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Indledning 
En detailleret gennemgang af Ribe Bys skattelister viser, at der er to Vind-familier i Ribe i første halvdel af 
1600-tallet. De nyeste oplysninger tyder stærkt på, at de er nært beslægtede. 
Familiefaderen i de to tilfælde er henholdsvis Snedkeren Lave Jensen Vind og købmanden Lauritz Andersen 
Vind. 
Yderligere konstateres, at der kan skelnes helt klart mellem dem, idet der er tale om to forkellige fornavne. 
Lave med varianterne Laue, Laffue og Lauge, og endnu ældre: Lage, er et gammelt dansk navn, der har 
betydningen ”fælle”, medens Lauritz, Laurids etc. kommer fra helgennavnet Laurentius.  
1600-tals kilderne blander dem meget sjældent sammen. 
Det er desværre tilfældet i nyere tid af hhv. Bue Kaae, der i noterne til hans udgivelse af Peder Jensen 
Hegelunds almanakker knytter Hegelunds notater om Lauritz Vind til en tingbogsindførsel i 1605.  
Indførslen, der er fra 4. maj 1605, ses her: 

Det er helt klart, at denne vedrører Laue Jensen Vind (snedkeren) og ikke Lauritz. 
Tilsvarende har Ole Degn i hans: Rig og fattig i Ribe, bd. 2 i Tabelbilag 95. Liste over skatteborgerne i Ribe 
1640, gengivet skattelisten fra december 1640.  
Her findes i 1. fjerding, nr. 125 nævnt Lau(g)e (?Andersen) Vind, snedker, f. ?Hjortlund, Borger ?1601.  
Ole Degn har dog omhyggeligt sat spørgsmålstegn ved de tvivlsomme (nu bevisligt forkerte) oplysninger. 
Indførslen ses her: 

Her er der også er tale om snedkeren Laue (Lauge) Jensen Vind og ikke Lauritz Andersen Vind, der døde 
allerede i 1617. 
 
Det viser sig, at Laue Jensen Vinds fader hed Jens Andersen Vind, og det er nu helt klart, at Jens Andersen 
Vind er en ældre bror til Lauritz Andersen Vind og begge er sønner af Anders Vind, der levede i Hjortlund i 
anden halvdel af 1500-tallet. 
 
Anders Vind og en yderligere søn Jes Andersen Vind nævnes på Ribe byting den 31. oktober 1579. 
På de følgende sider angiver jeg først en oversigt over slægten, og derefter hvad jeg hidtil har indsamlet af 
oplysninger om de to familier. Først snedkerfamilien og sidst den for mig mere spændende og relevante 
købmandsfamilie. 



1. del - Vind-slægten i Hjortlund og Ribe 
 
Ved at samle de mange nyfundne tingbogsindførsler, ser jeg i dag nedenstående slægtssammenhæng. 
 
1. Generation 

 
 Anders Vind i Hjortlund 
 
Han lever endnu i oktober 1579, da han står til vedermålsting i Ribe efter sønnens Jes' udskejelser. 
. 
2. Generation  børn af Anders Vind 
 
a. Jes Andersen 
 
Han nævnes i Ribe byfogeds tingbog den 27. oktober 1579, da han efter et besøg på markedet i Ribe er med 
til at beskadige lænken på broen ved byporten. 
 
b. Jens Andersen Vind gift med Karine 
 
Han bliver borger i Ribe, idet han nedsætter sig som snedker. Han nævnes i Ribe fra 1580. Familien bor i 
Klostergade. 
 
Han dør i 1600, men navnet på hans kone, der overlevede ham, nævnes først i skødet fra 1609. Hun optræder 
sidste gang som (anonymt) husoverhoved i skattelisten for 1604, men lever sandsynligvis endnu i 1609. 
 
