jndbemelte Sag ved Øster-Nör Herretzting til disse
Vidners Afhörelse at betienne. Torlund dend 23 Septemb:r Ao
1730, Knud Jacobsen.
Til Retten ved Øster-Nör Herretzting udj jndbemelte Sag at betienne, bliver herved kongel: Mayt:s Herretsfoged udj UldborgHind Herret Sr Sören Hinrichsen Grested paa Timgaard anordnet
og authoriseret som Sættedommer, hvorved hand sig efter //1416//
hans kongel: Mayt:s Lov og Forordninger saaleedes haver at forholde, som hand agter forsvarlig.
Schrumsagger dend 25de Septb:r 1730, C: Teilmann.
Derefter dend forrige Sættedommer vigte sit Sæde og Retten jgien
betiendt af dend authoriserede Sættedommer, kongel: Mayt:s Herretzfoget foget [sic] udj Uldborg-Hind Herret Sr Sören Hinrichsen
Grested, Forpagter paa Timgaard, hvor da Monsieur Sterm fremstillede til Vidner Christen Corneliussen, Knud Pedersen og Peder
Sörensen, alle af Tarm, som Lovens Æed //1417// blef forelæst, og
da af Dommeren tilholden dends Sandheds Vidne i denne Sag at
aflegge. Forvalteren fra Lundenæs Sr Daniel Philip Rasch og Mon:s
Hans Lund, Fuldmægtig paa Lönborgaard, mötte for Rætten, og
især bad Forvalter Rasch Mons:r Sterm meget venlig, at hand i
denne Sag som formeenlig skal oplyses af kongel: Skiöder og Adkomster paa Laxefiskerjet vilde for begge Parters Commoditets
Skyld og Omkostning at spare, ophæve med fleere Vidnesbyrd
enten her til Tinget eller andensteds //1418// videre at före, end fört
er siden saadant ej tienner uden til Sagens störste Vitlöftighed, thj
jngen er Laxefiskerjet berettiget uden de, fra cronen sig samme haver tilforhandlet og er nu vel jngen Vidnesbyrd til, som noget kand
jmodsige höystbemelte kongel: Skiöde og Adkomster, heller de
Vidnesbyrdsforklaringer, som udj Kongernis Tiider, da Lundenis
Slot hörte Cronen til eller siden derefter bemelte Slot er bleven
bortsoldt, er fört og forhværvet med Tingsvidner af mangfoldige
Dannemænd, dels over Mands Minde, hvilcke Documenter vel
bliver //1419// uomstödelige, eller af dem jmodsagt, som nu ville
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bæree Vidne, skulle nogen admitteres til Vidnesbyrds Afliggelse,
som self haver begaaet nogen ulovlig Fiskerje i Skiern Aae, da formodes samme ej bliver tillat. heldst de som derfor haver været tiltalt efter mand haver været vitterlig om deres tilsigende ulovlig
Fiskerje i Skiern Aae, hvorved dend kongel: ældgamle regale af
Laxefiskerje kunde forkrænckes og fornærmes, og da gaf Forvalter
Rasch Retten tilkiende, at Knud //1420// Pedersen i Tarm har været
tiltalt for saadan ulovlig Gierning, da hand tillige med salig Otte
Andersen hafde fisket i Schiern Aae ved Nattetiide, og Knud Pedersen vel bekiendte, at Otte Andersen om dend Tiid af de udskickede fra salig Forvalter Schultz blef opbragt til Lundenis, som i
Commissionen allereede er beviist, og ydermeere kand beviises, thj
det förer Klagemaalet fra Lundenis, at de paa synder Siden boende
Bönder i Tarm og Kyfling gierne sees jblant ved forefunden Leylighed at giöre Fiskerje Jndpas //1421// i Aaen, ligesom mand fornemmer paa sine Stæder uvedkommende forgriber sig paa dend
kongel: forbeholdne Regale af Østersfangsten. Protesterer endog,
at de Tarm og Kyfling Beboere, som efter det kongel: Commissorium, hvilcket tillige med Documenterne siden sidste Session holden i Warde in Martio nest afvigte er gifven Commisarierne i
Hænderne, ej bliver tillat at vidne i deris egen Sag, mens om de
//1422// vil före Vidnerne, da at skaffe andre, som turde understaae
sig at jndvidne jmod allerhöystbemelte kongel: Adkomster, de
Tarm og Kyfling Beboere til nogen Rettighed af Fiskerje i Skiern
Aae.
Monsieur Sterm jmod Hr Forvalter Rasches vitlöftige tilförte (dertil jntet
andet öyensiunligen hensigter, end at före Tingsvidnet i Vitlöftighed og giöre de tilstædeværende Vidner keedsommelige udj at
opbje Tiiden, deris Sandheds Vidner udj Sagen at aflegge) svarede,
at //1423// jntet hafde været ham og de öfrige under Sagen jnddragne Lodseyere og Jorddrotter kierere, end Forvalter Rasch og
Interessenter vildet ladet sig været nöyet med det Fiskerje, de kongel: allernaadigste Skiöder, Domme og andre lovlige Adkomster
samt Loven berettiger de Herrer Eyere til Lundenis og Lönborggaard, efter det Brug hidtil egen Fordeel paa at formodentlig ulovskicket Fundamente vil tilegne //1424// en Deel, og til sammes Be-
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styckelse selv begyndt ved Commissionen derom at före Vidner,
som ventelig er tvert jmod Sr Forvalter Rasches bedre Vidende, da
han för nu noget over 30 Aar siden, i dend Tiid hand var Fuldmægtig hos afgangne Sr Regimentskriver Rasch, som Forsvar for
een Deel af Tarm Beboere, har fört Vidner om det uimodsiggelig frj
Fiskerjes Brug, de forhen i 30 Aar haver haft, og da selv fremfört til
Vidner //1425// 8te boesatte Dannemænd af Kyfling Bye efter et
derom her af Retten förte Tingsvidne dend 17de May 1700.1 Men siden de self ved deris i Commissionen fremstillede Vidner har fraviget samme deres forige og nu paaberaabende Adkomster, saa
har dette forvoldet de Vidner, Mons:rer Sterm og Interessenter siden har maattet söge Sagen til Oplysning, og holder saa meget
meere forunderlig, ligesom det i sig self og er ubilligt, at //1426//
Hr Forvalter Rasch nu vil modsige, at Tarm og Kyfling Beboere
maae vidne udj Sagen, da hand self icke alleene bemelte 17 May
1700 her ved Rætten, men endog dend 19de Martij sidst for Commissionen udj Warde haver fört af samme Byers Beboere til Vidner
udj Sagen. Paa Lovens Pag: 471 Art: 202 udtrykkelig meldes, at
Fiskerjet icke tilhörer Bonden men Hosbonden, saa at denne Sag
icke kand kaldes Böndernis eller hindre dem der udj at Vidne,
//1427// særdeelis da og icke een eeniste af dem alle udj det allernaadigste kongel: Commissorium ere meldede eller derunder begreben, ja intet videre end om det Fiskerje udj Fiorden. Det synes
saa meget meere, at Protestanterne maatte frygte for Vidnernis udsigende, siden de protesterer jmod alle dem, som om samme meget
kand være vidende, og med Truseler undsiger dem under Sagen at
vil jnddrage, for derved at skrekke en stakkels een- //1428// foldig
Bondemand fra sit Sandheds Vidne udj Sagen at aflegge, hvad angaaer sig, dend her til Vidne fremstillede Knud Pedersen af Tarm,
som formedelst sit övede Fiskerje skal være tiltaldt og paadömt.
Da siden hand dog alleeniste var en ung Karl, maaske enten i eller
uden Tienniste, der jngen Lod eller Deel hafde til Fiskerettighed
udj Aaen, saa er det icke at undre, hand derfor kand være tiltalt, da
hand maaeske endog kand have fisket for Lundenis Eyen- //1429//
1
2

Er gengivet som nr. *19 og *84.
DL 3-13-20, se note 1 på side 45.
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domme, hvilket nu icke kand hindre ham fra sit Sandheds Vidne
udj Sagen at afligge om Fiskerjetz Brug, saavel af ham self som andre til denne Dag. Dog til Overflod erklærede Sterm herved icke at
före fornefnte Knud Pedersen eller andre til Vidne om det Fiskerje,
de kand være tiltalte eller paadömte fore. Dend afdöde Otte Andersens paagribelse, som er skeed langt forhen, dog uden hannem
for sit Fiskerje ringeste Sögsmaal af Loven, bliver //1430// vel ved
Vidnernis Udsigende forklaret, hvor hand fisket haver. Thi det
Øfrige agtede Sterm for denne Sinde ey videre at svare paa Hr
Forvalter Rasches tilförte, men alleene begierede uden videre Vitlöftighed sine Vidner stæd til Forhör, efter af de ere udj Æed tagen
efter Loven. Forvalter Rasch ville forbjgaae fast alt at besvare Monsieur Sterms jndförte, alleene hand gaf Rætten til kiende, at Lundenis aldrig har sögt andet eller //1431// endnu söger videre Rettighed paa Laxefiskerjet i Lundenis Amt, end den kongel: Skiöde
med Birckefundatzbrefvet hiemler og tilstaaer, jmod skeede nöyagtig Betaling, og jngen Bonde eller Jorddrot af Contraparterne er
noget der af (i Observation höyst bemelte Documenter) i ringeste
Maader berettiged, mens der fra som i Kongernes Tiider altiid med
Rette været udlagt fra ald Fiskerje i Aaen under höyeste Straf af
Fængsel //1432// og andre lovlige Tiltaler, som saavel med Tingsvidne af 16481 som siden er beviislig giort, og alt i Commissionen
er produceret. Derfor har mand vel til Oplysning ladet det anföre,
at mand icke troede noget Vidnesbyrd nu lever, kand afvidne
anden Beskaffenhed med Laxe-Fiskerje at have været eller bör
være jnd mindre, at Tarm eller Kyfling Byers boesidende Bönder
eller deris Hosbonder haver haft nogen Deel eller Rettigheds derudi, men som //1433//
Bönderne og icke Hosbonderne jblant naar de kunde saa Leylighed, vedkommende ubeveedst at snige sig til nogen Fiskerje i Store
Skiern Aae at foröve, er de derfore i Föye af det kongelig: Commissorio ved Commissionsstefningen bleven jnddrefven under Sagen,
saavit som de med andre jmod hvilcke, Sagen er reyst, kunde
eragtes at vedblive at giöre Hinder og Jndpas jmod de kongel: Ad1

Er gengivet som nr. *42-44.
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komster, og saaleedes staaer det //1434// hen til Commssariernis
endelig Paakiendelse. Skal og da yderligere gotgiöre, at Knud Pedersen er bleven til Tinge sögt for ulovlig Fiskerje, og bliver hand
saa i fast Formeening ey meere anseet til Vidne at bære, om de
Tarm og Kyfling ulovlig Fiskerje i Skiern Aae endsom at enten
Tarm eller Kyfling Byers Besiddere, som tillige med ere Contraparter under Sagen, kunde tienne dem med deris Vidner, hvilcket
//1435// siunes jmod ald Lov og Billighed, urimmelig og uhörlig, at
dend eene af Parterne self skulle vidne sig nogen Ræt til frem for
den anden, og da hafde Processerne en synderlig Gienge uden
upartiiske Vidner og Adkomster, hvorover mand vilde falde fra
det Øfrige, at lade være ubesvaret. Monsieur Sören Sterm til Beviis at
Forvalter Rasch ved sine vitlöftige Disputer, sær paa et og //1436//
sær paa andet formeentlig ulovgrundede Fondamente, at hindre
Vidnernis Förelse, fremviiste een her af Rætten udstædde Afvisningskiendelse af Dato 13de Febr: sidst, hvor fra Pagina 10 til Enden
haver sögt paa et andet Fundamente at hindre Vidnernis Förelse,
og da ey ringeste om denne Dispute meldet. 2det med Copie af dend
kongelige allernaadigste Befaling til Commissarierne, at jngen af
bem: Byers Beboere under Sagen ved samme Commissorium er
//1437 jnddragene til Paakiendelse for det öfrige refererede Sterm
sig til sit forrige, for icke at opholde Tiiden, og begierede sine
Vidner til Forhör, og endelig jnden Rettens Kiendelse paafaldte
fremlagte een Landstingsdom af 27de Aprilij 1730.
Forvalter Rasch og Monsieur Hans Lund svarede, at de jngenlunde
vilde forhaabe, at nogen af deris Contraparterne saasom Tarm og
Kyfling Byers Besiddere, der til Doms i Commissionen efter deris
egen Paastand og Formeening om Laxefiskerjetz Brug udj Skiern
Aae bliver actioneret efter udstædde kongl: Allernaadigste Commissorium og Commissionsstefning, vorder //1438// tillat at vidne,
som for er meldt i deris egen Sag. Hafde mand ey haft Föye og
lovbillig Adgang til sligt at Paastaa, skulde jntet derom vorden
rört, mens formeener, at Justitien ey kand talerere eller bjfalde
Monsieur Sterms Begierring, og omend Landstingsdommen, som
er fremlagt, meldes at der maae föres Vidnesbyrd, denomeres dog
icke derudj, hvilke de skal være eller andre, som er lovlig icke
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Contraparterne i Sagen, men alle andre Vidner, om det icke maa
blive ved förste jndförte Begiering og mod de paa giorte Jndstefning afhöre. Monsieur //1439// Sterm svarede, at Povel Pedersen, Peder
Sörensen, Christen Nissen og Just Jensen i Tarm alle self Eyere af deris paaboende Gaarder, alleene ere de der tilliggende Hr Justitzraad Teilmann, Capitain Tommerup og Sören Sterm, haver leveret
sig til Forsvar udi Sagen, af hvilcke jnden forlanges skal vidne om
Tarm Byes Fiskerje, men alleene om Fiskerjet udj Fiorden, samt udj
Aaen for Kyfling Eyendomme, og ellers hvad videre dem om Sagen kand være vitterligt, saa vit dem ey self angaaer, hvilcket formoedes tillige med Sterms //1440// forrige tilförte af Rætten finder
Bifald særdeelis i Betragtning, at om paa saadanne af Protestanterne fremförende Paastand skulde reflecteris, var det joe umueligt
nogensinde at fremföre Vidner til Sagens Oplysning, naar icke
maatte vides, ved dem som af veed.
Contraparten svarede, at det var vel, Monsieur Sterm gaf saa vit Opliusning, mens hvordan det endnu trendes og vendes, bliver det
joe Disputen om det lovlig, at de tvende Byer Tarm og Kyfling,
som er jndstefnet og actioneres til Doms for Commissionen, bör at
vidne //1441// med hinanden i denne Sag, da de begge Byer, som
virkelig Gierningsmænd at være og blive, söger at forkrænke et
ældgammel Laxefiskerje i Lundenis Amt, fornemmelig i Skiern
Aae. Thi hvad de anförte Selfeyere agter at nyde og bruge, er troeligt nock, de öfrige af Byemændene eragtes at giöre sig delagtig
udj, med mindre de som Contraparter og icke som Vidner erklærer
sig fuldkommeligen om Fiskerjetz Brug udj Skiern Aaeen og med
disse Byer har aldrig været ej heller endnu er nogen Dispute forefalden om Laxefiskerjet under Stauning og Lönborgs grönne
Lande, og i hvilcket saa var, som icke skeet er, saa //1442// kunde
de dog icke efter Loven admitteris at bære nogen Vidnesbyrd som
Contrapart, naar de maatte sige og paastaae, at ville have nogen
Laxefiskerje paa de Stæder, hvor ved dend gamle Laxefiskerje
kunde præjudiceres. Monsieur Sterm for at vinde Tiden vilde nu ey videre besvare Hr Forvalter Rasches tilförte, men alleene begierte Dommernes lovforsvarlige Assistence til sine Vidners Afhörelse.
Contraparterne paastod som tilforn, at de Tarn og Kyfling Beboere
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icke bliver antaget til Vidne, men vel andre, om de haves. Formedelst Aftenen paatrengte, blef ej noget meere i Aften foretaget, men
//1443// opsat til i morgen Klocken 8te, da de otte Stockemænd sig
til Rætten jndföyer samt vedkommende, som Sagen angaaer.
Anno 1730 dend 10de Octobr: blef Rætten jgien sat af dend anordnede Sættedommer Sören Hinrichsen Grested og Skriver Christen
Nielsen Fischer, Stockemænd Peder Klaf af Lyne, Niels Nielsen
dend Yngere, Ludvig Hansen, Jver Raunkiær, Christen Hösted og
Niels Povelsen alle ibid:m, hvor da Monsieur Sören Sterm atter fremkom og ligesom i Aftes udbad Rættens Assistence til Vidnernis Afhörelse uden videre Viitlöftighed. Paa begge Parternis viit- //1444//
löftige Disputer blef saaleedes af Sættedommeren Kiendt, foruden
at det til Sagens Paakiendelse,1 om det omtvistede Fiskerje allernaadigste Commissorium ej ringeste Melder om Tarm og Kyfling
Byers Beboere eller det Fiskerje udj Aaen, men alleene hvad Hr
Justitzraad Teilmann, Capitainlieutenant Tommerup, Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum kand have ladet foröve udj Fiorden,
er jndog gotgiort af Forvalter Rasch self som Fuldmægtig for Tarm
Beboere 1700 dend 17de May her ved Rætten, og atter ved Commissionen dend 19 Martij sidst //1445// self haver fört Tarm og Kyfling
Beboere til Vidner om Fiskerjet i Aaen. Begge Contraparter og aldeeles jntet om denne Despute haver fremfört dend 13de og 14de
Febr: sidst her ved Rætten, da de paa andet Fundamente haver
sögt at hindre Citanterne deris Vidner, som dend 27de April nestefter ved Landstinget anderleedes er bleven paakiendt, saa at af
denne Dispute ej andet erindres end jdelig at hindrer Vidnernes
Förelse og Sagens endelige Befordring, altsaa understod Dommeren sig icke at hindre Vidnernes Förelse til Sagens Oplysning.
//1446// Dog endskiöndt som förhen meldet er, at dend allernaadigste Befalling til Commissarierne i denne Sag jntet melder om
Tarm eller Kyfling Beboer eller det Fiskerje i Aaen, ihvorvel de ved
Stefnemaal derunder ere jnddragen, saa efterdj Poul Pedersen, Peder Sörensen, Christen Nissen og Just Jensen Selfeyere sig ved
disse Vidners Förelse, som Citanterne haver leverede, og saaleedes
1

I margen tilføjet med blæk: Resolution.
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taget Deel i Sagen, bör de icke til Vidner antages, men de öfrige,
som efter dend af Sr Sterm citerede Lovens Pag: 471 Art: 20de 1 ere
Fæstebönder, Sagen og Fiskerjet uvedkommendes //1447// bör efter
Jndstefning deris Vidne at afligge. Knud Pedersen, som forhen skal
være paadömt bliver icke tillat noget Vidne at aflegge.
Forvalter Rasch og Mons:r Hans Lund efter Domme af Sættedommeren
sær efter tenkelige j Faveur af Contraparterne gifne Resolution,
som alt hensigter til at jndrette Sagen for Contraparterne, ligesom
de det self kunde önske eller behage, for at jndkaste een heel Haab
sammensanckede Vidner til at, om det var mueligt, derved at giöre
dend rette bahre Sandhed //1448// og saa klar een Sag, som denne
er corrupt og i störste Vitlöftighed alt til det kongl: ældgamle Laxefiskerje udj Lundenis Amt, hvorpaa haves ellers höyst gyldigste
kongelige Adkomster, som hiemler Laxefiskerjet, og nu vel ikke
ved nogen sammensanckede Vidner jmod andre Vidner og des
Adkomster paa Laxefiskerjet kand have meget at betyde, naar Hovetsagen til Paakiendelse jndkommer, altsaa siden det med saadanne Vidnesbyrds Förelse skal have Continuation i mangfoldig
Tiid, maatte bemelte Forvalter Rasch og Mons:r Hans Lund
unddrage sig fra Retten og overlader Vidnesbyrdene //1449// til
Examination og des Förelse efter egen gode Behag og Despensation, som endelig sees skal være og saaleedes, ej kand spilde her
deris Tiid, for andre höymagtpaaliggende Forretninger, efterdj
dette er forgieves og saaleedes ville have udj Rætten og Tinghörernes Paahör dette meldet, at mand i alle optænkelige Maader vil
have sig reserveret i beqvemmere Tiid, hvis mand af Lov og Ræt
kand være beföjet til, og fremföres nogen til Vidnebyrd ved Æeds
Afliggelse, da forhaabes vel, at jngen af saadanne Persohner med
Sandhed bör eller kand ud- //1450// siige, omendskiönt enten dend
eene eller anden af Tarm og Kyfling Byer, at de svigagtig haver fisket i Schiern Aae, det saadan er eller haver været deris Rættighed,
paa dend Maade overgiver det til Rætten og Citantens egen Depensation alleene maad begiere Gienpart af hvis som i dag og paafölgende Dage her ved Tinger passerer.
1

DL 3-13-20, se note 1 på side 45.
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Hvorefter blef fremstillet at vidne Jörgen Davidsen af Tarm, Christen Corneliusen ibid:m og Ennevold Andersen ibid:m, Niels Hansen af Broersböll, og Niels Mortensen //1451// udi Grædsböll og
Niels Corporal af Tarm, hvilke Lovens Æed med sin Forklaring
blef forelæst og eenhver især tilholden sit Sandheds Vidne udj Sagen at afligge.
Afhøring af Jørgen Davidsen, Tarm
Og da fremstoed at vidne Jörgen Davidsen1 af Tarm, som efter aflagde Æed vandt, efter at hand blef tilspurdt saaleedes först tilspurdt, hvor gammel hand er, hvor længe været der i Egnen og
Fiskerjet i Aaen bekiendt, jtem hvo hand er Tienner til. Svarede, at
hand var 78 Aar gammel, föed i Tarm og været der stedse, uden at
hand udj sin unge Aar kunde have tiendt //1452// et Aars Tiid uden
Byen, og har været Fiskerjet bekiendt i Skiern Aae 50 Aar. Sider nu
til Huuse og har icke nogen Grund eller Eyendom i Fæste.
2det tilspurdt, hvor langt Vidnet er boende fra Fiorden jmellem
Stafning og Lönborg Lande. Svarede een Miil.
3die tilspurdt, om Vidnet icke er bekiendt at alle og eenhver, som
vilde og kunde, i hans Mindetiid har fisket over alt i Fiorden, hvor
de har villet og fundet for got, paa hvad Maade de har veedst
bedst tienlig, efter hvad Slags Fisk de har kundet fange (Østers
//1453// undtaget) uden Paaancke af nogen. Vidnet svarede joe, og
veedste hand jngen, som hafde giort nogen Forhindring.
4de Tilspurdt om Vidnet hafde veedst andre Maader at fiske paa
end dend, hand hidjndtil har brugt, som kundet været ham til
större Fordeel om hand det icke og da hafde brugt. Vidnet svarede,
om hand hafde veedst og det hafde været udj hans Efne at fiske
udj Fiorden paa andre Maader, vilde hand og brugt det.
5te Tilspurdt, om Lönborggaard og Lundenis Eyendom nogensinde
har fisket i Fiorden eller formeent andre der at fiske, förend
//1454// nu de der paaancker. Svarede, hand veedste icke de hafde
fisket der eller formeent andre at fiske.
1
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6te Tilspurdt, om Vidnet icke veed og har hört sige af sine Forfædre, at ligesaavel af ældgammel Tiid som nu stedse har været og
er Laxegaarde ved Lundenis, og om Vidnet icke veed, at Lundenis
haver en Endeelseyendomme paa begge Sider af Aaen langt öster
Laxegaarden. Svarede: Vidnets Mindetiid har der været Laxegaarde ved Lundenis.
7de Tilspurdt, om Vidnet icke er bekiendt og veed, at Tarm og
Kyfling Byers Beboere i Vidnetz Mindetiid og har //1455// hört det
sige af sine Forfædre, at de stedse forhen aabenbahre i Aaen haver
fisket Lax, Ørreter, Giedder, Helt, Abbore, Skaller, Aael og hvad
anden Slags Fisk de har veedst og kundet fraa deris egne Grunde
uden paaancke af enten Lönborggaards eller Lundenis Eyere. Vidnet svarede, de havde fisket for Tarm Grunde hver for sin egne Eyendomme og ligeleedes Kyfling Beboere for deris Grunde og hafde icke hört
nogen der paa hafde ancket, naar de fiskede for deris egne Grunde.
8te Tilspurdt, om Ørret og Laxefiskerjet icke beqvemmeligst skal
//1456// skee om Natten, og om icke saavel Lönborggaards som
Lundenis Beboere lader fiske i Aaen om Natten. Svarede Fiskerjet
skeer ved Nat og Dag, ligesom eenhver lystede. Lundenis Eyere
fiskede baade Nat og Dag, men veedste icke nu, hvorleedes de fiskede paa Lönborggaard.
9de Tilspurdt, om icke og i samme Aae og Vande opkommer Ørreter, Giedder, Helt, Abbore, Skaller og anden Slags Fisk, om Beboerne i Tarm og Kyfling Byer haver fisket for deres egne Grunde, og
om icke det meeste Fiskerje, som falder, er Ørretfisk. Svarede, at
der gaaer Ørreter, Heldt, Giedder, Abborre //1457// og andre Slags
Fisk op i Aaen, som Tarm og Kyfling Beboere, og fisker af for deris
Grunde. Men Heltene fiskes udj Söerne paa Tarms Eyendomme,
hvor de ved höye Vande overkommer af Aaen, hvilcket Slags Fisk
der faldt meest af, veedste Vidnet icke at give nogen Forklaring
om.
10de Tilspurdt, om Tarm og Kyfling Byers Beboere bliver formeenende at fiske andet Fiskerje under det Skin, de icke maatte fiske
Lax, og saaleedes betages ald deris Fiskerje //1458// i Aaen. Svarede, kunde de holde dem fra at fiske Ørreder og Lax, kunde de og
holde dem fra ald anden Fiskerje.
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11te Tilspurdt, om Vidnet veed og kand erjndre sig, at Afgangne
Otte Andersen af Tarm blef paagrebet og opfört, fordj hand hafde
fisket Lax i Aaen, og om Vidnet veedt, for hvis Grund hand fiskede. Jtem om hand derfore til Tinge blef forfuldt og paadömbt.
Vidnet svarede, at hand hörte vel sige, at hand blef optagen, men
hvor hand fiskede eller for hvis Grunde, veedste //1459// hans jcke,
icke heller hvad de giorde ved ham.
12te Tilspurdt, om Vidnet icke veed, at det var for Lundenis Goedses Eyendomme jmellem Ballekiær og Tarm Holme Jep Christensen som og Knud Pedersen af Tarm fiskede for 31 Aar siden, de
derfor til Lundenis Bircketing bleve sögte og paadömte. Svarede,
det veedste Vidnet intet af.
13de Tilspurdt om icke Oddum, Borris, Synder Felding, Scharrild,
Ahrenberg og fleere Sogners Beboere i Lundenis Amt stedse haver
fisket Lax i samme Aae og Ström, for et hvert Sogns //1460// Eyendomme, uden Paaancke. Vidnet svarede, de vare vel kommen til
Tarm med nogle Lax at selge, men hvor de fiskede dem, veedste
Vidnet icke, men troede vel de hafde fisket dem der oppe i Aaen
for deris egne grunde.
14de Om Lönborggaard og Lundenis Eyere nogensinde haver fisket
for Kyfling Eyendomme eller formeent Kyfling Beboere der at fiske. Vidnet svarede, hand icke hafde hört, de hafde fisket der eller
formeent Kyfling beboere der at fiske.
15de Tilspurdt, om bemelte Lundenis og Lönborggaards Eyere
//1461// nogensinde haver fisket for Tarm Eyendomme vesten
Skiern Broe. Svarede hand hverken hafde hört eller seet dem nogensinde der hafde fiskede.
16de Tilspurdt, om dend saakaldede Skiern Aae icke ethvert Stæd
har sit Nafn af de der paa stödende Eyendomme, og kaldes saasom
for Skiern Sogns Eyendomme Skiern Aae ved dend saakaldede
Hiortholm, Hiortholms Aae, for Lönborg Sogns Eyendomme Lönborg Aae, og om Aaemunden icke kaldes Lönborg Aaemunde.
Svarede joe, undtagen hvad de kaldede Aaemunden, veedste
//1462// hand icke, saasom de alleene næfnede dend Aaemunden.
17de Tilspurdt, om Skierns, Hiortholm og Lönborg Aae icke giör
Skiell jmellum Skiern, Deyberg og Stauning Sogner i Bölling Herret
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paa dend nörre samt Oddum, Egvad og Lönborg Sogner i ØsterNör Herret paa dend synder Siide. Vidnet svarede joe.
18de Tilspurdt, om bemelte Hiortholm Aae icke i gammel Tiid efter
Vidnetz Forfædres Sigende har været holden for dend rette Skiern
Aae og dend Ström, som löber i syd- //1463// vest fra bemelte
Hiortholm Aae synden om Tarm Holm ad Kyfling Byes Eyendomme har været een Grob eller Beck, som kaldes Raunsbeck. Vidnet
svarede joe.
19de Tilspurdt, om icke Synderskovs Beboere i Borris Sogn og Raasbech Beboere i Oddum Sogn haver og stedse haver haft Laxegarde
i Fællig med hveranden uden paaancke paa samme Ström, som
Lundenis Laxegaarde staaer, Synderskovs //1464// Beboere paa
norder og Raabech Beboere paa synder Siide af Strömmen. Vidnet
svarede, at norden Raasbech var en Laxegaard, men hvo Raabech
beboere, hafde Fællig derudj, eller hvor længe dend hafde været
der, veedste hand icke.
20de Tilspurdt, om Hvollig Beboere i Borris Sogn icke ligeleedes
haver og stedse uden Paaancke haver haft Laxegaard paa samme
Ström. Vidnet svarede, hand veedste vel der var een Laxegaarde,
men paa //1465// hvad Ström, veedste hand icke.
21de Tilspurdt, om Vidnet kand erjndre, at der haver været Proces
jmellum Lönborggaards og Lundenis Eyere om Fiskerjet i dend
Tiid, forrige Forvalter ved Lundenis, Christian Ulrich Schultz levede, som for meere end 20 Aar siden er bortdöd og om icke da
bemelte Schultz sagde, at eenhver hafde Rett at fiske for sin Grund
saavel Tarm og Kyfling Beboere som andre, og om det icke og
skeede saavel stedse i samme Tiid som för og siden uden paaancke. //1466// Svarede, kunde vel erjndre bem:te Gaarders Eyere i
samme Tiid hafde været i Proces om Fiskerjet, men hafde icke hört
Forvalter Schultz hafde sagt de Ord, dog hafde Tarm og Kyfling
beboere saavel för som siden fisket der.
22de Om er refset noget efter dem, som ey haver fisket videre end
for deris egen Grunde i sidste 30ve Aar og derover. Vidnet svarede,
hand hafde hvercken hört eller seet der var refset efter dem.
23de Tilspurdt, om jcke de Eyendomme paa begge Sider af Raunsbeck fra Kyfling Engholm til öster Side ad Böll eller öster Færsund
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tilhörer //1467// Lönborggaard og detz Goeds alleene. Svarede det
veedste hand jngen Underretning om.
24de Tilspurt, om icke Kyfling Eyendomme saa vit de strekker sig
stöder paa begge Sider af Baunsbeck uden nogen Fællig af andre.
Hvortil Vidnet svarede joe.
25de Tilspurdt, om Erick Falck i Kyfling haver nogle Eyendomme
östen Kyfling Færge, som stöder paa Baunsbech. Svarede, det
veedste hand icke.
26de Om afgangne Peder Lillelund icke ligesaavel, da hand först
fick Lundenis i Forpagtning, var i Ægteskab med Seign:r Thomas
Lunds Söster, som siden til hans Dödedag, og at bemelte //1468//
Thomas Lund var Interessent i Lundenis Forpagtning med ham.
Vidnet svarede, det var ham og eenhver beveedst, at Peder Lillelund var i Ægteskab i samme Tiid med Sr Thomas Lunds Söster, og
sagde Folck vel og, at hand var Interessent med ham i Forpagtningen.
27de Tilspurdt, om Jens Christensen icke stedse i samme Tiid tiendte dem for Ladefoget. Hvortil Vidnet svarede joe.
28de Tilspurdt, om Jep Christensen og Knud Pedersen af Tarm for
31 Aar siden, da de til Lundenis Bircketing blefve sögte for deris
Fiskerje, de hafde övet udj Aaen, icke var 2de löse Karle, //1469//
som icke hafde nogen Stæd eller Eyendom i Fæste. Hvortil Vidnet
svarede jo, de vare unge Karle og icke hafde nogen Stæd i Fæste.
29de Tilspurdt, om Vidnet nogensinde enten til Eye, Leye eller Fæste haver haft nogle Eyendomme i Stauning eller Lönborg Sogner,
for hvis Grunde hand hafde fisket udj Fiorden. Hvortil hand svarede ney, hand hafde slet jngen Eyendomme der haft paa nogle af
omskrefne Maader. Hvormed da dette Vidne for det sidste blef tilspurdt, om hand veedste meere sig at //1470// kunde erjndre og
vidne udj denne Sag. Hvortil Vidnet svarede ney, og dermed blef
fra Retten dimitteret.
Afhøring af Niels Hansen, Brosbøl
Og jgien fremstillet Niels Hansen af Broersböll,1 som efter aflagde
Æed vandt paa for jndförte Spörsmaale saaleedes.
1

I margen: 2V
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Först at hand opholder sig i Broersböll i Egvad Sogn, og icke har
noget Stæd i Fæste, föd i Wium Sogn, 81 Aar. For 50 Aar siden
kom hand til Tarm Bisgaard at tienne, og tiente der ungefehr 20ve
Aar.
2det Broersböll er liggende noget //1471// meere end en Miil fra Fiorden.
3die Svarede joe.
4de Vidnet fiskede med Vaad og Glib, og anden Maade brugte hand
icke, og udj samme Garn tog hand hvad Fisk, hand kunde faae.
5te Det veedste hand icke eller hafde hört.
6te Hafde vel hört sige, at der var en Laxgaard östen Lundenis, men
icke seet dend.
7de Hafde vel hört sige, de hafde fisket, men icke seet det.
13de Hafde vel hört sige deraf og seet, de var kommen til Tarm med
dennem at selge.
14de Veedste icke eller hafde hört det siige.
15de Jcke heller. //1472//
16de Fuldte forrige Vidne.
17de Veedste icke.
26de Hafde hört det siige.
27de Svarede ja.
29de Svarede, hand icke hafde nogen Eyendomme, der stötte paa
Fiorden, men fiskede for Stauning og Lönborg Sogners Lande,
hvor hand vilde uden Paaancke.
31te Tilspurt, om det icke agtes for Fiord overalt, saavel paa Grundene som Dybene samt Sandene uden for de grönne Lande saavel
Stauning Sand som Lönborg Sande. Vidnet svarede ja.
32de Tilspurdt, om icke Stauning Sande //1473// og Lönborg Sande
Vinteren jgiennem og om Vaaren staaer over med Vande, ligesaavel som det öfrige af Fiorden, og om icke Fisken da saavel kand
gaae der som anden Stæds og söge deres Jndgang i de ferske Vande. Svarede, ved Vestenvind staar Vandet over samme Sande, og
naar Vandet er jnde, kand Fiskene ligesaavel gaae der som anden
Steds, og som Vidnet icke veedste videre i denne Sag at vidne, saa
blef hand fra Rætten dimitteret.
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Afhøring af Niels Mortensen, Græsbøl
Og jgien fremstillet Niels //1474// Mortensen af Grædsböll,1 Tienner til Christopher Castensen i Arrild, som efter aflagt Æed svarede paa Spörsmaale saaleedes, at hand er 44re Aar gammel, föd i
Kyfling Bye, kand mindes vel i 30 Aar.
2det Hvor langt boede fra Fiorden. Svarede een Miil ungefehr.
3 At Vidnet hafde fisket, hvor hand vilde i Fiorden, undtagen
Østers, og paa hvad Maade hand kunde, hafde og seet mange andre fiske der af adskillige Sogner, og samme Fiskerje skeet uden
nogen Paaancke.
4de Om Vidnet hafde veedst anden Maade at //1475// bruge Fiskerjet sig til Fordeel, hafde hand brugt, de siden jngen ham det hafde
formeent.
5te Svarede ney, hand det icke hafde seet, uden at et Tiennistemenniske kunde have löbet ud for Lyst.
6te Svarede, det hafde hand vel hört sige, mens icke seet det, ej heller veed hvor længe samme Laxgaarde der har været.
7de Svarede, at Kyfling Beboere hafde fisket Lax og hvad Slags Fisk
som kunde forekomme og det for Kyfling Grunde.
8de Svarede Vidnet, at de fiskede ligesaavel om Natten som //1476//
om Dagen, naar de fornam der var noget at faae.
9de Svarede ja.
10de Dersom de blef formeente at fiske Lax, kunde de og vel under
det Skin formeene dem andet Fiskerje i Aaen med mindre de var
ved dem og saae, hvad de fiskede.
11 Veedste jntet af.
12te Jcke heller.
13de Hafde vel hört det sige, men icke seet det.
14de Veedste icke eller hafde fornummed at Lönborggaards eller
Lundenis Eyendomme eller andre uden Kyfling Beboere alleene
hafde fisket for Kyfling Eyendomme eller formeent Kyfling Be//1477// boere der at fiske.
15de Hafde jcke været hos dem og seet dem.
1

I margen: 3V Niels.

