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Gud gifue Lyche till et Glædelig Nytt Aar.
Blef opnefnet til at være 8te Stoche Mænd udj Dette Aar Ao: 1688. Neml: Hans Staffesen i
Andkier, Niels Pederßen i Sellerup, Hans Hanßen, Søfren Mortenßen, Mads Jørgenßen, Michel
Thueßen og Niels Thueßen og Mads Michelßen, alle ibid:
Mandagen d: 9 Januarij 1688:
Hans Nielßen udj Lunde Møllested, udj Dommer sted, Hans Jørgenßen Prip i Borlef forordned udj
schrifr: sted, 8te Vindings mænd, neml: Søfren Mogenßen udj Andkier, Peder Mortenßen Dall,
Tærckel Madß: Thomas Ebbeßen, Niels Anderßen, Winter Jenß: Hans Søfrenßen og Hans
Eschelßen, fremstod for retten, Kongl: Maytz: Skoufrider Anders Madßen og udj rette sette effter
forige indførte kald og varsel, siunn og vidner, og formeente at de Bregninge mænd, neml: Niels
Hanßen og Knud Madßen bør at lide for u=loulig skoufhug efter louen, og var Domb begierendis
uden nogen opsettelße, som det er hans Kongl: Maytz: intreße angaaende og daa dommeren sagen
opsætte til i dag 8te dage.
Mandagen d: 16 Januarij Ao 1688
Hans Nielßen udj Lunde Møllested udj Dommer sted, Hans Jørgenßen Prip af Borlef udj Herridtzschrifuerens sted, Michell Madßen udj Sellerup, Niels Pederßen, Søfren Mortenßen, Mads
Jørgenßen, Hans Hanßen, Lauritz Olluffßen, Hans Hanßen Skoußen, og Peder Espeßen, alle udj
Sellerup.
Fremstod for retten Søfren Willumß: paa Skoufriderens Anders Madß: vegne, og begierede domb
uden nogen videre opsettelßer, angaaende de Bregning mænd, for nogle bøger de hugget hafuer
efter opsettelße indført d: 9 Jan: sidst afuigte der paa sluttet. Efter diße i rette kalleds iche afbeuißer
de jo samme tuinde forbeschylte træer at hafve huggen, da bør de hos øfrigheden derfor at afsonne
eller straffis efter louen.
Fremstod for retten Edle Comiß: Jens Lauritzen til Nebbegaard og og efter en opsettelße indført d:
12 Decembr: 1687, en sag Hr: Raßmus Strangeß: Tolche Lauritz Datter imod hafuer udj rette lagde
en skriftelig indleg lydendis. Saasom for mig underschr: berettis at der schulle være nogen som
schulle prætendere paa det kiercheiord till Skærup kierche, som Xhristen Smid tilforne i feste hafde
og er frakomen og jeg det siden hafr: fest, saasom med mit festebref er at beuiße, naar ieg loulig der
till citeris, saa formeener jeg at iche nogen med nogen billighed kand prætendere paa same iord,
videre i mens afgifterne der af i rette tider rædis, hafr: nogen efter egen indbilding noget her paa at
tale kand de mig tiltalle for mit verneting, efter loulig citation, saa schal ieg med Guds hielp noch
der til suare, som forsuarligt kand være, formodis der fore at iche nogen Dommere dømmer eller
udsteder noget i denne sag, førind ieg som med sagen saavit efter mit festebref er intreßeret,
louligen paa sine tilbørlige steder vorder eilerit til sagen at suare, dette at fremlegge for dend rett
som sagen mig er berettet at være giort anhengig, fuldmegtis erlig og welagte karl, Berndt
Offermand paa Nebbe, og dette til witterlighed af mig underschriffuis, Gaulslund Prestegrd d: 12
Decembr: 1687. Anders Wellejus Derpaa Sluttet, ded kierke jord angaaende hen findis til probsten
Hæderlig og Wellærde mand Hr. Anders Ifuerß: retmeßig for claring huorledis der med er
beskreftet, till videre rettens kiendelße.