To børn kendes: Datteren Inge, der dør ca. 1605-10 af en smitsom sygdom og Lave, der fortsætter faderens 
virksomhed som snedker i Ribe. 
 
c. Lauritz Andersen Vind gift med Kirsten 
 
Han nævnes på Ribe byting allerede i 1595. Han dømmes fredløs i 1600, men må være fredkøbt inden der er 
gået et år, for han får borgerskab i Ribe i oktober 1601. 
Lauritz Vind er købmand i Ribe med bopæl fem forskellige steder i byen inden han dør i 1617. 
 
Fire børn kendes: Claus, Anders, Marine og Margrethe. 
 
d. Søren Andersen Vind 
 
Han bor i Hjortlund i 1622, da han er formynder for Lauritz' fire børn. 
 
3. Generation 
 I. børn af  Jens Andersen Vindog Karine 
 
 Laue (Lauge) Jensen Wind gift med Inger 
 
Allerede i 1602 arbejder han som selvstændig snedker, bl. a. på Riberhus. 
I 1605 har Laue Jensen Vind overtaget rollen som familieoverhoved - han er sikkert blevet gift nu og har 
stiftet sin egen familie. De bor i familiens hus i Klostergade på nær en kort tid i 1609-10, da han har solgt 
huset til farbroder Lauritz, der udlejede det til Frands Skomager, medens Laue og familie boede som 
indsiddere hos Las Schreder sidst i første fjerding. 
Inden udgangen af 1610 har Laue dog fået huset i Klostergade tilbage og familien bor her resten af hans 
dage. 
 
Han døde i 1649, for i december 1649 er enken Inger, Lauge Vinds Kone nævnt i skattelisten i stedet for 
ham. 
 
Af deres børn kendes: Jens Laugesen Vind, Anders Laugesen Vind og måske også Christen Vind. 
 



 Inge Jensdatter 
 
Hun dør af en smitsom sygdom som tjenestepige i Ribe hos Anne Hansdatter ca. 1605-10. 
 
 II. børn af Lauritz Andersen Vind og Kirsten 
 
 Claus Lauritzen Vind 
 
Der er højst sandsynligt ham, der i 1630-erne slår sig ned i Nordby på  Fanø, hvor han bliver gift med 
præstens datter efter at have gjort hende gravid.  
Derefter bliver han degn, selv om han ikke er særlig omhyggelig i et embede. I 1647 klager sognefolkene til 
bispen i Ribe over hans drikfældighed mm. Han gik på kro og spillede kort i stedet for at passe sit job i 
kirken.  
Han efterlader sig en meget stor efterslægt, bl.a. JVO. 
 
 De øvrige tre børn Anders Lauritsen Vind, 

 Marine Lauritsdatter og Margrethe Lauritsdatter. 
 
nævnes sammen med Claus i 1622, da moderen solgte huset i Hundegade - deres senere skæbne er ukendt. 
Det ville dog være oplagt, at Kirsten og børnene flyttede til onkel Søren i Hjortlund i 1619. I december 1619 
bor Kirsten ikke mere i Ribe. 
 
4. Generation 
 I. børn af  Laue Jensen Vind og Inger 
 
 Jens Laugesen Vind 
 
Fra 1650 nævnes Jens Vind i skattelisterne under sidste fjerding. Han skatter 4 sk. 
Den 15. maj 1655 fremstår han på Ribe byting på sine egne og broderen Anders' vegne for at sælge 
forældrenes hus i Klostergade til Hans Jørgensen Ladefoged. 
 