• 417 •

16de Svarede ja, de kaldede dend Skiern Aae, som Vidnet hafde
hört sige, og Lönborg Aae for Lönborg Eyendomme og dend Ström
for Kyfling Eyendomme og Tarm Holme kaldet Hiortholm Aae.
17de Veedste icke at give nogen Underretning om.
18de Jcke heller.
19de Hafde vel hört det sige, men icke seet det.
20de Ligesaa.
21de Jcke heller, alleene hand som forhen veedste vel at Kyfling Beboere hafde fisket for deris //1478// egne Grunde, som forhen omvundet er.
22de Veedste icke af Tarm Beboere at sige, om efter dem hafde været ræfset, men Kyfling Beboere hafde fisket for deris egne Grunde
uden Paaancke, og er Kyfling Grunde paa begge Sider af Aaen
strækkende.
23de Veedste icke paa disse Stæder andre Eyendomme at anlöbe
end Lönborggaard og Goedses.
24de Saa vit Kyfling Eyendomme stræcker sig paa begge Sider af
Strömmen, har jngen nogen Fællig med dennem, //1479// saa vit
Vidnet veed.
25de Udj Tarm Holm og Ballekiær som ligger östen Kyfling Færge,
har Erick Falck jngen Eyendomme.
26de Hafde vel hört det sige.
27de Det var saa i Sandhed.
29de Svaret ney.
31te Grundene saavelsom Dybbene udj Fiorden blev agtede for
Fiord, og ligesom Vinden er til, saa staaer og Vandet over Stauning
Sande, og om Vaaren, naar de beste og rareste Lax falder, kand de
ved höye Vande lige- //1480// saavel löbe over Stauning Sande og
söge hvad ferske Vande, dennem nærmest forekommer, som anden Stæds.
33de Blef Vidnet tilspurdt, om icke Harholm Beck falder i Fiorden et
Tag norden for Lönborg Aae i Stauning Sande og om samme Beck
icke er saa stoer, breed og dyb, som een anden maadelig Aae. Vidnet svarede, at Harholm Bech falder til Stauning Sande noget norden for Lönborg Aae, löber saa noget i synder med Sanden og falder i Aaen //1481// og Fiorden tillige, og i Körestæderne er bemelte
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Beck dybere end Aaen, ligeleedes er dend saa breed som en temmelig Aae.
34de Tilspurdt, om Fiorden saaleedes med Garn kand bespendes, at
Laxene joe saa mange, Gud vil unde, kand opkomme i Aaen. Vidnet svarede ney, det kunde icke skee, thi hvi skulle et Menniske
icke kunde faae det, Gud vilde unde dend, og veedste Vidnet jcke
af nogen Skiæll at sige i Fiorden mellum Amterne eller haver hört
det sige af nogen. Til Slutning vedste Vidnet nu ey videre Sagen til
Oplysning sig erinderlig //1482// at kunde vidne, hvorfore hand fra
Rætten blef dimitteret.
Afhøring af Christen Nielsen, Oddum
Og jgien fremstillet Christen Nielsen ved Kircken i Oddum Sogn,1
Tienner til Bindesböll, Beboere i Oddum Sogn, som efter aflagde
Æed vandt paa Spörsmaale saaleedes. Först at hand er ungefehr 56
Aar, og mindes nesten 40 Aar, föd i Lönborg Sogn, Wostrup Bye,
og jmidlertiid var noget om Fiskerjet i Aaen og Fiorden bekiendt.
2det Er boende een god Miil fra Fiorden.
3die Hafde icke fornummet nogen hafde formeent nogen at fiske
udi Fiorden, hvor de vilde, Østers undtagen, og har Vidnet icke fisket andet end Aael og //1483// Flynder, veedste og icke om nogen
hafde fisket efter anden Slags Fisk, men kunde det vel være skeed,
ham uvitterligt, siden hand icke kom der uden sielden.
5te Lönborggaards Fisker hafde vel Gaard i Fiorden undertiiden at
fiske Flynder, men anden Fiskerje veedste hand icke hand hafde
brugt.
6te Svarede ja.
7de Om Tarm og Kyfling Beboeres Fiskerje veedste Vidnet icke
egentlig af at sige andet, end hand vel veedste de fiskede, men
hvor vit og for hvis Grunde, veedste hand icke, men hafde //1484//
vel hört og spurt, de hafde fisket hvad Slags Fisk, som forefaldt, og
som Vidnet hafde tiendt paa Lönborggaard for ungefehr 20ve Aar
siden, og tiente der 14t:n à 15t:n Aar i een Træck samt ellers af og til,
nogen Tiid tilforn, hvilcken Tiid hand icke hört hans Herre Hr
1
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Etatsraad Müller paaanckede de Kyfling og Tarm Byers Beboeres
Fiskerje i Aaen.
8de De fiskede ved Lönborggaard baade Nat og Dag.
9de Lax, Ørreter, Helt og Aael gaaer vel op af Fiorden i Aaen, men
om Giedder, Abbore og desligste Fisk afles i Aaen og andre
//1485// ferske Vande, veedste hand icke.
10de Vidnet svarede ja, det kunde nock tages i dend Meening.
11te og 12te Veedste Vidnet icke at give nogen Forklaring om.
13de Veedste Vidnet saaleedes skeed er.
14de Veedste icke.
15de Icke heller.
16de Svarede jo, det er saaleedes.
17de Veedste icke.
18de Icke heller.
19de Veedste vel de hafde een Laxegaarde, mens icke seet dend.
20de Jo dend hafde hand seet og kommet over.
21de Kand ej erjndre sig.
22de Veedste der jngen Reede til.
23de Jmellum Kyfling Engholm og Bölle Eyendomme er en liden
Grob, og det Eyendom der vesten for samme grob tilhörer Lönborggaards Eyer.
24de Kyfling Eyendomme, veedste Vidnet, strækkede paa begge Sider af Strömmen, og veedste //1486// icke om nogen hafde nogen
Fællig med dem.
25de Veedste icke.
26de Hafde vel hört det sige.
27de Det var saaleedes.
29de Slet jngen, og hafde Vidnet fisket ud for Lönborg, Hemmed og
Staufning Lande.
31de Svarede ja.
33de Kunde Vidnet icke erjndre at give nogen egentlig Forklaring
om.
34de Udj Aaemunden og dend snefre Gang ved gandske grunde
Vande og Östenveyr, meente Vidnet vel, det kunde giöre nogen
Hinder, men Fiorden var det umueligt at bespenne med Garn, men
ved höye Vande og Strömvinde, da det meeste Fiskerje falder, er
det icke umueligt nogen Steds at bespende, og Vidnet icke heller
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har hört sige noget Skiæll i Fiorden nogen Stæds jmellem Amterne,
veedste og at norden for Haurholm blef paa Stauning //1487//
Eyendomme er en anden Beck, som og udfalder i Stauning Sande,
og samme Beck efter Vidnetz Skiönsomhed kand være adskillige
Stæder 3 Fafne breed eller meere, ligeleedes er dend Beck jmellem
Halbye i Staufning og Velling Kierd er somme Stæder breed og
somme Stæder small 6 og 10 samt fleere Allen. Og som Vidnet nu
icke kunde erjndre sig videre at vidne udj Sagen, blef hand fra
Rætten dimitteret.
Afhøring af Jørgen Christensen Heegaard, Foersum
Og derefter fremstillet Jörgen Christensen Heegaard af Foersum,1
Tienner til Riiber Hospital, som efter aflagde Æed vandt paa Spörsmaale saaleedes. Mens som Afte- //1488// nen paatrængte, blef
Rætten ophævet til i Morgen lovlig Tiid, da dend jgien vorder sat.
Anno 1730 dend 11te October blef Rætten jgien sat af dend anordnede Settedommer Sören Hendrichsen Grested og Skriver Christen
Fischer af Blaxmarck, Stockemænd Hans Ludvigsen af Nörheede,
Peder Nielsen, Mikkel Ollufsen, Jörgen Henneberg ibid:m, Claus
Christensen i Synderdiger, Christen Jensen, Niels Nielsen ibid:m
og Mads Möller af Glibstrup. Da atter blef fremstillet dend i Aftes
sig jndfundene Jörgen Christensen Heegaard af Foersum,2 som efter da aflagte Æed vandt //1489// paa Spörsmaale saaleedes.
Först at hand er 60 Aar gammel, og siden hand var ungefæhr 3 à 4
Aar gammel været udj Tarm, og der opföed, kand mindes 40 Aar.
2det Boer nu ungefehr een Miil Veys fra Fiorden, og ellers forhen
været boende i Tarm i 30ve Aar og des Aarsage Fiskerjet bekiendt.
3die Svarede ja, hand icke hafde hört andet.
4de Vidnet hafde fisket i Fiorden efter Flönder, men hafde hand
veedst anden Maade sig til störe Fordeel hafde hand og giort det.
5te Veedste icke, de hafde fiskede, alleene om nogle unge Mennisker fra Lönborggaard kunde udlöbet //1490// for Lyst at pricke
1
2

I margen: 5V.
I margen: 5V.
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Flönder, mend anden Fiskerje hafde hand icke af dem fornummen
eller at de hafde formeent andre at fiske der.
6te Svarede ja, undtagen hand icke veedste, hvad Eyendomme
Lundenis hafde östen Laxegaarden.
7de Svarede ja.
8de Svarede ja, at Fiskerjet af Ørreter og Lax sker Fiskerjet beqvemmeligst om Natten, men hafde seet fra Lundenis var fisket
om Dagen, men icke seet det om Natten, icke heller seet hvad Tider de fisker paa Lönborggaard.
9de Svarede ja, det var saaleedes.
10de Svarede, det skeede vel og.
11te Veedste jngen Reede dertil.
12te Icke heller. //1491//
13de Svarede jo, hand hafde hört det sige.
14de Veedste det icke eller hafde hört det sige.
15de Jcke saa vit Vidnet er vitterligt, og det hafde hand aldrig hört
sige.
16de Aaen kaldes Skiern Aae need jmod Kyfling Færge, derefter for
Lönborg Eyendomme Lönborg Aae. Dend anden Ström norden for
Tarm Holme og Kyfling Eyendomme kaldets Hiortholm Aae, hafde icke hört Aaemunden næfne andet end Aaemunden.
17de Veedste jngen ret Rigtighed derom.
18de Hiortholm Aae hafde Vidnet vel hört sig i fordum Dage,
skulde været holdet for dend rette Skiern Aae, //1492// men
Bauensbeck hafde Vidnet icke hört sige af.
19de Hafde vel hört sige, de hafde Laxegaarde, men hvor længe de
hafde haft dend tilsammen, veedste Vidnet icke.
20de Hafde vel hört det sige.
21de Kunde icke erjndre sig om denne Process, mens veedste vel
Tarm og Kyfling Beboer hafde fisket for deris egne Grunde, som
forhen omvundet er.
22de Hafde vel hört sige af det Sögsmaal jmod Jep Christensen og
Knud Pedersen, men veedste icke, hvor de hafde fisket. Ligesaa
hört, de vilde refset efter Niels Corporal for 3 à 4 Aar siden, som da
hvercken hafde Gaard eller Grund udj Fæste, mens stod i hans
Mayt:ts Tieniste. //1493// Fleere hafde Vidnet icke hört, derfore
vare blefven paaanckede.
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23de Veedste jngen Beskeed om.
24de Svarede ja, deet var Eendeels til Kyfling paa begge Siider af
Strömmen.
25de I Ballekiær og Tarm Holme hafde hans jngen Eyendomme. Det
Øfrige veedste Vidnet icke.
26de Hafde hört det sige.
27de Var saaleedes.
28de Jep Christensen hafde jngen Stæd i Fæste, men Knud Pedersen
vidste Vidnet icke, om hand hafde nogen Fæste.
29de Svarede ney, slet jngen Eyendomme, men hand som andre
freminden fiskede uden Paaancke hvor de vilde.
30te Som i gaaer blef anfört under No 31, hafde icke //1494// veedst
andet eller hört sige, end at det jo tilhörer Fiorden paa alle Sandene, Grundene og Dybene, jndtil de faste og grönne Lande, og om
Vinteren samt ved Vestenvind om Vaaren staaer Vandene over alle
Sandene og Grundene, jndtil de grönne Lande vel saa höyt at Laxene og andre Fisk kand löbe der over og söge hvad ferske Vande, de
först forekommer.
31de Som i gaaer blef anfört.
For 33 kiendte icke Harholm Beck.
34 J Stormveyer er det umueligt, jcke heller siunes det kand lade
sig giöre i stille Veyr, og ved Stormvinde kommer aldtiider det
meeste Fisk op //1495// i Aaen, hafde aldrig hört sige af nogen
Skiell i Fiorden jmellem Amterne, men eenhver fiskede, hvor de
vilde uden nogen Paaancke. Og som Vidnet icke veedste meere
denne Sag til Oplysning nu at vidne, blef hand fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Niels Jørgensen Korporal
Og jgien fremstillet Niels Jörgensen Corporal af Tarm,1 som efter
aflagde Æed vandt saaleedes.
Först hafde kiendt Fiskerjet der i Egnen i 11 Aar, sider eller til
Huuse hos velbyrdig Hr Stephen Ehrenfelts boende i Tarm.
2det Ungefehr een Miil.
3die Ja baade Vidnet og andre.
1

I margen: 6V.
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4de Paa hvad Maade //1496// de kunde fiske paa, siden jngen forböd
dem det og icke veedste jngen Hinder af at sige.
5te Som forrige Vidne, hvad deris egne Folck for Plaiseer giorte.
6te Ja, undtagen hand icke ved, hvad Eyendomme Lundenis haver
til Fællig östen Laxegaarden.
7de Svarede jo, uden nogen Paaancke, alleene at Vidnet for ungefehr 3 Aar siden var bleven hid til Rætten jndstefnet af Forvalter
Rasch, men velbiurdige Hr Stephan Ehrenfeldt antog sig det Forsvar, bortfaldt det af sig self.
8de De fiskede ved Nat og Dag, ligesom de lyster og Leylighed
kand tillade.
9de Svarede ja, ethvert slags ved sin sædvanlige //1497// Tiid.
10de Svarede ja, det vilde vel saa udfalde.
11te Hafde hört sige af gammele Folck, Otte Andersen da skulde
fisket for Lundenis Eyendomme, der Tarm icke vedkommer, og
derfore optagen til Lundenis, mens strax lösladen jgien uden nogen Udgift.
12te Veedste jcke.
13de Hafde hört sige af gamle Mænd i Tarm, som var over 80 Aar
gammele, at de stedse hafde fiskede uden nogen Paaancke.
14de og 15de Hafde Vidnet aldrig hört sige eller fornummet.
16de For Schiern Sogn har Vidnet hört sige af sine Forfædre og ældgamle Folck, at dend var kaldet Skiern Aae, og ved Hiortholm
dend Ström //1498// norden Tarm Holme kaldet Hiortholm Aae,
som efter gamle Folcks Udsigende skulde været dend rette Skiern
Aae, og dend nu störste Ström der sydvest fra i fordum Dage været
liden og kaldet Bauensbech, og Aaemunden har Vidnet hört kaldt
Lönborg Aaemunde.
17de Svarede Vidnet jo, det var saaleedes.
18de Er besvaret under No 16.
19de og 20de Veed det nu er saaleedes, og har hört sige af gamle
Folck, at det saaleedes haver været af Alders Tiid.
21de Veedste Vidnet icke og ey heller 22de vider end hvad hand forhen forklaret haver.
23de Veedste icke.
24de Det var saaleedis. //1499//
25de Kiendte icke.
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26de Det er saaleedes.
27de Ligesaa.
28de Hafde jcke hört, de hafde nogen Stæder i Fæste.
29de Hafde aldeeles jngen Eyendomme ved Fiorden, dog hafde fisket uden nogen Paaancke hvor hand vilde.
30de Fuldt forrige Vidne.
31te Hareholm Beck er breed og dyb ligesom en anden maadelig
Aae og fuldkommen saa dyb som Lönborg Aae og noget dybere
falder udj Stafning Sande nogen norden for Lönborg Aae, og siden
löber til sydvest norden for samme Harholmbeck op jmod Stafning
er endnu en anden Beck, som falder i Fiorden udj Sanden, //1500//
samme er somme Stæder breed og somme Stæder small og dyb
Grund ligesom een maadelig Aae.
32de Er umueligt at bespende Fiorden og Fiskenes Opgang, siden
der er saa brett og falder jdelig Ebbe og Flod ligesom i Havet, og
aldrig hafde Vidnet hört sige af nogen Skiell udj Fiorden jmellem
Amterne, men eenhver fiskede hvor dend vilde uden Paaancke. Og
som Vidnet jntet videre vedste denne Sag til Oplysning, saa blef
hand fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Niel Jensen Slot m.fl.
Og jgien fremstillet Niels Jensen Slot,1 tienendes Forpagteren paa
Lindberg, Christen Jörgensen2 af Vallund i Ølgoed //1501// Sogn,
Tienner til Østergaard, Hans Tömmermand3 i Kiergaard og Peder
Nielsen4 af Katrebbe begge Tiennere til Østergaard, boende i Strelluf Sogn, som efter aflagde Æed vandt eendrægtelig paa Spörsmaale saaleedes.
Först Niels Slot er 58 Aar gammel, föd i Hemmed Sogn, Christen
Jörgensen 5 à 66 Aar gamel föd i Tarm, Hans Tömmermand i Kiærgaard, 36 Aar gammel, været her i Egnen ungefehr 26 Aar, og 20
Aar siden hand begyndte at fiske, Peder Nielsen Katrebbe 72 Aar
gammel, föd i Strelluf Sogn, og kand mindes 50 Aar, i hvilken Tiid
I margen: 7V.
I margen: 8V.
3 I margen: 9V.
4 I margen: 10V.
1
2
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hand har hört sige af //1502// Fiskerjet i Fiorden og veed deraf.
Niels Slot har fisket i Fiorden 40re Aar og er Fiskerjet der bekiendt,
Christen Jörgensen kand mindes 46 Aar til visse.
2det Strelluf Sogn er 2 Miile fra Fiorden. Ølgoed Sogn, Vallund ligesaa, Lindberg 3 Miile.
3de Svarede ja.
4 Ogsaa jo.
5te Det hafde de aldrig fornummet eller hört sige.
6te Ved Lundenis er Laxegaarde, som Niels Slot og Hans Tömmermand hafde seet og gaaed over, men Christen Jörgensen og Peder
Nielsen ej seet dend, men vel hört det sige, dend er der, og samtl:
hört sige dend haver været der af Alders Tiid, men om Eyendommene östen Laxegaarderne veedste de icke at giöre nogen //1503//
Forklaring.
7de Niels Slot, Hans Tömmermand og Peder Nielsen svarede, de
vel hafde hört sige, men icke seet det, Christen Jörgensen svarede,
at hans Fader hafde det i Leye af sal: Amtmand Hinrich Möller.
8de Christen Jörgensen svarede joe. I hans Ungdom fiskede de
meest om Natten, men hvorleedes de fiskede fra Lönborggaard og
Lundenis, enten ved Nat eller Dag, veedste Vidnet icke.
9de Svarede jo.
10de Joe, det vilde saaleedes udfalde.
11te Veedste icke.
12te Jcke heller.
13de Hafde vel hört det sige, og veed det er saaleedes.
14de Hvercken veedste //1504// det, eller hafde hört det sige.
15de Jcke heller.
16de Aaen jmellem Skiern og Egvad Sogne kaldes Skiern Aae. Dend
Ström som gaaer norden om Tarm Holme med Hiortholm kaldes
Hiortholm Aae, men dend anden som löber i sydvest hafde Vidnerne icke hört var kaldet Bauensbeck. For Lönborg Sogn kaldes
Aaen Lönborg Aae, og Aamunden Lönborg Aaemunde.
17de Christen Jörgensen veedste icke rettere, de Øvrige veedste det
ey.
18de Besvaret under No 16.
19de Veedste det icke.
20de Ey heller.
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21de Niels Slot hafde hört det sige baade om Sagens //1505// Begyndelse og sal: Forvalter Schultzes Ord. De Øfrige veedste intet der af
at siige, alleene Niels Slot haver seet Fiskerjet er sked siden i Aaen,
og hand tillige med Christen Jörgensen har det sig og veed det
saaleedes er skeed.
22de Veedste det icke, eller hört det sige.
23de Veedste det icke.
24: Vidnet Christen Jörgensen af Vallund svarede joe, at Kyfling
Eyendomme saaleedes er een Deel paa begge Sider af Strömmen,
saa vit de sig strækker. De Øfrige Vidner veedste intet der af.
25de Veedste de icke, //1506//
26de Peder Lillelunds Hustrue er Söster til Thomas Lund, men om
de vare Jnteresserede med hver andre udj Forpagtningen, veedste
Vidnerne icke.
27de Det er saaleedes.
28de Jep Christensen hafde jngen Stæd i Fæste dend Gang, og veed
icke heller at Knud Pedersen hafde nogen.
29de De hafde aldeeles jngen Eyendomme, mens fiskede dog
upaaancket, hvor de vilde, og veedste, at alle andre som vilde,
giorde ligesaa endskiönt de icke hafde nogle Eyendomme der.
30de Svarede joe, og fuldte forrige Vidne. //1507//
31te Harholmbeck kiender Niels Slot og Hans Tömmermand og noget norden Lönborg Aae falder dend udi Stafning Sande, og siden
löber til sydvest og neder jmod Lönborg Aae og Fiorden, og er
dend dybere i Kiörestæden end Lönborg Aae, og saa breed sammesteds, som een Aae.
32de Det kunde Vidnerne icke forstaae, at være giörligt, og ved
Stormvinde og höye Vande, da det meeste Fisk jndkommer, er det
umueligt. Veedste og af aldeelis jngen Skiell at sige udj Fiorden
jmellem //1508// Ampterne, men enhver fiskede uden Paaancke,
hvor og paa hvad Maade de vilde, veedste og kunde. Og som Vidnet ey veedste videre Sagen til Oplysning, blefve de fra Rætten
dimitteret.
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Afhøring af Ove Christensen m.fl.
Og jgien fremstillet Ove Christensen1 af Lild Vinden, Tienner til
Østergaard, Christen Ollufsen2 af Gundesböll, af Lieutenant Friches Goeds, Jep Graaeheede,3 har jngen Sted i Fæste, men nyder
Ophold hos sin Sön, Jep Raaebecks Tienner til Østergaard, Christen Jversen4 af Raabeck, Tienner til Østergaard, Christen Præstbroe,5 Tienner til Lieutenant //1509// Frich, Niels Rosendall,6 Tienner til Østergaard, Hans Vinding7 ogsaa til Østergaard, Anders
Smeed8 i Gundersböll, Tienner til Lieutenant Frich, Peder Jensen9
ibid:m, Tienner til Lieutenant Frich, Peder Mortensen10 af Odderup, Tienner til Laurs Bindesböll, Niels Skadsböll,11 Tienner til Peder Jversen i Sejerup, Peder Sörensen12 af Töstrup, Tienner til
Østergaard, Peder Graaeheede,13 Tienner til Riiber Domkircke,
Knud Nissen14 af Skydsvad, Tienner til Peder Jversen i Seyerup,
Simon Lundsbye,15 Tienner til Peder Heegaard, Jens Jversen16 af
Lundsbye, Tienner til Lieutenant //1510// Frich, Peder Nederbye,17
Tienner til Riiber Domkircke, alle af Oddum Sogn, hvilcke samtlige
efter aflagde Æed vandt paa forhen anförte Spörsmaale saaleedes.
I margen: 11V.
I margen: 12V.
3 I margen: 13V.
4 I margen: 14V.
5 I margen: 15V.
6 I margen: 16V.
7 I margen: 17V.
8 I margen: 18V.
9 I margen: 19V.
10 I margen: 20V.
11 I margen: 21V.
12 I margen: 22V.
13 I margen: 23V.
14 I margen: 24V.
15 I margen: 25V.
16 I margen: 26V.
17 I margen: 27V.
1
2
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Ove Christensen 6 til 67 Aar gammel, föed i Oddum Sogn, kand
mindes 3 à 44 Aar. Christen Ollufsen 42 Aar gammel, föd i Gundesböll, kand mindes i 30 Aar ungefæhr. Jep Graaeheede 78 Aar
gammel föd i Horne Sogn, kand mindes 50 Aar, og saa lenge har
været udj Oddum Sogn. Jes Raabeck 32 Aar gammel, kand mindes
20 Aar, föd i Tarm. Christen Jversen 66 Aar, föd i Stoustrup, kand
mindes 46 Aar. Christen Præstebroe //1511// 41 Aar, föd i Raabeck,
kand mindes over 20 Aar. Niels Rasmussen 44 Aar, föd i Grinsted
Sogn, været i Oddum Sogn 14ten Aar. Hans Vinding 31 Aar, kand
mindes 16 à 17 Aar. Anders Smed 46 Aar, kand mindes i 30 Aar,
föd i Oddum Sogn. Peder Mortensen ungefehr 60 Aar gammel, föd
i Böll i Lönborg Sogn, kand mindes 40 Aar. Peder Jensen 43 Aar,
kand mindes ungefehr 30ve Aar, föd i Oddum Sogn. Niels Skadsböll 52 Aar, kand mindes over 30 Aar, föd i Oddum Sogn. Peder
Sörensen 50 aar, kand mindes 30 Aar, föd i Oddum Sogn. Peder
Graaeheedes ungefehr 40 aar, kand mindes 20ve Aar. Knud Nissen
//1512// 40 Aar, været i Oddum Sogn paa 16de Aar. Simon Lundsbye ungefehr 60 Aar gammel, kand mindes 40 Aar, föed i Lundsbye. Jens Jversen 62 Aar gammel, föed i Lundsbye, kand mindes 40
Aar. Peder Nederbye 64 Aar, været i Oddum Sogn 32 Aar.
2det Somme boede 2 og somme 1½ Miil fra Fiorden.
3die De hafde icke hört andet sige, end til nu eller veedst andet, og
een Deel fiskede der self.
4de Hvo som hafde kommet der og kunde faaed anden Slags og
större Fisk, hafde de vel og taget dem, efterdj Jngen hafde formeent
dem det.
5te Hafde aldrig seet det eller hört sige.
6te Svarede joe, det er saaleedes.
7de Veedste at //1513// de hafde fisket der i deris Mindetiid, saaleedes som omspurt er.
8de De fiskede baade Nat og Dag, ligesom Leyligheden falt.
9de De omspurte Fisk opgaaer i Aaen og fiskes, saaleedes som omspurt er.
10de Det kunde vel saaleedes paaskydes, og ventelig derved betage
dem ald Fiskerjet i Aaen.
11te De hafde vel hört det sige, men veed det icke til Visse, at de
derom kand gifve nogen egentlig Forklaring.
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12te Veedste det icke.
13de Svarede joe, det var saaleedes i Sandhed passeret saavel for
disse Sogners Grunde som langt længere i Lundenis Amt.
14de De veedste det icke, og aldrig hafde hört det //1514// sige.
15de Svarede ney, de aldrig hafde hört det.1
16de For Skiern Sogn kaldes dend Skiern Aae, for Lönborg Sogn
Lönborg Aae, dend mindre Nörre Ström ved Hiortholm berettede
og vandt een Deel, at dend kaldes Hiortholm Aae, Aaemunden
kaldes Lönborg Aaemunde eller og Aaemunden alleene.
17de Veedste de icke at give nogen Forklaring om.
18de Jcke heller, alleene Knud Nissen hafde hört det sige.
19de og 20de Det var saaleedes, og er der östen fore paa samme
Ström een Deel fleere Laxegaarde, saasom vid Helgaard een, Nyegaard j Borris Sogn een, Hulmoes i Hoven Sogn een, i Dyrviig
ibid:m een og i Ørbeck een, alt //1515// i Lundenis Amt og paa
samme Ström.
21de Kand det icke erjndre eller veed til Visse om Processen, men
veedste vel at Tarm og Kyfling hafde fisket, som omvundet er.
22de Hafde icke hört det, naar de hafde fisket for deris egne Grunde, men vel at være refset efter nogle Kyfling Beboere, naar de
hafde fisket for Tarm Grunde, og Niels Corporal af Tarm med sin
Svigerfader Jörgen Hansen for ungefher 3 Aar siden, da de skal
have fisket östen Skiern Broe paa de Stæder, dem icke vedkom,
men veed ey rettere //1516// end samme henfaldt og döde af sig
self, efter at deris Hosbonde hafde taget dem i Forsvar.
23de Peder Mortensen forklarede, at de Eyendomme paa begge Sider af
dend Stoere Ström til Böllfærsund tilhörer Lönborggaards Goeds elleene.
De öfrige Vidner veedste icke at give nogen Forklaring derom.
24de Svarede bem:te Peder Mortensen tillige med Jes Sörensen Raabeck og Simon Lundsbye, at det var saaleedes.
25de Veedste de icke.
26de Svarede ja.
27de Ligesaa, ja.
28de Veedste icke, de hafde nogen Stæder i Fæste.
1

Tilføjet over linien: sige eller seet det.
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29de //1517// De hafde jngen Eyendomme ved Fiorden, dog fiskede
de uden Paaancke, hvor og paa hvad Maade de vilde, Østers undtagen.
30te Svarede ligesom forrige Vidner, derom svaret haver, at det saleedes er Sandhed, og gaar Fiskene alle Tiider best op ved höye
Vestenvinde.
31te Veedste de icke at give nogen Forklaring om alleene Jes Raabeck som vandt, at dend er fuldkommen saa dyb som Lönborg
Aae, og at dend falder i Fiorden noget norden Lönborg Aae, löber
saa i sydvest //1518// ned med Sanden ad Aaen og Fiorden og er
dend saa breed som een maadelig Aae, og veedste Vidnerne icke
eller hafde hört sige af nogen Skiell i Fiorden jmellum Ampterne,
men eenhver fiskede som forhen, hvor de vilde. Og som Vidnerne
icke videre veedste i denne Sag til Oplysning, saa blef de fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Christen Corneliussen m.fl.
Og jgien fremstillet Christen Corneliusen,1 Tienner til Riiber Hospital, Eenevold Andersen,2 Tienner til Riiber Domkircke, Povel
Eskildsen,3 //1519// Tienner til Lundenis,4 og Jens Klar,5 Tienner til
Doctoren i Riibe, hvilcke efter aflagde Æed vandt saaleedes.
Först Christen Corneliusen, at hand er 60 Aar gammel, föd i Tarm,
og kand mindes om Fiskerjet nogle over 30 Aar. Eenevold Andersen 50 Aar gammel, föd i Hemmed Sogn, været i Tarm i 26 Aar og
er Fiskerjet der bekiendt, og ungefehr 36 Aar er Fiskerjet udj Fiorden bekiendt. Povel Eskildsen 48 Aar gammel, föd i Tarm, kand
mindes 30 Aar. Jens Klar 54 Aar gammel, barne- //1520// föd i
Laustrup i Lönborg Sogn, kand mindes udj 30 Aar.
2det Tarm er liggende ungefehr en Miil fra Fiorden.
3die De hafde aldrig hört andet.
I margen: 28V.
I margen: 29V.
3 Under linjen: 30V.
4 I margen: 30V.
5 I margen: 31V.
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4de Dersom de hafde veedste anden Maade dem til större Fordeel,
vilde det og brugt.
5te Hafde icke hört det eller veed noget deraf.
6te Svarede joe.
7de Det var dem beveedste og vitterligt, at Kyfling Beboere aabenbare ved Nat og Dag hafde fisket for deris egne Grunde, men for 7
Aar siden hafde Povel Eskildsen med været at stefne udj Kyfling,
fordj de hafde fisket, //1521// men hvor de hafde fisket, veedste
hand icke.
8de De hafde fisket baade ved Nat og Dag.
9de Svarede jo.
10de Svarede jo, det skeer vel og saa.
11te Christen Corneliusen kand vel erjndre at have hört sige, Otte
Andersen blef optagen, og at hand dog icke skulde fisket men
gaaed ved andre, som fiskede, og hafde Vidnet icke hört, at ham
skede nogen Fortræd derfore, og veed icke det Grund det var paa,
hand blef optagen. De andre 3de Vidner //1522// veedste jntet der af.
12te Veedste det icke.
13de Hafde icke hört nogen hafde paaancket samme Fiskerje.
14de Hafde aldrig hört eller seet det.
16de Svarede de hafde icke hört anderleedes.
17de Saa vit Tarm og Kyfling Eyendomme strækker sig, er dend
Skiæll, mens siden veedste de icke at give fuldkommen Efterretning derom.
18de Hafde vel hört sige af deris Forfædre.
19de Svarede ja.
20de Ligeaaa.
21de Christen Corneliusen kunde vel huske samme Sags Begyndelse, men om Forvalter Schultzes //1523// Ord, veedste hand icke at
give nogen Forklaring. Men Fiskerjet var brugt ligesaa fuldt siden
som för.
22de Hafde icke hört refset efter dennem, videre end det omvundne
Stefnemaal.
23de Eenevold Andersen, Povel Eskildsen og Christen Corneliusen
svarede ja, det var saaleedes.
24de Svarede og ja, det var saaleedes.
25de Veedste det icke.
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26de og 27de Det var saa i Sandhed.
28de Jep Christensen hafde ingen Stæd i Fæste, icke heller veed, om
Knud //1524// Pedersen da hafde Fæste.
29de Hafde aldeelis jngen Eyendomme ved Fiorden, dog fiskede
hvor de lystede.
30de Svarede som forrige Vidner, der om svaret haver.
31te Harholmbeck er norden or Lönborg Aae og falder udi Stafning
Sande, siden löber sydvest ned til Lönborg Aae og Fiord, er i Kiörestederne dybere end Lönborg Aae, og breed som en maadelig
Aae.
32de Svarede ney, det lod sig icke giöre. Veedste aldeelis jngen
Skiæll udj Fiorden jmellum Amterne //1525// eller haver hört sige
deraf, men enhver fiskede, hvor de vilde som forhen meldet er,
Stafning Beck jmellem Halbye og Welling er flack og breed adskillige Stæder. Og som Vidnerne icke veedste videre udj denne Sag at
vidne, saa blefve de fra Rætten dimitterede.
Afhøring af Jørgen Nielsen, m.fl., Kyvling
Og jgien fremstillet af Kyfling Bye Jörgen Nielsen,1 Tienner til Riibe
Hospital, Gl: Jens Bramtrup, Unge Jens Bramtrup,2 Bertel Bramtrup,3 Jb Lauritzen, Niels Bramtrup,4 Peder Hinricksen5 alle Tienere
//1526// til Viumgaard, Peder Hansen6 og Hans Riiber,7 Tiennere til
Biskoppen udj Riibe, Anders Nielsen og Hans Hansen8 begge Tiennere til Grubbesholm, hvilcke efter aflagde Æed vandt paa
Spörsmaale saaleedes.
Jörgen Nielsen 50 Aar gammel, föd i Kyfling, kand mindes 30 Aar.
Jens Bramtrup dend Ældre over 60 Aar gammel, været i Kyfling 55
Aar, kand mindes 40 Aar. Ung Jens Bramtrup 35 Aar, föd i Kyfling,
I margen: 32V.
I margen: 33, 34V.
3 I margen: 35V.
4 I margen: 36, 37V.
5 I margen: 38V.
6 I margen: 39V.
7 I margen: 40V.
8 I margen: 41 og 42de V.
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kand mindes 20ve Aar. Bertel Bramtrup 60 Aar gammel //1527// föd
i Viborg, været i Kyfling 55 Aar, kand mindes 40 Aar. Jb Lauritzen
24 Aar, kand mindes 10 Aar. Niels Bramtrup 27 Aar, föd i Kyfling,
kand mindes 16 Aar. Peder Hinricksen 40 Aar, föd i Kyfling, kand
mindes 26 Aar. Peder Hansen 55 Aar, föd i Kyfling, kand mindes
36 Aar. Hans Riiber 36 Aar, alleene været i Kyfling 4 Aar. Anders
Nielsen 28 Aar, föd i Kyfling, kand mindes 15ten Aar. Hans Hansen
49 Aar, föd i Kyfling, kand mindes 34 Aar.
2det Een stoer half Miil.
3die Svarede joe, jndtil denne Sags Be- //1528// gyndelse.
4re Hafde de veedst bedre Maade at fiske paa, vilde de vel og brugt
det.
5te Ey videre end deris Tiennistefolck kunde udlöbe for Lyst at
prikke Flönder.
6te Svarede joe, undtagen at de icke veed, om Lundenis haver nogle
Eyendomme östen for Laxegaarden.
7de Svarede, at Tarm Beboere udj deris Mindetiid haver fisket saaleedes, som Spörsmaalet om formelder.
8de Fiskerjet er meest beqvemmeligt om Natten, men sker ved Nat
og Dag, som Leyligheden falder.
9de Det omspurte Slags Fisk kommer op i Aaen, og fisker Tarm Beboere deraf, //1529// som omvunden er.
10de Det er icke at tvifle paa.
11te Hafde vel hört det sige, men veedste icke, hvor hand hafde fisket, hafde og hört, at ham aldelis jngen Skade derfor blef giort.
12te Veedste det icke.
13de Hafde vel hört det sige, og veed at de kommer til Tarm med en
Deel at selge.
15de Hafde aldrig hört eller seet, at det saaleedes var skeed.
16de Svarede ja, det var saaleedes.
17de Saa langt Tarm og Kyfling Eyendomme sig strækker, er det
Skeil jmellem bemelte Sogners Eyendomme.
18de Hafde hört gamle //1530// Folck det sige.
19de Hafde vel hört det sige.
20de Ligesaa, og hafde Peder Hinricksen seet dend.
21de Kunde jngen Rigtighed giöre derom.
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22de Hafde icke hört sige, at der skulde været refset efter Tarm Beboere for deris Fiskerje for deris egne Grunde i sidste 30ve Aar,
undtagen hvad forhen er vundet om Niels Corporal og Medfölgere, men hvor de da hafde fisket, veedste Vidnerne icke, alleene
det skal have været östen for Krybroe, og de andre Broer paa Tarm
Kiær, veedste og at samme henfaldt af sig //1531// self, da Hosbonden tog dem udj Forsvar.
23de Det var saaleedes udj Sandhed, som Spörsmaalet ommelder.
26de og 27de Det var saaleedes.
28de Jen Christensen hafde icke Fæste, men om Knud Pedersen,
veedste de det icke.
29de og 30de Fuldte forrige Vidner.
31te Ligesaa, fuldte forrige Vidner, som herom vundet haver, og
var endnu een Beck norden for Harholmsbeck, som og falder ud i
Stauning Sande, som og vester paa jmod Fiorden er saa breed som
een Aae, kiendte og dend Beck //1532// jmellem Halbye og Velling,
som et Tag öster op i Engene saa vit Vidnernis Vey og anden beqvem Reyse er falden, og de har kundet seile, saa breed som een
maadelig Aae.
32de J Stormvejrlig, naar det meeste Fisk opgaaer, er det icke giörlig
at Fiorden med Garn saaleedes kand bespendes, at det kand hindre
Fiskenis Jndgang, og veedste Vidnerne aldeelis jngen Skiæll af at
sige udj Fiorden jmellem Amterne, men eenhver hafde fisket, hvor
de vilde uden Paaancke, Østers undtagen. Jb Lauritzen og Anders
Nielsen forklarede i Særdeelished, //1533// at de dend 4de Augustij
sidst var med ved dend Afritzning og Opmaalling, som skeede ved
Fiorden, og blef da alleene begyndt fra Venner Aae og i synder og
sydoverst med Fiorden og icke længere nör paa. Og som Vidnerne
paa Tilspörgelse ej veedste vidre udj denne Sag at vidne, bleve de
fra Rætten dimitterede.
Afhøring af Niels Iversen m.fl., Nebel
Og jgien fremstillet af Nebell Sogn og Bye Niels Jversen,1 Tienner
til Riiber Hospital, Niels Jörgensen,1 Tienner til Hennegaard, som
efter aflagde Æed vandt saaleedes.
1