Hiemlede ved eed med opragte fingere efter louen Peder Anderßen af Lurerbye og Peder Ollufßen
af Kollerup, at de i dag 14 dage, loulig hafde varsel gifuen Maren Lauritzdaatter paa Barndtbierre
imod vindensbyrds paahør Jens Lauritzen Risom til spurde Henrich Pederßen af Munchholm om
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hand iche var paa Brandtbierrig for ungefehr en 3 Aar siden der hand var hos sin søster der
sammestedtz, og da iblandt anden Dischurtz sagde hun at hun iche vilde bruge Brandtbierrig lenger
thj hun blef ruineret og forderfuet derved, der til suaret Henrich Pederßen at samme tid hand hos var
paa Brandtbierrig, og hørde Jens Lauritzens søster sagde, det hun iche viste andet end det var hindis
Egen gaard, derfor vilde hun iche hafue dend og Jens Lauritzen self lod og pløuge jorden til samme
Brandtbierre, da hun blef til sindtz dend igien at antage ofuer lod Sr: Jens Lauritzen hinde gaarden
igien, huor paa hand bad sig gud til hielpe. Niels Skouf blef i lige maader tilspurt, om hand iche
nogle gange hafde opsagt Sr. Jens Lauritzen samme gaard paa sin søsters wegne, at hun dend iche
lenger vilde besidde, thj det var til hindis ruin, huor til Niels Skof suarede joe hand det giort hafr: og
paa hindis vegne, dend til Jens Lauritzen opsagt hafuer, saa og vare hann: og beuist det Sr. Jens
Lauritzen til omt: Brandtbierrig hafde pløyet jorden, huor paa hand bad sig gud til hielpe, udj
samme aarsag dend tid hun blef tilsindtz igien dend at antage, ofuerlod Jens Lauritzen hinde
gaarden igien, huor efter Jens Lauritzen var tingsvidne begierindis, og Jens Bredall paa Maren
Lauritzdaatters vegne gienpart.
Hiemelede ved æd med opragte fingre efter louen Otte Smed og Mads Nielßen af Smidstrup, at de i
dag 8te dage varsel gaf Hans Pederßen i Welling Hougaard, for uloulig skoufhog at suare
Skoufrideren Anders Madßen her til tinget, indtil 6te ugers dag imod siun, vinder og domb.
Tingbog som bestaar af Eethundrede firesinds tiufve og otte igiennem dragne og numererede blade
hafver Jeg underschrefne forseglet der for og paa Hans Kongel: Maytz: min Allernaadigste Arfve
Konges og Herres wegne befalis Herredßchrifveren effter sin Eed og pligt her udj at indschrifve alt
hvis som Ouerßigt for retten paßerer og i det øfrige at rette sig effter Kongel: Maytz: Allernaadigste
Lov og forordninger, som hand achter at forsvare. Datum Herslef den 31 Januarij 1688: som war
den første dag tinget holtes sammesteds. Etc:
31 Januarij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herrdsfoget
Daniell Kellinghuußen Herredßchrifver
Tingmænd
Niels Anderßen, Jeß Tommeßen, Hans Jenßen, Peder Laßen, Peder Christenßen, Hans Ifverßen,
Christen Madßen, och Nielß Mortenßen, samptlig boende i Herslef.
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Jagten i Danmarck af Dato 19 Februarij
1681: des tredje punct at ingen løße hunde maa gaa paa landet uden de ere lemmede, med widere
allerunderdanigste læst og paaschrefven.
7 Februarij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßchriffver
Tingmænd
Hans Ifversen, Hans Jenßen, Hans Madßen Dall, Peder Christenßen, Niels Anderßen, Peder Laßen,
samptlig boende i Herslef, Hans Terchelßen af Hostrup og Hans Jensen i Tiufkier.
Kongel: Maytz: Allernaadigste trøgte Patent om Høyeste Ret af Dato 14 Januarij 1688, som er
berammet at schall holdes i Kiøbenhafn d: 27 Augustij førstkommende er for retten allerunderdanigst læst og paaschrefven.
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14 Februarij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen, Herridßchrifver
Tingmænd
Hans Ifverßen i Herslef, Peder Christenßen ibid: Hans Jenßen ibid: Hanns Madßen ibid: Søfren
Madsen ibid: Niels Mortenßen ibid: Jens Raßmußen ibid: og Jeß Tommeßen ibid:
Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsens vegne paa Nebbe møtte for retten, som beviiste
ved kaldsmænd Søfren Pederßen og Peder Jenßen i Piedsted till i dag at hafve i rette stefnet
Christen Nielßen og Laurids Jenßen i Piedsted for deriß resterende Landgilde og Arbeijdspenge
beroende med saggivelse till i dag 14 dage.
Hr: Regimentßchrifver Søfren Blanchsted møtte for retten som paa K:M: Rytterbundes wegne
Søfren Møller i Starup beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søfren Tommesen bege boende i
Hostrup med 8te dages warsell till i dag at hafve i rette stefnet Mads Frandsen i Starup imod
beschylding og dom anlangende hug og slag hand bem: Søfren Møller hafver tilføyet beroende med
beschylding till i dag 8te dage.
Hr Regiments schrifver Søfren Blanchsted begærde at 4 dannemend af hver Herret motte udmeldis
at siune og besigtige Kongl: Maytz: Ryttergods i samme Herreder, der till udtagen i Ellboe Herret:
Lave Hendrichsen i Bredstrup, Thomas Jepsen i Taule Nebbel, Jep Claußen i Børup, og Erich
Pederßen i Stoustrup, i Holmands Herret: Jens Nielßen i Piedsted, Jens Bull i Skierup, Hendrich
Nielßen i Lille Welling, og Jørgen Dall i Gaarslef, Brusch Herret: Jens Ibßen i Lillballe, Ifver Kreng
i Hostrup, Anderß Pederßen i Wiuff og Hans Staphenßen i Allminde.
