EN GAMMEL BYVEDTÆGT
PAA NY VEDTAGET DEN 1. DECEMBER 1813
Meddelt af Pastor Henr. Laursen, Vestervig.

Sogne-Vedtægt.
Imellem begge Westervig Gaarde, Lindahlsminde,
Præstegaarden, Degneboligen, Nørboe og Tygstrup
Byes samtlige Beboere, samt dem, som boe paa den
Præstegaarden forhen tilhørende Udmark, er fra
forrige Tider indgaaet følgende, i Henseende til
løsgaaende Sviin, hvilket herved paanye vedtages:
1. Hele Vinteren og ellers altid, naar det er Tøveir
og Svinene kunne omrode Jorden, er Enhver
forbunden til at holde sine Sviin ringede med 2 a
3 Staaltraads Ringe, saaledes anbragt, at Svinene
ingenlunde kan rode.
2. Forsømmes Dette, skal Eieren bøde 2 Rbsk. for
hvert Sviin, hver Gang de ved Eftersyn befindes
uringede eller kun med én Ring.
3. Ligeledes skal Enhver have sine Sviin tydelig
mærkede med Eierens eget Navn paa den venstre
Side. Befindes Dette efterladt, bødes 2 Rbsk. for
hvert Sviin, hver Gang de blive efterseete.
4. For at dette her Paalagte kan opnaaes, skal 2
Mænd eller deres Hustruer eller Karle |: Piger
eller Drenge maa ikke gaae :| ordentlig efter
Omgang tage Syn over Svinene hver Søndag
Morgen.
5. Til den Ende skal Eieren holde sine Sviin inde 2
Timer efter Solens Opgang; forsees herimod,
skal Svinene ansees som uringede og umærkede,
og bødes derfor som meldt.
6. Naar Svinene paa ethvert Sted ere efterseete,
møde de 2de, som gik omkring, i Nørboe, og lade
optegne, hvilke Mangler de maatte have
forefundne paa deres Tour, hvorefter de levere
Omgangsbrevet til de 2de, som skal gaae næst
efter dem, og disse igjen til 2 Andre o. s. fr.
7. Hvo som efterlader at gaae, naar dens Tour er,
skal bøde 4 Rbsk. for hver Gang, og desuden
gaae ligefuldt Selv næste Søndag Morgen.

8. Dersom de ikke have seet rigtig efter, eller de
ikke have anmeldt de uringede og umærkede
Sviin, da skal ikke aleene Eieren, men endog de,
der skulle eftersee Saadant, hver for sig bøde den
fastsatte Straf.
9. Enhver Vedkommende, Beboeren selv eller
Hustruen eller Karl, forbindes til at møde i
Nørboe Valdborgsdag ad Aften og Mortensdag
ad Aften – inden Kl. 7 hver Aften, og da erlægge
den Mulct, til hvilken de i bemeldte Anledning
ere faldne for det sidstforløbne halve Aar.
10. Udebliver nogen med Mulcternes Betaling til
rette Tid eller vægrer sig ved at betale dem, skal
Rstancen anmeldes for Amtet, for at erholde
Sammes Approbation til Inddrivelse ved
Sognefogden, ligesom for andre offentlige
Afgivter.
Som en varig og gjeldende Regel for nuværende
og efterkommende Beboere underskrives Dette af de
Paagjeldende, og for Øvrigt indstilles denne
Sognevedtægt til Amtets gunstige Conformation i alle
dens Puncter og Klausuler.
*

*

*

Denne Sogne-Vedtægt bliver herved af Amtet
sanctioneret.
Faye.
--Det er uden Tvivl Sognepræsten, Amtsprovst Bendix, der har
givet Stødet til Fornyelsen af den gamle Byvedtægt, hvis
oprindelige Alder ikke kendes. Vedtægten melder intet om, hvad de
idømte Bøder skulde anvendes til, men andensteds faar vi for nogle
Aars Vedkommende Oplysning derom. I Fattigvæsensregnskabet
for 1826 er paa Indtægtssiden opført: ”Ved Niels Madsen, Tygstrup,
for uringede Svin 4 M. 10 Sk.”, og paa samme Maade for 1827 og
1828 henholdsvis 5 M. og 12 Sk. Sidste Gang, denne Post
forekommer i Regnskabet, er for 1834 med 5 M. 10 Sk. Vedtægten
har altsaa været i Kraft i alt Fald indtil 1835.
(Historisk Årbog for Thsited amt 1936, side 260-262)