I margen: 43V.
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Först Niels Jfversen 56 Aar //1534// gammel, kand mindes 40 Aar.
Niels Jörgensen 51 Aar gammel, kand mindes 28 Aar, föd i Obling
Bye Synder Borck Sogn, og i forommeldte deris Mindetiid er
Fiskerjet i Fiorden bekiendt.
2det Een Fierdingsvey.
3die Svarede jo, deet var saaleedes i Sandhed.
4de Joe de vilde, veed aldeelis jngen Skiæll udj Fiorden jmellem Riiberhuus, Lundenis og Böufling Ampter. Men eenhver upaaancjet
haver fisket udj Fiorden, hvor de vilde og efter hvad Slags Fisk
kunde faae, Østers undtagen. Hafde ey heller hört sige af nogen
Skiæll ved Fiordsiden //1535// jmellem Riiber og Lundenis Amter,
endskiönt deris Eyendomme er nest til Lundenis Amtz Eyendomme, med samme Sider og som jngen videre Spörsmaale hafdes til
disse tvende Vidner, bleve de fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Jens Lundsmark m.fl., Vium
Og jgien fremstillet af Wium Sogn Jens Lundsmarck,2 Tienner til
Lydumgaard, Thomas Eskesen,3 Tienner til Provsten i Hemmed,
Christen Sörensen4 og Simon Christensen,5 Tiennere til Lydomgaard, Christen Henne6 og til Lydumgaard, Hans Christensen7 til
Riiber Domkircke, Peder Lauritzen,8 Tienner til Riiber Hospital,
Christen //1536// Sörensen,9 Tienner til Hans Eskesen i Hyllerslef,
Christen Holm,10 Jens Allerslef, Anders Christensen,11 Christen
Hansen,12 Jens Aalling, Lauritz Sörensen og Christen Pedersen,1
I margen: 44V.
I margen: 45V.
3 I margen: 46V.
4 I margen: 47V.
5 I margen. 48V.
6 I margen: 49V.
7 I margen: 50V.
8 I margen: 51V.
9 I margen: 52V.
10 I margen: 53-54V.
11 I margen: 55-56V.
12 I margen: 57-58V.
1
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alle Tiennere til Wiumgaard, hvilcke efter aflagde Æed vandt paa
Spörsmaale saaleedes.
Först Jens Lundemarck 52 Aar gammel, föd i Wium Sogn i Esböll,
kand mindes 30 Aar. Thomas Eskesen 41 Aar gammel, föd i Lydum Sogn, kand mindes 20 aar. Christens Sörensen 73 Aar gammel, föd i Wium Bye, kand mindes 50 Aar. Simon Christensen 42
Aar gammel, föd i Wium Sogn, kand mindes 20 Aar. Christen
Henne 54 Aar //1537// föd i Henne Sogn, kand mindes 32 à 33 Aar.
Hans Christensen 62 Aar gammel, föd i Esböll i Wium, kand mindes 32 Aar. Peder Lauritzen 60 Aar gammel, föd i Nebbel Sogn,
kand mindes 36 Aar. Christen Sörensen 50 Aar, föd i Esböll i
Wium, kand mindes 30 Aar. Christen Holm 52 Aar, föd i Synder
Nissum Sogn, kand mindes 26 Aar. Jens Allerslef 74 Aar, föd i Outrup Sogn i Allerslef, kand mindes her i 40 Aar. Anders Christensen 60 Aar gammel, föed i Hemmed Sogn, kand mindes 40 Aar.
Christen Hansen 44 Aar, föd i Hemmed Sogn, kand mindes 10 Aar.
Jens Alling 56 gammel, föd i Torstrup Sogn, kand mindes 30 Aar.
//1538// Christen Pedersen 66 Aar, föd i Esböll, kand mindes 40
Aar. Laurs Sörensen 59 Aar, föd i Esböll, kand mindes 38 Aar.
2det Er boende 2½ og 3 Fierdingsvey fra Fiorden.
3die Udj deris Mindetiid haver de og veed at eenhver, som vilde,
haver efter Spörsmaalet fisket uden nogen Paaancke.
4de Hafde og undertiden fisket een Ørret og anden Slags Fisk udj
deris Fiskereeskab, og hafde veedst bedre Maade at fiske paa, end
dend de hidtil har brugt, som kundet være dem til större Fordeel,
hafde og fisket een Deel for Lönborg, Stauning og Hemmed, Synder og Nör Borck samt Liungviig Lande, hvor de vilde //1539//
uden nogen Paaancke, endskiönt de icke haver nogen Eyendomme, som stöder paa Fiorden.
5te Hafde aldrig hört eller fornummet det, undtagen at een Karl fra
Lönborgaard undertiiden for löst kunde udlöbet for at prikle Flönder.
32de Fiorden kunde icke i Floed og Stormvinde saaleedes med Garn
bespendes, at det kand hindre Fiskenis Opgang i Aaer og færske
Vande. Veedste og icke eller haver hört af noget Skiell at sige udj
1

I margen: 59V.
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Fiorden jmellum Riiberhuus og Lundenis samt Böufling Amter,
men eenhver //1540// uden Forskiæll fisket hvor de vilde, som omvundet er.
Endnu 30te svarede ja, det er saaleedes, som forhen omvundet og
omspurgt er.
31de Fuldte forrige Vidner angaaende Harholm Beck, og ligeleedes
angaaende dend anden beck, norden for Harholm Beck op jmod
Staufning Sogn og ligeleedes angaaende Bekken jmellem Halby og
Velling. Endnu blev disse Vidner tilspurdt, om icke de Nedgarn,
som bindes til Fiskerje i Fiorden, er saa stoere i Maskerne, at der
udj kand fanges Flynder, //1541// Lax, Ørreter og andre Slags Fisk,
og om samme icke og er skeed. Svarede, der bindes enkelte Nedder, hvor udj fanges alleene Flynder, men og Bundsgarn, som er
tverdobbelt og giort som Togger, og udj samme kand fiskes Lax,
Ørreter og anden Slags Fisk, som og er skeed. Veedste og, at Holmboerne fiskede for Stafning Land, og hafde faaed een stoer Ørret
vægtig 24 <pund> udj deris Garn, men om det var enkelte eller
dobbelte Garn, veedste Vidnet jcke. Hvilcket sidste Spörsmaals
//1542// Besvaring er Christen Nielsen Holms Vidne. Og som jngen
videre Spörsmaale hafdes til disse Vidner, blefve de fra Rætten dimitterede, formedelst Aftenens paahæng, saa blef Rætten ophævet
til i Morgen Klocken 9 slet.
Anno 1730 dend 12te Octobr: blef Rætten jgien sat af Herretzfogden
Sören Hinrichsen Grested og Skriver Christen Fischer samt 8te
Mænd, nafnlig Hans Ludvigsen af Nörheede, Peder Nielsen, Mikel
Olufsen, Jörgen Henneberg ibid:m, Christen Jensen af Synderdige,
Claus Christens: //1543// ibid:m og Mads Möller af Glibstrup.
Afhøring af Niels Paagaard, m.fl., Hemmet
Da jgien blef fremstillet til Vidner af Hemmed Sogn, Nordenaae
Bye, Niels Paagaard,1 Tienner til Provsten Hr Morten Friis, Niels
Hansen,2 Tienner til Riiber Hospital, Jens Blesbierg,3 Tienner til
I margen: 60V.
I margen: 61V.
3 I margen: 62V.
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Wiumgaard, Bandsböll, Anders Simmensen,1 Tienner til Mag: Seerup i Riibe, Christen Hansen,2 Tienner til bemelte Mag: Seerup,
Morten Nielsen,3 Tienner til Mag: Terpagger i Riibe, hvilcke efter
aflagde Æed vandt paa Spörsmaale saaleedes. //1544//
Först Niels Paagaard föd sammesteds 60 Aar gammel, kand mindes 40 Aar. Niels Hansen föed i Nordenaae, 53 Aar gammel, kand
mindes 30 aar. Jens Blesbierg, föd i Hemmed Sogn, 55 Aar gammel,
kand mindes 40 Aar. Anders Simmensen föed i Welling Sogn, 40
Aar gammel, kand mindes 30 Aar. Christen Hansen föd i Bandsböll 56 Aar gammel, kand mindes 40 Aar. Morten Nielsen föd i
Bandsböll 70 Aar gammel, kand mindes 50 aar.
2det Ere boende strax ved Fiorden.
3die Svarede joe.
4de Joe.
5te Ney, icke förend nu denne Sags Begyndelse, men Vidnerne
//1545// saavelsom alle andre, der vilde, haver fisket for Lönborg,
Stauning, Hemmed, Synder og Nör Borck Lande, hvor de haver
vildet, og paa hvad Maade de haver fundet best tienlig, enten de
hafde Eyendomme, som strækkede sig paa Fiorden, eller icke. Og
haver de saavel som andre fisket, hvor de vilde, saavel med Vaad,
Glib, Alger, Preg og hvad Maader de best fandt tienlig, hvilcket alt,
som forhen meldet er, er skeed uden Paaancke af nogen. Angaaende Harholms Beck, dend Beck norden for og Bekken jmellem
Halbye og Velling med deris Udlöb i Fiorden //1546// bred og dyb,
fuldte disse Vidner de forrige, som derom vundet haver. Og siden
jngen fleere Spörsmaale haves til disse Vidner, bleve de fra Rætten
dimitterede.
Afhøring af Christen Lassen m.fl., Sønder Bork
Og jgien fremstillet af Synder Borck Sogn og Bye Christen Lassen,4
Tienner til Riiber Hospital, Henning Christensen,5 Tienner til LunI margen: 63V.
I margen: 64V.
3 I margen: 65V.
4 I margen: 66V.
5 I margen: 67V.
1
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denis, Jörgen Deign og Hinrick Olufsen1 Tienner til Schrumsagger,
Obling Bye, Sören Pedersen2 og Falqvor Jensen,3 Tienner til
Lundenis, Claus Giödesen Landsoldat,4 Peder Sörensen5 og Hans
Videlboe,6 Tienner til Schrumsagger, hvilcke efter //1547// at de
hafde aflagt Lovens Æed vandt paa Spörsmaale saaleedes.
Först Christen Lassen 50 Aar gammel, föd i Borch, kand mindes i
30 aar. Henning Christensen 43 Aar, föd i Borck, kand mindes 28
Aar. Jörgen Degn föd i Nör Borck 62 Aar gammel, kand mindes 5 à
46 Aar. Hinrick Olufsen föd i Synder Borck 64 Aar gammel, kand
mindes 40re Aar. Sören Pedersen 4 à 65 aar, föd i Syndere Borck,
kand mindes 40 aar. Falqvor Jensen 60 Aar, kand mindes 40 Aar.
Claus Giödesen 27 Aar, föd i Oobling, kand mindes 12 Aar. //1548//
Peder Sörensen nogle over 40 Aar, föd i Nör Borck, har ej været
Fiskerjet bekiendt uden 10 aar, formedelst hand fra sin Ungdom
har været borte og standen som Soldat under Det Fynske Geworbne Regimente. Hans Vindelboe 84 Aar gammel, föd i Syndeer
Borck, kand mindes 60 Aar.
2det Er boende strax ved Fiorden.
3die Joe, de hafde aldrig hört, nogen der paa hafde ancket, og tog de
og hafde taget alt, hvad de hafde kundet faae, Østers undtagen,
som forhen ommeldet er, og samme Fiskerje skeede saavel for
Hemmed, Nör Borck og Lönne Lande som deris egne. //1549// Og
samme Fiskerje övet med Vaaddret, Glibbe, Algierstanger, Flynderprig og Bej, som er et Slags Garn at fiske med under Jisen, ja
ved samme deris Vaadedrette faaed Ørreter eller deslige Fisk, som
de icke veedste at adskille enten det var Lax eller Ørreter, samt
Helt, Sild, Horngiever, Flynder, Aael og ald anden Slags Fisk, som
forefaldt, uden nogen Forskiæll, videre end Østers alleene.
4de Svarede joe, om de kunde opfunden anden Maade dem til
större Tienniste, vilde de det og vel have giort, som eenhver vel og
I margen: 68 og 69V.
I margen: 70V.
3 I margen: 71V.
4 I margen: 72V.
5 I margen: 73V.
6 I margen: 74V.
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//1550// maatte tencke, at siden Fiorden er et frit Fiskevand for alle
og til Dato haver været, saa var det vel og billigt, at eenhver deraf
sögte sin Næring med meeste Fordeel de kunde, og forklarede Jörgen Degn, at for ungefæhr een Snees Aar siden, logerede Jeremias
og Jsach Klit af Ringkiöbing udj Nör Borck et Foraars Tiid og fiskede udj Fiorden, saavel for Borck Lande som anden Stæds med
stoere Ruuser og tog udj samme hvad Slags Fisk forekom aabenbare for alle og eenhver.
5te Svarede ney, de hafde aldrig hört eller seet det, og til det öfrige
forklarede paa det //1551// 32de Spörsmaal, at Fiorden umueligt
særdeelis ved Stormvinde og höye Vande da det meeste Fisk opgaaer med Garn saaleedes kand bespendes, at det kand hindre Fiskenes Opgang i Aaen og ferske Vande, og veedste de hverken eller
nogen Sinde haver hört at sige af nogen Skiæll udj Fiorden jmellem
Amterne, men alle og eenhver som har vildet, har fisket uden
Paaancke i Fiorden hvor de vilde, enten de hafde nogle derpaa
stödende Eyendomme eller icke, og end videre forklarede disse
Vidner, at endskiönt deris Eyendomme //1552// ere de nærmeste
som anstöder Lönne Sogns Eyendomme udj Riiberhuus Amt ved
Fiordsiden, saa vedste de dog icke nogen egentlig Skiæl der jmellem, men Saldtbrenden af de opflydende Tang betiente dend sig
deraf, som först kom.1 Og som Vidnerne icke paa Tilspörgelse
veedste meere udj Sagen at vidne, bleve de fra Rætten dimitterede.
Afhøring af Henrik Nielsen Vraa, Sønder Bork
Og jgien fremstillet Hinrick Nielsen Vraae2 af Syndeer Borck, Tienner til Grubbesholm, som efter aflagde Æed vandt paa Spörsmaale.
Först at hand er 56 aar gammel, föd i Nör Borck og kand mindes 36
Aar.
2det, 3die, 4de og 5te, 32de og eller i alt //1553// j alle Maader fuldte forrige Vidner, samt ydermeere forklarede, at de omvundene Jeremias og Jsach Klit fra Ringkiöbing dend omvundne Tid og Foraar fiskede med deris Ruuse i Fiorden ud for Borck Land, og tog der udj,
Såkaldt ”sort salt” blev produceret udfra asken efter
brændt tang.
2 I margen: 75V.
1
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hvad for Slags tienlige Fisk, som kom der udj, og under Tiiden
faldt udj samme end og Sielhunde og aldrig hört nogen paa samme
Fiskerje ancket, endskiönt det skeede aabenbahre for alle, og som
Monsieur Sterm jntet videre hafde til dette Vidne, blef hand fra
Rætten dimitteret.
Afhøring af Oluf Haurvig, Søren Smed og Hans Nielsen, Nørre Bork
Og jgien fremstillet af Nöre Borck Oluf Haurvig og Sören Smed,1
//1554// Tiennere til Grubbesholm, samt Hans Nielsen,2 Tienner til
Schrumsagger, som efter aflagde Æed vandt saaleedes. Först Oluf
Haurvig at hand er 60 Aar gammel, föd i Haurvig paa Klitland,
kand mindes 40re Aar. Sören Smed 53 Aar gammel, föed i Nör
Borck, kand mindes ungefehr 40 Aar. Hans Nielsen 67 Aar, föd i
Nör Borck, kand mindes 50 aar.
2det Ere boende strax ved Fiorden, og for det Øfrige saavit Fiskerjet
i Fiorden angaaer, i alle Maader fuldte Vidnerne fra Synder Borck
med ydermeere Forklaring, at Jeremias og Jsach Klit af Ringkiöbing //1555// jcke alleene for Borck Sogns Lande men endog overalt
udj Fiorden, hvor de vilde, dend omvundene Tiid fiskede med deris Ruuser, og tog hvad Slags Fisk, som udj dem forefaldt, hafde
endog fisket baade for Stauning Land og i Fiorden, een Gang her
for Lönborg Aaemunde og paa de Grændser, og aldrig hafde nogen formeent dem deet, j hvor de endog havde fisket udj Fiorden,
enten for deris egne Sogne eller andre Sogners Lande. Og siden
Seign:r Sören Sterm ej agtede fornödne videre Spörsmaal til disse
Vidner, bleve de fra Rætten dimitteret.
Afhøring af Iver Raunkær m.fl. Lyne
Og jgien //1556// fremstillet af Lyhne Sogn Iver Raunkiær,3 Tienner
til Jens Pedersen i Hornlund, Christen Jepsen, Niels Nielsen,4
begge Tiennere til Østergaard, Christen Lassen,5 Tienner til Mag:
I margen: 76 og 77V.
I margen: 78V.
3 I margen: 79V.
4 I margen: 80V, 81.
5 I margen: 82V.
1
2
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Laurs Lund udj Riibe og Christen Sörensen,1 Tienner til Wiumgaard, som efter aflagde Æed vandt saaleedes. Jver Raunkiær föd
her i Sognet 60 Aar gammel, kand mindes 40 aar. Niels Nielsen 70
Aar gammel, föd her i Sognet, kand mindes 50 Aar. Christen Lassen 40 Aar gammel, kand mindes 30 Aar. Christen Sörensen 50 Aar
gamel, kand //1557// kand [sic] mindes 5 à 36 Aar.
2det Halvanden Miil.
3die Svarede joe, de aldrig hafde hört andet, og hafde Vidnerne self
fisket udi Fiorden, hvor de vilde, uden nogen Paaancke, endskiönt
de aldeelis jngen Eyendomme haver, som derpaa anstöder. Vandt
og, at saavel Qvong Sogns beboere i Riiberhuus Amt som længere
end disse ere fra Fiorden boende, tillige med andre Sogners Beboere i samme Amt hafde fisket i Fiorden, hvor de vilde, og paa den
Maade som forhen vundet er, og som Sören Sterm //1558// jcke
agtede nödvendig fleere Spörsmaale til disse Vidner, saa bleve de
fra Rætten Dimitterere.
Erklærede og derhos, at endskiönt een Deel af de jndstefnte Vidner
icke ere mötte, saa agtede Sören Sterm endog unödig dennem nogen Loudag at lade forelegge eller fleere Vidner efter de til dette
Tingsvidnes Förelse udgangne Stefnemaale at före. Men begierede
Tingsvidne beskreven, efter hvis som passeret er, som og af Rætten
blef stæd, og ligeleedes bliver Hr: Forvalter Rasch efter Begiering
Gienpart meddeelet //1559// de öfrige Stockemænd, som samme
Dag Rætten bjevaanede ere Michel Olufsen af Nörheede, Jörgen
Henneberg ibid:m, Christen Jörgensen af Synderdige, Claus Christens ibid:m og Mads Möller af Glibstrup, at saaleedes for os og
dennem er gangen og for Rætten passeret, som ovenskrevet staaer,
vidner vi med egne Hændeer underskrevet og Zignetter fortryckt,
actum Anno Die et Loco ut supra
Sören Henrichsen, Greested Christen Nissen Fisker
L:S
L:S
//1560//
1

I margen: 83V.
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No 8 Er et Gienpart Tingsvidne udstæd af Schiern
Bircketing dend 22 Juny 1694, men som samme af Citanterne in Originali er fremlagt og forhen Ord til Ord
udj denne Act fra Pag: 721 til Pag: 757 findes jndfört,
saa forbjegaas dend som unödig her paa dette at anföre.

To lejekontrakter på fiskeriet 1714 og 1725 læst i kommissionen
[*82] No 9 Ere tvende Hr: Etatsraad Sellio Müllers egenhandig udgifne Leyesedeler af 2 April 1714 og 26 April 1725 til 2de af Kyfling
beboere paa Fiskerje, af hvilcke begge dend förste af 2 April 1714
Ord til andet //1561// efter de med et Ark 24 Skill: Papiirs er bjelagt,
lyder saaleedes:
Det Fiskerje fra Böull Færsund til Kyfling Engholm er for jndeværende Aar forundt Jens Bramtrup og Peder Hansen i Kiufling,
hvoraf de til neste S:te Hans Dag betaler 4 Rd:r siger fiire Rixdlr.
Lönborggaard dend 2den Aprilij 1714.
S: Müller

Dend anden af forberörte Leyesedeler dat: 26de April Ao
1725 er af fölgende Jndhold:
[*83] Sellio Müller til Lönborggaard kongel: May:ts Justitzraad
//1562// og Amtmand over Schifvehuus Amt kiendes herved at
have leyet Gl:Jens Bramtrup udj Kyfling det Laxefiskerje fra
Kyfling Engholm og til vester Side i Østerfærsund beliggende, og
det udj trende nestfölgende Aar, nemblig fra 1te May jndeværende
Aar 1725 og til Mand skrivendes vorder 1728 da förste May, og han
skal betale deraf til Afgift aarlig til hver förste May 2 rd 4 <mark>,
siger to Rixdlr 4 <mark>, alt under dette Leyemaals Forbrydelse.
Lönborggaard dend 26 April 1725
S: Müller
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Ovenbemelte 2re 4 <mark> siger toe Rixdlr 4 <mark> er mig i Dag
betaldt, //1563//som for qvitteres hermed, Lönborggaard dend 2
May 1725.
N: Nielsen
Ligeleedes er afgiften af ovenmelte Fiskerje betalt for dette jndeværende Aar med Penge 2 rd 4 <mark> som for qviteres.
Lönborgaard dend 23de May 1726
N: Nielsen
Saa er og betalt Afgiften af ovenmelte Fiskerje for dette Aar 1727
med Penge 2 rd 4 >mark>, som for qvitteres.
Lönborggard dend 5 Juny 1727
N: Nielsen

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting 17. maj
1700 læst i kommissionen
No 10 Er et udtog af et Tingsvidne udstæd af Øster-Nör
Herretzting //1564// dend 17 May 1700, lydendes Ord til
andet saaleedes:
No 20 F4tus No 625, Fiire og tyve Skilling.
Udtog af dend forhen ved Øster-Nör Herreders Ting holdende
Tingprotocoll in Anno 1700de.
Anno 1700 dend 17de May comparerede for Rætten Monsieur Daniel Philip Rasch paa kongel: Mayt:s og Rytterbönderne udj Tarm
Bye boende deris Vegne, og producerede een skriftlig Kaldseddel
dateret Vesselberg dend 28de Aprilis Ao 1700, lydende saaleedes:
[første del af dokumentet gengives som nr. *19 på side 143 ff]
[*84] Christen Hansen jmod for jndförte Vidner saavelsom bemelte
Tarm Byemænds ubeædigede Vedstaaelse, som Monsieur Daniel
Philip for dem har ladet jndföre, protesterede, mens alleene skyder
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sig til de allerede forhen forhvervede Vidner, Forbud, Siun og
Dom med desvidere, som her for Rætten produceres, nemlig först
et Tingsvidne som af Skiern Bircketing er udstæd dend 22 Juny 941
med des videre Jndhold, et Forbudsvidne af samme Ræt og Dato,
et Siuns- //1583// vidne udstæd af Bölling Herretzting dend 18de
July 99, saa vel een Dom af Skiern Bircketing afsagt dend 11te Aug:
992 ald Fiskerjet udj Skiern Aae vedkommende, endeligen een Attest af kongel: Mayt:s Rentecammer daterit dend 8de May 1700,3
hvilcket i alt Ord fra andet skal blive jndfört, og var Christen Hansen efter alt Gienparttingsvidne begierende.
Monsieur Daniel Philip paa Seign:r Christen Hansens ved ermelte
Documenters Producering hans gifne Relation om Tarm Byemænds Vedkiendelse erklærede sig, at Mændene self her for Rætten hannem deris Vedkiendelse Ord fra andet angaf, og allee//1584// niste efter Begiering af Daniel Philip ladet jndföre, hvad
Documenterne er anlangende, som siuntes gandske unödig her i
Rætten at have vorden produceret i Anseende jngen Jndstefning
for Dom var giort, eragtede derfore unödig noget dertil at svare,
saasom Daniel Philip vil forvolde efter lovlig Medfart og Progress
paa vedrörende Stæder, ej at være af eller beholde dend Kraft,
hvorved hans kongel: Mayt:s Rytterbönder i Tarm Bye boende og
deris Efterkommere udj deris paaboende Stædernes bemelte Herlighed skulle præjudicere i nogen Maader, jmidlertiid var som tilforn Tingsvidner begierende. //1585// Christen Hansen endnu som
tilforn jmod alt forjndförte protesterer, og alleeniste refererer sig til
de forhen producerede Documenter, som begieres alle udj Tingsvidnet maatte jndföres, og begierede her efter Gienpart Tingsvidne
af Rætten beskreven. Efter Monsieur Daniel Philip Rasches Paastaaende og Eskning blev udnæfnt til at siune og eftersee (paa
Anviisning) hvor vit bemelte Tarm Byes Fællig til nör og vester jnd
paa Schiern Aae sig kand strække med meere dennem kand blive
paavist. Mændene som samme Siun forrettede var Jens Olsen, Jens
Er gengivet som nr. *23, *33 og *35.
Er gengivet som nr. *29 og *60.
3 Er gengivet som nr. *38.
1
2
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Jensen, //1586// Niels Grægersen, Christen Smed, Ole Christensen
af Gundesböll og Niels Madsen af Bundsgaard.
Anno 1700 dend 24 May efter den i Dag 8te Dage her i Rætten afhiemlede Varsel til Hr Forvalter Seign:r Schultz paa Lundenis etc:
saavelsom Udmældelsen paa Siunsmændene til at siune og eftersee Tarm Byes Fællig jndtil Skiern Aae, mötte Povel Pedersen af
Tarm og fremæskede de udmældte 6 Siunsmænd. Hvor da comparerede fornefnte Siunsmænd Jens Olsen, Jens Jensen, Niels Gregersen, Ole Christensen, Christen Smed af Gundesböll og Niels Madsen af Bundsgaard, hvilcke vandt ved Æed efter Loven, det de
vilde //1587// vidne Sandhed, og deraf jntet dölge. Da kundgiorde
dee efter een skriftlig Opskrift og Forretning, som er af fölgende
Jndhold:
At eftersom vj her af Rætten er udnefnt og anbefalet at siune og
eftersee, hvor vit Tarm Byes Fællig jnd paa Skiern Aae paa vester
og nör Siden sig strækker med meere, som os kunde blive paaviist,
hvilket befandtes som fölger: Efter Omviisning af Povel Pedersen
og Lauritz Tygesen begge i Tarm Bye boende, fra Röyensig Munde
og vester til een Graab befandtes et Stöcke Engmaal, som stötte jnd
paa Skiern Aae paa synder Siide //1588// Tarm Byes Beboere tilhörig kaldes Forthaugen, som bestoed af 77 fuldkommen Skaft,
hvoraf hans kongel: Mayt:s Rytterbönder j Tarm Bye boende hafde
og tilkom 15 Skaft; nock et Stökke Engmaal kaldes Enghauge udj
hvilcken Engmaal Rytterbönderne udj Tarm paaboende Gaardparter Engskifter saaleedes: Laurs Tygesen i Tarm 1 Skifte, som bestoed af 10 fulde Skaft, een Eng Christen Gyrres bruger, 20 Skaft,
bemelte Christen Gyrres 1 dito 20 Skaft, Laurs Tygesen 23 Skaft,
Christen Gyrres 30 Skaft, Laurs Tygesen 11 Skaft, Jörgen Heegaard
11 Skaft //1589// Christen Görres 18 Skaft, Poul Pedersen 37 Skaft,
Christen Gyrres 16 Skaft, nock Christen Gyrres 10 Skaft, Jörgen
Heegaard 16 Skaft, Claus Tygesen 10 Skaft, Poul Pedersen 10 Skaft,
Christen Gyrres 28 Skaft, Laurs Tygesen 20 Skaft, Peder Smed 14
Skaft, Jörgen Heegaard 12 Skaft, Poul Pedersen 20 Skaft. Alle forskrefne Engskifter som tilsammen bestaaer af 351 Skaft meere allerhöystbemelte hans kongel: Mayt:s Ryttergoeds i Tarm Bye tilhö-
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rende er beliggende östen Skiern Broe jnd paa Synder Side til
Skiern Aae, //1590// hvor Lundenes Beboere efter Beretning haver
haft og nödt ald Fiskerjet som Eendeel. End ydermeere, at der befandtes ligeleedes efter Beretning jmellem forskrevne Engskifter
paa adskillige Stæder een gandske stoer Deel Engmaal, som tillige
stöder jnd paa Skiern Aae, paa samme synder Side, baade Riiber
Hospitals Goeds og andet Proprietariegoeds i bemelte Tarm Bye
tilhörige, som os af fornefnte Poul Pedersen og Laurs Tygesen blef
udviise og nafngivet. Hernest begaf vj os til vester fra Skiern Broe
paa et Engmaal kaldet Tarm Holme, //1591// som stöder paa nöre
Siide jnd paa Skiern Aae, hvilcken Engmaal saa vit hans kongel:
Mayt:s Ryttergoeds i Tarm Bye deraf er tilhörig fra Hiortholm
Aaemunde og til Kyfling Eng vedtager bestod af 260 Skaft. Endnu
paa samme Siide jndtil paa Skiern Aae Peder Hansen i Tarm een
Engskift 12 Skift, Christen Gyrres 12 Skaft, Laus Tygesen 10 Skaft,
Peder Knudsen 10 Skaft, Jörgen Hansen 12 Skaft, Jörgen Heegaard
12 Skaft, Niels Jensen 12 Skaft, Christen Gyrres 2de Stöcher Stugeng
tilsammen 15 Skaft, tilsammen i alt bestaar disse //1592// bemelter
Engskifter af 355 Skaft fuldkommen og alle jndstödende som meldt
paa Skiern Aae. Og foruden befandtes efter Anviisning og Beretning paa adskillige Stæder her ved og jmellem een stoer Deel
Engmaal andre Tarm Byes Beboeres paaboende Gaardsparter tilhörende. Dernest begaf vj os ligeleedes efter Anviisning paa synder Siden af Skiern Aae, nemlig paa et Stöche graat Forte fra synder Ende af Skiern Broe og vester paa, som stöder jnd paa Skiern
Aae, Tarm Bye tilhörig, hvilcken Forte bestod af 112 Skaft. Nock
paa samme //1593// Side jnd paa Aaen udj Munckeengen befandtes
Peder Hansen j Tarm 1 Engskift bestaaende af 11 Skaft, Jörgen
Heegaard 11 Skaft, Laurs Tygesen 11 Skaft, Jörgen Hansen 30
Skaft, udi Askholm Poul Pedersen 11 Skaft, Laurs Tygesen 11
Skaft, Jörgen Heegaard 30 Skaft, nock een Ditto 15ten Skaft. Udi
Ballekiær jnd paa samme Siide af Aaen Jörgen Hansen, Poul Pedersen, Laurs Tygesen og Christen Gyrres tilhörende 123 Skaft.
Nock endnu Laurs Tygesen 16 Skaft, Christen Gyrres 24 Skaft, Peder Hansen 44 Skaft tilsammen 337 Skaft. Her for- //1594// uden befantes ved og jmellem paa adskillige Stæder een stor Deel
Engskifter, som tillige stöder paa Skiern Aae paa samme synder
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Side, efter Beretning andre Proprietariebönder og Tiennere i Tarm
Bye boende tilhörig. Her foruden vandt fornefnte Mænd efter Tilspörgelse, at saa vit de kunde eragte og kiende fra Röyensig
Munde, som for er melt, de först begyndte deres Siun, og til
Kyfling Enge vedtog, paa hvilcke Aaestæder og der jmellem Tarm
Byes Fællig sig strækker, eragtede de at bestaae af een half Miils
Vey. Paa höyædle og vlbaarne Hr Landraad //1595// von Bülow,
Principal til Lundenis, saavelsom hand Forvalter paa Lundenis Sr
Christian Ulrich Schultz, deris Veigne, comparerede Mons:r Christen Hansen og svarede, at Hr Forvalter icke fölger Ryttergoedsetz
Aggere eller Eng mens at forsvare Strömmen og derudj havende
Herlighedsfiskerje, saaleedes som hans kongel: Mayt allernaadigst
holdt haver og af Alders Tiid, för det blef soldt, nödt og brugeligt
været haver. Til hvilcken Ende hand her i Rætten producerede
hans kongel: Mayt:s sallige höyloflige Jhukommelse, Kong //1596//
Friderich allernaadigste udgifne Birckefriheds- og Fiskerjretzbref,
Skiern Bircks District angaaende, som blant andet melder og ald
Stoer Skiern Aae og Fiskerjet ud til Stauning Fiord etc:, med des
videre Jndhold, som her i Dag for Rætten blef læst og paaskreven.
Dernest fremlagt i Rætten et Forbudsvidne, siger et Siunsvidne,
udstæd af Bölling Herretzting dend 18de July 99, som her for Rætten ligeleedes blef læst og paaskreven, og siden Ord fra anden udj
denne Act skal findes jndfört. Og endnu for Rætten adwahrede
Christen Hansen, at de Tarm Beboere //1597// entholder sig fra Fiskende udj Skiern Aae, hvor det og være kand, saafremt de icke vil
lide efter forrige giordte Forbud og Doms Formelding. Og var saa
derefter Gienpart Siuns Tingsvidne begierendes.
At dette saaleedes er rigtig Ord fra Ord udextraheret af Tingprotocollen testerer
Knud Jacobsen Chr: Fisker
L:S
L:S

No 11 Er et Tingsvidne udstæd af Øster-Nör Herretzting dend 17 August: 1691, Ord til Ord saaleedes lydende: //1598//
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Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting 17.
august 1691 læst i kommissionen
[*85] No 20 Fiire og tyve Skilling.
Jacob Knudsen paa Viumgaard, Herretzfoget i Øster-Nör Herret,
Sören Pedersen af Foursom Skriver, Stockemændene var Hans
Nielsen af Aalling og Mads Christensen af Hornlund, giör vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1691 Mandagen dend 17 Aug: paa
Øster-Nör Herretzting for Retten comparerede velagtbahre og forstandige Mand Christen Hansen af Dahl, paa edle höyagtbahre
Seig: Christian Ulrich Schultz Forvalter paa Lundenis hans Veigne,
som esket og begierte et Tingsvidne af otte Dannemænd, som var
fornefnte Hans Nielsen af Aalling og Mads Christensen af Hornlund. Jtem af efterskrefne //1599// Peder Sörensen og Peder Andersen af Moesböll, Henrik Sörensen af Nörtarp, Hans Pedersen af
Siig, Jens Nielsen og Peder Christensen af Foursom. Disse forskrefne otte Dannemænd alle eendrægteligen vandt ved Æed efter
Loven, det de saae og hörte samme Dag paa forbemelte Ting, at
velermelte Christen Hansen af Dahl fremstillede tvende Kaldsmænd nemlig Eenevold Hansen af Tarm og Christen Lassen af
Skiern, hvilcke vandt og afhiemledee ved Æed og med opragte
Fingere efter Loven, det de i dag 8te Dage paa Hr Forvalter Seig:
Christian Ulrich Schultz paa Lundenis hans Vegne lovlig Kald og
Varsel gave //1600// samtlige kongel: Mayt:s Ryttertiennere samt
alle andre Proprietarietiennere i Tarm Bye jngen undtagen, alle
Forbud som meerbemelte Hr Forvalter her til Tingen i Dag vilde
lade giöre1 og ved Tingsvidne tage beskreven angaaende Fiskerjet
udj Skiern Aae og var de for eenhvers Dör og Boepæll og talte der
med een Deel dennem self og een Deel deris Hustruer og Folck, og
gave dennem samme Kald og Varsel tilkiende. Jligemaade var fornefnte Eenevold Hansen for hans egen Persohn Varsel gestændig,
hvor efter fornefnte Christen Hansen fremstoed og paa ermelte Hr
Forvalters Vegne //1601// giort lovlig Forbud at jngen af Tarm Mænd
eller andre maae understaae sig at fiske eller fiske lade med nogen Slags
1

I margen: ej for dem.
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Garn udj Skiern Aae enten ved Nat eller Dag, saa vit Lundenis
Fiskedretter og Rettighed sig strekker, under et fuld Vold. Derefter
Christen Hansen var Tingsvidne begierende.
Saa mötte Poul Pedersen af Tarm paa meenige Rytterbönder
ibid:m deris Veigne, saa og Jens Frandsen, Niels Jensen, Frantz
Christensen, Jörgen Hansen og Eske Hansen alle af Tarm, og formeendte det formelte Kald og Varsel langt mindre Christen Hansens //1602// Forbud ey at være af nogen Gyldighed, saasom de
med Sandmandsgang, som findes confirmeret af hans Mayt Aar
1537, beviiser at have Rettighed i Bemelte Aae til Mitströms,
hvilcket fælles Fiskerje som samme Document ommelder, de dennem endnu fuldkommen vedkiender, og ydermeere formeendte, at
Christen Hansen burde at nafngive, hvor vit hand paastoed Lundenis Fiskerje noget Forbudsvidne mod Forhaabning skulde udstæddes. Tilmed prætenderede de, at som ovenbemelte Kald og
Varsel samt Forbud angaaer Grund og Eyendom, formodende dog
at //1603// deris Hosbonder derfor burde skee Kald og Varsel. Dertil Christen Hansen svarede og formeendte, at saasom Forbud ey
giöres paa videre end som Lundenis Fiskerje og Rettighed sig efter
kongel: Mayt:s Skiöde og af Alders Tiid sig strækker, formeener
Kald og Varsel louligt nock at være, og bör derfor samme Forbud
ved Tingsvidne at udstædes. Herritzfogden herpaa saaleedes afsagde. Og som Christen Hansen alleene giör Forbud paa saa vidt
som Lundenis Fiskerjerettighed sig strecker, og ikke strider jmod
dette i rettelagde Sandemandsbref, //1604// saa veedste jeg icke at
de paastaaede Hosbonder bör herfor at have Kald og Varsel langt
mindre hans Forbudsvidne at kunde frakiende, dog saa vit som
det omrörte Sandemandsbrefs Rettighed ommelder, Forbudet ej at
komme dennem til nogen Præjudice i ringeste Maade. At det saaleedes her i Dag for Rætten passeret, som forskrevet staaer, bekræftes med vores egne Hænder underskrefne. Actum Anno, Die
et Loco ut supra
J: Knudsen
Sören Pedersen
L:S:
L:S:
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Lest paa Øster-Nör Herretz- //1605// ting for Rætten dend 30 May
Ao 1694, test: Sören Pedersen.
Læst paa Skiern Bircketing for Rætten dend 22 Juny 1694. E: Hansen.
Læst paa Skiern Bircketing for Rætten Fredagen d: 11te Aug:t 1694.
Læst paa Skiern Bircketing for Rætten dend 10de Juny 1707.