21 Februarij 1688
Gregers Bilchfeldt Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Nielßen i Kongsted, Søfren Hanßen i Erresøe, Hannß Ifverßen i Herslef, Hans Madßen ibid:
Niels Anderßen ibid: Peder Jørgenßen i Tiufkier, Tygge Jenßen i Herslef.
Hr: Regimentßchriffver Søfren Blanchsted effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage till
beschylding contra Mads Frandsen i Starup i rette lagde et tingsvinde udsted af Bruschherrets ting
den 26 November Anno 1687: indeholdende at Søfren Hansen i Starup saa at Mads Frandsen slog
Søfren Møller i Starup de 3 slag hand hafde i sit hovet uden nogen given aarsag. Maren
Simonsdaater i Starup wandt hende det samme war beviist som Søren Hansen om wundet hafver.
Erich Jenßen i Starup wandt hannem det samme at wære beviist og hørde samme klammerj mens
hand saae det iche effter som der war en weg imellem etc: for retten lest paaschrefven og udj Acten
schall worde indført, setter i rette om Mads Frandsen for saadan formastelse iche bør at lide effter
Loven og der som hand iche kand betale da at bøde med kroppen der paa hand begærde dom. Mads
Frandsen blef af retten paarobt møtte iche, sagen optagen i 8te dage.
Anders Madßen Skourider boende i Skierup mødte for retten som beviiste med kaldsmænd Otte
Pederßen og Peder Nielßen i Smidstrup med 8te dages kald og warsell till i dag at hafve hidstefnet
Hans Pederßen i Welling for uloulig schouhug imod siun og dom og i rette lagde en Attest og siun
af Hans Kod og Peder Pederßen i Welling af Dato 17 Januarij 1688: indeholdende at de samme dag
tillige med Skourideren Anders Madßen war hos Hans Pederßen i Hougaard i fornefnte Welling bye
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i Holmands Herret og befarit effterschrefne uloulig Skouhug, nemlig 4 Ege blocher 3 alen lang 1
støche rodhuggen 1 alen dyb 3 støcher sauget Eeg till Løsholter, 3 alen lang 4 støcher sauget Eeg
till stenger, 4 alen land 19 støcher war kløvet af riiß bøger stod udj hans høe lade 2 støcher nye Ege
klou 5 alen lang 10 Ege fill 3 alen lang, 2 støcher kløvet riiße og till haustenger for retten lest
paaschreven og udj Acten schall worde indført. Setter i rette og formeener bem: Hans Pederßen bør
at lide effter senist udgangen skouforordning der paa hand begærede dom. Hans Pederßen paarobt
møtte iche. Sagen optagen i 8te dage.
28 Februarij 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Hans Ifverßen i Herslef - Hans Madßen ibid:
Niels Anderßen ibid: - Tygge Jenßen ibid:
Jens Hanßen i Hostrup - Jens Pederßen i Egom
Laurids Lauridsen i Wilstrup.
Hr: Regimentßchrifver Søfren Blanchsted møtte for retten som effter forrige i rette settelße og
opsetelse begærede ofver Mads Frandsen i Starup som. Mads Frandsen paarobt møtte iche, optagen
till dom till neste ting.
Anderß Madßen Skouriders sag contra Hans Pederßen i Welling optagen i 14 dage.
Laue Hendrichßen i Bredstrup, Thomas Jepßen i Taule Nebbel, Jep Claußen i Børup, og Erich
Pederßen i Stoustrup, som i dag 14 dage her af tinget ware udmeldte at siune Ryttergodset og
Bøndergaardene i Ellherret des brøstfeldighed, møtte her for retten og afsagde derom deriß
skrifftelig siun og besigtelse, hvor meget forleden 1687 Aar paa bem: gaarde er blefven bygt og
repareret, og hvor meget endnu er brøstfældig af Dato 24 Februarij Anno 1688: for retten lest og
paaschreven ! hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde, hvor effter Regimentßchrifveren Søfren
Blanchsted begærede siuns winde, som og blef sted.
Hr: Regimentßchrifver Søfren Blanchsted møtte for retten som beviiste wed kaldsmænd Jens
Sørenßen og Søren Tommeßen i Hostrup till i dag at hafve i rette stefnet Søren Sørenßen i Tiufkier,
imod beschylding og dom anlangende hans paaboende gaards forsiddelße beroende med
beschylding till i dag 8te dage.