 Anders Laugesen Vind 
 
Han nævnes i 1655 sammen med broderen, da de sælger fødehjemmet. 
Anders giver skriftlig fuldmagt til Jens til at lovbyde og sælge huset og udnævner Thomas Vind i Hjortlund 
til som hans fuldmægtig at give Hans Jørgensen skøde på huset. Fuldmagten er udstedt i Hjortlund den 2. 
maj 1655. 
Det er højst sandsynligt ham, der i 1640 optræder som varselsmand ved Skast Herredsting. Han tjener i 
1638-43 på "Kroxgaard" (Krogsgaard i Tjæreborg), hvor han bl.a. inddriver landgilde fra gårdens 
fæstebønder. Den samme Anders Vind bliver få år senere gift og gårdmand i Skads. Hans kone dør i 
krigstiden ca. 1659, hvorefter han gifter sig med en enke Ingeborg Sørensdatter i Lille Darum, og han og 
hans børn flytter der til og overtager hendes gård. 
To sønner kendes: Mads Andersen Vind, der overtager gården i Lille Darum og Jens Andersen Vind, der 
bliver gårdmand i Terpager. Der kendes en stor efterslægt efter Jens. 
 
Øvrige slægtninge: 
 
 Thomas Vind i Hjortlund 
 
der i 1655 får fuldmagt til at sælge huset i Klostergade er sandsynligvis en slægtning. Sammenhængen 
kendes dog ikke. Han kan meget vel være søn eller sønnesøn  af Søren Andersen Vind i Hjortlund. Hans 
videre skæbne kendes ikke. 
 
 Christen Vind 
der optræder som indsidder hos Lauge Vind i Klostergade i marts 1648 kan meget vel være en søn af Lauge 
Jensen Vind og Inger. Hans videre skæbe kendes ikke.. 
 
 
 



 
 

2. del – Snedkeren Lave (Lauge) Jensen Vind 
 

1581-1599 Ribe Skattebøger: Jens Vind Snediker bor i (højst sandsynligt det samme) hus i 
Klostergade. Han skatter kun 2 sk hver gang. Det må være Lave Jensen Vinds fader. 

 
1600-1604: Ribe Skattebøger: Jens Vind Snedkers Hustru nævnes samme sted – hun skatter også 2 sk. 

hver gang. Jens Vind er død og enken (Lave Vinds moder) bor i huset som 
familieoverhoved. 

 
1602 Riberhus Lensregnskaber: Snedikerløn: Peder Snediker i Ribe, Søfren Snedicker og Laue 

Jensen Snediker ther sammested har udført mange arbejder på Riberhus.  
 Lønnen var bl.a. 4 mk for 4 dages arbejde. 
 
4/5 1605: Peder Clausen fordielte Laue Jensen Vind.  
   (Ribe Byfogeds tingbog 1605, fol 65. Lørdag post Phillippi Jacobi dag. JVO, XIX 30) 

 ... 

 
 
1605-1648 Ribe Skattebøger: Laue / Lauge / Laffue / Lawe Vind bor i huset i Klostergade.  

Han beskattes med flg. beløb (undtaget de ekstraordinære skatter i 1621 og 1625):  
1605-06: 2 sk.; 1607-12 og 1633-41: 4 sk.; 1616-1626: 6 sk.  
Beløbene afspejler sikkert hans indtjeningsevne, der topper i perioden 1616-1626. 

 
17. juli 1609 Ribe byfogeds tingbog: Laue Vind sælger sin arvepart i huset i Klostergade, som han har 

arvet efter sin salige fader Jens Andersen Vind og moder Karine Jenskone, til Lauritz 
Vind. 

 
dec 1609 Ribe Skattebog: Denne ene gang beboes huset i Klostergade af Frands Skomager; 

medens Laue Vind Snideker i stedet bor som indsidder hos Las Skreder sidst i første 
fjerding.  

 
dec 1610 Ribe Skattebog: Laue er flyttet tilbage til huset i Klostergade - måske har han købt huset 

tilbage fra farbroderen?. 
 
23. nov 1612 Ribe byfogeds tingbog: Lauritz Vind og Laffue Vind bevidner, at Lauritz' broderdatter (og 

dermed Laffves søster) Inge Jensdatter nogle år forinden var død af en smitsom sygdom, 
medens hun var i tjeneste hos Anne Hansdatter i Ribe. 