No 12 Er et Tingsvidne udstæd af Øster-Nör Herretzting dend 30te May 1694, Ord til andet af fölgende Indhold:

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting 30. maj
1694 læst i kommissionen
[*86] No 20 Fiire og Tyve Skilling.
Jacob Knudsen paa Lundsmarck, Herretzfoget over Øster- //1606//
Nör Herret, Sören Pedersen af Foursum, Skriver, Stockemændene
Peder Andersen af Moesböl og Lauritz Pedersen af Lynne giör
vitterligt, at Anno 1694 dend 30te May paa Øster-Nör Herretzting
for Retten compareret velagtbahre Christen Strangesen af Vostrup
paa höyædle og velbaarne Hr Cancellieraad og Amtmand Hinrich
Müller til Lönborggaard hans Veigne, som fick et Forbudstingsvidne af 8te Stockkmænd, som var fornefnte Peder Andersen og
Lauritz Pedersen, jtem af efterskrefne Christen Havboe, Jens Pedersen //1607// Jörgen Mickelsen, Jens Nielsen og Niels Christensen af Lynne, og Jep Christensen af Nörheede. Disse forskrefne 8te
Mænd alle vandt ved Æed efter Loven, det de saae og hörte
samme Dag paa fornefnte Ting, at velermelte Christen Strangesen
paa meervelbemelte Hr Cancelliesraad og Amtmands Veigne
fremstillede 2de Kaldsmænd Jens Sörensen af Laustrup og Christen
Andersen af Lönborg Bye, som afhiemlede ved Æed og med opragte Fingere //1608// efter Loven, det de med 8te Dages Varsel her
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til Øster-Nör Herretsting til i Dag hafde paa Hr Cancellieraad og
Amtmand Müllers Veigne hidkaldet meenige Mænd og Jndbyggere udj Tarm og Kyfling Byer, Encker og de umyndige med deris
Lauværger, for Forbudsvidne at paahöre angaaende Laxe- og Ørretfiskerjet i Skiern Aae fra Fiorden og til Skiern Broe, som velbemelte Hr Cancellieraad og Amtmand agter at forhverve og tage beskreven, og taldte Kaldsmændede med dennem self eller deris
Folck og gafve dennem samme //1609// Stefnemaal tilkiende. Herefter fremstod Jens Pedersen og Lauge Christensen af Vostrup,
som afhiemlede ved Æed efter Loven, det de paa Hr Cancelljeraad
og Amtmand Müllers Vegne i Löverdags sidst forleedes var 8te
Dage, var udj Tarm og Kyfling undtagen nogle faae Gadehuuse i
Tarm, og lydeligen forböd bemelte Byers Jndbyggere saaleedes:
Saasom der gaaer Rygte, at een Deel af Tarm og Kyfling Beboere
skulle ville understaae sig at fiske Lax og Ørreter udj Skiern Aae,
//1610// som er een Herlighed, der ligger til Lönborggaard, da paa
Velbaarne Hinrich Müller til Lönborggaard hans Veigne forbydes
hand dennem samtlige jngen undtagen, Encker og de umyndige
med deris Lauværger, i Tarm og Kyfling beboendes ej at bruge nogen Lax- og Ørretefiskerje i dend Aae jmellem Skiern og Lönborg
Sogner begyndende fra Fiorden og jndtil Skiern Broe, som velbemelte Hr Cancellieraad af Arrilds Tiid er berettiget.
Hvorefter bemelte Christen Strangesen saa sin gunstige Herre og
Hos- //1611// bonds Veigne var dette Forbud begierendes ved
Tingsvidne beskrevet.
Herjmod mötte Christen Fransen, Hans Eskesen og Poul Pedersen
af Tarm og producerede een Pergamentsbref med et hengendes
Seigl, saaleedes lydende:
[Dokumentet gengives som nr. *26 på side 159 f] //1614//
Hvilcken forskrefne kongel: alleernaadigste Bref for Rætten blef
læst og paaskrefven, //1615// til Sagens bedre Bestörckning producerede fornefnte Mænd dend Sandemandsbref in Originali, som
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udj forskrefne allernaadigste Höyesterættes Dom findes jndfört,
som blef læst og paaskrevet. Og formeendte Christen Frandsen,
Hans Eskesen og Poul Pedersen af Tarm samt Jens Nielsen og Jens
Christensen af Kyfling efter samme i Rætte lagde kongel: allernaadigste Bref samt Lovens Anleedning og deris Hosbonders Tilladelse at blive tilkiendt deris fra Fiskerje udj Skiern Aae til Mitström,
saa langt deris reebdragne //1616// Jord sig strekker, at nyde uforhindret, hvilcken Ret og Rettighed de dennem paa deris Hosbonders og egne Vegne fuldkommeligen vedkiender, jndtil Hr Cancellieraad anden eller nöyagtigere Adkomster og Privilegier derpaa
foreviiser, og formeendte ydermeere at jngen Forbud kand eller
bör udstædes anseende Hr Cancelljeraad gandske jngen Adkomst
til saadan Særrettighed at have, som Christen Strangesen paastaaer, fremviiser. Tilmed burde billigen deris Hosbonder for sligt
at have Kald og Varsel förend noget udstædes, og var bemelte
Mænd Gienpart ved alt som passerer i denne Sag, begierendes
//1617// beskrevet. Herpaa blef saaleedes kiendt. Og som Hr Cancelljeraad Hinrich Müller giör Forbud angaaende Laxefanget fra
Fiorden og til Skiern Broe, dog de Tarm Beboere særdeelis beviiser,
at deris Eyendoms Brug strækker sig til Mitströms udj Skiern Aae,
saa sees ikke andet end Forbuddet joe bör at stædes saa vit, som
velbemelte Hr Cancelljeraads rætte Fiskerje sig kand strække, og
icke videre jmod alleenaadigste Dom. At saa er ganget og her for
Rætten i Dag passeret, som foreskrevet staaer, vidner //1618// vi
med egne Hænder underskrefvet. Actum Anno, Die et Loco utsupra
J. Knudsen
Sören Pedersen
L:S:
L:S:

No 13 Er et Udtog af Øster-Nör Herretztingprotocol
dateret 28 july 1727 lydende saaleedes:
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Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting 28. juli
1727 læst i kommissionen
[*87] No 3499, No 20, F4tus, Fiire og Tyve Skilling, 1730. Udtog.
Anno 1727 dend 28 July paa Øster-Nör Herretsting, velædle Hr
Forvalter Daniel Philip Rasch paa Lundenis //1619// for Rætten
fremkom og forestillede tvende Kaldsmænd nafnlig Jep Christensen af Gade og Hans Frandsen i Tarm, som afhiemlede ved Æed
med opragte Fingere efter Loven, at de i Dag 8te Dage her til Tinget
lovlig hafde hidkaldet Jörgen Hansen i Tarm med Fleere alt efter
een Kaldsmemorial, som lyder folio [
].1 Og berettede
Kaldsmændene, at de talte med Jörgen Hansens Hustrue og nogle
paa hver Stæd af de andre og gaf dem Varselen tilkiende.
Afhøring af Iver Christensen, Skjern
Saa fremstillede velbem:te Hr Forvalter en Vidnerper- //1620// sohn
nafnlig Jver Christensen2 af Skiern Bye, som vandt ved Æed, at i
Söndags sidst var 8te Dage, efter at Forvalteren var reyst til Skiern
Kircke at höre Prædiken tillige med andre Skiern Sognefolck var
kommen i Skiern Kircke, og Guds Ords Tienniste alt var begyndt
om Formiddag, da saae Vidnet at 3de Persohner nemlig 2de Karlspersohner og een Qvinde gick paa synder Siden af Aaen oven for
Jorddemning i de beste Fiskedræt til Lundenis, og brugte deris
udslagne Landgarn for at fiske, og derpaa tog Vidnet sin Hest,
//1621// og vilde ride over Broen om ved Aaen for at see, hvem der
var der saa dristig ved höylys Dag og heldst paa een Söndag tog
sig for at fiske paa een Söndag Lundenis Herskabs Rettighed til
Fornærmelse, heldst Vidnet tilforne fra Forvalteren og dend fremmet tydske Mand, som har antaget Lundenis Aufling og Fiskerjet
under Administration var befalet at have Øye paa een og anden,
som af og til brugte ulovlig Fiskerje under Lundenis i Skiern Aae,
og da Vidnet ungefær kom til de 3 Persohner, kiendte hand fuldkommen, at det var först Jörgen //1622// Hansen boendes i Tarm og
dernest hans Svoger Niels Corporal, og veed icke rettere dend 3die
Persohn var Niels Corporals Hustrue, og endskiönt Vidnet gierne
1
2

Uudfyldt plads.
I margen: 1V.
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vildet have været hos dem, flyede de med Garnet, og bar Qvindespersohnen noget sort som en Poesse paa sin Ryg, og fyldet i
Anseelse saa stoer som een Skippe Korn. Vidnet1 raabte vel til dem,
men de flyede ad Blöede og Morads.
Afhøring af Niels Madsen, Gyris
Dernest fremstoed Niels Madsen2 af Gyris i Oddum Sogn, som
vandt ved Æed at hand samme Söndag, som var i gaar 8te Dage,
hvilcket Jver Christensen haver omvundet, ligeleedes saae de omvundne Persohner, at de kom först gaaendes //1623// fra Tarm need
til Skiern Aae, og var de ungefehr een Tiimes Tiid för Jver Christensen kom, og vilde have talt med dem, og da de saae ham, flyede
de bort ad Blöedes, som hand icke kunde komme til dem, og da de
löb, falt Fiskegarnet af Stagen fra dem, som de jgien optog, og bar
Qvinden noget sort paa Ryggen som een Poesse, men kunde icke
sige enten de fick Fisk eller icke.
Afhøring af Niels Mosgaard, Skjern
Niels Mosgaard3 af Skiern vandt at dend omvundne Söndag, da
Guds Ords Tienniste var i Skiern Kircke, da kom Jver Christensen
fra Skiern til ham og sagde, see, der gaaer //1624// joe tree Folck
paa synder Side Aaen, hvortil Vidnet svarede, der gaaer nogen
Folck, men veed icke hvad de bestiller. Derpaa reyste Jver Christensen fra hannem over Broen og stoed, og saae efter ham, jndtil
hand kom noget nær de 3de Persohner, og da löb de. Siden kom
Jver Christensen tilbage og sagde til Vidnet, at de var Jörgen Hansen i Tarm og Niels Corporal og hans Hustrue, som hafde fisket.
Ellers vandt Vidnet, at hand hafde hört sige, at Jörgen Hansen og
Niels Corporal tilforn i denne Sommer hafde forövet Fiskerje i
Skiern Aae.

I margen: 2.
I margen: 2V.
3 I margen: 3V.
1
2
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Afhøring af Niels Nielsen og Jens Nielsen, Ånum
Endelig fremstoed Niels //1625// Nielsen og Jens Nielsen,1 begge af
Aanum, som vandt begge overensstemmende, at de paa een Gang,
da de gick og var tilsammen paa deris Enge ved Soelens Needgang
saae i denne Sommer for een 14ten Dages Tiid siden, at de saae 3de
Persohner, som de töckte var Jörgen Hansen dend eene, men kand
icke sige det til Visse, hafde Fiskegarn i Aaen og fiskede vesten for
Syndring, hvad Fisk de fick, veed de icke, icke heller veed naar de
holdt op at fiske, sasom Vidnerne da gick hiem, dog var det paa
synder Siide Aaen for Tarm Hauge, som det kaldes. //1626// Hvorefter velbemelte Hr Forvalter var for det förste Tingsvidne begierende, og reserverede videre sin Tiltale til Jörgen Hansen og vedkommende efter lovlig Jndstefning.
For Rætten fremkom Monsieur Hans Krag, Fuldmægtig ved Endrupholm
og hos velædle Hr Forvalter Rasch loed begiere, hand udj dend mod Jörgen Hansen j Tarm for Fiskerje i Aaen for Tarm Marck anhængig giorte
Sag vilde behage at foreviise de Adkomster, hvorved hand meener samme
Fiskerje skulde være eendeels til Lundenis, saasom saavel Jörgen Hansen
som samtlige Tarm Byes Beboere tilholder og meener sig berettiget til
//1627// Fiskerje for deris Grund till Mitström efter Loven. Hr Forvalter
Rasch agtede unödig med nogen Vitlöftighed at opholde Rætten,
alleene hand loed oplæse een usvækket Dom af Skiern Bircketing
udstæd dend 11te Aug:ti 1694,2 hvorved dend Sag gandske er afgiort, at slige Marckeskiælsbreve ej jmod de andre höystgyldige
Adkomster fra Cronen, som hiemler Lundenis Eyere ald Skiern
Aae og Fiskerje samme Stæd og derved frakiender Bönderne i
Tarm ald Fiskerettighed i bem:te Aae, i hvad Øfrigt kunde siges
beroe, jndtil Jörgen Hansen ved nye Stefnemaal actioneres. Mons:r
Krag meendte, at denne Dom til Lundenis eller Schiern Bircke- //1628//
ting icke kand ansees for tilstrækkelig Adkomst paa Eendeelsfiskerje, allerheldst befindes faae eller jngen af Tarm Beboere for samme Dom har
været stefnet, og derfore skulle meenis, at dend ej kunde gielde mod fleere
end samme Tiid var sögte, derfore Tarm beboere paastaaer og tilholder sig
1
2

I margen: 3 og 4V 4 og 5.
Er gengivet som nr. *24 og *60.
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Fiskerettighed for deris Grund efter Loven, som videre i sin Tiid skal blive
paastoed. Hr Forvalter Rasch svarede, Formeeninger kand icke cassere eller forandre den allereede aflæste Dom, mens saadant
skulde viises ved een Overrættesdom, og var saa herefter Tingsvidne begierende, som og af Rætten blef stæd.
Saaleedis at være rigtig Udtog efter Øster-Nör Herretztingprotocoll saavit passeret er, testerer C: Fischer, L:S: //1629//

Skøde på gods i Tarm 1720 læst i kommissionen
No 14 Er saavit Monsieur Sterm udj sit Jndlæg af deris
kongel: Mayt:s Hr Justitzraad Teilmann dend 6te May
1720 allernaadigst meddelte Skiöde Pag: 8 og 9 allegerer
af fölgende Jndhold:
[*88] Tarm Bye, Peder Hansen og Eske Poulsen, nu Peder Hansen
og Poul Eskesen, skylder aarlig 3 Harboepund Smör, fiire Marck
Giesterje og Landgilde, een Skovvogn, et Födnöd, anslagen for
Hartkorn 3 Tönder, 2 Skiepper, tree Fierdingkar. Hoven Sogn, Oxlund, Mads Vistisen skylder aarlig halfanden Örte Rug, anslagen
for Hartkorn een Tönde, een Skieppe. Hvilcket forskrefne Böndergoeds med ald detz Eyendom, Bygninger og Huuse, Herlighed,
Landgilde, Stedsmaal, Sigt og Sagefald, Egt og Arbeyde og ald
anden Herlighed, Ret og Rettighed, visse og uvisse Jndkomster,
Rente og rette Tilliggelse //1630// være sig af Agger og Eng, Skovmarck, Krat, Heede, Kier og Moese, Fiskevand og Fæegang, Torvegryft,
Lungslet, vaat og tört, jnden og uden Marckeskiell, aldeelis jntet undtagen i nogen Maader, i hvad Nafn det have eller næfnes kand, som
der nu tilligger, og af Alders Tiid dertil ligget haver, og dertil med
Rette ligge bör p:p:
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Uddrag af Ribe Hospitals jordebog 1663
No 15 Er et Notarialinstrument, saaleedes lydende:
[*89] Extract af Riibe Hospitals gamle og nye Jordebögger, saasom
dend gamle Jordebog Ao 1663:
Lönborg Sogn, Kiufling, Terman Jörgensen aarlig Landgilde: Rug 3
Ørter, Lax 1
Egvad Sogn, Sielsböl, Hans Jensen //1631// Niels Sörensen: Rug 1
Ørte, Lax 1
Dend nye Jordebog 1720:
Lönborg Sogn, Kiufling, Jens Falck og Jörgen Nielsen, Hartkorn 5
Td:, 2 Skp:, 3 Fj:, 1 Alb:, giver aarlig: Rug 3 Ørter, Lax 1, Marckpenge 2 <mark>, 4 Sk:
Egvad Sogn, Sielsböll, Hans Gras, een Boel, Hartkorn 1 Td:, 1 Skp:,
3 Fj:, 2 Alb:, giver aarlig Rug 1 Ørte, Lax 1
Saaleedes rigtig extraheret af Originaljordeböggerne efter Hospitalsforstandernes Begiering og det paa slet Papiir efter allernaadigst Beneficium Paupertatis af 14 Novemb:r 1712, test:r udj Byeog Raadstueskriverens lovlige Absence C: P: S: Schönning, Riibe d:
28 Aug:ti Ao 1730.

Uddrag af landmålingsforretninger 1730 læst i kommissionen
No 16 Er et Udtog af Landmaalingsforretningerne
//1632// Matriculen dateret 12 October Ao 1730, som lyder saaleedes:
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[*90] No 99597, No 20, F4tus Fiire og tyve Skilling, 1730.
Deris Excellencer, höyædle og velbaarne, höyædle, velædle og velbyrdige Herrer deputerede for de kongel: Finanser og udj Cammercollegio, höygundstige Herrer.
Som jeg til nödvendig Efterretning er behövende et Udtog af Landmaalingens Forretninger anlangende Lundenis og Lönborg Hovedgaardes deris Fiskerje, hvorleedes at samme for eenhver af benefnte tvende Gaarder
for Fiskerje udj Ringkiåobings Fiord og Schiern Aae befindes anfört, og til
Hartkorn udj Matriculen anslagen, saa er min underdanigste Begiering
til deris Excellence og höye Herrer, at Landmaalingsconducteuren
//1633// Sr Hegelund maatte vorde tillagt deris höygunstige Ordre, hvor
efter mig samme Udtog kunde meddeelis. Jeg med ald tilbörlig Respect
stedse er og forbliver deris Excellencers og samtlige höye Herrers allerydmygeligste J: Tommerup, Kiöbenhafn dend 10de Octob:r 1730.
Af Landmaalingsforretingen haver kongel: Mayt:s Landmaalingsconducteur Sr Niels Hegelund at give Vedkommende under sin Haand paa
forordned stemplet Papiir beskreven, hvad herudjnden er ansögt.
Rentecammeret dend 10de Octob:r Ao 1730,
C: Güldencrone, Bartholin, Berregaard, Mejer, Bornemann, Michaelsen, Lund / E: Svane.
No 99612, No 20 F4tus Fiire og tyve Skilling, 1730.
Efter medfölgende höyloflig Cammercollegii Ordre paa velædle og velb:r
//1634// Hr Capitain Tommerups derom giorte Ansögning, haver jeg underskrefne attesteret Landmaalingsforretningerne angaaende Lundenis og
Lönborg Hovedgaardes Tilliggende Fiskerje. Og befindes samme derudj
opfört og antegnet som fölger:
Lundenis Amt, Schiern Sogn, Lundenis Hovedgaards Fiskerje angaaende,
da haver de udj Schiern Aae fra Skiern Broe öster paa til Store Haugegrof,
som er noget östen for Laxegaarden, hvorudi fanges om Foraaret til Voldborg Dag Lax, og siden den Tiid efter Michelsdag Ørreter. Ved Matriculens Jndrettelse er bemelte Hovedgaardsfiskerje anseet saaleedes: Til
samme Hovedgaard haves fri Fiskerje i Schiern Aae fra Schiern Broe til
Laxegaarden, som ved Gaarden er oprettet, og overspender Aaen, saa
//1635// Fiskene ej kand komme forbje, uden naar stoer Vandfloed er, hvil-
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cket, eftersom det er icke een ringe Herlighed ved Gaarden, haver det icke
kundet forbjegaaes, eragted for god for 6 Tönder Hartkorn.
Lönborg Sogn, Lönborg Hovedgaards Fiskerje angaaende, da begyndes
dend vesten Gaarden jmellem Gaardens Enge og neder jmod Skiern Broe
begyndes og endes, efter Beretning saa vit Gaardsens og Godsetz Grund
og Fortog sig strecker, og fanges derudj om Foraaret nogle Lax og Ørreter, og om Hösten nogen Helt, som bliver draget med Vaad og af ringe
Qvantitet. Ved Matriculens Jndrettelse er berörte Hovedgaarsfiskerje anseet saaleedes Fiskerje i Stranden og i Skiern Aae, som strækkker sig fra
Havet til Skiern Broe, som er ungefehr ¼-Deel //1636// Miil Veys, hvorudj med Vaad fiskes Lax, Ørreter og Helt paa de Tiider om Aaret,
slig Fisk gaaer til om Foraaret og efter Hösten, hvilcket icke for een
ringe Herlighed kand ansees. Dog i Henseende til dend Bekostning, derpaa skal anvendes, som ofte overgaaer dends Jndkomst,
eragtes det ickun for 4re Tönder Hartkorn.
Videre om Fiskerje udj Strand og Aae til forskrevne tvende Hovedgaarder,
er icke meldet i Forretningerne end hvis, herudjnden allereede er forklaret.
Hvilcket forskrefne af Landmaalingsforretningerne er saaleedis
rigtig extrahere, testerer Hafniæ dend 12te Octob:r 1730 Niels Hegelund, L:S:

Selio Müllers svar på Teilmanns forslag til forlig 1730
læst i kommissionen
No 17 Er Hr Etatsraad Müllers Erklæring paa Sr //1637//
Justitzraad Teilmanns dend 21de Octob:r 1730 forfattede
og udj denne Act forhen fra Pag: 1008 til Pag: 1012 anförte Project til Forliig.1 Hvilcken Erklæring med behörig stemplet Papiir bjlagt er saaleedes lydende:

1

Er gengivet som nr. *72.
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[*91] Erklæring paa det mig tilsendte Project til Forliig angaaende
Laxefiskerje udj Fiorden. Förend udi Besvarelse paa det mig proponerede Forliig, min Paastand kand anföres, maae jeg först
melde, at jeg ej indlader mig udj noget videre end alleeniste det,
som angaaer og henhörer til mit eget rætmæssige Laxefiskerje og
for ald Forfang, Skade og Hinder jmod samme udj Fiorden at afværge og forekomme, og mig og mine Efterkommere for nu og udj
Fremtiiden at ville forsickret. Thi hvad dend Post med Tarm og
Kiufling angaar, //1638// melerer jeg mig ey ved dette Forliig derudj, saasom det fornemmelig angaaer Lundenises Eyere. Alleeniste forbeholder
jeg mig ickun ald min derved havende Rettighed conserveret og
uforkræncket.
Min Paastand er da, som fölger:
Udj Fald denne Sag mindelig skal bjlegges og afgiöres, maae Forliget for at forekomme videre Vitlöftighed og större Bekostninger
sluttes og fuldföres, jnden Commissionen nu kommende 22 November udj Warde foretages.
Om mueligt jnddrages alle Participanter paa begge Sider under
dette Forlig, mens udj manglende Fald, sluttes det jmellem dennem, som sig dertil vil erklære.
Angaaende Hovedsagen udj sig self, da maae Laxefiskerjet udj
Fiorden //1639// j Lundenis Amt tilstaes Lundenises og Lönborggaards Eyere for een Eyendoms Herlighed, hvilcken de jure emtionis et præscriptionis retmæssig efter kongel: Skiöder og Adkomster besidder og besidde bör, saaleedes at dennem af Contraparterne derudj aldeelis jngen Hinder, Forfang eller Skade tilföyes
under hvad som heldst Nafn eller Prætext, ickun næfnes kand med
hosföyed Contraparternis Renunciation paa ald Rettighed eller
Prætention til nogen Laxefangst udj Fiorden. Hvorjmod Lundenises og Lönborggaards Eyere jgien tilstaaer dennem, hvis andet
Fiskerje og efter alle andre Slags Fisk udj Fiorden, Laxefangst, som
for er meldt undtagen, dog paa saadan Maade, som jngenlunde
kand skade eller præjudicere Lundenises og Lönborggaards ældgamle og retmæssige altiid udisputerede //1640// Laxe-Fiskerje,
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paa det samme skal og kand være og blive dennem udj Fiorden
udi alle Maadr udisputerede, uanfægtede og ukrænkede.
Maae Contraparterne, som udisputerlig om Sagvolderne giöre
Lundenises og Lönborggaards Eyere billig Erstatning for de dennem ved denne saa langvarig giorte kostbare Process aftvungne
stoere Bekostninger. Og skiöndt jeg saavel med Commissionen
som alle andre Bekostninger (exempla gratia, Situationens os paanödede Optagelse) de mig frafangne og ved Fiskerjetz Troublering
lige for Aaemunden forjagede Fisk uveyet (ey sees at kunde slippe
under 600 Rd:rs Udgift alleene for min Part), saa dog for at viise
min Villighed til Forliig, som og for Freds, Eenigheds og Roeligheds Skyld, erbyder jeg mig at moderere benefnte min billige
Prætention //1641// til Halfdeelen for saa vit, mig self angaaer.
Forliiget forfattes skriftlig og udj tilbörlig Form, og confirmeres
ved endelig Dom ved nu förstholdende Commission.
Hvad Omkostningerne som fra nu af gaaer og anvendes paa Forliiget
samt detz Paakiendelse og Udfærdigelse af Rætten betales af Contraparterne alleene, uden at komme os til nogen Last eller Penges Udgift.
S: Müller, Lönborggaard d: 24 Octob:r 1730.

Hvis Monsieur Sören Sterm ydermeere udi foranförte
sit Jndlæg begierer for Commissionen oplæst og denne
Act tilfört er og skeed, og findes dend allegerede
Landstingsdom og Act af 25de //1642// April 1666 her
foran fra Pag: 534 til Pag: 5801 inclusive Ord fra Ord anfört samt ligeleedes Skiödet paa Lundenis i alt Ord fra
Ord, undtagen Jordebogen denne Act tilfört og findes
fra Pag: 42 til Pag: 55 inclusive, under hvilcken Anförsel
tillige er begreben, det Sr Sterm af bemelte Skiöde fra
dends Pag. 69 og indtil Enden allegerer.

1

Er gengivet som nr. *41 og *53.
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Citanterne loed jndföre at endskiönt Seign:r Sterms opmudsede Jndlæg uden nogen Adkomster paa Laxefangsten i Lundeenis Ampt, som fra Cronen heelt og
icke halft jmod nöyagtig Betaling de salige Hr:er von
Uffeln er soldt, vel i een og anden Maade fortiendte
Repplication, heldst deels uden Beviis og resten heel
vrangelig findes anfört, jcke desto mindre efterdi Sagen
saa meget læng haver paastaaet og ydmygst //1643//
formoedes at icke paa blotte Snakkemaade mens alleene
paa kraftige Beviises og Adkomster reflecteres, hvortil
Afritzningen ey meere kand tienne end til Oplysning,
hvorleedes Aaestæderne ere beliggende og har anseende, erklærede ermelte Citanter det at vilde gandske forbjgaae og efter forberörte höystgyldige Adkomster og
det fremlagde Jndlægs Formeening uden videre Opsættelse, ydmygst at varte endelig Dom i Sagen og at Contraparterne ey nogen længere Opsættelse jmod Citanternis Consence ydermeere blef tilstæd.
Seig:r Sören Sterm vedblef sit Jndlæg uden videre
//1644// at besvare Citanternis tilförte. Og da Parterne
jngen videre Beviiser hafde at fremföre, blef Sagen optaget til Doms til dend 27de Septemb:r förstkommende,
da samme her paa Corsbrödregaard lydeligen skal blive
afsagt, til hvilcken Tiid Parterne ville möde samme at
anhöre. Datum Commissionsstædet paa Corsbrödregaard udj Riibe dend 25de July Anno 1731.
C:C: von Gabel
E: Heug
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VIII Femte møde i kommissionen, 27.
september 1731
Anno 1731 dend 27de September blef Commissionsretten atter sat paa Corsbrödregaard udj Ribe af forbemelte Commissarier, hvor da udj tilstædeværende Parter, Hr Etatsraad Müllers og Forvalter Daniel //1645//
Philip Rasches saavel som Hr Justitzraad Teilmanns
Nærværelse og Paahör lydeligen blef oplæst og afsagt
Dom udj jndebemelte Sag, hvilcken Ord til andet saaleedes er formeldende:

Kommissionens dom 27. september 1731
Sentence!
Den af Contraparterne i Commissionens sidste Session
under Fuldmægtigens Sören Sterms Jndlæg daterit 25
July 1731 forlangende Opsættelse, fordi dend over Aaestæderne forfærdigede Afritzning af 23 Martij afvigte
Aar til Eftersiun og Conference icke skulle have været
dennem tilstillet, saa og fordj Citanternis Jndlæg og Demonstration over Sagens under 8de Junij 1731 icke betimmelig var blevet Sterm //1646// som Sagens Fuldmægtig jndsent, haver Commissionen icke kundet bjfalde, baade fordi det med Citanternis Beskickelse og
Sterms derpaa gifne Svar dend 12te Juny sidst er blevet
beviist, at bemelte Jndlæg udj Sagen er blevet Sterm anbudeen, mens formedelst Afritzningens Udeblivelse
icke blevet modtaget.
Saa og fordj Sterm (skiöndt loflig dertil kaldet) og nærværende ved Aaestædernis Eftersiun icke har vildet
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vedblive Forretningens foretagende Situationsbeskrivelse og Afritzning, som for Citanternis egen Reigning,
Bekostning og Efterretning var bleven bestilt. Vedkommendes Hensigt desuden har med ermelte og af Sterm
æskede Afritzning icke været nogens Eyendom at tilvinde sig, icke heller deris Ret til Laxefiskerjet dermed
at vil1 //8// beviise, saa torde Commissionsretten saa
meget mindre lade sig Sterms Forestilling til videre
Vidtlöftighed og Opsættelse være antagelig, thi naar
denne Proces fra sin Anfang og dends Drift hidindtil eftertænkes, //9// og med Commissionsprotocollen Examineres, haver Contraparterne draget Sagen under
langt större Vidtlöftighed og medtagende Omkostninger end Behov giordes, efterdi, da Peder Madsen Lillelund og Lars Rindum först havde begyndt dette efter
Citanternis Formeening utilladelig og mod deres Adkomster stridig Laxefiskerie, og Peder Madsen Lillelund under en Memorial sögte paa visse Aar at faae ald
Laxefiskeriet udi heele Ringkiöbing Fiord under Forpagtning, har Justitzraad og Amtmand Teilman (som
Amtets Öfrighed og Forsvar) fundet saadan Ansögning
heel ubillig, fordi hand paa den Maade kunde bespende
Lönborg Aaemunde, saaleedes, at lidet eller intet skulle
forbiegaae ham, som hans Svarskrivelse paa Etatzraad
Müllers derudinden giorde Forestilling under 11te May
1729 videre indeholder. Og efter at Etatzraad Müller og
Forvalter Rasch med Tingsvidner af 31te May og 1te Juni
Pp. 1647-48 mangler, det følgende taget fra
domsudskrift i Ringkøbing-Skjern Museum,
inventarnr. 389A, p. 8ff.
1
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efter hafde sögt at overbeviise bem:te Peder Lillelund
og Lars Rindum deres uloflige og nye anlagte //10//
Laxefiskning paa Vandens Fortog af Schiern Aae, har
Sören Sterm imod Vidnernes Förelse protestered endten det hafde Hensigt til gammel eller nye Skik med
Laxefiskeiet förend Justitsraad Teilman og Capitainlieutenant Tommerup med deres Bönder og Tiennere
vare lovlig kaldede som de der formeener sig i Laxefiskeriet delagtige, absenterede sig saa fra Retten, og derefter indstæfnede//1649// bemelte Tingsvidne til Landstinget til Svæckelse, som dog saa vit det Peder Lillelund
og Lars Rindum angick ved Viborg Landsting dend 11te
Augustij 1729 er bleven ved Magt kiendt. Des Aarsag
haver Citanterne været beföyede under dette kongelige
allernaadigste Commissorio at drage deris formeenende Laxefiskningsrettighed med videre deraf dependerende til Paakiendelse, hvor da jmod Sagens Fremgang strax af Sterm er blevet giort Jndvending og Protest, för alle Lodseyere vare blefne jndvarslede og uagtet at de kongelige Skiöder af 17de Aprilis 1661 og 14 Juny 1664 (som de begierte for Commissionen oplæste)
nocksom hiemler Citanterne alleene Laxefiskerjet i Lundenis Lehn, hafde de tænkt sig frjholden at stefne andre
end dem, som Laxfiskerjet til deris Skade öfvet //1650//
haver, er dog (efter Sterms Paastand og Tarm og Kyfling Beboeres Jndlæg af 28de Octobr 1729) Citanterne
blefne paalagte at jndkalde vedkommende Jorddrotter
til den 16de Decemb:r nestefter, hvoraf i Sædvanlighed
daværende Bischop Thura, Stiftsprovsten Mag: Seerup
og Hospitalsforstanderen Christian Hansen under deris
Jndlægger af 14 og 15de Decemb:r 1729 reserverer sig
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deris underhavende Bönders og Tienneres Ret til dend
for deris Grund brugte og upaatalte Fiskerje. Ey desto
mindre haver Sören Sterm endda vildet söge Sagen
under större Vitlöftighed hensat, foregivende at Lector
Mag: Terpager i Riibe, de Messieurs Lassöner som Interessenter med Capitainlieutenant Tommerup udj
Grubbesholm, jtem alle paa norder Siden af Aaen angrentzende og alle paa Fiorden //1651// anstödende
Lodseyere burde jndkaldes, jnden enten Vidner maatte
afhöres eller andet jmodtages, og endelig da Commissarierne icke kunde finde saadan hans vit udseende og
til Citanternis alt for stoere Last og Skade sigtende Forsæt forsvarlig, har hand atter snart esket Afritznings
Udfærdigelse, snart Citanternis Tancker til Forliig at
være vidende, omendskiönt deris Forslag til Forliig
længst forhen dend 19de Augustij 1729 hafde været Contraparterne intimeret. Thi Sagvoldernis Svar derpaa viiser, at de uden at have nogen sand og ret allerunderdanigst Regarde for de kongelige allernaadigste Skiöder tilholder sig at ville fiske og fiske lade saavel i
Schiern Aae som i Fiorden alt og alleene efter Lovens
foregivende //1652// Medhold og deris ved Tiidens
Længde i Mands Minde tilvundne og upaatalte Hæfd.
Haver saa siden med Tingsvidne af Ringskiöbings
Byeting af 1te og 22de Septemb:r 1730 sögt at faae saadan
deris tiltænkte Hæfdsret stadfæstet saavelsom med
Tingsvidne fra Ullborg-Hind Herretzting udstæd dend
8de Febr: 1730 og fra Øste-Nör Herretzting den 9de
Octob:r samme Aar, hvor Vidnerne vel forklarer at have
fisket hist og her, men de færste af Vidnerne tilstaaer at
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have fisket efter Lax uden hvis som ved hændelig siælden kand jmellem andre Fisk være jndkommen.
Lundenis og Lönborggaards Eyere derjmod lader fremligge ey alleene et kongelig Skiöde af 17de April 1661,
som hiemler Lundenis Eyere Kongens da havende
//1653// Laxefiskerje i Lundenis Lehn for dend derfor
erlagte Betaling med 50 Rixdlr for hver Tönde Hartkorn, anslagen til 15 Tönder, 2 Skiepper, 1 Alb:, som
saaleedes uden Exception har fuldt Lundenis Slot jndtil
Aar 1666, da Tvistigheden om Laxefiskerjet i Lundenis
Ampt jmellum Lundenis og Lönborggaard er ved een
Höyesterætsdom i klare Terminis Aaret nestefter blevet
paakiendt, saaleedes at jmod den kongelige gifne Decision (at Fiskerjet Lundenis Ampt som hafde været Kongerne reserverret, skulde derefter fölge Lundenis og
Lönborggaard saavit hver Gaarde og Goedses Fortog
sig strekker, ald Striid og Tvist i saa Maader at forekomme) icke noget kand tales eller enten Vidner eller
andre Lovmaal //1654// drives. Hvoraf fornuftig er at
elicere, at Lundenis og Lönborgggaard, som begge fra
Cronen udlagde, skulde participere udj Laxefiskerjet
hver for sin Grund, alle andre undtagen, saa at
hvercken dend af Sterm allegerede Forordning af 10de
Aug: 1695, dends 1te Art:, 2den Post, jcke heller Hr
Justitzraad Teilmanns fremlagde Skiöder, heller icke
nogen Paastand af Hæfd kand eller bör touchere dend
Retighed, hvormed Citanterne i Kraft af deris Adkomster ere forleenede, endnu mindre kand dend af Sterm
anmeldte Raison, at saasom Hospitalsbönderne ere taxerede i Jordebogen at svare aarlig Laxes Landgilde, og
• 469 •