Thomas Olluffßen paa Hr: Raßmußeß wegne i Gaurslund mødte for retten som beviste ved
kaldsmænd Anders Lauridsen og Niels Olluffßen tienendis hos Hr: Raßmuß i Gaurslund, till i dag
at hafve hid stefnett Jost Tommeßen i Hvilsbierig forhvis hand kand være hannem schyldig
anlangende Gaurslund sogns Lamme tiende, tj Producerede bem: Thomas Ollufßen en Landemodes
doms sluttning Dat: Riibe d: 21 Junij 1686: under Biscoppen D: Christen Lodbergs haand till
indhold at efftersom Friderich Roland wed Eed hafver fragaaet Hr: Raßmußis opsigelse og Hr:
Raßmuß Jensen beklager, siger tienden er hannem forhøyt anslagen, saa hand den aarlig afgifft
effter festebrevet umuelig kand give, uden sin store schade da tilfindis Hr: Raßmuß at betale for
samme tiende for hver af de resterende Aar 2 Rdr: hvorimod hand bør at have sin regreß till dem
som kand beviiße dis imidler tiid at hafve oppebaaret etc: lest og paaschreven. Der nest en
Udschrifft af Landemodets protocoll Dat: Riibe den 22 Junij 87: under Stifftamptmandens og
Bispens hænder for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført. Widere producerede
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Stifftamptmandens tilladelse at saa fremt wedkommende sig iche godvilligen schulle wille
bequemme Hr: Rasmus for sine udlagde penge at Satihfacere, da effter Loven maade sin regreß hos
dem at søge af Dato Ribe den 28 Julij 1687: lest paaschreven og i Acten schall worde indført.
Endnu Jost Tommeßens wedgaaelse at hand effter forstandernes begæring paa Princeßi udstyrens
udgifft siden Ao: 72: har oppebaaren imod widere af Dato 13 Junij 1687: lest og paaschreven. Noch
en Attest af en deel hans Sognemænd at hand siden 72 iche hafver annammet det ringeste af Lamme
tienden, mens Jost Tommeßen den oppebaaret af Dato 2 April 87: lest paaschreven og i Acten
schall vorde indført. For det sidste fremlagde hans schrifftelig indleg af Dato 2 Febr: 88: for retten
lest paaschreven og udj Acten schall worde indført. Jost Tommeßen paarobt møtte iche, sagen
optagen till i dag 8te dage.
Effter Mag: Christen Borchs begæring er udtagen Jens Jørgensen i Egom, Laurids Jensen ibid:
Jørgen Jensen ibid: og Niels Jenß: ibid: at siden hans Annex gaards bygnings brøstfeldighed med
tilliggende skou hvorledis den kand wære forhuggen.
6 Martij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußet Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Nielßen i Kongsted – Hans Ifverßen i Herslef
Hans Madßenn ibid: - Hans Jenßen ibid:
Niels Anderßen ibid: - Søfren Jenßen ibid:
Jeß Tommeßen ibid: og Peder Laßen ibid:
Kongl: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Kierchers, Skolers, Fattiges og Børne
pengis udsettelße i Silche Manufacturet af Dato Kiøbenhafn d: 14 Febr: 1688: er for retten Aller
underdanigst læst og paaschrefven!
Hendrich Nielßen i Lille Welling, Jens Nielßen i Piedsted, Jens Sørenßen, og Peder Pederßen
Klinchhammer i Store Welling som er udmeldt at besigtige Rytter bøndernes gaarde i Holmands
Herret dets brøstfeldighed, møtte her for retten og afsagde derom deris schrifftlig siun og besigtelse
af Dato 27 Febr: i Welling, hvor meget forleden 1687 Aar paa bemelte gaarde er bygt og repareret
og hvad er hvor endnu kand fattis, for retten lest og paaschrefven! Hvilchet bemelte mænd her for
retten saaledis for et fuld siun afsagde!
Bendix Funch paa Hr: Cap: Ellebrecht paa Hønborg Ladegaard hans wegne comparerede for retten
som beviiste wed kaldsmænd Olluf Lauridsen og Antoni Günter tienendis hos bem: Hr: Capitain till
i dag med 8te dages kald og warsell at hafve i rette stefnet Mathias Enevoldßen paa Snoghøye en
indførsell at høre læse og der effter tingsvindis beschrivelse; Thj producerede hand en dom udsted
af Ellboe Herrits ting d: 23 Aug: 1687! der udj bem: Mathias Enevoldßen er tilkiendt at betale till
bem: Capt: Ellebrecht 18 Rdr: med proceßens anvendte bekostning etc: der paa war en indførsell
schrefven af Dato 19 October 1687: af indhold at Erich Pederßen paa Byefogedens wegne war i
Snoghøy i Mathias Enevoldßens huuß og boe, der giort Cap: Ellebrecht udsat effter dommens
indhold nemlig for 22 Rdr: 4 mk: for samme forschrefne penge schall Cap: Cap: Ellebrecht nyde
den gandsche Skouhauge saa stor lang og bred som den forefindis for et fult brugel: pandt
Eyendom, og hafver Cap: bevillget Mathias Enevoldßen samme hauge at staa till løßen till først
kommende Nyt Aars dag! vor effter hand begærede Mathias Enevoldßen motte paarobis om enten
hand eller nogen paa hans wegne wille igien indløße den hauge! Mathias Enevoldßen paarobt møtte
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iche ey heller nogen paa hans wegne! hvor effter Bendix Funch paa Cap: Ellebrecht wegne
begærede tingsvinde som og blef sted.