 
11/6-1630 Riberhus Lensregnskaber 1629-30, bilag nr. 53:  

Kendes vi Lawe Vind og Frantz  Snediker,   Borger i Ribe, att wi haver annammet och 
oppebaaret nøyagtig betalning aff Peder Søffrensen Skriffuer paa Riiberhus for 
efterskrevne Arbejde paa Slottet: 

  Lensmandens og Fruens Seng 3 ort 8 sk. 
  Div. Senge og sengekammer i Stalden 3½ Rdl 1 ort 

 + mange flere poster 
Actum Ribe 11 juni 1630. Forseglet med to papirssegl (se nedenfor). 
Att vi forskrne Arbejde til Slottens fornødenhed paa adschillige tider haffde forferdiget som forskrne 

staar Och er oss der for udr. en Summa betalde Penge: xxxviij Rdl  j ort 4 sk. 
   (JVO, XIX 20) 



13/3-1633 Riberhus Lensregnskaber 1632-33. Snediker Løn:  
Gifuet Lave og Frands Snedicher i Ribe for et loft af nye at lægge over Bryggerset og 
Bryggerstuen paa det store Kornhus Vesten i Borgegaarden. Saa och for 18 store slave 
Vinduer at giøre till Vinduer paa Kornloffterne og efter nojeste Aftingning giffuet 
dennem eftter Beuis liudelse: 15 Rdl.  

 Deres kvittering: Kendes vi effterskrevne Lave Jensen og Frands Hansen snedikere 
Borgere udi Ribe ... 
 

 Actum Ribe 13 martij 1633 - beseglet med deres to segl: 
 
  
 
 
 
 
 
 Lave Iensen (Vind)  (LV sammenslynget)   Frands Hansen  (skjold med bomærke) 
   (JVO, XIX 22) 
 
 

2. marts 1648 Ribe Skattebog: Lauge Vind i huset i Klostergade skatter: 0. (stregen hører til linien ovenfor). 
I årets første skatteliste har han en inderste: Christen Vind, der skatter 2 sk. (måske en ellers 
ukendt søn). 

 

 I huset mellem naboen Kirsten Kockes og Peder Lustrup, bor Ung Jens Snediker, som ikke må 
forveksles med sønnen Jens Laugesen Vind.  
Han er flyttet ind i det hus, der tidligere var beboet af Peder Christensen Skomager, der ikke 
nævnes i denne liste.  
Denne ung Jens Snediker har næppe nogen relation til Vindfamilien. 

 
 

19-20. dec. 1648 I årets anden skatteliste har Lauge Vind en ny inderste: Boeld Jepsdatter. 



1649 Ribe Skattebog: Inger Lauge Vinds Kone i huset. Skatter: 4 sk. - Lauge Vind er nu død og enken 
bor her som familieoverhoved. 

 
22. aug. 1650 Ribe Skattebog: Peder Christensen Skomager er flyttet ind i Vind’ernes hus. 

 
(Julen) 1650 Ribe Skattebog: 4. fjerding: Jens Vind, skatter 4 sk.. Sønnen er flyttet til et andet hus. 

(manko foto) 
 
1652 Ribe Skattebog: Lauge Winds hus øde. Huset er forladt. Måske er enken død eller flyttet 

over til sønnen Jens – se nedenfor. 

 
1652 Ribe Skattebog: 4. fjerding: Jens Vind skatter: 4 sk.  

 
1654-55 Ligesom 1652. 
 
15/5 1655 Jens Lauridsen Vind og bror Anders giver Thomas Vind i Hjortlund fuldmagt, at give 

Hans Jørgensen, borger i Ribe, skøde på deres afdøde fars hus i Klostergade.  
(Det må være Lave Jensen Vinds børn) (ECL, Ribe byfogeds tingbog 1655, B 85A-74) 

 



3. del – købmanden Lauritz Andersen Vind 
 
Interessen for Lauritz Vind skyldes, at en sådan person antages at være far til Claus Lauridsen Vind, der 
fra midten af 1630'erne og til hans død i 1671 var sognedegn i Nordby på Fanø, efterladende sig en meget 
stor efterslægt. 
 