Bonden kand icke svare anden Landgilde end af det,
hand sig ernærer, haver nogen Medhold, saasom det er
vitterligt, at adskillige i Jordebogen opförte Species
//1655// ere i Renterjetaxten ansatte at betales med reede
Penge, som icke in Natura ere at bringe til Veye,
hvilcket ogsaa vil blive Hospitals og andre Bönder accorderit, om de icke som andre Tarm og Kyflings Beboere i Jonas Capermans Tiid 1665 og siden i Aaret 1714
og derefter fra 1725 til 1728 Etatsraad Müllers Tiid om
Fiskerjefriheden for aarlig Afgift vil contrahere. Ydermeere til at jgiendrifve Contraparternis förte Tingsvidner om deris tiltænkte Hæfdsfrihed at fiske hvad og
hvor de vilde, er blevet produceret baade Forbud og
andre erhværvede og usvekkede Vidner in Annis 1661
og 1694, som forbyder Fiskerje i Schiern Aae, efterdj det
af fremlagde Documenter er dem beviist, at Lundenis
til alt Fiskerjet i Schiern Aae var //1656// berettiget, forklarer jligemaade, at hvo som maatte tilsnige sig der at
fiske, bleve straffede som for uhiemmelt. Altsaa og efterdi Citanterne nöyagtig med höystgyldige Adkomster
af kongelige Skiöder Höyesterettes og andre Domme
har beviist sig alleene til Laxefiskerjet i Lundenis Ampts
berettigede, og allersidst med de for Commissionen aflagde Vidner gottgiort 1) At Stauning Sogn og Fiord
ligger i Lundenis Ampt. 2) At Laxenis Jndgang falder af
Havet jgiennem Nyemandsgab jnd ad Fiorden til
Schiern Dyb og Aae (uden hvad som ved dog sielden
Jndfald end höye Vande) andenstæds maatte i Fiorden
jndkomme. 3) At Peder Madsen Lillelund i Selskab först
1

Lakune.
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med Lars Rindum (som //1657//1 udi sit Indlæg ved
Commissionens Anfang dend 28de October 1729
vedstaar sin Forseelse og erbyder at betale sin halve
Part af de opfiskede Lax, som var 31 Stökker, og sin
Andel //16// Omkostninger for at være Sageslös) og siden med Justitsraad Teilman og Capitainlieutenant
Tommerup havde anstillet et nyt og usædvanlig Fiskerie paa de Stæder i Fiorden, hvor ikke tilforne haver
været fisket efter Lax, ligesom og de saavelsom en Deel
andre paa Schiern Aae grændsende Lodseiere haver
tiltænkt sig at være berettigede til Fiskerie udi fornævnte Aae, hvor andre vare bleven optagen til Lundenes, som hemmelig hafde sneget sig til at fiske Lax
efter de allegerede usvækkede Dommes og Tingsvidners videre Formelding. 4) At Lundenes og Lönborggaards Laxefiskeri blev saa godt som ödelagt, om Laxene udi deres fri Indgang fra Havet ind i Fiorden
igiennem Nyemandsgab og Schiern Dyb, som skeed er,
skulde endten opsnappes eller forsöges. Thi kiendes
efter saadan Sagens befundne Beskaffenhed for Ret, at
Lundenes og Lönborggaards Eiere alleene uden Fornærmelse, Præjudice eller Indpas af nogen andre uden
Lovens bydende Straf bör nyde den dem tilskiödte
//17// Rettighed, Nötte og Herlighed af Laxefiskeriet
med samme Reservation, som da Kongerne og Cronen
det self eiede, og bör Sagvolderne saa mange som haver
med været i denne Handel at vilde tilvinde sig utillaPp. 1657-58 mangler og teksten er i det følgende
taget fra Ringkøbing-Skjern Museum inv.nr. 389A, pp.
15ff.
1
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delig Fordeel af én dem uvedkommende og af Citanterne for Sölv og Penge tilkiöbte Herlighed, een for alle
og alle for een imod indbyrdes Regres til hinanden at
betale til Citanterne for den dem i 2de sidste Aar tilförde
Tab, Afgang og Forkrænkelse samt til nogenleedes Erstatning for denne dem //1659// Dem vitlöftige aftvungne Processis Bekostning i alt 400 Rixdlr foruden,
at dend af Sören Sterm under Processen ubillig brugte
Skrive- og Talemaade icke bör være til nogens Fornærmelse i nogen Maader.
Dend sædvanlig og almindelig Fiskerje udj Fiorden efter Flynder og andre Slags Fisk uden for de faste Lande
j det Øfrige at være eenhver uformeent at benytte sig,
mens jngen Laxefangst jnden de Garn sættes, jnden de
Stæder at hindre Laxenis Jndgang og Skrid fra Nyemandsgab jgiennem Schiern Dyb til Schiern Aae langs
forbje Lundenis Laxegaarde heldst og fornemmelig paa
den Aarsens Tiid og de Maaneder, naar Laxenis Tiid er
at söge Fiorden, jnd ad //1660// til Schiern Aae, hvormed vj allerunderdanigst formoedes höysalige Kongers
til os ergangne allernaadigste Befaling i allerunderdanigste Hörsomhed at være efterlevet.
Parterne begierede Dommen beskreven og Hr Justitzraad Teilmann erklærede sig til videre Appellation.
Saaleedes passeret bekræftes under vore Hænder. Datum Commissionsstædet paa Corsbrödregaard udi Riibe dend 27de Septemb:r Anno 1731
C:V:Gabell
E: Heug
[segl]
[segl]
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IX Højesteretssagen
Kongebrev om sagens optagelse til dom 5. juli 1734
(RSM 389A)1
[*92] Vii Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn
og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst giöre vitterligt, at
Aar 1734 Mandagen den 5 Julij for os udi vores Höyesteret fremkom Procurator Bredo Munthe, som alleerunderdanigst androg, hvorledes os elskelig Christian Teilman til Skrumsager vores Justitsraad og Amtmand
over Lundenis og Bövling Amter paa egne og samtlig Interesserede Lodseieres Vegne höyligst havde været foraarsaget for os udi vores Höyesteret
allerunderdanigst at lade paaanke en Dom, os elskelig Hr: Christian Carl
von Gabel til Giesegaard, Spanager og Ottestrup saa og Bramming, Ridder, vores Geheimeraad, Stiftsbefalingsmand over Riber Stift og Amtmand //2// over Riiberhuus Amt, saa og Envold Heug paa Hald som tiltagen udi sin Svigerfader Jens Jörgensen Seerups Stæd som Commissarier
dend 27de Septemb:r 1731 havde dömt og afsagt imellem bemelte Justitzraad Teilman og interessered Lodseiere paa den eene og os elskelig Selius
Müller til Löndborregaard, vore Etatzraad og Amtmand over Skivehuus
Amt, saa og Forvalteren ved Londenes Daniel Philip Rasch paa den anden
Side angaaende Laxefiskeriet udi heele nuværende Lundenes Amt, som de
uden allerringeste Fair og tvertimod saavel bemelte Contraparters egne
fremlagde Skiöder, Adkomster og Beviiser, som og hvad af Citanterne
fremfört er, ia directe imod Loven, havde tilfunden bemelte Contraparter
som Endeelsrettighed, at nyde og beholde ald Laxefiskeriet over heele
Ringkiöbing Fiord, som sorterer under 3de diverse Amter, og fradömt Citanterne at fiske efter Lax paa Nyemindsgab, som indkommer af Haved
imellem Riberhuus og Böfling Amter indtil Skiern Aae //3//2, og naar
langs forbie Lundenes Laxegaard, hvor bemelte Contraparter det alleene
Den første side foroven midtfor påskrevet 1732.
Stemplet på s. 1r, 2r og 3r: No 22 én Rigsdaler, 1734,
No.
2 P. 3 foroven midtfor påskrevet 1733.
1
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skulle nyde og beholde saavel for andre som deres egne Grunde, da dog
deres ihændehavende Skiöder og Adkomster ei tilsiger dem meere, end
saavit deres Hovedgaarde og Godses Grunde og Fortoger sig strækker,
som og in Anni 1666 og 1667 saaleedes udi Landstingsretten og vores allernaadigste Höyesterettes Dom har været paakiendt, hvilke Domme bemelte Commissarier paa et formeentlig ugrundet Fundamente aldeeles
havde forklaret, ia ikke reflecteret ringeste paa alle de lovskikkede Beviiser,
Citanterne for dennem havde ladet i Rette före, men alleene grundet
samme deres Dom paa Contrapartennes Paastand og Propositioner samt
een Deel imod forommeldte Skiöder, Landstings- og Höyesterettes Domme, fremförte ulovskikkede Beviiser, og derefter, som meldt, ikke alleene 1te
frafunden Citanterne at fiske efter Lax udi Fiorden, uagtet for dennem
med mangfoldige Vidner var bleven beviist, //4// at alle og eenhver endten
de havde nogle paa Fiorden anstödende Eiendomme eller ikke har fisket
hvor og efter hvad slags Fisk samt paa hvad Maade, de best vidste med
Ruser, Vaad og andet Fiskerreedskab, hvormed er fisket baade Lax,
Øreder, Helt og andet Slags Fisk, men endog 2det tildömt dem at betale een
for alle og alle for een udi Omkostninger 400 Rd, uagtet Contraparterne
self havde forvoldt Citanterne for Vitlöftighed og Ophold udi Sagen efter
Actens nærmere Udviisning, og for det 3de havde bemelte Commissarier
foretaget sig under samme sag at paakiende Fiskeriet i Aaen, som melt er,
endskiönt dend til Commissionens Foretagelse höistbemelte allerunderdanigst sögte Befaling ei ringeste derom melder eller strække sig
videre end om det i Fiorden af Citanterne og fleere begyndte Fiskerie og
deraf dependerende vedkommendes herimod fremförte Protester, og derved
forvoldet og paafört dem en stor Deel Omkostninger deres Ret under dem
uvedkommende Sag at forsvare, //5//1 som dog for dem var bleven
frugteslös, og de deres af Alders Tid beviiste Rettighed for egen Grunde
aldeeles frakiendt, ia endelig 4: skal bemelte Commissarier endog udi
samme deres Dom have brugt nogle nærgaaende Expressioner imod Citanterne, saasom de ikke skulle haft nogen sand og ret allerunderdanigst
Regarde for vores elskelig kiære Forfædres fremfarne Kongers allernaadigste Skiöder med videre deres Dom medförte, hvorved bemelte Justitzraad Teilman og Interessenter havde fundet sig megen fornærmede og allerunderdanigst formodede 1: bemelte Dom udi vores Höyesteret aldeles
1

P. 5 foroven midtfor påskrevet 1734.
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skulde vorde tilsidesadt, at hand saavelsom alle og enhver tilladt efterdags
som forhen at fiske over ald i Fiorden som et almindelig Fiskevand, hvor
og paa hvad Maade dem lyster efter hvad slags Fisk, de kand faae, siden
det er en aabenbare Fiord af Saltvand med daglig Ebbe og Flod ligesom
udi Havet //6// og derforuden af nogle Miles Distance, og 2det at Contraparterne skulle vorde tilfunden dennem Processens Omkostninger skadeslös at erstatte samt for deres udi Indlæg af 8 Juni 1731 brugte utilbörlige Skrivermaade og Lignelsen om det Hævd, som Citanterne har beviist
sig at have til Fiskeriet ligesom en Tyv kunde beviist sig 20 Aar at have
staalet, om det derfor kunde kaldes Hævd, item for paalagde Beskyldninger, at Citanterne skulle have indgrebet de der saakaldede tilskiödte kongelige Regalier med fleere haarde og nærgaaende Expressioner under Sagen, saasom Röverie, Caperie og deslige at vorde mulcterede og tilrettesatte, ligelededes 3de: Commissarierne for deres formeentlige ugrundede
Dom og derudi brugte Expressioner at vorde anseete og endelig 4de: i Fald
Citanterne blev tilsinde Sagen angaaende Fiskeriet i Aaen under denne
Sag at lade paakiende, da at vorde tilfunden Fiskerie efter Loven, nemlig
til Mitström, hvor enhver har Eiendomme paa den //7// eene Side, og over
det heele Ström, hvor deres Eiendomme strækker paa begge Sider af Aaen.
Og var hermed indstævnte forn:te Commissarier herom i Rette at möde
for os udi vores almindelig Höyesterett samme deres Dom at tilsvare. Endelig var stævnet Etatzraad og Amtmand Selius Müller tilligemed Forvalter Daniel Philip Rasch om de dertil noget eller imod agtede at lade
svare.

Thi blev i Rette lagt den indstævnte Commissionsdom, som
den 27de Septemb:r 1731 var saaleedes afsagt.

Kommissionens dom 27. september 1731 læst i Højesteret (RSM 389A)
[Kommissionsdommen er gengivet på s. 465 ff, hvortil
der henvises] //18//
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Lønborggårds og Lundenæs’ indlæg ved Højesteret
(RSM 389A)
Hvorimod og til Sagen at svare paa fornefnte os elskelig
Selius Müller til Lundborggaard vores //19// Etatz- og
Justitsraad saa og Amtmand over Schivehuus Amt hans
Vegne for os udi Retten mötte os elskelig Hans Ursin,
vores Cancellieraad og Generalfiscal, saa fremstillede
sig og paa Daniel Philip Raschs vegne Procurator Andreas Lowson, som begge allerunderdanigst androog,
hvorledes forhen meldte Etatzraad Selius Müller og
Daniel Philip Rasch som Fuldmægtig paa Lundenes
Stamhuuses Vegne i Anleedning af os elskelig Christian
Teilman til Skrumsager vores Justitzraad og Amtmand
over Lundenes og Bövling Amter, hans paa egne og
Interessenters Vegne udtagne Hovedstævning höyligt
havde været foraarsaget for os udi vores Höyesteret til
Confirmation og Skierpelse allerunderanigst contra at
lade indstævne en Dom, som os elskelige Christian Carl
von Gabel til Giesegaard, Spanager, Ottestrup og
Bramming, Ridder, vores Geheimeraad, Stiftsbefalingsmand over Riiber Stift og Amtmand over Riiberhuus
Amt, saa og Envold Heug paa Hald, som tiltagen udi
sin Svigerfader //20// Jens Jörgensen Seerups Stæd som
Commissarier d: 27 Septemb:r 1731 havde dömt og
afsagt imellem Contracitanterne paa den eene og fornæfnte Justitzraad og Amtmand Teilman med hans Interessenter paa den anden Side angaaende den Cronen
fordum ved Lundenes Slot tilhörende ældgamle Laxefiskende i Lundenes Lehn eller Amt, og siden ved kon• 476 •

gelig allernaadigste Skiöde af 17de April 1661 tilligemed
bemelte Slot og andre dessen underliggende Pertinentier, Rettighed og Herligheden imod nöyagtig Betaling
fuldkommelig og med utrykkelige Ord er vorden bortsoldt, men som Citanten og hans foregivende Interessenter dog umentioneret nu paa formeentlige ugrundede, krafteslöse og ubeviislige Indvendinger og Fundamenter uagtet höist bemelte allernaadigste Skiöde og
andre kraftige Documenter, hvilken ved Hovedstæfningen gandske urört er forbigaaen, vil tilholde sig at
have Deel og Rettighed udi, og ellers ved adskillige Udflugter og Paafund giöres saavel Lundenes Eiere som
forn:te //21// Etatzraad og Amtmand Selius Müller paa
sin allernaadigst givne Fiskerettighed ved kongelig
Skiöde og Höyesterettes Dom sub datis 1664 et 1667
derudi allerstörste formeente Forfang, Indpas og Præjudice, thi som de ved berörte deres Dom havde ifölge
de allernaadigste for dem producerede Adkomster andre Beviisligheder frakiendt bem:te Citant og Interessenter nogen Deel i forn:te Laxefiskende i Lundenes
Lehn at have eller ved nye Paafund, som skeet er, samme udi Fortogsvanden af Laxenes eeniste Indlöb fra
Haved igiennem Nyemandsgab, Skiern Dyb, Stavning
Fiord og i Skiern Aae alt i Lundenes Amt beliggende at
præjudicere eller foruroelige med videre, at Sagsvolderne er tilfunden den allereede giorte Skade og Omkostning med 40 Rd: at skulle betale, dog det ei var
saadant tilfulde skulle kunde erstatte, saa formeldede
Contracitanter allerunderdanigst og lod paastaa, at
samme deres Dom af os i vores Höyesteret allernaadigst skulde vorde confirmeret og ved Magt kiendt, og
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at Citanterne for unödig Indstævning allernaadigst
skulle vorde tilfunden at erstatte Processens Omkostning //22// tilstrækkelig, og særdeeles at vorde anseet
for dend Forfang og Indpas, som imod den allernaadigste Skiöde og Adkomster allereede giorte er, alt efter
den Demonstration og Paastand, som Contracitanterne
enhver for saavidt som deres Ret angik, for os ved
Fuldmægtigen udi vores Höyesteret allerunderdanigst
lood giöre og var hermed indstævnte fornævnte Commissarier herom i Rette at möde for os i vores almindelige Höyesteret, berörte deres Dom at tilsvare, endelig
var stævnet Justitsraad Teilman paa Skrumsager, som
Hovedvederpart med antagne Interessenter, sagen i sig
self med Omkostning at tilsvare og dom at lide.
Commissarierne lode fremlegge deres allerunderdanigste forfattede og saaleedes lydende Indlæg.

Kommissærernes indlæg læst i Højesteret
(RSM 389 A)
[*93] Stormægtigste allernaadigste Arvekonge og Herre! //23//
Udi vores afsagde og nu paaankede Kiendelse vilde vi allerunderdanigst haabe at have brugt een med den os tilskikkede allernaadigste Befaling i alt overensstemmende Conduite, i hvor meget
end Sagsvolderne i deres allerunderdanigste erhvervede allernaadigste Höyesteretsstævning behager at taxere os, som de der skulle
directe mod Loven uden at have haft Reflection paa deres saakaldede lovskikkede Beviiser, have frafunden dem deres formeenende Fiskerrettighed, tilfunden dem en stor Omkostning at betale, udenfor höistbemelte Befalings Indhold foretaget os at paakiende Laxefiskeriet i Aaen og endelig skulde have brugt nærgaaende Expressioner imod dem, undseer sig saa ikke for at vide
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os Anseende for vores af dem saakaldte ugrundede Dom, og vores
derudi brugte Expressioner. Vores allernaadigste Arvekonge og
Herre, dersom Beskyldningerne vare enten saa let beviiste eller saa
vel forsvarede, som de kand tænkes og skrives, havde de dristige
og ildesindede et stort //24// Fortrin for de uskyldige og forurettede. Vores Dom og dends Slutning skal formodentlig undskylde
os, at vi ikke haver dömt imod Loven, men at vi uden at giöre vor
Samvittighed og Fornuft Tort, ikke har kundet reflectere paa deres
Beviiser og endnu mindre paa deres formeenende Rett i Loven befalede Hævds Reqvisita af ulast og ukiært, det vilde de vel lade sig
være ufortrykkelig, allerhelst deres Hæfds Vidner med Contravidner ere saa sterk igiendrefne, og ved de kongelige allernaadigste
Skiöder og Adkomster gandske tilsidesat. End ydermeere allerunderdanigste Konge! Skulle vi allerunderdanigst formoede at vores
Expressioner, som de kalder nærgaaende, af deres Mai:ts allernaadigste Höyesteret vorder kiendt ustraffelige, dersom de havde haft
den sande og rette allerunderdanigste Regarde for de kongelige
allernunderdanigste Skiöder og Adkomster, havde de formodentlig ikke nogensinde //25// disputeret Lundenes og Lönborggaards
Eiere deres Eendeelsfiskerrettighed, tvertimod den kongelige sidst
gifne allernaadigste Decision havde vel heller ikke draget höystbemelte Decision fra sin sande Mening, som alleene skulle tienne
Lundenes og Lönborggaard til en Skilsmisse og Rettesnor i deres
indbyrdes Fiskerie for hver sin Grund og Godses Fortog, men alle
uvedkommendes Fordeel og Fiskerier ei des mindre under forhen
nærende Exception at have sit forblivende. Vi underkaster vores
formodentlige retfærdig befundne Omgang deres Mai:ts allernaadigste Eftertanke og i allerunderanigst vendte af allernaadigst Reparation for de i höistbemelte Stæfning os ubillig tillagde Beskyldninger, forbliver i Liv og Död deres kongelig Maj:ts allerunderdanigste og allertroepligtskyldigste Tienere
Riibe D: 5 Martii 1733
C:C: v: Gabel
E: Heug //26//
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Lønborggårds indlæg læst i Højesteret
(Ledreborg 237, 2°)
I sit skriftlige indlæg til Højesteret fremfører
Lønborggårds ejer de samme argumenter som i
kommissionsretten: at hans forfar ved købet af Lønborggård fra kronen tillige overtog eneretten til
laksefiskeri i Lundenæs Amt, og at amtets øvrige
godsejere ønsker at træde denne eneret under fode.
Især henholder han sig til to domme ved lokale retsinstanser 1699 og 1707, som begge gik andre fiskere
imod.

//1r// Aller- und unterthänigstes Pro Memoria die alte
Lachs-Fischerey-Herrlichkeit oder Regal bey den
Stamm-Hauses Londenis jm dortigen gantzen königl:
Ambt Londenis betreffend.
Das vor einiger Zeit zu Copenhagen eingerichte allerunterthänigste Supplicatum an jhro königl: Mayst: von
Dännemark-Norwegen von 24ten Martij 1735 nebst
deβen Beylagen stellet dar: 1) das von dero Gottseel:
königl: Vorfahren verkäufte und nachher über 60 Jahr
würklich mit Ausschliβung aller anderen Proprietarien
und Bauern exercirte Recht: der alleinigen Lachsfischerey des Guths Londenis im gantzen Ambt Londenis
und 2) das Unrecht so diesem Guthe hierunter von den
übrigen Proprietarien und Bauern unterm Prætext einer
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beym Höchsten Gericht ausgesprochenen Urtheil ihr
zuzufügen intendiert wird.
Dem
No 1. Zeithero dass solche hierbey sub No 1 abgefürht
Urtheil beym Höchsten Gericht in des Guthes Londenis
angefochtenen Lachsfangs- und //1v// Regal-Sache, zu
Copenhagen, am 10ten Jul: 1734 in jhro Königl: Maytt:
dermahliches Abwesenheit im Holsteinischen und zum
Unglück für Londenis ausgefallen, ist nicht allein die
Fischerey nach Lächsen so nur dem Hause Londenis in
selben Ambte allein eigen und nur auch gewisse Orth
dem adelichen Hoff Lomborgard mitüberlassen gewesen, ietzo unter den übrigen Proprietarien und Bauern
des Londenis-Ambts gemein worden, sondern es Thun
sich auch gegen den Buchstab so theuers Höchst-Gerichts-Urtheil selbst, von den jetzt zugelassenen reinen
Lachs-mit-Fischen, so viele Misbräuche und Excessis
herfür, welche dem Güthe Londenis noch den letzten
Stoβ geben in einen Rechte das doch auf klahre statt
aller richterlichen Erkenntnisse oder Defensio-Urtheile
ein vor allemahl dienende allergnädigste Königl: Verschreibungen, Hand, Siegel und Guarantien von Anno
1661 das auf alle mehr den 60 Jährige Posession und auf
gantzer Zwey darüber nacheinander erhaltene und
rechtskräftig gewordenen Urtheile von 1699 und 1701
Laut No 21 zu beruhet, und als ohnmöglich weiteren
Rechts- //2r// Streit und Erkäntniβ und den allzeit un1

I margen: No 2.
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dendlichen Chicanen der Advocaten und Procuratoren
hat unterworfen seyn können. Zumahl da die Heiligkeit
und Unverbrüchlichkeit solcher alten „Titulo oneroso“
erworbene Verschreibungen der Königl: in Gott ruhende Vorfahren die Gloire und den höchsten Credit
eines Königl: Sucecsoris allzu viel interessiret umb ohne
strafbahre Vergehung solche zuverehrende alte Königl:
Hand und Siegel zum Verderb getreüer Unterthanen,
die bona Fide ihr Geld ins Land gebracht haben, und
den Königl: Verschreibungen und Guarantien devotest
Trauen, 50, 60 und mehr Jahr nachher mit Locis communibus aus einen Jüngern ob gleichen sich dem Recht
und Besitz des Londenis Eigenthümers Gottlob gar
nicht contrair-seienden Gesetzbuch und woll gar aus
dem jure Naturæ aufrechten zu wollen derwieder eine
Höchst-Gerichts Urtheil zu suchen und unwürdige weit
aus dem Reich sich aufhaltende aber getreueste Unterthanen aus abgedachtem ihren uralten unter drey
königl: //2v// königl: [sic] Regierungen allzeit excercirte
und zum Überfluβ durch rechtskräftige Urtheile noch
mehr befertigtem Rechte und Possession des alleinigen
und privativen Lachsfangs im gantzen Ambte Londenis
durch rabulistische Erfindungen und neue richtige Process-Anhälsunge heraus zu werfen wie davon der
Contreparten Intention zu ihrer künftigen Verantwortung für Jhro Königl: Maytt am age lieget.
Die gerechten Misbräuche ,welche aus der Höchsten
Gerichtsurtheil sich nun schon bereits im Anfange hierfür thun und vor dem Effect Zeügen welcher gemeiniglich aus Neuerungen und aus Intendirendes Veracht
• 482 •

und Crististierung voriger Königl: Verschreibungen
und der in Rem judicatom getretene Sententzen (wie
die de annis 1699 und 1707) folget, sind hauptsächlich
diese nach folgende, welche als kundbahr allzeit durch
eidliche Atteste vereficiret werden können.
1) Die jenige, so nach Anzeige des Abrisses sub No 31
nahre an Stauning-Fiord an beyden Seiten Schiern-AueMündung //3r// (alle im Ambte Londenis) zwischen
Wennergard und Schrumsagger wohnen allerseits Bauern in Stauning-Egwad-Lomborg-Hemmed-Nörborkund Synderbork Kirchspielen (durch sogar schon die
Leüte aus einen fremden Ambte, nemlich von Holmsland, so desfalls herüber kommen) machen eine Communion und Societet unter sich in dem Lachsfang, und
setzen viele 1000 zum Lachsfang expresse gemachte
durch gegen deütliche Verordnung des Gesetzes Lib: V
cap: 9 artic: 462 in fine ietzo gantz neuerfunden Netze
mit groβen Maschen hin und wieder in der durch die
Fiord wegflieβenden Schien aue (Amts Londenis) besetzen, bespennen und bescherren die Aue von NyI margen: No 3.
2 DL 5-9-46: Og maa Kongens Undersaatter / som boe
ved Limfiorden / aarligen fra St. Hans Dag
Mitsommer og til St. Bartholomæi Dag bruge Fiskeri
med Pulsvaader / og ikke før / eller efter den Tid.
Befindis nogen paa andre Tider at slaa med
Pulsvaader / eller at bruge nogen andre Vaader / som
ere paafundne og optænkte udj Pulsvaaders Stæd / da
skulle de derfor straffes uden al Naade som for andet
Tyveri / og som forskrevet staar.
1

• 483 •

mindsgab an bis an die Mündung bey Lomborgard mit
solcher menge groβer Lachsnetzen, dass die wenigsten
Lächse in die Aue ein und nach Londenis Lachszügen
durchgehen können.
2) Bezeügen sich die vielen Gegner an beyden Seiten
der Aue im Ambt Londenis nicht, dass ein jeder von
ihnen (wie doch sonsten der Höchst-Gerichts Urtheil
gemäβ ist) //3v// mit dem Lachsfischen und Netzziehung vor seine eigenen Gründe und Land (der oft nicht
über einige Ellen breit ist) bis zur Helfte der Aue, bleibe
sondern damit alles in einrer Verwirrung und Londenis
Eigenthümers umb den Effect ihres Lachszugs und also
in desto gröβeren Schaden kommen sollen, so richten
die Bauern und gemeine Leute wenn sie auch nur ein
Handbreit Land oder Wiesen an der Aue stoβen haben,
Theils unter sich, Theils mit Leuten, die selbst in Londenis-Birck wohnen, ebenfals eine rechte Lachsfangssocietet auf, um allerseits in Gemeinschaft auch einer für
das andere (auch woll für fremden) Grund und Recht
Compagnieweise mit einer groβen Anzahl Netze und
Mannschaft diejenige Lächse, so den neu erfundene
Netze in des durch die Fior wegflieβenden Aue noch
echapiret sind, vollends wegzufischen, machen zu dem
Ende verschiedene zahlreiche Partheyen (die sich immer zu umwechseln und die Netz nicht eine Stunde
auβ dem Waser lassen müssen) aus, davon jede 2, 3, 4
und oft woll mehr //4r// Mann starck ist , ziehen auf
solche Arth mit neu erdachten Netzen und Garnen, die
Aue in eines unbeschreiblichen Länge weg mit dem
Strohm von oben bis herunten. Bespennen folglich mit
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groβen Waden und vielen Treibnetzen ein gantzes Theil
der Aue von oben bis nach der Fior mit dem Strohm
herunter. Beziehen, besitzen und befischen solcher
Gestalt, theils mit Leuten in Böthen und theils mit der
am Ufer mit Waden und Netzen fortgehenden Mannschaft, die Aue so starck und mit solchen für Londenis
bisherigen eigenen und selbst in der Höchstgerichtsurtheil als eigenthümlichen und mit Recht zuständig
genandten Lachs-Fischerey und Lachszug sehr fatalen
und schädlichen Wirkung, dass ohnmöglich der aus der
Aue in der Fior dem groβen Netzen entweichte und
immer gegen den Strohm biβ nach Londenis Lachsgaarden oden Lachswehren hinaufgehende Lachs ihrem Bemühungen und tagtäglich vermehrenden Fischereyanstalten und practiqum echapiren und in Londenis Lachszug eingehen kann. Wodurch und durch
des viele Lachswegfischen der Pro- //4v// prietarien und
Bauern in Londenis Amt, es dahin gediehnen, dass
Londenis vorige privative Lachsfischerey oder Lachszug in solchen gantzen Ambte (das doch alles mit Gold
und Silber gekaufet guarantieret und zu 15 Tonne
Hartkorn im Verkauf angeschlagen in der That über
das beste Klenod dieses Guths mit ist, das den Käufern
am meisten zu dem Theuren Kauf bewogen hat) zu
Gründe gerichtet, hingegen aber ein jeder Proprietarius
und Bauer, dem Eigenthumsherren von Londenis
nunmehro gleich gemachet und leyder der Lachsfang in
Amt Londenis der doch allein nur dem Schloβ und
Hofe daselbst eigenthümlich und mit Recht zustehet
allen und jedem gemein worden ist.
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3) Gehen die Tarmer-Bauern und andere an der Aue
zwischen Londenis alten Schloβsee und der Stauning
Fiore wohnenden kleine Proprietarien, Bauern und
Einliegers auch die jenigen, sogar kein Land oder Wiesen an der Aue haben, mit ihren Böthen, Garnen, Waden und Netzen über die Helfte des Strohms oder der
Aue herüber, kommen auch woll gar an Lon- //5r// denis Seite oder Ufer sonderlich des Nachts und thun sich
alle Mühe, die aus der Aue in der Fior durchgekommenen übrige Lächse bevor sie besser hinauf in Londenis
Lachszug kommen können (wie beygefügter Abriβ sub
No 3 darleget) vorher im anmaslichen Vorzüge weg zu
fischen.
4) Fuhren sie nicht allein gedachtermaβen über die Aue
nach Londenis Seiten und also gewiβ über die helfte
des Strohmes hinüber, sondern setzen auch aus den
Böthen heimlich Leute aus, so die Fischergarne, Netze
und Waden an solcher Seite des Ufers schleppen und
ziehen müssen, reteriren sich auch woll bisweilen mit
ihren Böthen, wieder nach ihrer eigenen Uferseite hin.
Wenn sie Londenis-Leuthe etwa erblicken aber und
nun mit der Zeit, da sie immer dreister werden, bleiben
sie doch auch. Fischen immer Weg und kehren sich an
nichts. Gloryren auch woll gar über die dem Hause
Londenis abprocessierte alte privative Lachsfischerey
und daβ (wie die Worte lauten) der König sie itzo dem
Eigener von Londenis gleich //5v// gemachet hätte, und
drohen (wenn ihnen ihr Unfüg vorgehalten wird) Londenis möge nur ankommen, sie wären schon parat.
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5) Wenn es sich füget, dass Londenis Hoffischer in der
Aue hin und da mit Netzen nach Lächsen fischet, affectiren sie gemeiniglich als dem auch ihre Netze den Augenblick gegen Londenis eigene Netze über und auch
denen selben fortzusetzen, gehen damit immer längst
vor dem Hoffischer her und für ihm weg, damit sie den
Vorzug haben und Londenis Hoffischer im Nachzuge
nichts fangen möge (welches denn auch ordinaire so
geschichet) nur umb zu zeigen, dass sie in der Lachsfischerey dem Hause Londenis gleich gemachet sind und
umb Gelegenheit zu haben Londenis eigenen über desselben ihrer Meynung nach numehro auf einmahl im
Ambt Londenis verlohren privative Lachsfischereyrechts zustallen.
6) Gehet solcher Leute und Bauern neue Lachsfangs begierde so weit, dass sie zum Theil auch sogar für Londenis eigenen Leute auf Tarm-Kehr ihren Grün- //6r//
den und Wiesen fischen, und ohne Unterscheid in der
sich solcher nach Londenis Bauern gehörige Gründe
Lachsfischerey eben so bedienen, als wenn solche
Gründe Ihnen selbst zu gehörten.
7) Gehen e: g: die Tarmer Bauersleute mit ihren Böthen
und mit sich führenden zum Lachsfang neu erfundenen
Fischergarn und Waden, so mit groβen Maschen sind,
die Schiern Aue auf und nieder Sonntags und Werckeltags und in Menge und zwar an solche Örthes, in
der Aue, wo sie an beyden Seiten derselben gar nicht
die geringste eigene Erde oder Gründe anstoβend oder
liegen haben, sondern wo vielmehr die Gründe an bey• 487 •