Hans Staphenßen i Almind, Ifver Jenßen Kreng i Hostrup, Christen Ifverßen i Wiuf, og Anders
Pederßen i Wiuf som er udtaget at siune og besigtige Rytter Godsets og Gaardenis brøstfeldighed i
Brusch Herret, møtte for retten og afsagde derom deris skrifftelig siun Dat: af Wiuf d: 24 Febr:
Anno 1688: hvor meget Ao: 1687: paa bemelte Ryttergaarde er bleven bygt og repareret og hvad
timmer dennem endnu fatis for retten lest og paaschreven huilchet bemeldte mænd her for retten
saalediß for et fult siun afsagde.
Bendix Funch paa Hr: Regimentßchrifver Søren Blanchsteds wegne begærede effter forrige i rette
settelße og opsettelße ofver Mads Frandßen i Starup dom. Mads Frandßen paarobt møtte iche, Thj
blef saalediß dømt og afsagt Efftersom at det i rette lagde tingsvinde udsted af [slut på side 5]
Siderne …6a + 6b….. mangler på filmen.
[side 7 begynder her] opragte finger efter loven afhiemlede, at hafve i rette stefnet Jens Ibsen i
Lillballe og hans hustrue Gißell Sørensdaatter her till tinget at møde, en obligation som Sl: Simon
Sørensen i Grund till Sl: Hr: Jens Madsen [Lemvig, død 1677] fordum Sognepræst till Barret og
Wridsted Sogne har udgiven paa 112 Sldr:, at paahøre imidlertiid tingsvinde der effter udstedis,
med widere des formelding for retten lest paaschreven og schall worde indført. Bendix Funch paa
K: M: Rytterboende Jens Ibßen i Lillballes wegne mødte udj Rette og imod indførte kald
protesterede at saasom bemeldte Jens Ibßen i Lillballe er till i dag citeret imod en obligation,
forelæsning hannem ey self wed kommende og fordringen iche heller effter hans kongel: Maytz:
allernaadigste udgangneforordning, de dato Hafniæ d: 20 Feb: 1684 er af Amptmanden approberet
mindre af Regiments schriveren i protocollen indført, hvilchet med høyædle og Welb: Hr:
Amptmand Simon Claudi Schwarz hans attest beviislig giøris, hvilche hand begærer for retten
motte kæsis og paaschrivis formeener at samptlig arfvinger burde at hafve alle loulig kald og
warsell og hans K: M: allernaadigste udgangne forordning som Rytterbønderne som en sær frihed
frem for andre allernaadigste er forundt underdanigst burde at effter leve, og saa som det iche er
scheed formoder hand kaldet iche forgyldig worder antagen og er der paa dommerens kiendelse
begærende. Amptmandens Attest er af 9 Martij 88: for retten lest og paaßchreven og i acten schall
worde indført. Thj blef saaledis kiendt. Effter som Friderich Jenßen Barret hafver indciteret Jens
Ibßen i Lillballe og hans hustrue till en Sl: Simon Sørensens udgifne obligation at paahøre og
tingsvinde der effter at erlange, da som for memis at Simon Sørensen schall have flerer arfvinger
end Jens Ibßen som billigen till dette tingsvindis paahør bør indstefnis, til med fordringen effter
forordningen hos Rytterbønderne bør hos Amptmanden og Regiments schrifver at approberis og
angivis, tj widste jeg iche nogen tingsvinde her effter at kunde udstede før end sligt som forbemeldt
effter loven og forordningen er effterkommet.
Magtr Christen Borch mødte for retten som beviiste wed kaldsmænd Anders Melsen af Fridericia og
Knud Nielsen tienendis Mag: Christen self till i dag at hafve i rette stefnet Peder Qvist i Egeschov at
møde her till tinget imod siuns windes erverbelse angaaende Annex Gaarden i Weylbye med
tilhørende skou. Da fremkom Jens Jørgensen, Lauridtz Jensen, Niels Jensen og Jørgen Jenßen af
Egom, som i dag 14 dage her af tinget ere udmeldt at besigtige Peder Qvistes gaard og skou i
Egeskou, og afsagde deris siun derom saaledis! at Anno 1688 d: 29 Februarij war de i Egeskou at
siune Peder Qvistes gaard og da eragtet dens brøstfeldighed med opbygning og reparation at wære
100 Sldr: hvad hans skou sig anbelanger da findis der ingen skou paa hans part i bøge skou ej heller
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paa nogen af de andres uden alene nogle stubber, mens i tofften findis nogle unge træer, og hvad
som kand wære forhuggen kunde de iche see for sneet laa der paa ! hvilket de saaledis wed deris
Eed bekrefftede og afhiemlede for et fult siun. Peder Qvist møtte og svarede at skoven war
afhuggen før hand kom der till stedet. Mag: Christen begærede her effter tingsvinde som og blef
sted. Peder Qvist begærede gienpart som blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 20 Marty 1688
Kongel: Maytz: Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Jenßen i Herslef, Hans Ifverßen, Hanns Dall, Hans Tørreßen, Hans Sander, Niels Jepßen, ibid:
Jens Sørenßen i Follerup, Jørgen Nielßen ibid:
Bendix Funch paa Regementschriffveren Sr. Blanchsteds wegne møtte for retten som effter forige i
rettesettelße och opsettelse ofver Olluf Madßen formindte at saasom dett besovede Qvindfolch
Dorothe Hansdaater iche self hafde at betale sine bøder med om da iche bem: Olluf Madßen baade
for sig og hende bøderne ar erlegge og war der paa dommerens kiendelße begærende. Sagen
optagen till i dag 8te dage.