Lauritz Vinds erhverv som købmand er ikke direkte registreret i kilderne, men iflg. Ole Degn, er borgere 
uden angivet erhverv meget ofte købmænd. Hans kontakt til Fanø, hvorfra han får fisk, tyder på det samme, 
ligeledes hans mange fordelinger på manglende betaling af forskellige varer i tingbogen. Et sted omtales 
hans regnskabsbog. 
 

I. Lauritz Vind - uden patronym, er den mest almindelige form. 

 
1595 Laurids Vindt lavbød Bertel Nielsen skrædders hus. Stenbogade. 
   (ECL1, Ribe byfogeds tingbog 1595, B 85.A-26. fol. 73b) 
 
21/2-1600 Lauritz Vind stævner Knud Christensen for bytinget, hvor han udspørger ham “om han 

enten ved, eller med rette kunne” beskylde Lauritz Vind noget til lempe for hans ære og 
gode rygte på nogen måde. Hvortil Knud Christensen svarede nej, han ved ikke og kan 
ikke med rette beskylde Lauritz Vind andet end ære og godt på alle måder. 
  (Ribe byfogeds tingbog 1600, fol. 28b) 

 
16/3-1600 Albert Friiss gaff varsel: Lauritz Vind og Iffuer Gamst (Heg. Kal.2 I, 343)  
 
16/7-1600 Landsting. Lauritz Vind bleff fredløssmaal offuersoren. (Heg. Kal. I, 350) 
 
18/8-1600 Olluff Jensen Ridefoged, hand liuder i dag for Things dom, paa hans husbonds Erlig 

Welbiurdige Albritt Friis Lensmandens vegne, forbød nogen her udj Byen, Enthen att 
huse eller holle Lauritz Vind efter denne dag, Efterdi han er nu hans hosbundtz fredløs 
mand, ved den bødes fortabelse som det sig bør. (Ribe byfogeds tingbog 1600, fol. 140b) 

 
1600-1601 Lauritz Vind må være fredkøbt; ellers ville han ikke kunne få borgerskab den 30/10-1601. 

Et fredkøb er dog ikke funde registreret i tingbøgerne. Viborg Landstings tingbøger er 
ikke bevaret fra denne periode. (Ingen kilder til bekræftelse) 

 
1601-1617 Efter at have fået borgerskab, nævnes Lauritz Vind i samtlige skattelister fra 1601 og til 

1617. Sidstnævnte år dog repræsenteret ved hans enke Kirsten Lauritz Vinds. 
  (Se bilag med alle detailler) 

 
6/3-1602 Lauritz Vind får tinglyst 8 mænds syn på den skade, der er gjort i hans dør. De så, at der 

var “stucken en styng” i hans dør. Og det syntes som om, det var gjort med et spyd. Men 
hvem, der havde gjort det, det vidste de ikke. (Ribe byfogeds tingbog, 1602, fol. 39b) 

 
17/3-1602 Lauritz Vind får vidnesbyrd på tinget. Per Jepsen Biløber og Matz Jensen, borgere i Ribe 

bevidner, at de for nogen tid siden forleden, som de kom gående på Skibbroen, da så de, 
at Søren Therkelsen i Langethued stod med et spyd i hans hånd uden for Lauritz Vinds 
dør.  (Ribe byfogeds tingbog, 1602, fol. 50b) 

 

                                                           
1  Einar C. Larsen: Uddrag af Ribe Byfogeds tingbog (på pc ved Holger Herzum Larsen, Nørre Nissum). 
2  Bue Kaae (udgiver): Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613, Historisk Samfund for Ribe Amt, 

1976) 



19/3-1602 Lauritz Wind er blandt de 8 vidner og samtidig blandt de 4 tingmænd. 