den Seiten nach Londenis gehören z. e. bey der Schiern
Brücken.
8) Der letzte und vornehmste Miβbrauch der durch das
Höchtsgerichtsurtheil ietzo gemein gemachten Lachsfischerey ist endlich und 8tens noch dieser mit das alle übrige Proprietarien und Bauern-Leute in der Lachs-Fischerey dem Besitzer von Londenis nicht allein novo
Exemplo ob berührtermaβen -glecih gemachet son//6v// dern wegen ihres ietzo nothwendig habenden
Vorzugs oder Vorfischung viel besserer condition als
Londenis selbst worden sind, weil Londenis Besitzer
wegen seiner Situation absolute des nach Fischen oder
den nach Fang genieβet wie der Abriβ sub No 3 zeiget,
da doch derselbe vorhin auβer der ausdrücklich à Parte
genannten ordinairen Fischerey auch die Lachsfischerey im gantzen Ambt Londenis, welche den vorigen
Kuigen, glorreichen Andenkens berechnet worden und
alleiniglich zugestanden hat, von dem höchstseel: Könige Friderico III Inhalts der allergnädigsten königl:
Schöde de Ao 1661 mit der allerhuldlichsten Zusage königl: Eviction und Guarantien mitgekaufet. Seit dem
allezeit unter dreyen Königen privative und allein für
sich genützet und besessen auch darüber gegen einige
über 30 Jahr nachher sich gefundene anmasliche Turbatores in Annis 1699 und 1707 sogar zum Überfluβ 2
Urtheile erhalten hat, so beyde rechtskräftig worden
sind, und also ohnmöglich über 20 Jahr nachher (als der
ohn dem //7r// in königl: Gesetz Buch Lib: V Cap: 5, Ar-
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tic: 11 festgesetzten Verjährungszeit) durch wiederholte
anmasliche Processe angefahten oder am wenigsten
durch eine neue Urtheil des Höchsten Gerichtes wieder
entkräftet werden können, ohne die geringste Reflection auf diese auch von den königl: Hr:n Commissariis
beym höchsten Gericht Inhalts der Beylage sub No 42
eingebrachte standhafte Argumenten juris et facti zu
machen.
Dieses sind einige von den Misbräuchen, welche aus
der gedachten Höchst-Gerichts-Urtheil und auch sogar
wieder dieselbe schon ietzo tagtäglich heim- und offentlich vorgenommen werden und die Proben von der
Wirkung, die aus der von der Gegenparthey (zu ihrer
Verantwortung) geäuserten Veracht und Schwächung
königl: Verschreibungen und aus der gerechten gantz
neuen Concession des Mitlachsfangs entstehem welchen Lachsmitfangs die Contrapartes aus so theuer
Urtheil zwar aber doch auch wahrhaftig wieder die
Kund- //7v// bahrn bisherige alte Possession des wollerworbenen und in Londenis Amt allezeit privative excercirten Lachsfischerey des Schlosses und Hofes Londenis. Wieder königl: allergnädigste vorherige Guarantien, Hand und Schöden und wieder und gegen vorgeDL 5-5-1: Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i
Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge /
det beholder hand / uden anden Adkomst at fremvise
/ angerløst og Uafvundet / med mindre det bevisis / at
hand hafde det / enten til Pant / eller i Forlæning /
eller i Forsvar.
2 I margen: No 4.
1
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dachte 2 rechtkräftig gewordene Urtheile von 1699 und
1707 sich vindiciren wollen. Welche Misbräuche und
Innovationes sich endlich zum empfindlichen Schaden
derer unwürdigen von Bülow zu Londenis so häuffen
und ausfallen werden, dass derselben unglückliche
Vormündern in ihren Gewissen und für Gott nicht
Umgang nehmen können, Ihro königl: Maytt: zu Dänemark-Norwegen als allerhuldrichsten Landesvater
und groβmägtigen Monarchen selbst unablässigste aller
submissest anzutreten und allerhöchst dieselbe um
dero eigenes allergnädigstes oder dero höchsten geheimbden Rechts-Collegij gerechtetes Einsehen in dieser durch die Præpotent der Gnome-Parthey [sic] und
weiten Entferung der dieβeitigen Principalen aufs
äuβerste //8r// getriebene Sache (deren des zeitliche
Wohl dieser Unmündigen und die Gemüthsruhe derselben Vormünder guten Theils mithenget) um darum
aller gerechteten königl: Wandel aus Wiedereinsetzung
des Hauses Londenis in voriger privative Lachsfischerey in derβelben gantzen Ambt Districte abermahlen
und mit Beziehung auff den Inhalt des vorigen höchts
gemüβigten Suplicati vom 24ten Mart: 1735 aller devotest zu imploriren in der allerunterthänigsten Zuversicht, dass Ihro königl: Maytt: von selbst nach dero
weltgepriesene gerechtigkeits-Eifer und in allerhöchsten Gnaden Gericht seyn werden (ohngeachtet das von
den mächtigen Contraparten wieder und gegen arme
unmündige Weysen, deren Besitz, Rechte und königl:
Schöde temere angefangenen Processes und beym
höchsten Gericht erhaltenen unverhortene Successes)
demnach zu dero wegen unsterblichen königl: Gloire
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diesen armen Kindern dengemäβ solcher vorigen heiligsten königl: Verschreibungen, Guarantien, Hand und
Siegels Ihro //8v// weltberühmten Elter-Herren Vatern
König FRIDERICH III Maytt: und Ersten dänischen
Erbkönigs glorwürdigsten Andenkens und den allerhöchsten kräftigen Schutz bey solchen alten Besitz und
Vorzugs-Recht der alleinigen Lachsfischerey in der
groβen Schiern-Aue durch güthliche Wieder-Aufhebung aller bisherigen Attentaten und desfalls an Hr:
Amtmann Teilemann und die Bölling und Nor- og Oster Herritte abzulassende allerhuldrichste und ernsthliche Verordnungen um so mehr alle Gerechte nun bald
angedeyhen zulassen.
1) Weil auβer denen in dem allerunterthänigsten Suplicato vom 24ten Mart: 1735 ausgeführten Beweg-Ursachen die jetzigen Besitzer die beyden unmündigen von
Bülow Ihro Mayt: getreueste und eine mit von den in
Juttland am stärkesten angeseβenen Unterthanen auch
Descendenten von fast lauter solchen vorfahren sind,
welche dem königl: Hause getreüen Dienste geleistet
haben. Zu geschweigen dass sie von ihren Güthern allein Ihro Maytt: Ambts-Stube alle Jahr weit mehrere
//9r// Schatzung als alle die Lachsfisch bey ierigen
Contraparten in die Kirchspielen die auf der Carte der
Abriβ sub: No 3 specificiret sind, bezahlen, und auch
daher in meine so rechtmässigen Angelegenheit der allerhöchsten königl: Protection und milde für alle solchen eintzele Bauern und Proprietarien vielleicht nicht
unwürdig seyn mögen.
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2) Weil in gantzen Ambte Londenis kein einiges
Proprietair auch selbst das Guth Lönborgard nicht geschweige ein einiger Bauer ist, der einen königl: oder
andere alten originalen Schödebrief aufzuweisen hat,
darin ihn ohne der ordinairen Fischerey noch dazu à
parte die Fischerey nach Lächsen expresse mit verkaufet oder Ihm solcher Lachsfang zu Hartkorn angeschlagen worden, wie beydes doch im verkauf das Guths
Londenis deutlich und merckwürdig geschehen ist.
3) Weil in Lehn oder Amt Londenis die übrige ordinaire
oder so genannte kleine Fischerey allzeit von der Lachs
Fischerey unterschieden und jene in den Nebenwassern
oder Arme der Aue zwar gemeine //9v// der besondere
Lachsfang aber in der groβen Schiern Aue und im gantzen Londenis Amt allmeiniglich dem Schloβ und Hof
Londenis als eigen und privative gewidmet gewesen,
und als eine diesem Hof alleiniglich und mit aller anderen Exclusion zugestandene Herrlichkeit oder Regale
denen vorigen Königen berechnet und also denen von
Uffeln der jetzigen unmündigen von Bülow Voreltern
von Könige Friderico III höchstseel: Andenkens wie die
königl: Schöde deutlich besaget, verkauffet worden.
4) Weil sie und ihre Vorfahren auβer oft vorgedachter
tief Verehrung, würdigen königl: Schöde und Guarantie von 1661 sich allbereits in mehr den 60-jähriger Possession eines Theils der privativen oder alleinigen
Lachsfischerey im gantzen Amt Londenis und anderen
Theils, dass Niemand daselbst in der groβen SchiernAue mit Netzen ziehen können unter der genossene ge• 492 •

rechtesten Protection dreyer vorigen Königen Ihro jetzt
glorwürdigste regierenden Maytt: Voreltern, Gottseel:
//10r// Andenkens, sich befinden.
5) Weil sie in solcher Zeit über solchen privativen
Lachsfang in der groβen Schiern-Aue Londenis Ambts
und dass in solcher groβen Aue noch sogar Niemand
ohne Straffe mit Netzen zu sonst unvermeidlicher Beeinträchtigung Londenis Schlosses Lachsfangsherrlichkeit ziehen dürfen, auch 2 rechtskräftig-gewordene
Urtheile von 1699 und 1707 auchfals noch nach Zeit der
Publication des von dem Amtmann Teilemann in dem
Process allegirten und vom Höchsten Gericht in der
Urtheil wie es scheint zum Fudament genommenen königl: dänischen Gesetzbuchs kundbahrlich vor sich haben.
6) Weil der Inhalt solchen königl: dänischen Gesetzbuchs lib: V c: 9 artic: 421 (worauf des ungnädige
Höchstgerichtsurtheil alleiniglich fundiret ist) dass
nemlich die jenigen so eigene Gründe an der Aue haben
bis zur Helften des Strohmes fischen können, ohne allen Zweiffel und Propitio Jure nur von der ordinairen
Fischerey nach //10v// kleinen Fischen auβer der groβe
Aue oder da selbst besser hinauf hinter Londenis
Lachszug und Gaarden und wenigstens ohne Præjuditz
von Londenis Schlosses und Hofes uralten rechtmässigen und von ihro königl: Maytt: langen vor Publicierung solchen Gesetzbuchs verschödete Besitzes der
1

Må være en fejl for DL 5-10-42, se note 1på side 46.
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Lachsfangsherrlichkeit verstanden, und also hierunter
nicht allegiret werden kann und zwar dieses um so viel
mehr da noch eben solchen Gesetzbuch L: C: Artic: 431
auch sogar Niemand eine Ahl-Sperrung (geschweige
die Fischerey und Netzzieh oder Stellung nach Lachse)
für sein eigen Grund in denen Waβere haben kan, davon der König Schaden hat, welche Disposition des Gesetzes für allen dem Schloβ und Hof Londenis das auch
Schaden von der Contraparten ihres Lachs-Fischerey
und aus halbiger Netzzieh und Besperrung der Schiern
Aue und Mündung hat zu gute kommen muβ, da 1)
derselbe denen Königen zugehöret hat und von denen
selben mit eben demselben Regale oder Herrlichkeit
des alleinigen Lachs-Fangs und Lachszugs im gantzen
//11r// Ambt Londenis als wie es der König selbst besessen hat und ietzo noch besitzen können kundbahrlich
mitverkauft worden und 2) doch ein groβes Unterschied zwischen einen Ahlfisch der zum Schaden des
Königs in keinen Waβern gefangen werden kann und
zwischen einen Lachs der allezeit des Königs Fisch gewesen und dessen Fischere der König bey Londenis
Schloβ und Hofe sich in gantzen Londenis Amt allezeit
als eine Ihre allein zustehende Herrlichkeit oder Regale
bedienet und also mit solchen Schloβ und Hofe ausdrücklich (und gantz mercklich ausser der ordinairen
Fischerey) verkauffet hat, und

DL 5-10-43: En hver maa nyde Aalegaarde for sin
egen Grund / undtagen i de Fiorde / som Kongen og
den meenige Mand haver Skade af.
1

• 494 •

7) Weil der was lange vorher (vor dem in Anno 1661
geschehenen allergnädigsten königl: Verkauf des
Schlosses und Hofes Londenis und auch nachher über
60 Jahrn bis zu der jetzigen harten Turbation) in den
privativen Lachsfischereyregal und Vorzug in der
groβen Schiern Aue gantzen Lehns- oder Ambts Londenis, dem Schloβ und Hofe daselbst allezeit recht und
den Propritarien und Bauern dasselben Ambts damahlen nicht Unrecht gewesen ist auch ietzo wie man allerunterthänigst hoffet für das Hauβ Londenis noch ferner
allezeit //11v// eben so Recht und allen andren derselben Ambts nicht Unrecht sein wird, noch kann.
8) Weil die Besitzer von Guth Londenis denen übrigen
Proprietarien und Bauern des Ambts Londenis so an
der Stauninger Fior gräntzen und auf dem Abriβ sub
No 3 specificiret sind die jenige Fischerey die sie mit
den vorigen kleinen Netzen in solcher Fiord NB auβer
der durchflieβenden groβen Schiern Aue auf alle andern kleinen Fische Londenis ohn Nachteil nützen können (auβer was den einigen Lachsfisch in der groβen
Schiern Aue betrifft) gar nicht disputiren sondern nur
suchen für sich allein ferner zu behaupten und zu erhalten, den Lachszug oder die Lachsfischerey die der
königl: Schöde und den beyden Urtheilen von 1699 und
1707 gemäβ ist und die sie im gantzen Lehn oder Ambt
Londenis privative und mit hergebrachten kundbahren
Einwohnern und deres schädlichen Netzstellung vorhin
und bis für dem letzten zudringlichen Process und
Höchstgerichtsurtheil in der durch die Stauninger Fior
flieβenden sogenandten groβen Schiern //12r// Aue
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vorzugsweise vollkommest excerciret und genossen
haben eben so, als die Baronij Rüsenstein den Austerfang bis diesen Lag in neben der Ringkiöping und
Stauninger Fior geruhig und cum exclusioe aller andere
angräntzenden besitzet.
Als bey welchen privativen Lachs-Fang und Lachszug
Ihro königl: Maytt: die unmündige von Bülow zu Londenis auch allergnädigst ferner nachdem glorreichen
Exempel dero in Gott ruhenden königl: vorfahren manuteniren und dafür von solchen Unmündige und ihren Vormündern zwar viele tief-verplichtete in brünstigste Wüncshe zu Gott für das beständige hoch seyn
und Prosperite der aller höchster königl: Persohn und
gantzen königl: Hauses gewis erwarten von dem lieben
Gott aber als alleinigen Vergelter dessen was den Weysen und Unmündigen Gutes geschiehet den besten
Lohn hier zeitlich und dort Ewig empfangen werden.1

Højesterets Dom 10. juli 1734 (RSM 389A)
Med fleere Ord og Tale Parterne imellem faldt og allerunderanigst vare Dom begierende. Da efter Tiltale,
Giensvar og denne Sags forefundne Beskaffenhed blev
Löverdagen dend 10de juli fornævnte 1734 saaleedes
herom for Ret kiendt og afsagt.
Herefter følger i Ledreborg 237, 2° en blank p. 12v og
dernæst på p. 13r: ”No 1, Dend udi Lax-Fischeriet
afsagde Höieste Rettis Dom d: 10de Juli 1734 Er
saaledis:”. Domsteksten gengives i det følgende på
grundlag af RSM 389A.

1
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Commissariernis ugrundede Dom frafaldis, og bör icke
komme Justitz- //27// raad Teilman og de udi denne Sag
med interesserede til Hinder eller Penges Udgift udi
nogen Maade, men de bör for Contracitanternes Tiltale
derudinden fri at være, og bör Citanterne at nyde saavel Laxe- som andet Fiskeri udi Stauning Fiord, dog
saaledis, at de icke bespender Aaemunden til Schiern
Aae til Forfang for Lundenes og Lönborregaards Eiere
udi deres med Rette tilkommende Laxefiskerie. Saa bör
og Citanterne have magt at fiske udi Schiern Aae, saa
vit hvers Reebdragne Iord stöder til Aaen og indtil
Midtströms. Og bör de udi Sagen saavel af Parterne
som Commissarierne imod Justitsraad Christian Teilmann og Medinteressenter brugte fornærmelige Expressioner og Beskyldninger være som uskrefne, döde
og magteslöse, og ikke komme dennem til Hinder eller
Forkleinelse i nogen Maade. Udi Processens Omkostning betaler Contracitanterne een for begge og begge
for een til Citanterne Fem Hundrede Rixdaler, og
Commissarierne ligeledis een for begge og begge for
een udi Kost og Tæring Toe //28// Hundrede Rixdaler,
og bör Contracitanterne samt Commissarierne derforuden for deris Adfærd hver for sig at böde til Vor Frelsers Kirke Tredive Rixdaler. Saa bör og Procurator Andreas Lowson sit Forhold i denne sag böde til Vor Frelsers Kirke Tiuge Rixdaler. Datum ut supra nostro Sub
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Sigilis Teste Fideli et Dilecto Consiliaria Interimo
nostro.1
L:S: Rosenkrantz
Indbemelte Omkostning 500 Rd:r er mig i Dag fornöyelig afbetalt efter derfor à Parte Beviis. Schromsager d: 13
Aug: 1734, C. Teilmann / D. Beckman //29//
Allerunderdanigst læst og forkyndt paa Londenis d: 28
Julij Ao 1734. Paa Stamhuusets Vegne D. P. Rasch.
Efter Ordre og Fuldmagt fra Hr: Justiceraad og Amtmand Teilman af 22 hujus haver Hr: Landsdommer Envold Heug ved een af Hr: Capitaine Trolle af Dags Dato
paa 200 Rd:r udgifne Vexel tillæst Salig Sören Balling i
Kiöbenhafn, som paa velbem:te Hr: Justiceraaden nu
endocerit betalt indbem:te allernaadigst idömt Toehundrede Rixd:r Omkostninger, hvorfor à Parte meddeelt Qvit: d: 29 Jan: 1735. C. Rædder.
Allerunderdanigst fremlagt i Rætten paa Nörrejyllands
Landsting den 21 May 1749. //30//
Kongl: allernaadigst Höyesterættis Dom afsagd d: 10
Julij 1734 ang: Laxefiskeriet i Stauning Fiord og Schiern
Aae, hvormed og forefindes et Kort over Ringkiöbing
eller Stauning Fiord med tilgrændsende Fiorder.
Givet som ovenfor angivet og bevidnet med vort
segl og vores tro og elskede midlertidige rådgiveres.
1
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VL 141
82 142
Lit:r A
Steeno Rask Forvalter ved Stamhuuset Londenis samt
Forpagteren sammesteds, Præsten Hr: Vogelius og
Interessent Johan Friith contra Beboerne af Tarm Bye i
Nörre Jylland.
Höyesteretsadvocat Anchersen.3 //14r//

Bilag til Højesteretsdommen (i Ledreborg 237, 2°)
Dom ved Lundenæs Birketing 18. august 1699 læst i Højesteret
Copie No 20, No 4416, 24 β, 1739, No 2
Sententzen af dend Domb angaaende Londenis Bircketing d: 18
Aug 1699 hvilcken in originali blandt andre tilhörige Documenter
Er Overskicket til Kiöbenhaun til Commissionsdommens Forsvar
afsagt dend 27: Septembr: 1731 samme sag vedkommende, som
velbaarne Hr Justitzraad og amptmand Christian Teilmann til
Schrumsagger til dend allernaadigste Höyesterett forgangne Aar
1732 haver appeleret, er saaledis lydende, Ord efter andet som fölger:
Med blyant.
Med blyant tilføjet og atter overstreget 4, rettet til.
3 I nederste venstre hjørne. Må være påtegnet efter
1747, idet J.J. Anchersen først da blev prokurator i
Højesteret.
1
2
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[Dommen er gengivet som dokument nr. *60 på s. 251 ff]
Noch fandtes paateignet: Læst paa Øster, Nörherritz ting for Retten dend //15v// 26de April 1700 Test: Sören Pedersen, læst paa
Öster Nörheritzting for Retten d: 17 May 1700 Testerer Sören Pedersen, Læst paa Schiern Bircheting for Retten d: 29 April 1707,
endnu læst paa Schiern Bircheting for Retten d: 27 May 1707, Læst
i Retten paa Bölling Herritzting Onsdagen dend 3. February 1734
saa og Protocolleret testerer A: Rald
At dette er Rigtig Copie efter dend Domb, som paa Schiern Bircketing d: 18de Augustj 1699 er afsagt, Bekræfter vi underskrefne Rettens betienter ved Schiern Birche ting med Egne Hænders underskrivelse, Londenis d: 20 April 1736
som Bircke Foget
P: Röpstorf

som Birckeskriver
J: Wennedall

//16r//

Tingsvidne af Skjern Birketing 10. juni 1707 læst i Højesteret
[*94] Copie, No. 20, C6tus, 24 β, Zu No 21, 1707
Dynnes Christensen i Dall, Birchefoged til Schiern Bircheting giöre
Vitterligt, at Aar efter Christi Födsel 1707 fredagen dend 10de Juny
paa dend höyvelb: herre Hr: Joachim Werner von Bülow, detz
Fürstendomb Nedersachsen Hofreiter, Landrath og Arvelandmarskal, herre til Gudow, Londenis og Segeran etc., hans Excellences
Forvaldter paa Lundenis Velædle Sr: Christen Ulrich Schultz, deris
Vegne for retten fremkom Velagte Stephen Andersen Brandt, deris
Tiener, som af Tingbogen lod oplæβe een Tingsvidne og Opsættelse her af Tinget d: 29 April nestafvigte passered saaledes meldende:

• 500 •

Otte mænd vidner, at bemelte Forvaldter Sr: Schultz paa sin höyvelb: Principals Veigne da for Retten paa fornefnte Schiern Bircheting fremstillede 2de Kalds Persohner naunl: Palle Christensen og
Clemend Mathesen i Schiernbye, som afhiemlede ved Eed med opragte Fingre efter Loven, at de i Dag 14ten Dage var udj Tarm Bye,
og der lovlig Kald og Varsel gave Niels Mathiasen, Otte Andersen,
Endvold Hansen, Knud Pedersen og Povel Pedersens sön Jep Povelsen for Vidners Paahör her til Tinget i Dag anlangende, hvorledis de jmellum dend 14de og 15 April nestafvigte om Natten haver
understaaed dennem at fiske udj Schiernaae, Londenis Laxefiskende til Störste Skade og Hinder, og der ladet sig med 2de fiskegarn herudj Schiernaae antreffe, //16v// saa og stefnet dennem til
samme Tid og Ting for Domb at lide, med hvis videre paa dennem,
som kand vorde irettesat. Og talde de med Povel Pedersen self,
Niels Mathiasens Hustrue ved Knud Pedersen self med Endvold
Hansens Naboe Niels Dall og med Otte Andersens hustrue, og gaf
dem samme Kald og Stefnemaal mundtl: tilkiende.
Dernest fremstillede Vidnespersohner Jörgen Andersen boende i
Anum, Jesper Christensen og Christen Pallesen tienendes paa
Lundenis, som vandt efter giordte Eed, at de efter Forvaldterens
Befalling om Aftenen og Natten jmellem d: 14: og 15: April gick
ned til og vesten Schiern Broe, hvor de strax neden for Schiern Bye
paa Nörside i Schiern Birck, kaldes Ombeck, fandt Niels Mathiasens Huusmand i Tarm at fiske i Schiernaae med en Toggergarn,
og paa synder side af Aae var Knud Pedersen og Povel Pedersens
Sön Jes Povelsen, og som Niels Mathiasen fornambd dem at
komme til hannem, kaster han Togerreben i Aaen og vaade over
Aaen til sine Armhuller synder paa, og Knud Pedersen tog Garnet
op af Aaen til sig og tillige med Jes Povelsen löb over Engene ad
Tarm. Saa gick de noget lengere end ungefehr 3 Steenkast nedenfor, og paa for:nte Ombech i Schiern Birck, hvor de fandt Otte Andersen Boendes i Tarm, som og hafde een Togger og fisked i
Schiernaae, og paa synder Siide gick Endvold Smed og hafde ved
dend anden ende paa Toggerreben, og imidlertiid de taldte med
Otte Andersen, tog bemelte Endvold Smed Toggergarnet til sig af
Aaen, tog dend paa //17r// sin Ryg og gick synder ad Tarm, mens
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Otte Andersen som ey kunde undlöbe, fuldtes med dem til Lundenis, som siden hans bekiendelse for andre 2de Mænd om Morgenen udj Forvaldterens overværelse ved Eed haver forklaret.
Endnu fremstillede velbemelte Forvaldter Sr Schultz tvende Vidners Persohner, naunlig Peder Ollesen og Niels Pedersen begge af
Albeck, som efter Edens Forelæggelse vandt med opragte Fingre
efter Loven, at de den 15 april om Morgenen för Middag nest afvigt var her paa Lundenis, saae og hördte, at Otte Andersen af
Tarm, som om Natten tilforn med andre hans Staldbrödre hafde
fisked i Schiernaae i Schiern Birck strax neden for Schiernbroe, berettede og tilkiendegaf, at hand tillige med Knud Pedersen, Endvold Hansen, Niels Mathiasen og Jep Povelsen var ved Schiern Aae
med 2de Toggergarn at fiske i bemeldte Schiernaae, og som de var
fiskende kom Londenis udsendte folck og vilde see, hvad de bestilte, og som de fornam dem, da undlöb de andre, som för er vunden, men hand fölgede op med til Lundenis og hördte de at Forvaldteren tilspurdte hannem, hvem der hafde gived hannem og
medfölgende Forlov at fiske i Schiernaae, Londenis Laxfiskende til
störste Skade og Hinder tverdtjmod hans Kong: Majtts: Skiöde og
Adkomster, hvortil hand svarede, at ingen hafde gived dem Forlof,
mens nu saa ulyckelig 2de Natter var kommen dertil, og lovede
hand aldrig meere at komme der at fiske, og bad at Forvaldteren
ville tage alting i beste Meening, hvorpaa Forvaldteren bad at hand
maatte gaae Hiem, mens Forvaldteren imod hannem saavel som
de andre efter lovlig Medfardt //17v// sin Ret at have forbeholden.
Ydermere berettede Otte Andersen, at de hafde en Baad, som de
hafde brugt de 2de Natter at sætte sig over med til fiskende i
Schiern Aae, og dend nu var soldt og skulle til Ganer i Schiern
Sogn til Berendt Hansen.
Dernæst fremlagde forvaldteren en Dom udstæd af Schiern Bircheting Ao 1699 fredagen dend 18 Aug: af Jndhold, at jngen under
et fuld Vold maae understaae sig at fiske i Schiern Aae, Londenis
Fiskende til Prejudice, hvilken Domb blef læst og paaskreven og
siden naar behöves videre skal vorde jndfördt. Anlangende Irettesettelsen jmod de jndstefnede Persohner formeente Forvaldteren
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sig at have forbeholden til j dag 14ten dage, og var som paa aldt
dette Tingsvidne begierende. Sagen blef til j dag 14ten Dage opsat.
Noch lod læse en Opsettelse her af Tinget saaledes meldende:
Ao 1707 d: 13 May Paa höyvelb:rne Herskab Hr Landraad von
Bülow til Londenis etc og hans Excellences Forvaldter edle Sr
Schultz deris Veigne for Retten fremkom deris Tienner velagte
Stephen Andersen, som af Tingbogen lod oplæse dend Opsættelse
her af Tinged i dag 14ten Dage passered angaaende Niels Mathiasen, Knud Pedersen, Otte Andersen og Endvold Hansens ulovlig
fiskeri i Schiern Aae, og som jngen af de jndstefnte Persohner var
til Stæde i dag, lod Stephen Andersen med Saggivelse og Irettesættelse til i Dag 14ten Dage beroe, til hvilken Tiid Sagen og blef opsatt. Endnu lod oplæse een Opsættelse her af Tinged Fredagen
dend 27 May Ao 1707 saaledis meldende, paa höyvelb:rne Herskabs Hr Landraht von Bülow til Londenis //18r// etc. og hans Excellences Forvaldter edle Sr Christian Ulrich Schultz deris Veigne
for Retten fremkom deris Tienner velagte Stephen Andersen
Brandt, som af Tingbogen lod oplæse de for jndfördte Opsættelser
jmod Niels Mathiasen, Endvold Hansen, Otte Andersen og Knud
Petersen af Tarm anlangende deris ulovlige Fiskeri om Nattetiide i
Schiern Aae, hvorefter bemeldte Stephen Andersen fremlagde een
Domb af Schiern Birketing afsagt dend 18 Aug: 1699, som her i Dag
blef læst og paaskreven, dernæst fremlagde een skriftlig Endlæg
under Forvaldter Schultzes Haand, lyder som fölger:
Velviise Rettens Betiendte, efter lovlig gived Kald og Varsel ud af
Tingsvidne udstæd af Schiern Bircheting d: 29 April 1707 kand
klarligen sees, at Niels Mathiasen, Otte Andersen, Endvold Hansen
og Knud Pedersen alle af Tarm, haver understaaed sig om Natten
jmellum d: 14 og 15 april at fiske udj Schiernaae for Lundenis
Grund og Eiendomb i Schiern Birck med 2de Togger og Fiskegarn
Aaen bespendt, Londenis Herlighedsfiskeri til störste Præjudice og
Hinder, hvilket de og efter Otte Andersens egen Tilstaaelse nogle
Natter tilforn skal have foröved tverdtjmod Kongl: allernaadigste
Skiöde og Adkomster. Ligeledis jmod Domb udstæd Schiern
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Bircketing d: 18 aug: 1699, som aldelis staaer usvækket, og og paa
Öster-Nörherritzting er læst og paaskreven, hvilken Dom herhos
fölger, aldt saa formeenis, at foreskrefne Persohner bör efter samme Dombs Jndhold for et fuld Vold at ansees og derforuden betale
sagens andvendte Bekostning eller og de ey kand formaae at betale, da at lide efter Loven, hvorpaa Dommerens retsindige //18v//
Kiendelse begæres, Londenis d: 27 May 1707 stoed underskrefne
Christian Ulrich Schultz.
Paa velædle Hr Regimentskriver Sr Rasch hans Veigne mödte
Bonden Knud Pedersen af Tarm og formeendte, at Rytterbonden
Knud Pedersen af Tarm bör være frj for Forvaldterens Tiltale, saasom af Tingsvidne kand sees, at hand icke var i Londenis Birck at
fiske, mens muelig noch hand var jnden voris egen Markeskiæl
vester for Schiernbroe med een Skalletoger at fiske, som fuldkommelig beviislig kand giöres, at det var i Tarm mk: Öster Nörherridt, hvorefter hand var begierendes Gienpart, af hvis passerer. Sagen blef til i dag 14ten Dage opsat, som er til i dag.

Tingsvidne af Skjern Birketing 18. august 1699 læst i
samme 1707
Nock fremlagde een Domb her af Tinget, afsagt d: 18 aug: 1699,
anlangende ulovlige Fiskerier i Schiern Aae og Birck med videre,
som her i dag blef læst og paaskreven, detz Sententz var saaledis
meldende:
[Dokumentet gengives som nr. *60 på side 251 ff]
At dette er rigtig Copie tilstaar og attesterer vi underskrefne Rettens Betienter ved Schiern Bircketing her ved Londenis d: 20 April
1736
Som Birckefoget
Som Birckeskriver
P: Ropstorf
Wernerdahl

//22r//
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Kortbilag (Ledreborg 237, 2°)
[Tilhørende tekst:]
No 3 Abriβ
Von der groβen Schiern Aue in Ampt Lundenis und
unter Lundenis-Schiern Birck bis in Stauning Fior belegen dessen Lächβ-Fischerey dem Guthe Londenis in
solchen Ampter, von König Frideric III glorwürd: Andenkens im Jahr 1661 mit verkauft und allergnädigst
guarantiert worden, und in derselbe Besitz sich auch
solch Guth mit Ausschliessung aller andere Einwohner
des Lundenis Ampts und Nachbahren der gedachten
groβen Schiern Aue so durch Stavninger Fior gehet, seit
60 Jahr und mehr Jahren befindet und in privativen und
in Vorzuge habenden Lächsfischerey, auch durch zwey
rechtskraftig gewordene hirbey Sub: No 3 et 4 gefügten
Urtheile von 1699 und 1707, zum Überflus noch mehr
Bestetiget worden.
[På opslaget 24v-25r kort over området. I nederste højre
hjørne (p. 25r) påklæbet sammenfoldet ark med følgende tekst:]
//Forsiden//
Erklärung der Buchstaben dieser Carte:
Lit: A ist der Stauninger Fior oder Meerkrumme so von
Lundenis Ampt mehrentheils als von Wennergaard bis
Skrumsagger ostwertshinumbgeben ist, und wodurch
die grosse Schiernaue des Lundnis Ampts fliesset und
sich bey Niemingab in die West See ergieset und al da
• 505 •

• 506 •

• 507 •

der Lächse einnimbt so in des Hoffes Londenis seyne
Lachswehren eingehen sollen.
B. Ist der Mündung gedachter Grosser Schiernaue an
Stavninger Fior.
C. Ist der Schiern Aue des Ampts Lundenis welche die
Lächse in der Lachswehrn des Hoffes Lundenis bringen
soll.
D. Ist die Groβe Schiern Brücke bey Lundenis.
d. Ist das Dorff Oster-Schiern.
E. Ist der Ohrt, wo das Gamel Schloβ oder alte Schloβ
gestanden hat, und wo der groβe und der kleine
Schiern Aue zusammen lauffen.
F. Ist der Hofs Lundenis, welcher von Je her die Lächsfang in Lundenis Ampts privative und allein gehabt
hat.
G. ist die eine alte Lächswehre von Lundenis in der
groβen Aue.
H. ist der andre alte Lächswehr in der kleinen Aue in
welchen beyden die Lächse aus der durch Stavninger
Fior fliesenden Schiern Aue eingehen sollen.
h. sind die neu-erfundenen Lachsnetze mit grossen Maschen so Nacht und Tag langst und in der Fior Ampts
Lundenis im Wasser stehen worinnen die Lächse bey
vielen hunderten in einer Wehr des Frühjahrs im Vorzuge und also zum empfindlichen Abbruck des Lundenis Hoffes Lachswehr itzo vorher weggefangen worden
von Lundenis Ampts Proprietarien und Bauern der
Güter sub: lit: N, O, P, Q, R, S, T und U.
J. ist das Dorff Tarm deβen Einwohner und die in den
Fior unter sub: lit: K, R, M, N und d benanten Ohrtern
des Ampts Lundenis sich gleichfals des Vorzugs oder
• 508 •

des Vorfischens Landereien und der Lächse so denen
obgedachten grossen Netzen in Stavninger Fior sub lit:
h noch echapiren, mitt grossen Waden und Treibgarn
bis nahr von Lundenis Lachswehr wegfangen, ehe sie
in solche Lächswheren umgehen können.
K. ist das Dorf Kyhling den Advocaten Sterm mehrentheils zugehörig deβen Einwohner es eben so machen, wie zu Tarm
Verte
[bagsiden:]
Weiter Erklärung der Buchstaben dieser Carte.
L. ist das Dorff Böhl nach Lunborggaard gehörig.
M. ist Lönborg Kirchspiel.
N. ist Lönborggaard; Aller dieser 3 Öhrter inwohner
machen es eben so mit dem vorher wegfischen der
Lächse wie die einwohnende Bauern zu Tarm und Kühling.
O. ist das Dorff Vostrup.
P. ist das Dorf Stiig.
Q. ist das Dorfβ Schuhlboll.
R. ist das Kirchspiel Nörbork.
S. Synder Bork Kirchspiel.
T. Stavninger Kirchspiel.1
Ved siden af 6 ovenstående litra: Die Einwohner
dieser 6 Orhter haben Nacht und Tag ihre neuerfundene Lachs-Netze stehen längst und in
Stavninger-Fior, in Lundenis Ampt, und fangen im
Vorzug die Lächse Weg, so in Londenis Lachswehren
1
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U. ist der Hoff Schrumsagger dem Hr Amptman Teilemann zugehörig, wo das Ampt Londenis ein Ende hat,
und das Ampt Riperhuus angehet Süderseits.
W. ist das Hoff Vennergaard und die Wenner Aue wo
das Ampt Lundenis nach Norden hin sein Ende hat,
und das Ampt Böhling angehet.
Der Sub: Lit: h vorhin gedachte Netzes in Gemeniglich
75 à 80 Ellen lang und bald 2 Ellen dich oder breit; dergleichen Netze, einige 100 oder 1000 Stücken in Stavninger Fiord, Tag und Nacht stehen, und der Aue sperren und bespannen von der ersten Aue-Mündung bey
Niemingab an bis an der zweyten Mündung bey Lönborggaard, da wenige Lächse bis an der jenigen, so
noch durch die Mündung in der übrige Aue hinaufkomen werden von den Lönborggaardessen, Böhler,
Kühling hin und Tarmessen Bauern, mit grossen Waaden, so auch über 80 Ellen lang und 10 Ellen breit oder
tief sind, und mit Treibnetzen oder Garn, so nach Proportion aber allzusammen von neu erdachter Invention
sind weggefangen, so das in 3 Mohnate, Mertz, April
und May, dieses 1736ten Jahres zu Londenis in dem
Lachsgarden nicht über 20 Lächse gefangen sind anstatt
daβ allen in Dörfβ Böhlen in den beyden Monahten
Mertz und April über 120 Stk und in der Aue so durch
die Fior gehet über einige 100 gefangen sind.

eingehen sollten die Lauffe aus Hemmet Kirchspiel
damit auf an.
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Kommissærernes indlæg læst i Højesteret 5. marts 1733
(Ledreborg 237, 2°)
//24r// No 4. Commissarierne Loode Fremlegge deres Allerunderdanigste forfattede og saaleedes lydende Indlæg:

[Indlæggene er på grundlag af RSM 389A gengivet på s.
475 f, hvortil der henvises]
At dette er ligelydende efter dend jndleverede Supplique af dhr:
Commissarier i Höyeste Rett, som dend afsagde beskrefne tagne
Setentze fra Londenis nærmere udviiβer, testerer vi underskrefne
som Rettens betiendtere ved Schiern Birche Ting
Londenis d: 20. April 1736
Som Bircke-Foget
P: Röpstorf

