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Videbrev for Sejerslev. 
Udskrift af Morsø Herreders justitsprot. 1688-91. 

Ved 0. Hofman-Bang. 

 
 

Mandagen dend 23. julij 1688. . . . . . . . . . 
Jens Rasmusen i Seyerslef på egen og meenige 

Seyerslef Byemends Vegne fremlagde en Videbref 
såliudendis: 

Kiendis vi os underskrefne og forseiglede Mend 
og Grander i Seyerslef Bye ock Skranderup, at vi i 
Jesu Nafn denne Daug er offuereenskommen om en 
fuldkommen Vide og Vedtægt, som vorris 
allernådigste Herris og Konges dansche Lou byder 
og befaller at skal holdis alt huis Byen vedkommer. 

 
1. 

Skal vi lade ringe vorris Svin til dend 25. Martij 
hver År. Hvo sig herimod forseer schal pandtis for 
hver Svin 1 Schilling. 

 
2. 

Hvem som ager uderst på Marchen endten Vange 
eller Indmarch, hand schal og såe det, og schal hver 
Mand gifue hannem 1 Schippe Hafre til Seden. Hvo 
herimod giør pandtis for så meget som kand såis i 
Agren. 

 
3. 

Schal enhver holde sine Leede ferdige. Dend 
første Leed ved Kirchen holdis af den hederlig Mand 
Hr. Jens Ibsen og af Ifuer Jensens Gård. Dend anden 
Leed for Holm forschafis af Niels Pedersen, Anders 
Michelsen og af Jens Rasmusens Gård. Den tredie 
Leed af Povel Jensen, gammel Jens Jensen og Jens 
Ofuergård. Dend fierde Leed ved Balle holdis af Jens 
Andersen i Schranderup, Hans Jensen, Sørren 
Jensen, Niels Ollesen og Jens Roersen. Og hvem som 
iche strax betaller deris Anpart, og samme Leeder at 
forferdige forsvarlig, da der for enhver deris Brøst at 
pandtis for 1 Mk. 

 
4. 

Schal enhver holde sine Digger forsvarlig ferdige 
Sancte Voldborig Daug såvidt enhver vedkommer 
eller strax at pandtis for 1 Mk. og sine Diger at giøre 
ferdige. 

 
5. 

Voldborig Daug schal huer Mand holde Heigen 
på Korn og Gres og huer at holde på sit eget. Hvo sig 
herimod forseer, pandtis for hver Høfued 2 Schilling, 
og derforuden Schaden at betalte. 

 
 
 

6. 
Schal voris fårhøvd optages 14Dage for Voldborig 

Daug og Fehiord til Voldborig Daug og dennem ey siden 
at tage fra Hiorden, førend ald Kornet er hjemkommen. 
Hvo sig herimod forseer, pandtis for huer Høfued 4 
Schilling. Og schal en gå med Hiorden at vogte, når 
nogens Fee går med. 

 
7. 

Kalve og Svin måe ey nogen lade gå løs i Kornet, 
mens schal det ey heller løsgifue, førend ald Kornet er 
hiemkommen eller pandtis for hver af demmen 2 
Schilling. 

 
8. 

Løse Får Creter ofuer Kornet må iche gå mens 
pandtis derfor for hver Gang 2 Schilling. 

 
9. 

Dersom nogen befindes at vogte med Særhiord på 
Fælleden, pandtis derfor hver Gang de findis 8 Schilling. 

 
10. 

Dersom nogen befindis Nat eller Dag at lade deris 
Creatur, Heste eller Hopper Queg eller andet Småhøfder 
gå løse i Korn eller Gres pandtis derfor for hver Høvet 2 
Schilling, og dersom der giøris stor Schade, betallis 
effter uvillige Mends Afsigt på Steden. 

 
11. 

Ingen må tyrre på anden Mands Gres. Hvo det giør 
pandtis for 1 Mk., og desforuden at bøde effter Loven 
Pag. 954. 950. 

 
12. 

Dersom nogen beklager sig at vehre forureted med 
Schel på Agger eller Eng, schal strax hielpis til Rette og 
få ret Schel, og hvo som iche møder på Grand Stefne, 
pandtis for 4 Schilling. 

 
13. 

Hvo som iche vil sette ret Schel med sin Naboe og 
Grander pandtis for 1 Mk. 

 
14. 

Hvo som slar Korn eller Gres fra sin Grander pandtis 
for 8 Schilling, og desforuden betalte ligesom Schaden 
er til effter uvillige Mends Afsigt. 

 
15. 
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Ingen må komme imellem Korn at biede eller i 
Agersenderne, pandtis for 4 Schilling. 

 
16. 

Hvo som pløjer Schelsteenen løs og iche strax 
setter dend fast igien pandtis for 4 Schilling. 

 
17. 

Ingen såer eller høster eller affører Hafre af 
Vangen, førend det blifuer Granderne tilkiendegifuet. 
Hvo herimod giør, pandtis for 1 Mk. 

 
18. 