 
Herefter Lauritz Vind optræder ofte på tinge. I perioden 19/4-1602 til 5/5-1602 er han tingholder; 

ligeledes enkelte dage senere på året. 
I perioden 7/5-1602 til 16/7-1602 er han ofte en af de fire mænd. 

 De gange han i de følgende år har offentligt hverv på tinget, er det oftest som en af de otte 
vidner. 

 
Fra 1602 Lauritz Vind spiller af og til en aktiv rolle på tinge, f. eks.: 

Den 8/5-1602, da han på byens vegne leder et syn på den nye Langebro uden for Nørre 
Port.  
Den 8/6-1602 leder han et andet syn på byens vegne. Denne gang er det Thygge 
Simonsens hus i Clostergade, hvor man konstaterer, at der er “stycken en styng” i hans 
gadedør, uden at man dog kan afgøre hvorledes det er sket. 
Den 20/10-1602 optræder han på Dorrit, sal. Jep Orups vegne for at give afkald på arv og 
gæld efter hendes afdøde mand. 

 
1604-1616 Alle tingbøgerne i denne periode er systematisk gennemgået. Lauritz Vind optræder 

mange gange på tinge i alle årene, ofte som 8-mand. Enkelte gange er han endog 
tingholder. 
Enkelte sager nævnes nedenfor. 

 
16/8-1604 Laurits Vind fremlagde 16 dl., som Hans Pedersen, afdøde Peder Baggesens søn, var 

Simon Fogh guldsmed skyldig. (ECL, Ribe byfogeds tingbog 1604, B 85.A-35. fol. 139) 
 
16/5-1609 Vurdering af 1 rødgul kjortel for 9 sk., som Hans Wandel har i pant af Anne, som tjente til 

Laurits Vind. (ECL, Ribe byfogeds tingbog 1609, B 85.A-40 fol. 55) 
 

17/7-1609 Lauritz Vind køber Laue Jensen Vinds andel i hans fødehjem i Klostergade, som han 
havde arvet efter sin salige fader Jens Andersen Vind og moder Karine Jenskone.  
   (Ribe byfogeds tingbog 1609, fol. 91)  
Han har sandsynligvis solgt huset tilbage til Laue Vind året efter. 

 
1610-11 Sandtold: Niels Matthesen førrer hands egen liden shib: 
  Laurids Vind og Peder Hansen i Ribe tager j snees (skuld) fri.  
   (RA Riberhus Lensregnskaber, JVO3 , X 109) 
 Sandtold: Gregers Nielsen: 
  Laurids Vind og Peder Hansen i Ribe tager ix sneese og ij fish (skuld) fri. (JVO, X 109) 
 
1611-12 Sandtold: Nordby Fischeskibbe, Gregers Nielsen som fører Anders Nielsens Schiib 

  Lauritz Vind, borger udj Riibe tager iiij snese og xvi schuld. (JVO, X 109) 
 Sandtold: Niels Matthesen som fører hans egen boed thager fri 
  Lauritz Vind borger i Riibe, ij snes vj fisk (JVO, X 109) 
 
1613-14 Sandtold: Mortten Søffrensen egen skib. 
  Lauridz Vind borger i Ribe, iij snesse iiij fisk (JVO, X 112) 

                                                           
3  Jens V. Olsen: Arkivoptegnelser. 



 
1614-15 Sandtold: Niels Andersen i Sielborg (?) fører Anders Nielsens skib. 
  Lauridtz Vind ibid (= Ribe) iij snes vj fisk (JVO, X 112) 

Sandtold: Mortten Søffrensen 
  Lauridz Vind iij snes og v fisk. (JVO, X 112) 
 
6/3-1616 Lauritz Vind nævnes blandt de 8 vidner. 
 
18/5-1616 Lauritz Vind er udsætningsmand. 
 
3/11-1616 Lauritz Vind nævnes blandt de 8 vidner. Ligeledes 23/11 og 12/12. 
 