Jørgen Hanßen paa hans søster Dorothe Hansdaaters wegne møtte for retten som beviiße wed kalds
mænd Ifver Jensen og Jens Sørensen i Gaarslef till i dag at hafve i rette stefnet Olluf Madßen i
Gaarslef imod windes paa hør beschylding og dom, angaaende hans søster Dorothe Hansdaater som
hand hafde besovet tj fremstod først Jeß Nielßen i Mørchholt, Niels Michelsen i Gaarslef, Peder
Michelßen i Gaarslef, som wed deris ord bekrefftede og gaf bem: Dorothe Hansdaater dette winder
at de iche hafver hørt nogen sinde noget andet om hende end hvad gott ere udi med dene karll som
hende hafve besovet, saa de iche i ringeste maader hverchen før eller siden hafver hørt noget ont om
hende, der nest i rette lagde 1 Attest af hendis sognepræst Laurids Davidsen i Piedsted af 10 Marty
88: at hand iche kand give hende andet winde hun jo for denne forseelße har schichet og for holdet
sig tugtig og well og er uberygtet, lest og paaschreven! Sagen optagen i 3 uger.
Peder Jørgenßen i Tiufkier mødte for retten som beviste wed kaldsmænd Jens Sørenßen og Søren
Tommeßen i Hostrup det de wed Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at hafve i
rette stefnet Niels Christenßen i Tiufkier, winder at paahøre. I lige maader stefnet Hans Pederßen og
Peder Christenßen, Olluf Hanßen, samptlig i Tiufkier, at winde deris sandhed om en Accord de for
3 Aar siden hafver giort paa huusleye. Da for retten fremkom Hans Pederßen, Peder Christenßen og
Olluf Hanßen, som effter aflagde Eed wandt at de hafver wæret for trej Aar ofverwærende der
Peder Jørgenßen og Niels Christenßen blef foreenet om huusleye af det huuß hand i boer, og blef
forligt at Niels Christenßen schulle give Peder Jørgenßen till Aarlig huusleye 6 Sldr: og hand self
schulle holde det wed lige med hvad det fatis og leverede det fra sig saa got som det war der hand
annammede det og leverede Peder Jørgenßen hannem det første Aar till en tofft at indgierde wed
huußet giersell og stauer, der paa de bade sig Gud till hielp! Peder Jørgenßen begærede tingswinde
som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 27 Marty Anno 1688
Ofve Pederßen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Svaghed
Tingmænd
Hanns Ifverßen, Hans Jensen, Johan Sander, og Hans Tuureßen af Herslef, Søfren Jenßen, Hans
Madß: Daall, Peder Nielß: af Kongsted og Jørgen Nielß: af Follerup.
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Bendix Funch paa Regimentschriveren Sr. Søren Blanchsteds wegne begierde dom ofver Olluf
Madßen. Olluf Madßen paa robt møtte iche, sagen optagen i 8te dage.
Bendix Funch paa bem: Sr: Blanchsteds wegne møtte udj retten som beviiste wed kaldsmænd
Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de wed Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at hafve hidstefnet effterschrefne mænd i Ell Herret imod beschylding og dom
angaaende resterende Skatter og Landgilde till Amptstuen i Kolding, nemlig Taufle Sogen Niels
Staphenßen i Børup, Thomas Simenßen ibid: Hans Henningßen i Skierbech, Jens Nielßen, Niels
Christenßen, Michell Hanßen, Niels Anderßen Berg, Anders Christenßen og Michell Søfrenßen i
Oddersted. Kongsted Sogen og Bye Christen Povellsen, Laurids Nielßen og Niels Christenßen,
Christen Lauridßen i Kongsted Torup. Bredstrup Sogn og bye, Frederich Nielßen, Mads Nielßen og
Anders Anderßen. Weyllbye Sogen Trelle Hans Hansen og Jens Jenßen. Wllerup Sogen Egom,
Niels Hanßen, Søfren Nielßen og Jens Hanßen, Mads Knudsens Enche i Synderbye gaard. Erresøe
Sogn og Bye Thomas Madßen, Michell Pederßen, Niels Tommeßen og Peder Madßen, Olluf
Hanßen, Michell Ifverßen, Offe Pederßen, Jens Anderßen Erresøe Byemænd for thors Oting. Niels
Michellßen og som restanzerne imod forhobning iche endnu under Amptschriverens haand till
Regimentßchriveren ware indleverede lod hand beroe med widere i rette settelße till i dag 8te dage
og begærede der hos at forschrefne mænd motte forrelegis till den tiid at møde og paahøre hvis de
kand schyldig wære, forelagt till i dag 8te dage at møde. Sagen i midlertiid optagen i 8te dage.