Som Birckeskriver
S: Wernerdall
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Oversigter og registre
Kronologisk oversigt over i Kommissionsprotokollen
og Højesretessagen optagne dokumenter
18-02-1532

Skjerns birkefrihedsbrev [*26]

10-08-1537

Sandemandstog [*25]

24-07-1635

Tingsvidne af Skjern Birketing [*21]

18-07-1648

Tingsvidne af Lønborg Birketing [*42-*43]

26-09-1648

Dom af Lønborg Birketing [*44]

17-08-1649

Tingsvidne af Øster-Nørre Herredsting [*30]

30-04-1652

Tingsvidne af Skjern Birketing [*22]

17-04-1661

Uddrag af kronens skøde på Lundenæs [*5, *27 &
*39]

1663

Ribe Hospitals Jordebog [*89]

14-06-1664

Uddrag af skøde på Lønborggård [*34, *40 & *46]

20-02-1665

Lejebevis på fiskeriet i Skjern Å [*59]

11-07-1665

Tingsvidne af Lønborg Birketing [*47]

11-08-1665

Tingsvidne af Skjern Birketing [*45 & *49]

27-09-1665

Landtingsvidne [*4]

31-10-1665

Tingsvidne af Lønborg Birketing [*48]

25-04-1666

Landstingsvidne [*41 & *53]

26-08-1667

Højesteretsdom [*50]

30-10-1681

Konfirmation på Lundenæs Skøde 1661 [*28]

17-08-1691

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*85]

30-05-1694

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*86]
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22-06-1694

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*20,
*23, *33 & *35]

22-06-1694

Tingsvidne af Skjern Birketing [*55]

08-01-1697

Ryttergodstilladelse [*37]

07-07-1699

Tingsvidne af Skjern Birketing [*29]

18-07-1699

Tingsvidne af Bølling herredsting [*36]

18-08-1699

Dom af Skjern Birketing [*60]

28-04-1700

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*84]

17-05-1700

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*19]

29-07-1700

Rentekammerattest [*38]

10-06-1707

Tingsvidne af Skjern Birketing [*94]

20-01-1710

Fundats for stamhuset Lundenæs [*18]

02-04-1714

Lejekontrakt på fiskeriet [*82]

23-07-1717

Tingsvidne af Skjern Birketing [*56]

06-05-1720

Skøde på gods i Tarm [*88]

06-08-1723

Tingsvidne af Skjern Birketing [*57]

06-08-1723

Brev fra Kyvlings beboere til Lundenæs Birketing
[*58]

26-04-1725

Lejekontrakt på fiskeriet [*83]

11-05-1726

Joachim Werner von Bülows testamente [*62]

28-07-1727

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne Herredsting [*87]

11-05-1729

Brev fra C. Teilman til S. Müller [*51]

11-05-1729

Brev fra S. Müller til C. Teilman [*73]

31-05-1729

Tingsvidne af Lønborggårds Birketing [*52]

01-08-1729

Kommissorium [*1]

16-08-1729

Tingsvidne af Lønborggårds Birketing [*54]
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19-08-1729

Brev fra Selio Müller og Daniel Philip Rasch til
kommissionen [*16]

19-08-1729

Christian Teilmans og Jacob Tommerups svarbrev
[*17]

19-09-1729

Beskikkelse til major Treiber [*61]

27-09-1729

Stævning af parterne [*2]

22-10-1729

Steffen Ehrenfelds brev til Christian Teilmann [*6]

25-10-1729

Hospitalsforstanderens brev til Poul Pedersen [*7]

25-10-1729

Beregning af Lundenæs’ tab [*64]

28-10-1729

Brev fra bønder i Tarm til kommissionen [*3]

28-10-1729

Lars Rindums brev til kommissionen [*8]

28-10-1729

Udsættelse af kommissionsmødet [*9]

08-11-1729

Ny stævning af parterne [*10]

11-11-1729

Fuldmagt til Søren Sterm som repræsentant for
Teilmann m. fl. [*14]

22-11-1729

Tingsvidne af Lønborggård Birketing [*15]

13-12-1729

Brev fra hospitalsforstanderen i Ribe til
kommissionen [*12]

14-12-1729

Brev fra biskop Thura og magister Seerup til
kommissionen [*11]

15-12-1729

Beregning af Lønborggårds tab [*63]

1729

Brev fra Peder Madsen Lillelund til kommissionen,
udateret [*13]

20-01-1730

Stævninger til Ulfborg-Hind Herredsting [*77]

08-02-1730

Tingsvidne af Ulfborg-Hind Herred [*76]

01-09-1730

Tingsvidne af Ringkøbing Byting [*74]

08-09-1730

Stævninger til Ringkøbing Byting [*75]
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1730

Memorialer til Øster-Nørre herredsting [*79, *80 &
*81]

09-10-1730

Tingsvidne af Øster-Nørre Horne herredsting [*78]

12-10-1730

Uddrag af landmålingsforretninger [*90]

21-10-1730

Christian Teilmanns skriftlige forligsudkast [*71]

24-10-1730

Selio Müllers svar på Teilmanns forslag til forlig [91]

19-12-1730

Udsættelse af kommissionsmødet [*65]

13-03-1731

Stævning af parterne til kommissionsmødet [*66]

08-06-1731

Selio Müllers og Daniel Philip Raschs skriftlige
indlæg [*70]

09-06-1731

Søren Sterms skriftlige indlæg i kommissionen [*67]

12-06-1731

Selio Müllers og Daniel Philip Raschs skriftlige svar
til Sterm [*68]

12-06-1731

Søren Sterms skriftlige gensvar [*69]

25-07-1731

Søren Sterms skriftlige svar med bilag [*72]

05-03-1733

Kommissærernes skriftlige indlæg i Højesteret [*93]

05-07-1734

Kongebrev om sagens optagelse til doms i
Højesteret [*92]
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Ordforklaringer
Stavemåder er i den følgende ordforklaring normaliseret, og der kan i teksten forekomme en række varianter.
abalienere = afhænde
absentere = forlade, fjerne sig
abstrahere = afholde
Accord = aftale
acqvirere = erhverve
Actor = sagsøger
Adjunct = tillæg
Adkomst = skøde el. lign.
admitere = give adgang
Afgang = tab
afhjemle = dokumentere
afladt = afstået
Afritzning = tegning
afæske = udspørge
Agnat = mandlig arving
alienere = afhænde
Alimentpenge = underhold
allegere = fremføre, påberåbe
sig
allodial = privat ejendom ( i
mods. til len)
anfange = begynde
anforvandt = beslægtet
ankyndige = underrette
anlangende = angående
annamme = modtage
Ansigt = hensigt
Antesession = formøde
Approbation = godkendelse
Arrilds Tid = gamle dage
assisterlig = behjælpelig
associere = forbinde

attendere = følge
attrappere = pågribe
beflitte = bestræbe
begegne = komme i møde
Birk = (privat) retskreds
Blodsforvandt= beslægtet
Brotold = afgift for
bropassage
Brudeskat = medgift
Bymænd = en landsbys
beboere
Byskriver = skriver ved
byting
campieus = måske efter det
italenske ”compiere”, at
afslutte
Circumference = omkreds
Citant = sagsøger
Comissarie = kommissær
comparere = sammenligne
conferere = sammenholde
confirmere = bekræfte
Consentz = samtykke
consernere = angå
conservere = bevare
Consideration = overvejelse
Constitutum Possessorium =
ejendomsret
Continuation = fortsættelse
continuere = fortsætte
contra Legatum = imod
testamentet
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contradicere = modsige
contrahere = sammentrække,
aftale
Contrapart = modpart
contravenere = imødegå
Dannemand = pålidelig
mand
Deklaration = erklæring
Delefoged = underfoged på
et gods
dependere = afhænge
deponere = overgive
Deposition = indlæg
Descendent = efterkommer
det = (undertiden) at
devastant = ødelægger
dimittere = bortsende
Discours = drøftelse
Disput = debat
dotere = give
echappere = undslippe
endel = (jord i) særeje
endrægtig = enig
Enkesæde = bolig for en enke
entholde = afholde
eragte = mene
erigere = oprette
Eviction = unddragelse
evitere = undgå
Exception = undtagelse
excessiv = overdreven
Exclamation = udråb
Expense = udgift
Expression = udtryk
extendere = udvide
extrahere = uddrage

Fjerdingkar = rummål (1/4
skæppe)
Fjerdingvej = ¼ mil
foralienere = afstå
forderlig = hurtig
Forfang = skade
forgiette = glemme
forkrænke = krænke
Formand = forgænger
Fortog = forreste
grundstykke
fremæske = opfordre
Fællig = fælles ressource
Grandskningsmand =
synsmand
Gæsteri = (afgift i stedet for)
pligt til at huse
herremand
Hartkorn = egentl. hårdt
korn, dvs. rug og byg som
værdiækvivalent ved
vurdering af jordegods
Herlighed = del af godsejers
ejendomsret knyttet til
den personlige
husbondrelation til
fæsterne
hjemfalde = en ejendoms
tilbagegang til tidligere
ejer
Horngiver = hornfisk
hujus = dennes
hvis = hvad
hvo = hvem
Hævd = rettighed som følge
af sædvane
ibidem, ibdm = samme
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imponere = pålægge
imposant = imponerende
incamminere = indbringe for
retten
Indpas = indtrængen
Indsegl = segl
indsingle = indstrege
indulgere = tillade
Infraction = brud
inklinere = være tilbøjelig til
Inqvisition = undersøgelse
Instrument = virkemiddel
intendere = have til hensigt
Interlocutorium = foreløbig
kendelse som led i sagens
førelse
Interrogatoria = spørgsmål
ipso jure = ifølge
lovgivningen
Jshorch = formentlig
fiskearten hork
(Gymnocephalus cernuus
(L.))
itzig el. jetzig = nutidige
Jordebog = retsgyldig
fortegnelse over et gods’
underliggende fæstegods
Jura patronatus =
patronatsret, retten til at
indsætte sognepræst
justé = retfærdig
Kaldsmand = person udvalgt
af tinget til at stævne
vidner eller parter i en
retssag
Koldsindighed = besindighed
Kås = leje for småbåde

Lauværge = en enkes værge
og rådgiver
liberere = frigøre
likvidere = afvikle
Livgeding = enkesæde
maintenere = vedvare,
fortsætte
mandhaftig = tapper
Manquement = mangel
melere = blande (sig)
Melioration = forbedring
Mellemtale = afbrydelse
menagere = være
sparsommelige
mentionere = nævne
Minde = forlig
Mobilia = løsøre
molestere = ødelægge
moxen = næsten
mulctere = straffe, pålægge
bødestraf
Mølleskyld = fæstemøllers
afgiftsbetaling efter
formalingsevne
navnlig = nemlig
Negotiant = handelsmand
Neder el. Nedgarn = lodrette
garn, enten fastgjorte eller
flydende
Nepot = nevø
obeisant = lydig
obscurere = tilsløre
Onera = afgifter
opagte = være opmærksom
på
opmudse = overdrive
opvigle = ophidse
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participere = deltage
Particulair = særlig
Permission = tilladelse
persvadere = overtale
Pertinentier = tilbehør til
jordejendom
Plaiseer = glæde
Possession = besiddelse
Possessor = besidder, ejer
Posteritet = eftertid
Pretiosa = værdigenstande
prikke = stikke (fisk)
Principal = foresatte,
husbond
privere = privatisere
pro officio = i embeds medfør
procequere = forfølge
producere = fremlægge
Prohibition = forbud
Prokurator = sagfører
Prolongation = forlængelse
propagere = udbrede
proponere = foreslå
Proprietarie = selvejer
Proximitet = nærhed, nært
slægtskab
Præjudice = skade
Præses = formand
prætendere = foregive
Prætext = påskud
Quæstion = spørgsmål
Raison = begrundelse, fornuft
rebdragen = loddelt med
målereb
reflektere = overveje, afspejle
Regale = kongelig
forrettighed

relation = erklæring
remittere = tilbagegive
Renuncation = afkald
resarcere = antagelig
”reparere” efter det
latinske sartura, lapning
resolvere = bestemme,
beslutte
Ritzning = tegning
Rytterbonde = kongelig
fæster på ryttergods
Sandemand = synsmand i
forbindelse med
skelforretning
Sententz = dom
Sentiment = følelse
separeres = adskilles
Signet = segl
Sinde = tid (denne sinde = på
denne tid)
Skaft = længdemål, 2-3 alen
(ca. 120-190 cm)
skafte = måle
Skovvogn = kørsel med træ
(som hoveri)
Skålpund = vægtenhed,
knapt ½ kg
Spargement = sladder
Stadthauptmand =
borgervæbningens
øverstbefalende i en
købstad
Staldbroder = kammerat
Stamhus = privilegeret
landejendom med særlig
arvefølge
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stande pede = straks (stående
fod)
Stokkemand = person som
bevidner retsplejens
legalitet
Stændig = bestandig
sub onera fideicommissi =
som del af fideikommis’
afgifter
Successor = arving,
efterfølger
Supplik = bønskrift
Sættedommer = dommer som
i tilfælde af inhabilitet
erstatter den faste
dommer
tentere = forsøge
testere = bevidne
Testimonium = vidnesbyrd,
dokumentation
Tingsvidne = dokumetation i
form af tingbogsudskrift
Toggergarn = fiskeredskab,
drivnet
Turbere = forvirre
Tøkke = skøn
uformodentlig = uventet
ulovskikket = ugrundet
umutileret = uforandret

ungefær = omtrent
ut supra = (datering) som
ovenfor
utroubleret = ubesværet
Vederpart = modpart
Ventilere = overveje, lufte
vidimere = bekræfte et
dokuments ægthed
Vidisse = bekræftelse af et
dokuments ægthed
Vidtløftig = (overdrevent)
omfattende
villig = vildig, dvs. det
modsatte af uvildig
Vinde = vidne, dvs.
tingsvidne
vinde, vandt, vundet = vidne,
sværge
vod = fiskegarn der trækkes
gennem vandet
Voddræt = fiskeri med
Vragret = retten til
forstrandens vraggods
Zise = accise, afgift af varer
indført i en købstad
Østerskrab = østersfangst ved
skrabning af fjordbunden
Åsted = det sted, en retssag
handler om
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Personregister
Der skelnes ikke mellem vekslende staveformer af almindelige
navne såsom Ole og Oluf, Per og Peder osv., idet der i hvert tilfælde er valgt en normalform. Registret er for bøndernes vedkommende opbygget efter patronym uanset vekslende tilnavne. Sagens
hovedpersoner Peder Madsen Lillelund (Ryberg), Henrik og Selius
Müller (Lønborggård), Hans Lund (Lønborggård), Daniel Philip
Rasch (Lundenæs), Lars Nielsen Rindum (Ringkøbing), Søren
Sterm, Christian Teilmann (Skrumsager), Jacob Tommerup (Grubbesholm), samt kommissærerne Christian Carl von Gabel, Jens
Thaulow, Jens Jørgensen Serup og Enevold Høg er ikke medtaget i
registret.
Albæk, Anders, Mejlby 42f, 62
Aldal, J., overlærer, Holstebro 28
Allerslev, Jens, Sønder Vium sogn
401, 437ff
Alling, Jens, Sønder Vium sogn 401
Anchersen, Anker, stadslæge i Ribe
66f, 269, 276f
Anchersen, Johan Joachim, højesteretsprokurator, 500
Andersen Beck, Anders, rådmand,
Ringkøbing 325, 332ff, 335, 367
Andersen Fisker, Peder, Lundenæs
177
Andersen Kær, Jens, Sjælsbøl 194
Andersen Skytte, Niels 154
Andersen, Christen, Lønborg 42,
453
Andersen, Christen, Vostrup 42, 62,
64, 90
Andersen, Christen, Vrå 234
Andersen, Christen, Øster Skjern
240
Andersen, Enevold, Tarm 73, 400,
412, 432ff

Andersen, Fedder, Ringkøbing
325, 369f
Andersen, Frands, Skjern 202
Andersen, Hans, Mejlby 42f
Andersen, Hauli, Kærgård 234
Andersen, Jens, Høllet 221
Andersen, Jens, Marup 42f, 63
Andersen, Just, Klokmose 42f, 63
Andersen, Lars, Sønder Vium 42
Andersen, Mads, Vorgod 42
Andersen, Morten, Toftum 222
Andersen, Niels, Kyvling 148
Andersen, Niels, Langkær 221
Andersen, Otte, Tarm 126, 405,
425, 502ff
Andersen, Peder, Andrup 220
Andersen, Peder, Kyvling 192,
194, 200
Andersen, Peder, Lundenæs 145,
151
Andersen, Peder, Mosbøl 144,
451, 453
Andersen, Peder, Skjern 154
Andersen, Peder, Vostrup 42
Andersen, Poul, Tarm 72

Andersen, Steffen 504
Andersen, Søren, Dejbjerg
Kærgård 42f, 62
Andersen, Terman, Bandsbøl 325,
375, 399
Andersen, Torben, Bandsbøl 42, 44,
64, 105, 117f
Ballegaard, Enevold 41, 254, 258
Balling, Søren, prokurator i København 499
Bang, Poul, Skrumsager 230, 233f,
278
Bartholin, Caspar, præses i Rentekammeret 461
Beck, Jens, Lønborg 223
Beck, Jesper 227
Beckman, D. 499
Beesk, Anders 325, 332
Bentsen, Jacob, Skjern 235
Berendt, Johan 325
Berregaard, kommiteret i Rentekammeret 461
Bindesbøll, Laurids 429
Bjerg, Movst, Velling 42f, 62f
Bjerg, Niels, Ringkøbing 325, 332,
366
Blæsbjerg, Christen 222
Blæsbjerg, Jens, Nordenå 401, 439f
Blæsbjerg, Søren, Nørre Bork 222
Boll, Anders, Bølling 42f, 63
Bornemann, Philip Julius, kommitteret i Rentekammeret 461
Bramdrup, Bertel, se: Jensen Bramdrup, Bertel
Bramdrup, Gamle Jens, Kyvling
241, 246, 400f, 434ff, 445
Bramdrup, Jens, se: Nielsen Bramdrup, Jens eller Jensen
Bramdrup, Jens
Bramdrup, Mads, Kyvling 41, 255

Bramdrup, Niels, Kyvling 41,
254, 400, 402, 434ff
Bredmose, Knud, Nørre Bangsby
376, 391ff
Breitenau, Æ. G. V. 188
Brochdorf, Ditlev, Visselbjerg 105
Brog, Mads 42
Bruggertsen, Mathias 235
Buchholtz, Otto, Udstrup 48, 53
Busch 322
Bygum, Niels, Viumgård 66ff,
72f, 126, 242, 245, 247, 269ff,
273
Bülow, Jacob-Didrik von 137, 259
Bülow, Joachim-Werner von,
landråd 13, 134ff, 137, 142f,
146, 164, 207, 234, 258f
Bülow, Otto-Didrik von 137
Bølling 258
Bøylesen, Christen, Vostrup 223
Bøylesen, Hans, Vostrup 42f, 63f,
218
Bøylesen, Jacob, Fjerbæk 223
Bøylesen, Søren 42, 64, 90
Bådfører, Niels, Ringkøbing 325f,
363ff
Caperman, Jonas, Skjern Brohus
109, 251, 299, 308, 311, 471
Carstensen, Christopher, Arrild
Carstensen, Poul, Tarm 251
Christensdatter, Kirsten, Nørby
41, 254
Christensen Andrup, Peder 41,
76, 79
Christensen Blikkenslager, Niels,
Ringkøbing 325, 363ff
Christensen Fisker, Knud, Ånum
150f, 176f
Christensen Fisker, Niels 260
Christensen Heegård, Jørgen,
Forsum 422ff
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Christensen Ladefoged, Jens,
Lundenæs 243, 248f, 416
Christensen Smed, Hans, Tarm 151,
177
Christensen Smed, Lauge, Tarm
195ff
Christensen, Anders, Vium sogn
41, 43, 401, 437ff
Christensen, Christen, Albæk 240
Christensen, Christen, Lønborg
192, 194, 200f
Christensen, Christen, Vostrup 41,
76, 126
Christensen, Claus, Sønderdige
422, 439, 444
Christensen, Cornelius, Tarm 149
Christensen, Dines, birkeskriver,
Dal 165f, 245, 251, 258f, 451
Christensen, Enevold, Sønder
Bangsby 376, 392ff
Christensen, Frands, Tarm 149, 452
Christensen, Hans, Kyvling 48, 376
Christensen, Hans, Sønder Vium
sogn 401, 437ff
Christensen, Hauli, Bølling 145,
150, 176
Christensen, Henning, Sønder Bork
440ff
Christensen, Henrik, Sønder Bork
401
Christensen, Ib, Åskov 374
Christensen, Iver, Skjern 43, 62ff,
105, 205, 241, 456f
Christensen, Iver, Stovstrup 257f
Christensen, Jacob, Albæk 202f
Christensen, Jens, Kyvling 147f,
159, 237
Christensen, Jens, Skindbjerg 42f,
62
Christensen, Jens, Vesterby 154,
198, 202

Christensen, Jens, Vostrup 376
Christensen, Jens, Østergård 153
Christensen, Jep, Gadegård 456
Christensen, Jep, Nørhede 453
Christensen, Jep, Varrisbøl 42, 64,
90, 97, 102
Christensen, Jep/Jens, Tarm 165,
167, 169f, 173f, 186, 252ff, 314,
400, 414, 416, 423, 434
Christensen, Jesper, Ånum 502
Christensen, Jonas/Jens, Dalby
246, 250
Christensen, Jørgen 227
Christensen, Kalle, Skjern 43
Christensen, Kjeld 157
Christensen, Knud, Vesterby 198,
203
Christensen, Laurids, Tarm 156,
168
Christensen, Laurids, Vostrup
236, 454
Christensen, Mads, Hornelund
451
Christensen, Niels 227, 240
Christensen, Niels, Albæk (1700)
169ff, 234f
Christensen, Niels, Høllet 234
Christensen, Niels, Lading (1729)
42f, 63
Christensen, Niels, Lyne 144, 453
Christensen, Niels, Marup 42f,
63, 105, 325, 375, 399
Christensen, Ole, Gundesbøl
448ff
Christensen, Oluf, Nørby 345
Christensen, Ove, Lille Vinding
400, 429ff
Christensen, Palle, Skjern 42, 63,
166, 170, 241, 246, 502
Christensen, Peder 221
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Christensen, Peder, Andrup 205,
229f, 234
Christensen, Peder, Bølling 154
Christensen, Peder, Forsum 451
Christensen, Peder, Skuldbøl 76ff,
79
Christensen, Peder, Sønder Bandsby 376, 392ff
Christensen, Poul, Forsum 42
Christensen, Simon, Lønborg 79
Christensen, Simon, Skjern Brogård
401
Christensen, Simon, Sønder Vium
sogn 437ff
Christensen, Søren 227
Christensen, Søren, Kodal 374
Christensen, Thomas, Marup 42f,
63
Christensen, Thomas, Nørby 345
Christensen, Thomas, Ånum 240,
245
Christian III 157, 182
Christian IV 193, 286
Christian VI 474
Clausen, Frands, Ganer 42, 63, 105,
111, 325, 375, 399
Clausen, Rasmus 170
Clemmensen, Mads, Vesterby 154,
203
Clemmensen, Peder 158
Corneliussen, Christen, Tarm 41,
254, 258, 404, 412, 432ff
Curtz, Poul, Darum 67
Davidsen, Christen, Tarm 400
Davidsen, Jørgen, Nørby 41, 149,
254, 412ff
Davidsen, Søren, Bandsbøl 42, 44,
64, 105, 119ff, 375, 399
Debel, Ivar Jensen 41
Degn, Jørgen, Sønder Bork 401,
441f

Dinesen, Niels 154
Dorscheus, Peder 68, 268, 278
Ehrenfeldt, Steffen, Endrupholm
55f, 66, 268, 277, 314, 424f
Enevoldsen, Iver, Sønder Nørre
eller Sønder Bangsby 376, 392ff
Enevoldsen, Peder, Albæk 234f
Erbe, Rasmus, se: Ærebo, Rasmus
Eskesen, Anders 154
Eskesen, Bøyle, Lønborggård 210,
216
Eskesen, Hans, Hyllerslev 437
Eskesen, Hans, Tarm 157, 159,
236f, 454f
Eskesen, Mads, Ringkøbing 325,
361f
Eskesen, Morten, Lønborg 79, 234
Eskesen, Poul, Tarm 41, 126, 254,
258, 400, 432ff, 459
Eskesen, Thomas, Sønder Vium
437ff
Eskildsen, Poul, Kyvling 125
Espensen, Godske, Lønborggård
219, 261
Eylert, magister, Ringkøbing 105
Falck, Erik, Kyvling 41, 246, 254,
401, 416
Falck, Jens, Kyvling 460
Fischer, Christen, Blaksmark,
skriver 450, 459
Fischer, doktor 67
Fischer, Niels Jensen 42, 103
Fisker, Knud, se: Christensen
Fisker, Knud
Fisker, Peder, se: Andersen
Fisker, Peder
Fjord, Christen, Sønder Lyngvig
376, 378ff, 394
Fjordmose, Hans, Lønborg 223
Fløe, Palle, amtsvandinspektør
27n
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Fogh, Hans, Endrupholm 67, 268,
277
Forby el. Fosby, Knud 42f, 62
Forridder, Jens 102
Fousing, Niels, Ringkøbing 325,
360f
Frandsen, Christen, Tarm 157, 159,
236f, 454f
Frandsen, Hans, Tarm 456
Frandsen, Jens, Tarm 168, 400, 452
Frandsen, Morten, Lønborg 223,
278
Frederik I 12
Frederik II 22, 160f, 238
Frederik III 37, 50, 53, 86, 137, 161,
175, 188f, 205, 238, 286, 296, 508
Frederik IV 39, 134, 143, 207, 209,
258f
Frich, løjtnant 429
Friese, Nicolai, kammeradvokat
188f
Friis, Morten, provst 439
Friith, Johan 500
Frømose, Hans 224
Furgård, Jep, se: Jensen Furgård,
Jep
Gade, Christen, Høllet 221
Gade, Jep Christensen 41
Ganner, Frands se: Clausen, Frands
Gartner, Christen 41, 254
Gjødesdatter, Maren, Dal 246, 249f
Gjødesen, Jesper, Vesterby 202f
Gjødesen, Jørgen, Ringkøbing 363ff
Gjødesen, Landsoldat, Claus,
Obling 401, 441f
Glarmester, Jacob, Ringkøbing 351
Gras, Hans, Sjælsbøl 460
Gravengård, Iver, se: Iversen
Gravengård, Iver
Gravesen, Peder, Nørre Bangsby
376, 391ff

Gregersen, Jens, Vesterby 202
Gregersen, Niels 448ff
Græsbol, Niels, Rævsbøl 400
Gråhede, Jep, Gundesbøl 400,
429ff
Gråhede, Peder, Gundesbøl 400,
429ff
Gråhede, Søren, Gundesbøl 400
Gyldencrone, C. 461
Gyrres, Christen, Tarm 448f
Hamberg, Jørgen, Nørhede
Hansen, Berendt, Ganer 503
Hansen, Christen, Bandsbøl 401,
440
Hansen, Christen, Dalby 146ff,
149f, 164, 168f, 179ff, 185, 187,
189f, 234, 446f, 450ff
Hansen, Christen, Nordenå
Hansen, Christen, Skjern 43
Hansen, Christen, Sønder Vium
sogn 401, 437ff
Hansen, Christian 164, 240
Hansen, Christian Terkel, Ribe,
hospitalsforstander 55ff, 264,
269, 276f, 468
Hansen, Enevold, Tarm 451ff,
502ff
Hansen, Eske, Tarm 168, 452
Hansen, Frands, Gundesbøl 400
Hansen, Frands, Tarm 41, 125f,
254, 325, 375, 399f
Hansen, Hans, Kyvling 41, 76ff,
79, 255, 400f, 434ff
Hansen, Iver, Kyvling 251, 299
Hansen, Jens, Oddum 400
Hansen, Jesper 195
Hansen, Jesper, Bøl 195ff, 286
Hansen, Juul, Vostrup 44, 64, 230,
278
Hansen, Jørgen, Tarm 41, 168,
254, 449, 452, 456ff
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Hansen, Laurids, Sønder Vium
sogn 401
Hansen, Laust, Gadegård 41
Hansen, Ludvig, Lyne 410
Hansen, Movst 42, 44, 64
Hansen, Movst, Bandsbøl 401f
Hansen, Niels, Brosbøl 412, 416f
Hansen, Niels, Nordenå 42, 44, 64,
401, 439f
Hansen, Niels, Rævsbøl 400
Hansen, Niels, Sønder Bandsby
376, 392ff
Hansen, Peder, Andrup 227
Hansen, Peder, Kyvling 41, 246f,
400f, 434ff
Hansen, Peder, Møgelgård 223
Hansen, Peder, Skuldbøl 42f
Hansen, Peder, Tarm 149, 255, 449,
459
Hansen, Poul, Kyvling 246ff, 445
Hansen, Povl 41, 255
Hansen, Rasch, Anders,
regimentsskriver 168, 170
Harkenfeld, Christen 254
Haurvig, Christen 100, 102ff
Haurvig, Ole, Nørre Bork 401, 443
Havboe, Hans Christian 370, 453
Heegaard, Jørgen, Tarm 400, 448f
Heegaard, Peder 429
Hegelund, Niels, København 461f
Hellevad, amtsforvalter 345
Henne, Christen, Sønder Vium
sogn 401, 437ff
Henneberg, Jørgen, Nørhede 422,
444
Henriksen Ehrendorf/Eversdorf,
Morten 155f, 235
Henriksen Græsted, Søren,
herredsfoged, Timgård 398, 404,
410, 422, 439, 444
Henriksen, Christen Lange 197

Henriksen, Peder, Kyvling 41, 48,
241, 244, 246f, 255, 400, 402,
434ff
Heyle, Peder 41, 43, 62, 92, 94f,
98, 101, 104, 206f, 210ff, 216
Hoff, Peder 155f, 163, 235, 239f
Holm, Christen, Vium 437ff
Holst, Jesper, Bøl 194
Hougaard, Borgmester, Horsens
384
Houlisen, Christen, Bølling 42f,
63
Huitfeld, Christen 41
Høsted, Christen, Lyne 410
Ibsen, Christen Skjern 154
Ibsen, Gersti 157
Ibsen, Lars/Laust/Laurids,
Kyvling 41, 246f, 254f
Ibsen, Peder, tinghører 157
Ibsen, Poul, Tarm 299
Isaksen, Laurids, ridefoged,
Lundenæs 191, 194f, 198, 202
Iversen Gravengård, Iver, Nordenå 42, 44, 64, 121ff, 375, 399
Iversen Mejlby, Mads, Sønder
Bangsby 376
Iversen, Christen, Rabæk 429ff
Iversen, Jens, Lundsby 429ff
Iversen, Knud, Gundesbøl 400
Iversen, Mads, Nørre Bangsby
392ff
Iversen, Niels, Hvolby 375
Iversen, Niels, Nørre Nebel 436f
Iversen, Niels, Øster Skjern 246
Iversen, Peder, Sejrup 429
Iversen, Søren, Gundesbøl 400
Jacob Knudsens, Birgitte
Catharina, Østergård 66ff, 276
Jacobsen, Cordt 260
Jacobsen, Eskil, Skjern 165f
Jacobsen, Jens, Tarm 145
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Jacobsen, Knud, Torlund 399, 404,
450
Jellesen, Markvard 152
Jensen Bork, Niels 68
Jensen Bramdrup, Bertel, Kyvling
41, 255, 400f, 434ff
Jensen Bramdrup, Jens, Kyvling
241ff, 244, 246f, 254, 400f, 434ff
Jensen Bromand, Christen 154
Jensen Dal, Jens, Tarm 154
Jensen Fisker, Niels, Lønborggård
90ff, 94f
Jensen Furgård, Jep 41, 126, 254,
400
Jensen Holm, Peder 240
Jensen Slot, Niels, Lindbjerg 426ff
Jensen Tang, Claus 374, 398
Jensen Tømmermand, Folkver,
Obling 42, 44, 64, 401, 441f
Jensen, Anders, Bøl 64
Jensen, Bertel, Kyvling 149, 246ff
Jensen, Christen, Bandsbøl 401f
Jensen, Christen, Ganer 198, 202
Jensen, Christen, Kyvling 251, 299
Jensen, Christen, Nørhede 401
Jensen, Christen, Sønderdige 422,
439
Jensen, Christen, Venner 42f, 62
Jensen, Christen, Ånum 164
Jensen, Christian 158
Jensen, Debel, Ivar, Tarm
Jensen, Dines 79
Jensen, Gravers, Nørgård 259
Jensen, Hans, Lading 63
Jensen, Hans, Sjælsbøl 460
Jensen, Henrik, Albæk 245
Jensen, Henrik, Landstingshører
50, 53, 190f, 225f
Jensen, Iver, Gravensgård 105
Jensen, Jens 447f
Jensen, Jens, Kyvling 149

Jensen, Jens, Nørre Rødklit 376,
378, 386ff
Jensen, Jep 154
Jensen, Jep, Skuldbøl 42, 44
Jensen, Johannes, Ål 170
Jensen, Just, Tarm 41, 47, 66ff, 72,
126, 254, 258, 276, 278, 400, 403,
409f
Jensen, Jørgen, Hede 221
Jensen, Mads, Nørby 345, 400
Jensen, Morten, Rækkergård 105
Jensen, Niels 154, 190
Jensen, Niels, Albæk 154
Jensen, Niels, Lyne 144
Jensen, Niels, Madum Flod 374
Jensen, Niels, Old 259
Jensen, Niels, Skuldbøl 42, 44, 64
Jensen, Niels, Tarm 68, 144, 149,
168, 449, 452
Jensen, Niels, Vesterby 198, 202
Jensen, Niels, Øster Skjern 240f,
259
Jensen, Peder 157, 227
Jensen, Peder, Forsum 197, 202
Jensen, Peder, Gundesbøl 400,
429ff
Jensen, Peder, Langkær 221f
Jensen, Peder, Madum 375
Jensen, Peder, Pabgård 222
Jensen, Peder, Sønder Bandsby
376, 392ff
Jensen, Reinholt, Albæk 154
Jensen, Sievert, Sønder Bangsby
376, 392ff
Jensen, Svend 260
Jensen, Thomas 41, 370
Jensen, Thomas, Sønderby 221
Jensen, Tønnes 158, 255
Jepsen Skrædder, Christen, Ringkøbing 325, 349ff
Jepsen, Anders 233
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Jepsen, Christen, Lyne 443f
Jepsen, Christen, Nørhede 144
Jepsen, Hans, Sjælsbøl, 194
Jepsen, Jep, Lønborg 194
Jepsen, Knud, Vostrup 76
Jepsen, Niels, Lønborg 234
Jespersen, Iver, Ånum 145, 151, 177
Jespersen, Lars, Glibstrup 144
Jespersen, Peder, Kyvling 194, 200
Jessen, Anders 42
Jessen, Christen, Gundesbøl 222
Jessen, Christen, Vostrup 77, 218
Jessen, Søren, Tarm 149
Johansen Haberdorf, Hans, byskriver, Ringkøbing 323, 374
Juel, Ove Henrik, Rysensteen 48,
66, 268, 276
Jørgensen Bonde, Christen, Tarm
325, 376
Jørgensen, Christen, Foersum
Jørgensen, Christen, Sønderdige
444
Jørgensen, Christen, Vallund 400,
426ff
Jørgensen, Claus, renteskriver 190,
199, 225, 286
Jørgensen, Jens, Hulby 375
Jørgensen, Korporal, Niels, Tarm
Jørgensen, Niels, Nørre Nebel 436f
Jørgensen, Poul, Tarm 251, 299
Jørgensen, Terman, Kyvling 460
Kjeldsen, Thomas, Bovsø 221
Klaf, Peder, Lyne 410
Klam, Kirsten 254
Klar, Jens 41, 400, 432ff
Klat, Anders 325
Kliim, J. P. 260
Klit, Andreas, Ringkøbing 356f
Klit, Isak, Ringkøbing 352, 442f
Klit, Jeremias, Ringkøbing 352, 442f
Klit, Sidsel, Ringkøbing 352f