Ingen må sette Høfder imellem Kerfuene på 
Aggerne, når de går hiem. Og dersom Høfderne 
imillertid giør nogen Schade, da at gifue Kierfue for 
Kierfue og Neeg for Neeg. Ey heller slå deres Creatur 
løs, førend alt Kornet er hiemført eller pandtis for 1 
Tønde Øll til Granderne og 1 Tønde Hafre til deris 
velborne Herschab. 

 
19. 

Ingen må løse Axs af Aggerne imellem Kierfuene, 
førend Kornet blifuer afført. Hvo det giør, miste Axs 
og pandtis derforuden for 8 Schilling. 

 
20. 

Dersom it Høfvit støder løs af Tyret, og det 
blifuer ligendis eller kand redis fra Høfderne, og dend 
blifuer funden og dend iche opluchis og siden findis 
hos nogen anden, pandtis for 3 Mk. 

 
21. 

Ingen må berettige sig noget af Agger og Eng, 
Fischevand og Fegang udi voris March, uden dend 
som schatter og schylder og deri er berettiget. Hvo 
det giør, tagis fra dennem, som de hafuer med at fahre 
og pandtis for 1 Rd. til Byens Nytte. 

 
22. 

Ingen må kiørre endelangs på anden Mands 
Agger eller Eng. Bødis for hver Gang 4 Schilling. 
Mens tuert ofuer Agerne med sin Giøde uformeent. 

 
23. 

Dersom nogen i nogen Måder bandis eller 
schielder hinanden med U-Bequems -Ord på 
Grandstefne eller i Marchen for samme Vide og 
Vedtecht Schyld, pandtis for 8 Schilling til Granderne 
og 8 Schilling til de Arme. 

 
24. 

Ingen må tage Gås at holde på Fælleden af nogen 
udenbyes. Vil nogen [haf]ue dem til Eie, står det 
dennem frit for. Hvo sig hermed forseer, pandtis for 
hver Gås 4 Schilling. 

 
25. 

Udi voris Klitte må ingen slå eller lade slå Liung eller 
grafue Fladtorfue, som derudi iche er berettiget. Schal 
gifue for huer Førring Liung 3 Mk. til Granderne og 1 
Tønde Hafre til det velbohrne Herschab, som derudi 
kand hafue største Felled. For 1 Les meere eller mindre 
Fladtorfue 8 Schilling derfor at pandtis. 

 
26. 

Schal enhver hielpe til at opschierre vorris Kier, når 
det best kand schee, hver Mand til Gafn og Nytte. Og 
hvem som iche møder, når de blifuer advahrit, med 
fuldkommen Hielp fra hver Mand, da der for at gifue 
Granderne en god Ruus Øll eller 2 Mk. i Steden derfor, 
når dend schal schierris. 

 
27. 

Med Følhopperne schal såledis forholdis, at de iche 
giør nogen Mand Schade i sit Korn eller derfor at 
pandtis, effter som Schaden kan vehre, hvilchet schal 
taxeris af uvillige Mend på Steden. 

 
28. 

Huis Pandt som blifuer taget, schal løsis effter Loven 
Pag. 478, eller det at vehre forbrudt. 

 
29. 

Ingen må hafue meere Queg eller Beester på 
Overdrefft, Auret eller Fellet, end hand hafuer jords 
Vordering till. Pag. 475 og 28. Cap. 

 
30. 

Schal samme Grandebref og Vedtecht gå omkring til 
hver Mand År effter anden, og hvem iche vil tage imod 
det, når hand er tilfalden, da ligge fra sig 1 Rexdaller eller 
pandtis derfor. 

Forschrefne Poster er mestendeelen uddragen af 
Hands Kongelig Mayestets allernådigste udgifne Lof 
hver Mand til Nøtte og Ga fn og Beste. 

Ellers Bøder og Straf, som Almuen ligger på i nogen 
Bye eller Torp - om Heignet, Serhiord og andet Byens 
Nytte og Tarv - det må ey een Naboe eller toe kuldkaste, 
men schulle alle holde Vedtecht. Hvo derimod giør og 
dend ey vil holde, da må hannem pandtis for hans 
Ulydighed og ey bryde dermed endten Vold, Herverch 
eller andet. 

Forschrefne er af alle Vedkommende samtycht. 
Dette bekreffter vi underschrefne. 

Jens Rasmusen Borumb  
Egen Hand. 

På hederlig,og vellerde Mand Hr. Jens Ibsens Vegne 
som 

en Fuldmechtig 
Christen Sørrensen. 

L.I. S. 
Christen Mortensen. 

P. P. S. 
Jens Jensen. Jens Andersen. Sørren Jensen. 

H. I. S. 
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Anders Michelsen, Niels Pedersen. 
Hvoreffter forschrefne Jens Rasmusen var 

Tingsvinde begierendis. Og var nogle af forschrefne  

Seyerslef Mend till Vidermålsting, der denne Vide og 
Vedtegt gich beschrefvet. 
 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1914, side 50-54) 