Effterschrefne ere udtagen till tingmænd i dette Aar af Holmands Herret, Jens Jensen Smed i
Skierup og Olle Olleßen i Piedsted. Brusch Herret, Jørgen Anderßen i Nebbel, Søren Hanßen og
Peder Haar i Starup og Niels Madsen i Tiufkier. Ell Herret, Mads Ifverßen i Skierbech og Niels
Pederßen i Trelle.
3 Aprill Anno 1688
Ofve Pederßen i dommer Sæde i Herridsfogedens fraværelse.
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Haar i Starup, Søfren Hanßen ibid: Mads Ifverßen i Skierbech, Jens Jenßen i Skierup, Niels
Pederßen af Trelle, Niels Christenßen i Oddersted, Anders Christenßen ibid:
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne trøgte forordning om Herrids og Birchefogders Aarlig
bevillgede Korn for deris bestillinger sampt forseglings penge og schriver pengis annammelse af 13
Martij 1688: Allerundedanigst læst og paaschreven!
Bendix Funch paa Regimentßshriverens Søren Blanchsteds wegne begierde dom ofver Olluff
Madßen og Dorothe Hansdaater! Indciterede paarobt møtte iche! Thj bleff saaledis dømt og afsagt.
Efftersom Hr. Regimentßchriver Sr. Blanchsted hafve indciteret Olluf Madsen og Dorothe Hansdaater for deris leyermaals bøder, da som ingen af dem møder noget her i mod at svare og det er
beviislig giort af Qvinden Dorothe Hansdaater er arm og fatig saa hun gandsche intet hafver at
betale med, tj sees ey retter end Olluff Madßen jo plegtig er at betale bøderne for sig og hende som
er 8 Rix daler saa well og denne proceßiß omkostning med Een Rix daler under lovens tvang.
Bendix Funch paa Michell Hanßen Bundes wegne i Oddersted mødte for retten som beviiste wed
kalds mænd Jacob Povellßen i Kolding og Karsten Christenßen i Odersted med 14 dages kald og
warßell till i dag at hafve hidstefnet høyagtbar og welviiße Magistraten i Kolding, Borgem: Baldser
Nielßen, Raadmænd Ifver Skielle og Jens Nielßen Cronius imod windinsbyrd paahør og tingsvindis
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beschrivelse anlangende afgangen Hans Froms udj Kolding hans tilstand imeedens hand levede,
hvilchet de wed Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede, Hans Jenßen i Møßvraa formente
paa Hans Marchußens og hans Moders wegne at ingen winde burde at udstedis førind de der imod
fich loulig kald og warßell, Bendix Funch her imod svarede og formente Hans Jenßens protestation
iche kunde komme hannem till nogen hinder saasom bemelte Hans Jenßen hverchen effter loven
war nogen beædiget procurator eller der till af Øfrigheden ordineret fuldmegtig, formoder derfore
hans winde bliver till forhør stede saa som de louligen ere stefnede widner er stedis till forhør saa
som Bendix Funch angiver det allene angaar Borgemester og Raad i Kolding og eij Hans
Marchußen eller hans Moder, hvor paa Bendix Funch fremførte tvende andre tingstefne nemlig
Morten Sørenßen og Anders Lauridsen i Børup som i lige maader till i dag med 8te dages warßell
hafde hidstefnet Povell Tyggeßen i Torp, Christen Lauridß: samesteds, Jep Michellßen i Gudsøe,
Tygge Jenßen, Søren Jenßen, Hans Ifverßen og Jens Anderßen i Herslef, Tygge Pederßen, Jens
Sørenßen, Peder Tyggeßen, Jørgen Nielßen og Hans Pederßen i Follerup deris sandhed at winde om
hvis dennem kand worde tilspurt angaaende Hans Froms tilstand i Kolding medens hand levede
hvilchet de wed Eed med opragte fingre effter louen affhiemlede. Da først for retten fremkom
Povell Tyggeßen i Torp, som effter aflagde Eed wandt at hand hafver kiendt hannem paa en 60 Aars
tiid, mens 2 Aars tiid førend Hans From døde war hand der iche i huuset ellers er ham well beviist
paa de tiider hand kom der i huuset war der baade kaaber, tin, senge klæder og andet boehafve i
huuset saawell som kiør og beester og under tiden baade solte og kiøbte beester, der paa hand bad
sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Christen Lauridßen i Torp som effter aflagde Eed
wandt at hand paa en 9 eller 10 Aars tiid hafver kiendt Hans From, og naar hand kom i hans huuß i
Kolding kunde hand baade faa Øll og Mad, og weed hand og at der war boeschab kobber tin og
senge klæder i huußet, saa well som kiør og bester, og widste iche enten det tilhøre Hans From eller