Kloster, Niels, Skjern 42f
Klothacken, H. 188
Kløv, Christen, Nørhede 401
Knudsen, Christen 41, 187, 254,
258
Knudsen, Jacob, herredsfoged,
Viumgård 144, 190, 260, 451ff,
455
Knudsen, Jens, Sønder Bangsby
376, 392ff
Knudsen, Laurids, Sønder
Rødklit 376, 389ff
Knudsen, Peder, Albæk 245
Kock, J. C. 262
Kock, Mathias 325, 336ff
Korporal, Niels, Tarm 400, 412,
423ff, 436, 456f
Krab, Hans 41, 255
Krage, Hans, Endrupholm, fuldmægtig 458
Kragh, Erik, amtmand 151, 177
Kragh, Kirsten 41, 126
Kragh, Lars, Tarm 126
Kreidel, Augustus, overnspektør
18, 50, 191, 202f
Krog, Søren, Obling 401
Kromand, Peder, Lønborg 79
Kaas, Jørgen Grubbe, amtmand,
Rydbjerg 287, 297, 359
Lakiær, Mads, Sønderby 42f, 62
Lakiær, Peder, Ringkøbing 40
Lange, Willum, landsdommer 50,
191
Larsen, Jens 255
Larsen, Mads 42
Larsen, Peder 248, 269
Lassen, Christen, Glibstrup 401
Lassen, Christen, Lyne 443f
Lassen, Christen, Sønder Bork
401, 440ff
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Lassen, Christen, Øster Skjern 42,
63, 246, 451
Lassen, Ebbe, Tarm 145
Lassen, Frederik, kaptajn 73ff
Lassen, Jens, Kyvling 246
Lassen, Jens, landsdommer 295
Lassen, Jep, Sjælsbøl 41, 126, 192,
194, 200
Lassens arvinger, kancelliråd 73ff
Laugesen, Jens, Lønborggård 203,
278
Laugesen, Niels 157
Lauridsen, Ib, Kyvling 41, 154, 255,
325, 400, 402, 434ff
Lauridsen, Jens 41
Lauridsen, Jens, Sønder Rødklit
376, 389ff
Lauridsen, Jep, Vesterby 202
Lauridsen, Peder 64, 154
Lauridsen, Peder, Lundenæs 249
Lauridsen, Peder, Sønder Vium
sogn 401, 437ff
Lauridsen, Søren, Nørgård 235
Lauridsen, Søren, Ånum 164, 235
Lauritsen, S. A., museumsbestyrelsesformand 28
Laursen, Jens, Tarm 400
Laursen, Peder, Halby 42, 44, 62
Laustsen, Laust, Gade 254, 258
Leth 188
Lowson, Andreas, højesteretsprokurator, København 477
Ludvigsen, Hans, Nørhede 399,
422, 439
Lund, København 461
Lund, Laurids, magister, Ribe 67,
444
Lund, Thomas, se: Thomasen
Lund, Thomas
Lundsby, Simon 429ff
Lundsmark, Jens, Vium 437ff

Lylow, Hans, Lønborggård 42,
90ff, 94, 102
Lyngvig, Jens 325
Lützow, Jørgen 158
Madsen Flinksgård, Iver, Sønder
Bangsby 376
Madsen, Anders 157
Madsen, Anders, Halby 234
Madsen, Christen, Skuldbøl 401
Madsen, Christian 67, 157
Madsen, Clemens, Skjern 246,
249, 502
Madsen, H., Østergård 260
Madsen, Jens, Vium 42
Madsen, Jep, Tarm Bisgård 42, 64
Madsen, Jon, Vostrup 64, 90
Madsen, Jørn 42
Madsen, Lars, Skuldbøl 401
Madsen, Laurids, Nørhede 144
Madsen, Laurids, Sønder Bangsby 376, 392ff
Madsen, Mads, Madum Kirkegård 375
Madsen, Mads, Tarm Bisgård
194, 199
Madsen, Morten 41, 254
Madsen, Niels, Bundsgård 448ff
Madsen, Niels, Gyris 457
Madsen, Niels, Langkær 42f, 62
Madsen, Peder 158
Madsen, Peder, Lundenæs 245
Madsen, Søren, Klokmose 42f, 63
Madsen, Søren, Skuldbøl 401
Mathiasen, Niels, Tarm 502f
Mejer, København 461
Meldgård, Ole, Klokmose 42, 63
Meldgård, Peder, Vium 42
Michaelsen, København 461
Mikkelsen, Alexander,
Ringkøbing 369f
Mikkelsen, Jens, Sønderdige
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Mikkelsen, Jørgen, Lyne 144, 453
Mikkelsen, Mikkel, Ånum 259
Mikkelsen, Sander 325
Mogensen, Laurids 62
Mogensen, Niels, Nørre Bork 222,
401
Mogensen, Niels, Vesterby 198, 202
Mortensen, Henrik, Vostrup 223
Mortensen, Jens 42, 44, 64
Mortensen, Jens, Kirkeby 376
Mortensen, Niels, Græsbøl 412,
418ff
Mortensen, Niels, Halby 221
Mortensen, Peder, Lønborg 195,
197
Mortensen, Peder, Odderup 400,
429ff
Mortensen, Søren 227
Munk, Iver, biskop, Ribe 197
Munthe, Bredo, prokurator 474
Møinichen, Christian 39
Møller, Hans, Glibstrup
Møller, Mads, Glibstrup 422, 439,
444
Møller, Peder, Kyvling 246, 249,
400, 402
Mösting, generalmajor 295
Mår, Niels, Kyvling 76
Nederby, Peder, Gundesbøl 400,
429ff
Nedsen, Christen, Tarm 68
Nielsen Bramdrup, Jens 41, 146ff
Nielsen Fisker, Christen 268, 410
Nielsen Flick, Iver, Holmsland
382ff
Nielsen Holm, Christen, Vium
sogn 401
Nielsen Koch, Henrik 100, 102ff,
105
Nielsen Moesgård, Niels, Skjern 63,
205, 259, 457

Nielsen Skriver, Peder,
Lundenæs 153
Nielsen Vrå, Henrik, Sønder Bork
401, 442f
Nielsen Væver, Peder 155
Nielsen, Anders 255
Nielsen, Anders, Bøl 196
Nielsen, Anders, Kyvling 41, 76ff,
79, 246, 250, 400f, 434ff
Nielsen, Bramdrup, Jens, Kyvling
Nielsen, Christen 278
Nielsen, Christen, birkeskriver,
Lundenæs 150f, 154, 177, 260
Nielsen, Christen, Nørre Rødklit
376, 389ff
Nielsen, Christen, Oddum 400,
420ff
Nielsen, Christian, Tarm 41
Nielsen, Claus, Vostrup 42, 64, 90
Nielsen, David, Ånum 145, 150,
176
Nielsen, Erik 64
Nielsen, Fisker, Christen 227
Nielsen, Hans, Halby 42f, 62
Nielsen, Hans, Lundenæs 220
Nielsen, Hans, Nørre Bork 401,
443
Nielsen, Hans, Ålling, stokkemand 451
Nielsen, Hans, Ånum 165f, 259
Nielsen, Jens, Andrup 221
Nielsen, Jens, Forsum 451
Nielsen, Jens, Kyvling 159, 237
Nielsen, Jens, Lyne 453
Nielsen, Jens, Lønborggård 42, 64
Nielsen, Jens, Stavning 90
Nielsen, Jens, Sønderby 42f, 62
Nielsen, Jens, Ånum 220, 245, 458
Nielsen, Jens/Jep, Dalby 50, 153,
155
Nielsen, Jep, Skjern 202
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Nielsen, Jep, Sønder Vium 158
Nielsen, Johan 188f
Nielsen, Jørgen 41, 325
Nielsen, Jørgen, Kyvling 152f, 246,
254, 400f, 434ff, 460
Nielsen, Jørgen, Nørre Bork 401
Nielsen, Jørgen, Ringkøbing 352
Nielsen, Knud 42, 44
Nielsen, Lars 158
Nielsen, Laurids, Sønder Bangsby
376, 392ff
Nielsen, Mads 155
Nielsen, Mads, Tarm 41, 126
Nielsen, Mathias 254
Nielsen, Mikkel, Knude 43
Nielsen, Morten, Bandsbøl 401, 440
Nielsen, Niels, Lyne 401, 410, 443f
Nielsen, Niels, Lønborggård 79,
446
Nielsen, Niels, Sønderdige 422
Nielsen, Niels, Tarm 149
Nielsen, Niels, Vostrup 223, 230
Nielsen, Niels, Øster Skjern 246
Nielsen, Niels, Ånum 259, 458
Nielsen, Peder 240
Nielsen, Peder, Hemmet Slot, 76ff,
79
Nielsen, Peder, Katrevl 154f, 401,
426ff
Nielsen, Peder, Nørhede 399, 422,
439
Nielsen, Peder, Skjern 154f, 175,
235
Nielsen, Peder, Vesterby 202
Nielsen, Peder, Øster Skjern 42f,
63,221, 241
Nielsen, Peder, Ånum 234f
Nielsen, Rasmus, Dal 202f
Nielsen, Rasmus, Skjern 150, 176
Nielsen, Steffen 152

Nielsen, Søren, Nørre Rødklit
376, 389ff
Nielsen, Thomas, Ånum 43
Nielsen, Villads, Hedeby 42f, 62
Nielsen, Villads, Stavning 90
Nielsen, Vrå, Henrik, Sønder
Bork
Nissen Fischer, Christen, Vostrup
66, 72, 144, 205, 229, 234, 399,
422, 439, 444
Nissen, Christen, Tarm 254, 276,
278, 400, 403, 409f
Nissen, Knud, Skodsvad 429ff
Olesen, Niels, Skjern 154
Olesen, Palle, Lønborg 79
Olesen, Thomas, Vesterby 203
Olsen, Jens 447ff
Olufsen, Christen, Gundesbøl
400, 429ff
Olufsen, Henrik, Sønder Bork 92,
94, 98, 401, 441f
Olufsen, Laurids, Vognbjerg 43
Olufsen, Mikkel, Nørhede 422,
439, 444
Olufsen, Niels, Sønder Bork 401
Olufsen, Niels, Vrå Vejle 63f
Olufsen, Peder, Albæk 234f, 240,
245, 503
Ottesen, Mikkel, Lønborg 223f
Outrup, J. 268
Overgab, se Årgab
Pallesen, Christen, Ånum 125,
245, 502
Pallesen, Jens, Skjern 246, 250
Pedersen Bork, Niels 68
Pedersen Holm, Christen,
Ringkøbing 325
Pedersen Haae, Christen,
Skrumsager 67, 268, 399, 402
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Pedersen Kragelund, Thomas, herredsfoged, Madum 278, 374f, 398
Pedersen Møller, Peder, Tarm 251,
299
Pedersen Sønderby, Peder, Sønder
Bangsby 376
Pedersen Tærsker, Christen, Tarm
400
Pedersen, Christen 240, 254
Pedersen, Christen, Bork 103
Pedersen, Christen, Dejbjerg Kærgård 234
Pedersen, Christen, Kongensgård
152ff
Pedersen, Christen, Langkær 62
Pedersen, Christen, Lyne 144
Pedersen, Christen, Sønder Vium
sogn 401, 437ff
Pedersen, Christen, Tarm 144, 149,
190
Pedersen, Christen, Vostrup 223
Pedersen, Christian 163, 239
Pedersen, Enevold 42, 44, 64
Pedersen, Eske 158
Pedersen, Hans, Kyvling 149
Pedersen, Hans, Styg 451
Pedersen, Henrik 201
Pedersen, Henrik, Kyvling 148
Pedersen, Ib/Jep, Kyvling 146, 192
Pedersen, Jacob, Kyvling 192, 194,
200f
Pedersen, Jacob, Sjælsbøl 194
Pedersen, Jens 278
Pedersen, Jens, Bøl 192, 194, 200
Pedersen, Jens, Hornlund 443
Pedersen, Jens, Lønborg 79
Pedersen, Jens, Skjern 245
Pedersen, Jens, Sønder Bangsby
376, 392ff
Pedersen, Jens, Vostrup 156, 236,
453f

Pedersen, Knud, Tarm 126, 165,
167, 169, 173f, 186, 252f, 314,
400, 404f, 411, 414, 416, 423,
428, 502ff, 505
Pedersen, Lauge 103
Pedersen, Laurids, Lyne 453
Pedersen, Laust 154
Pedersen, Mads, Vostrup 79
Pedersen, Morten, Tarp 400f
Pedersen, Niels 157
Pedersen, Niels, Albæk 503
Pedersen, Niels, Bækbo 268
Pedersen, Niels, Dejbjerg 43
Pedersen, Niels, Lønborg 223
Pedersen, Niels, Madum 375
Pedersen, Niels, Tarp 401
Pedersen, Niels, Øster Skjern 154,
202
Pedersen, Niels, Ånum 245
Pedersen, Peder, Brostrup 62
Pedersen, Peder, Stovstrup 257
Pedersen, Poul, Tarm 41, 47, 55ff,
66ff, 126, 149, 157, 159, 165ff,
168, 170ff, 174, 181, 185, 236f,
252, 254, 258, 276, 403, 409f,
448, 452, 454f, 502
Pedersen, Søren, herredsskriver,
Forsum 144, 190, 451ff, 455, 501
Pedersen, Søren, Obling 401, 441f
Pedersen, Søren, Tarm Bisgård 42
Pedersen, Thomas, Skuldbøl 401
Pogwisch, Henning 295
Pogwisch, Niels 295
Pogwisch, oberst 295
Polder, Peder, Mejlby 392ff
Poulsen, Christen, Sønder Bangsby 376
Poulsen, Eske, Tarm 47, 278, 459
Poulsen, Hans 64
Poulsen, Hans, Bandsbøl 222
Poulsen, Jep 41, 73, 254, 258, 502f
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Poulsen, Niels, Lyne 410
Poulsen, Peder, Gadegård 254
Poulsen, Peder, Tarm 41, 48, 126,
258, 400
Prang, Peder, Ringkøbing 209,
211ff, 216f, 224, 326, 367ff, 372
Præstbro, Christen, Gundesbøl 400,
429ff
Pugelund, Niels, Gundesbøl 400
Paagaard, Niels, Nordenå 401, 439f
Rabæk, Jens, Gundesbøl 400
Rabæk, Jep, Østergård 429
Rahuusen, Frands 68
Rald, A. 501
Rasch, Jens, regimentsskriver 227,
505
Rasmussen 277
Rasmussen Kjær, Rasmus 233
Rasmussen Skytte, Poul,
Ringkøbing 325, 357ff
Rasmussen Skytte, Rasmus, Lønborggård 76f, 79, 210
Rasmussen, Frands 77, 269
Rasmussen, Mads, Ånum 240
Raunkær, Iver, Lyne 401, 410, 443f
Reedtz, Peder, amtmand 152, 204
Reinholtsen, Jens, Åle 155, 175, 235
Riiber, Hans, Kyvling 400f, 434ff
Rodsteen, Jens, landsdommer 191
Roepstorff, Hans 240, 245, 251, 258f
Roepstorff, Peder, birkefoged,
Skjern 246, 501, 505, 512
Rohde, Laurids, Varde 68ff
Rosendal, Niels, Gundesbøl 400,
429ff
Rosenkrantz 499
Rosenkrantz, H. 188
Rosenkrantz, Palle 17, 154
Rædder, C., København 499
Sandberg, Ulrik, lensmand 16,
152ff, 298

Schandrup, Jacob Pedersen, byfoged, Ringkøbing 245, 323f, 369,
374
Schultz, Christian Ulrich, forvalter, Lundenæs 108f, 118,
120, 127, 145ff, 149, 155, 163f,
168, 170, 173, 175, 179, 183f,
188, 234f, 239, 253, 313, 415,
451f, 501f, 504f
Schönning, C. P.S., Ribe 460
Seerup, Søren, Ribe, stiftsprovst
66ff, 70, 75, 80ff, 264, 269, 276f,
440, 450, 468
Sehested, Birgitte Sophie,
Rydhave 66ff, 276
Sehested, Hannibal, rigsskatmester 162
Seyer, Walter, Varde 61, 99, 265,
267, 274
Simonsen, Anders, Bandsbøl 401,
440
Simonsen, Christen, Lønborg 223
Skarnborg (el. Skærenborg), Peder 42f, 63
Skodsbøl, Niels, Gundesbøl 400,
429ff
Skomager, Knud 41, 258
Skrædder, Christen 400
Skuldbøl, Niels 227
Skytte, Anders, Hee 376
Skytte, Christen, Bovsø 221f
Slot, Niels, Moesgård 400
Smed, Anders, Gundesbøl 400,
429ff
Smed, Christen, Gundesbøl 448ff
Smed, Christen, Ringkøbing 356
Smed, Christen, Toftum 222
Smed, Enevold, Tarm 502
Smed, Peder, Tarm 126
Smed, Peder, Øster Skjern 42f, 63
Smed, Rasmus 325f
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Smed, Simon, Ringkøbing 363
Smed, Søren, Nørre Bork 401, 443
Stadell, Anders, Ringkøbing 325,
369f
Staffensen, Esben 44
Stengård, Simon, Sønder Bangsby
376, 392ff
Strangesen, Christen, Vostrup 157,
237, 453ff
Svane, E., København 461
Søgård, Anders 220
Søndergård, Jens, Lem 62f
Sørensen Kurvemand, Niels 325,
360
Sørensen, Christen, Lyne 444
Sørensen, Christen, Tarm 68
Sørensen, Christen, Vium sogn 401,
437ff
Sørensen, Henrik, Nørtarp 451
Sørensen, Jens, Brogård 401
Sørensen, Jens, Lavstrup 453
Sørensen, Jens, Nørgård 245
Sørensen, Jens, Nørre Bork 401
Sørensen, Jens, renteskriver 190,
199, 225, 286
Sørensen, Knud 197
Sørensen, Laurids, Sønder Vium
437ff
Sørensen, Morten, Vostrup 76, 79
Sørensen, Niels, Gundesbøl 400
Sørensen, Niels, Obling 401
Sørensen, Niels, Sjælsbøl 460
Sørensen, Peder, Mosbøl 451
Sørensen, Peder, Obling 401, 441f
Sørensen, Peder, Ringkøbing 357ff,
380, 382, 390
Sørensen, Peder, Tarm 41, 48, 66,
72, 126, 254, 276, 278, 400, 403f,
410
Sørensen, Peder, Tøstrup 429ff

Tellesen, Christen, Nørre
Bangsby 376, 391ff
Terkelsen, Frands 42, 44, 64
Terpager, Peder, Ribe, lektor 73ff,
105, 440, 469
Thomasen Lund, Thomas,
Slumstrup 105, 241, 243, 416,
428
Thomsen, Jens, Skjern 202
Thomsen, Jens, Søndergård 42f
Thomsen, Peder, Albæk Mølle
154
Thott, K.188
Thura, Ribe, biskop 48, 66ff, 70,
75, 80f, 264, 269, 276, 468
Thybo, Christen, Bovsø 221
Thygesen, Peder 158
Toft, Christen 42f
Tommerup, J., København 461
Top (el. Toft), Christen, Tarm 41,
63, 254
Torbensen, Iver (el. Jens), Bøl 42,
64, 90, 102
Treiber, Michael, Tarm, major 41,
126, 254, 257
Trolle, kaptajn 499
Tuesen, Christen, Albæk 42f, 62
Tuesen, Lars 158
Tuesen, Niels 62f, 268
Tygesen, Lars, Tarm 149, 448f
Tømmermand se Jensen, Folkver
Tømmermand, Hans, Kærgård
401, 426ff
Uffeln, Dominicus von 13, 51f,
151, 161f, 188f, 191ff, 194f, 286
Uffeln, Johan von 13, 51f, 151,
161f, 188f, 191ff, 194f, 286
Uffeln, Peter von 13, 50ff, 151,
161f, 188f, 191ff, 194f, 286
Ursin, Hans, generalfiskal,
København 477
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Valckendorff, Henning, amtmand,
151f, 177
Varresbøl, Jep, se Jep Christensen,
Varresbøl
Vejerslev, Peder 68, 268
Vendelbo, Christen, Obling 401
Vendelbo, Claus, Obling 401
Vendelbo, Hans, Sønder Bork 441f
Vestergård, Christen, Vostrup 223
Vig, Christen, Sønder Lyngvig 376,
378, 381f
Villadsen, Jens, Vrå 194
Villadsen, Oluf, Klokmose 43, 105,
114, 325
Vinding, Hans, Gundesbøl 400,
429ff

Vingertsen, Mathias, Øster Skjern
240, 246, 249f, 259
Vogelius, sognepræst 500
Vognbjerg, Lars 42
Wennedal, S. Birkeskriver, Skjern
501, 505, 512
Wiibe, Ditlev 143
Worm, Mathias 185
Ærebo, Rasmus, Notarius publicus 134, 143, 207
Aalling, Jens, Sønder Vium 427ff
Aargab, Lars, Sønder Bork 41, 44,
64, 90, 92, 94f, 98, 100
Aarup, Hans 254
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Adskov, Nørre Omme sogn 374
Agersbæk, Hee sogn 376
Albæk Mølle, Skjern sogn 154
Albæk, Skjern sogn 154, 169, 202,
234f, 240, 245, 503
Alkærsig, Dejbjerg sogn 105
Andrup, Stavning sogn 76, 79,
205, 220f, 227, 229f, 234
Arnborg sogn 109, 112, 115, 118,
121, 130f, 414
Arrild, Arrild sogn 418
Askholm, Skjern Ås delta 449
Ballegård, Egvad sogn 41, 254,
258
Ballekær, se Bøl Kær
Bandsbøl, Hemmet sogn 42, 44,
64, 105, 117ff, 120f, 222, 325,
375f, 399, 401f, 440
Bavnsbæk 130, 416, 425, 427
Bindesbøl, Oddum sogn 420
Blaksmark, Torstrup sogn 399,
422
Bondsgård, Oddum sogn 448
Bork, Sønder eller Nørre Bork
sogn 42, 44, 64, 68, 90, 95, 98,
103, 250, 294, 336, 352, 354,

357, 362, 394, 397, 401, 438,
440ff, 443
Borris sogn 109, 112, 115, 118,
120, 130f, 285, 414f
Borris Å 181
Borris, Borris sogn 160
Bovsø, Stavning sogn 221f, 295
Bramminge, Bramminge sogn
474, 477
Brejning sogn 80
Brorstrup, Ølstrup sogn 42, 62
Brosbøl, Egvad sogn 412, 416f
Brostrup, se Brorstrup
Bundsbæk, Skjern sogn 160
Buse, se Bovsø
Bækbo, Dejbjerg sogn 43, 62, 268
Bøl Færsund 130, 148f, 152, 312,
415, 431, 445
Bøl Kær, Lønborg sogn 146, 149,
166, 180, 182, 184ff, 250, 252,
414, 419, 424, 449
Bøl, Lønborg sogn 64, 90, 94, 98,
147, 172, 192, 194ff, 200, 223,
286, 390, 421, 430, 510
Bølling herred 12, 163, 171, 178,
225f, 232, 239, 323, 328, 342,
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347, 350, 369, 414, 447, 492,
450, 501
Bølling sogn 43
Bølling, Bølling sogn 42f, 63,
144f, 150, 154, 160, 176, 258,
284
Bøvling amt 287, 293ff, 296, 328f,
353f, 379, 381ff, 390, 393ff, 397,
437, 439, 474, 477, 511
Dalagergård, Borris sogn 324
Dalby, Gimsing sogn 50, 146,
153, 155, 164, 168, 202, 234,
245, 249f, 451, 501
Darum, Darum sogn 67
Degnebolet, Madum sogn 375
Dejbjerg sogn 80, 105, 108, 268,
327f, 345, 353, 358, 414
Dejbjerg, Dejbjerg sogn 42f, 62,
234, 345
Dejbjerglund hovedgård,
Dejbjerg sogn 21, 45, 73, 374
Dronningborg amt 37, 40, 65
Dybæk, Skjern Ås delta 153
Dyrvig, Hoven sogn 431
Egvad sogn 41, 182, 215, 254,
285, 315, 400, 415, 417, 427,
460, 484
Endrupholm, Nykirke sogn 66f,
268, 276f, 458
Engholm, Kyvling, Lønborg
sogn 312, 415, 421, 445
Esbøl, Sønder Vium sogn 438
Faster sogn 105, 114, 160
Fjerbæk, Lønborg sogn 223
Forsum, Egvad sogn 42, 144,
158, 197, 202, 422, 451, 453
Fredensborg Slot 39, 256, 275
Fyn 73, 289
Gadegård, Egvad sogn 456
Gammel sogn 364, 391f

Ganer, Skjern sogn 42f, 105, 111,
198, 202, 325, 375, 399, 503
Glibstrup, Lyne sogn 144, 401,
422, 439, 444
Grindsted sogn 430
Græsbøl, Egvad sogn 400, 412,
418
Gråbro, over Skjern Å 242
Gråhede, Oddum sogn 400
Gundesbøl, Oddum sogn 222,
400, 428ff, 448
Gyris, Oddum sogn 457
Halby, Stavning sogn 42f, 62,
221f, 234, 328f, 341ff, 352, 358,
361, 372, 422, 434, 436, 439f
Hanning sogn 353, 358
Hanning, Hanning sogn 345
Harholm Bæk, Skjern Ås delta
419, 422, 424, 426, 428, 434,
436, 439f
Haurvig, Holmsland Klit 220,
353, 379, 381ff, 387, 389f, 393,
443
Hebøltoft, Velling sogn 342f, 352
Hedeby, Skjern sogn 62, 221
Hee sogn 353, 358, 376, 388, 392
Hee, Hee sogn 341
Hejlehuset, Velling sogn 43, 62
Heldgård, Borris sogn 431
Hemmet Dyb eller Strøm 116,
327, 353, 367
Hemmet Dyb, Ringkøbing Fjord
327
Hemmet Slot, Hemmet sogn
76ff, 79
Hemmet sogn 117, 121f, 215,
222, 290, 294, 329, 331, 343,
358, 362, 365, 396, 398, 401f,
426, 432, 438ff, 484, 511
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Hemmet, Hemmet sogn 334,
354, 360, 362, 367, 394, 397,
421, 437f, 440f
Henne hovedgård, Henne sogn
436
Henne sogn 438
Hind herred 232, 292, 328, 333,
342, 350, 374f, 398, 404
Hjortholm Bæk/Å, Skjern Ås
delta 147, 178, 180f, 185, 251,
299, 414f, 419, 423, 425, 427,
431, 449
Hjortholm Vad, Skjern Ås delta
158, 182
Holmbæk, Skjern Ås delta 353
Holmsland 110, 113, 333, 340,
353f, 356, 358, 361ff, 365, 379,
382, 387ff, 391, 394, 398, 484
Holmsland Klit 341, 349, 361ff,
380, 387, 390, 393f, 443
Holstebro købstad 28
Horne sogn 430
Hornelund, Horne sogn 443, 451
Hornå 354
Horsens købstad 384
Hulby, Ulfborg sogn 374
Hulfjorden, del af Ringkøbing
Fjord 373
Hulmose, Hoven sogn 431
Hyllerslev, Billum sogn 437
Høllet, Stavning sogn 221, 234
Jylland 134, 137, 191, 500
Katrevl, Strellev sogn 401, 426
Kirkeby, Velling sogn 376
Kirkegård, Madum sogn 375
Klap Mølle, Velling sogn 356
Klapmose, form. i Velling sogn
325
Klokmose, Faster sogn 42f, 63,
105, 114

Knudgård, Stavning eller Skjern
sogn 43, 111
Kodal, Nørre Omme sogn 374
Kongensgård, Lønborg sogn
152f
Korsbrødregård, Ribe 67, 275ff,
465f, 473
Krybro 436
Kvong sogn 444
Kyvling Enge 147, 149, 178, 312,
415, 421, 445, 449f
Kyvling Færge, Lønborg sogn
130, 148, 151f, 165, 177, 192f,
201, 241f, 244, 248ff, 416, 419,
423
Kyvling Holm 178
Kælderhalsen, Ringkøbing Fjord
351
Kærgård, Dejbjerg sogn 42f, 62,
234
Kærgård, Strellev sogn 401, 426
København 53, 143, 161f, 176,
189, 199, 207, 238, 320f, 461,
481f, 499f
Langkær, Stavning sogn 42f, 62,
221f
Lavstrup, Lønborg sogn 64, 90,
432, 453
Leding, Dejbjerg sogn 42f, 63
Lem, se Sønder Lem
Lengsholm, Lendum sogn 191
Lille Vinding, Oddum sogn 400,
429
Lindbjerg, Ølgod sogn 426f
Lundbæk hovedgård, Bislev
sogn 68, 268
Lundsby, Lomborg sogn 430
Lundsmark, Hvidding sogn 453
Lydum sogn 438
Lydumgård, Lydum sogn 437
Lyne sogn 215, 400, 443
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Lyne, Lyne sogn 144, 401, 410,
453
Lyngvig, se Sønder Lyngvig
Lønne sogn 215, 442
Lønne, Lønne sogn 379, 381ff,
390, 393, 441
Madum, Madum sogn 375
Madumflod, madum sogn 375
Marup, Skjern sogn 43, 63, 105,
202, 325, 375, 399
Mejlby, Stavning sogn 42f, 62,
376, 392
Moesgård, Strellev sogn 400
Mosbøl, Strellev sogn 451, 453
Mosegård, Skjern sogn 43, 63,
205, 259
Munkeengen, Skjern Ås delta
449
Møgelgård, Lønborg sogn 223
Nedersachsen, Tyskland 234,
501
Nordenå, Hemmet sogn 42, 44,
64, 121, 325, 375, 399, 401, 439f
Nordsøen 19
Ny sogn 376, 378, 380, 382, 392
Nyborg Slot 161, 254
Nygård, Borris sogn 431
Nymindegab, Lønne sogn 57,
106f, 110, 112f, 116f, 119, 122,
130f, 215, 233, 285, 295, 302,
324, 330f, 334, 351, 354, 357,
359, 372, 375f, 379ff, 382f, 387,
389ff, 393ff, 396, 398f, 471ff,
474, 478
Nørby, Tarm, Egvad sogn 41,
254
Nørby, Velling sogn 345
Nørgård, Skjern sogn 235, 245,
259
Nørhede, Lyne sogn 144, 399,
401, 422, 439, 444, 453

Nørre Bangsby, Ny sogn 376,
391
Nørre Bork sogn 215, 290, 294f,
331, 396, 398, 401, 443, 484, 510
Nørre Bork, se Bork
Nørre Nebel sogn 215, 436
Nørre Nebel, Nørre Nebel sogn
436
Nørre Rødklit, Ny sogn 376, 378,
386f, 389
Nørre Vognbjerg, Dejbjerg sogn
43, 62
Nørtarp, Strellev sogn 451
Obling, Sønder Bork sogn 64,
401, 437, 441
Odderup, Oddum sogn 429
Oddum sogn 109, 112, 115, 118,
120, 130f, 244, 257, 285, 400,
414f, 420, 429f, 457
Oddum, Oddum sogn 160, 420
Old Å 284f
Old, Skjern sogn 155, 170, 175,
259
Olling, Assing sogn 451
Ombæk, Skjern Ås delta 502
Omme Å 12
Pagård, Hemmet sogn 222, 440
Rabæk, Oddum sogn 244, 415,
430
Ratzeburg, Tyskland 208, 259
Ravnsbæk, Skjern Ås delta 415
Ribe Domkirke 73, 82, 105, 429,
432, 437
Ribe Hospital 46ff, 56f, 70, 155f,
235, 315, 422, 431f, 434, 436f,
439f, 449, 460
Ribe Kloster 67
Ribe købstad 13, 23, 55ff, 66ff,
70, 75, 105, 182, 185, 197, 269,
275f, 315, 318, 432, 434, 440,
444, 460, 465f, 469, 473, 480
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Ribe Stift 40, 51, 254, 275, 474,
477
Riberhus amt 40, 57, 65, 275,
293f, 353, 379, 437, 439, 442,
444, 474, 477, 511
Rindum sogn 290, 294
Rundbæk, Skjern Ås delta 160
Rydhave, Ryde sogn 66, 68, 126,
268, 276, 278, 328
Rysensteen hovedgård, Bøvling
sogn 48, 66, 126, 276, 296, 328,
497
Rækkergård, Egvad sogn 105
Rævsbøl, Egvad sogn 400
Råddensig Munde, Skjern ås
delta 158, 178, 448, 450
Segeran, Tyskland 501
Sejrup, Thyregod sogn 429
Sjælsbøl, Egvad sogn 57, 153,
192, 194, 200, 315, 460
Skarrild sogn 109, 112, 115, 118,
120, 130f, 414
Skindbjerg, Dejbjerg sogn 43
Skjern Bro, Skjern sogn 13, 109,
146ff, 149ff, 151, 155, 157, 159,
170, 174, 177f, 181, 186, 237,
240f, 245f, 252, 283, 299, 315,
414, 431, 449, 454f, 461f, 489,
502f, 505, 509
Skjern Dyb, Ringkøbing Fjord
57, 101, 106f, 111f, 114,
116,119f, 295, 298, 330f, 334f,
351, 353, 359, 362, 367, 372f,
379ff, 383f, 386, 388, 390f,
393ff, 396, 398, 471ff, 478
Skjern Kirke 142, 456f
Skjern sogn 105, 108, 111f, 125,
157, 346, 353, 358, 395, 414,
425, 427, 431, 461
Skjern Vadested, Skjern sogn 158
Skodsvad, Egvad sogn 429

Skuldbøl, Hemmet sogn 42, 64,
76ff, 79, 328, 334, 401, 510
Slesvig købstad 15
Slien 16
Slumstrup, Sædding sogn 105
Stadil sogn 388
Stavning Bæk 117, 328, 331, 335,
345f, 350, 352, 354, 372
Stavning Enge, Stavning sogn
211
Stavning Kirke, Stavning sogn
97, 103, 222, 326, 331, 349, 352,
358, 363, 366, 394, 397
Stavning sogn 80, 107, 111, 211,
220, 222, 224, 231, 285, 287,
289f, 294f, 329f, 328f, 330ff,
343, 354ff, 362, 365, 372, 398,
414, 416f, 439, 471, 484, 510
Stavning, Stavning sogn 90, 117,
218ff, 221, 224, 326, 329f, 332,
334, 340, 342, 345, 349f, 351ff,
356ff, 360ff, 363f, 371, 379, 383,
387ff, 392, 394, 396, 409, 419,
421, 434, 436, 438, 440, 443
Stensballegård, Vær sogn 176
Stovstrup, Oddum sogn 131,
160, 257, 430
Strandgård, Stavning sogn 387
Strellev sogn 400, 426f
Styg, Lønborg sogn 510
Søgård, ulok. 390
Sønder Bangsby, Ny sogn 376,
391f
Sønder Bork sogn 103, 215, 290,
294, 331, 396, 398, 401, 437,
440, 443, 484, 510
Sønder Bork, se Bork
Sønder Felding sogn 109, 112,
115, 118, 120, 130f, 414
Sønder Lem sogn 80, 353, 356,
358
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Sønder Lem, Sønder lem sogn
42f, 62, 327, 341, 345f, 356
Sønder Lyngvig, Ny Sogn 376,
378ff, 381, 383, 438
Sønder Nissum sogn 438
Sønder Rødklit, Ny sogn 376,
389
Sønder Vium sogn 401, 417, 437f
Sønder Vium, Sønder Vium
sogn 158, 438
Sønder Vosborg, Ulfborg sogn
187
Sønderby, Stavning sogn 42f, 62,
221
Sønderby, Tarm, Egvad sogn
160
Sønderdige, Lyne sogn, 422, 439,
444
Søndergård, Sønder Lem sogn
42f
Sønderskov, Borris sogn 415
Tarm Bisgård, Egvad sogn 42,
144, 194, 199, 417
Tarm Bæk 108
Tarm Holm 146, 149, 151, 166,
172, 177f, 180, 182, 184ff, 241ff,
252, 313, 414f, 419, 423ff, 427,
449
Tarm Kær, Egvad sogn 60ff, 436
Tarp (Øster og Vester), Strellev
sogn 401
Timgård, Tim sogn 404
Tipperne, Ringkøbing Fjord
381ff, 387, 390, 393
Toftum, Hemmet sogn 222
Torlund, Ølgod sogn
Torstrup sogn 438
Tyskland 135ff, 142
Tøstrup, Oddum sogn 429
Udstrup hovedgård, Sønder
Nissum sogn 48

Ulfborg herred 328, 333, 342
Vallund, Ølgod sogn 400, 426ff
Vallø Slot, Vallø sogn 143, 207,
284
Varde købstad 21, 23, 60f, 66,
68f, 99, 265ff, 268, 274, 276,
292, 378, 405f, 463
Varrisbøl, Lønborg sogn 90
Velling Kirke 328, 342, 352, 356,
360
Velling sogn 42f, 101, 218, 290,
294, 331, 348, 350, 354, 376,
379, 382, 384, 398, 440
Velling, Velling sogn 98, 101,
218, 290, 326, 330, 332, 334f,
342, 345, 349f, 353f, 357, 361,
363f, 371, 379, 387, 389, 392,
422, 434, 436, 439f
Venner Å 232, 328, 331, 379,
381ff, 384, 387f, 390, 393, 436
Venner, Velling sogn 42f, 62
Vennergård, Velling sogn 328,
342, 345, 347, 350, 352, 356,
388, 484, 511
Vester Marup, se Marup
Vesterby, Skjern sogn 154, 198,
202f
Viborg købstad 17f, 21, 50, 53,
135, 190f, 255, 270, 278, 293
435, 468
Visselberg, Alslev sogn 105,
144f, 168, 170, 183, 446
Vium, se Sønder Vium
Viumgård, Sønder Vium sogn
48, 66, 68, 242, 247, 269, 276,
278, 283, 302, 304, 324f, 369,
402f, 434, 438, 440, 444, 451
Vognbjerg, se Nørre Vognbjerg
Voldbjerg, Hee sogn 382, 388,
390
Vondå 390
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Vor Frelser Kirke,
Christianshavn 498
Vorgod, Vorgod sogn 42
Vostrup birk 13
Vostrup, Lønborg sogn 64, 76,
79, 90, 97, 156, 205, 218, 223,
230, 236, 376, 420, 453f, 510
Vrå Vejle, ulok 63
Vrå, ulok. 194, 234
Ølgod sogn 400, 426f
Ølstrup, Ølstrup sogn 62
Ørbæk, Hoven sogn 431
Øster Marup, se Marup

Øster Skjern, Skjern sogn 42f, 63,
154, 235, 240, 246, 249f, 259,
509
Østerby, Stavning sogn 221f,
358, 372
Østerfærsund 445
Østergård, Lyne sogn 66, 153,
260, 269, 276, 278, 426, 429, 443
Ålling, se Olling
Ånum, Skjern sogn 43, 125, 145,
150f, 164, 166, 176f, 220, 234f,
240, 458
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