Julen 1616 Ribe Bys Skattebog: Lauritz Vind nævnes for sidste gang. Skat: 8 sk.  

Se iøvrigt bilaget: Lauritz Vind i Ribe Bys Skattelister. 

 
1617 Lauritz Vind dør. De nærmere omstændigheder kendes ikke. Tingbogen for 1617 er som 

den eneste i perioden uheldigvis ikke bevaret.  
 
Julen 1617 Ribe Bys Skattebog: Kirstin Lauritz Vinds optræder i huset. Skat: 6 sk. 

 
25/2-1618 Tingbogen: Kirsten, afd. Laurids Vinds, borgerske ibid., lader Hans Hegelund rådmand 

og herskabsfoged, borger ibid., som hun har valgt til sin fuldmægtig og laugværge, 
pantsætte hendes hus i Hundegade til Niels Grisbeck for 50 Daler, hver daler til 32 sk. 
Lybsk. Hun skal i årlig rente betale 3 Slettedaler og 8 sk. dansk. Niels Grisbeck havde et 
tidligere pantebrev fra Salig Lauritz Vind.  
Huset, som hun selv bor i, er beliggende udi Ribe på Hundegaden på den vestre side af 
gaden imellem Gildens jord på den søndre side og Lauritz Slagters hus og ejendom på 
den nordre side. 
    (Ribe byfogeds tingbog 1618, B 85.A-49) 

 
Julen 1618  Ribe Bys Skattebog: Kirstin Lauritz Vinds i huset. Skat: 4 sk. 

 
Julen 1619. Ribe Bys Skattebog: Skt. Hans fjerding p. 2.  

Ny familieoverhovede i huset: Matz Maltesen (Maldthesen). Skat: 12 sk. 

 
 



Februar 1620.  Ribe Bys Skattebog: Skt. Hans fjerding, p. 2.  
Matz Maltesen er død – nu hans hustru.(enke). Skat: 12 sk. 

 
Julen 1620. Ribe Bys Skattebog:  Skt Hans fjerding p.2. Kierstin Matz Stiernis. 

 
26/10-1621.  Ribe Bys Skattebog: Skt Hans fjerding, p. 2 – Ny beboer: Anders Andersen Skomager. 

 
 
14-18/12-1621 Ribe Bys Skattebog: Skt Hans fjerding, p. 2 – Anders Andersen Skomager. 

 
 
16/9 1622 Kirsten, afd. Laurits Andersen Vinds, og hendes børn Claus, Anders, Marine og 

Margrethe med deres værge, farbroderen Søren Andersen Vind i Hjortlund, solgte huset i 
Hundegade til Hans Friis rådmand (søn af. Niels Grisbeck, hvis pant i huset han havde 
arvet). 
 (ECL, Ribe byfogeds tingbog 1622, B 85.A-53) 

 
 Mads Malthesen (Stjerne), der må have lejet huset af Kirsten, Laurits Vinds, døde 

allerede i vinteren 1619-20 efterladende sig enken Kirsten. Denne Kirsten må dog ikke 
forveksles med Lauritz Vinds enke. Det fremgår af skifte og afkald efter Mads Malthesen 
i Ribe byfogds tingbog. 
  



II. Lauritz Andersen Vind 
 

30/10-1601 Ribe Borgerskabsprotokol:  
 Paa Riper Raadhus:  

Suor Lauridtz Andersen Vind fød i Hiortlund 
 Ib Thornom, Kield Jørgensen Borge= 

mestere, Hans Jessen, Ebbe Moensenn,  
Thomis Jørgensen, Niels Pouellsen och  
Oluff Roed Raadmend, Hans Borger  
Eed sr.Oluff Roed paa Byens Vegne  

 sr iij daler, Och iij daler paa Raadez Vegne. 
 Ib Thornom, och Kield Jørgensen Borgeme= 

stere hans forloffuere. 

 
 Kilde: LAV D22-241: Ribe Borgerskabsprotokol. 
 
 