Hans Marchußen. Der effter fremkom Jep Michellsen i Gudsøe, som effter aflagde Eed wandt, at
hand hafver kiendt Hans From for en formuende og fornemme mand, og nu paa det sidste førend
hand døde, da hand kom der i huußet waar der baade kobber tiin, senge klæder og boehafve, saavell
som kiør bæster og svin, og hafde wæret med hannem till Marcheder da hand hafver selff kiøbt
heste, der paa hand bad sig Gud till hielp! Der nest fremkom Tygge Jenßen i Herslef som effter
aflagde Eed wandt at hand paa en 40 Aars tiid hafver kiendt Hans From i Kolding og naar hand
kom der ind kunde hand faa hos hannem hvis hans fornødenhed udkrevede, og leverede hand Hans
From eller hans hustrue pengene der for, saa er ham og witterligt at der war boehafve kober tiin og
senge klæder i huußet, saa vell som Queg og bester. Der effter for retten fremkom Søren Jensen i
Herslef som effter aflagde Eed wandt saaledis at wære udj sandhed som Tygge Jenßen om vundet
hafver der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Hans Ifversen i Herslef som effter
aflagde Eed wandt at hand paa en 3 Aars tiid før Hans From døde hafver kient hannem og hafft sin
omgiemgelße der i huußet, da er hannem well witterligt at der war baade kobber og tiin, senge
klæder og andet boehafve i huuset, saa well som Qveg og bester, og hvis hand kiøbte der i huußet
leverede hand pangene for till Hans From og hans hustrue der paa hand bad sig Gud till hielp. Der
nest fremkom Jens Andersen i Herslef som effter aflagde Eed wandt at hand hafver kient Hans
From paa en 40 Aars tiid og weed det stod well till i huußet og war baade kobber tiin senge klæder,
og andet boehafve, saa well som Qveg og bester hvis hand kiøbte der i huußet betalte hand pengene
for till Hans From eller hans hustrue, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter fremkom Tygge
Pederßen i Follerup, som effter aflagde Eed wandt, hannem det samme er witterligt og saaledis at
wære udj sandhed som Tygge Jenßen i Herslef wundet hafver der paa hand bad sig Gud till hielp.
Noch fremkom Peder Tyggeßen i Follerup som effter aflagde Eed wandt hannem det samme er
witterligt og saaledis at wære i sandhed som Tygge Pederßen om wundet hafver der paa hand bad
sig Gud till hielp. Noch fremkom Jørgen Nielßen i Follerup som effter aflagde Eed wandt at hand
paa en 6 Aars tiid hafde kiendt Hans From i Kolding og stod det da altiid well till i huußet, og war

10

der baade kobber tin, senge klæder og boehafve, saavell som queg og bester, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Der nest fremkom Jens Sørenßen i Follerup, som effter aflagde Eed wandt hannem
det samme at wære bevist og saaledis udj sandhed som Jørgen Nielßen i Follerup om vundet hafver
der paa hand bad sig Gud till hielp! Noch fremkom Hans Pederßen i Follerup, som effter lagde Eed
wandt saaledis at wære i sandhed som Jørgen Nielßen i Follerup om wundet hafver der paa hand
bad sig Gud till hielp. Der nest tilspurte Bendix Funch samptlig winderre om Hans From nogen tid
hafde klaget sig for armod for dem eller betlet og tiget noget af dem; de paa en samptlig svarede
neij de det iche hafver hørt, mens snarere wille borge og laane dennem om de hafvede noget
fornøden, og begærede Bendix Funch her effter tingsvinde, som og blef sted.
Bendix Funch paa Mette Christensdaater af Fridsteds vegne mødte udj retten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommeßen i Hostrup det der ved Eed med opragte fingre effter
loven afhiemlede till i dag med 14 dages kald og warsell at have i rette stefnet Peder Cortsen i
Stubdrup i Jerløf Herret imod siuns vinders paahør og der effter tingsvindis beschrivelse angaaende
et skouhug hand hafde giort paa Mette Christensdaaters pant hafvende skou. I lige maader med 8te
dages warsell stefnit Hans Staphenßen i Fridsted, Stefen Bertelsen i Hostrup, Søren Jensen i
Hostrup, Michell Pedersen i Fridsted, deris siun at fra sig sige om samme skouhug, hvor da for
retten fremkom Hans Staphensen og Michell Pedersen i Fridsted og Søren Jensen i Hostrup, som
effter aflagde Eed wandt saa som i dag en maanet siden blef huggen et træ paa Mette
Christensdaaters panthavende skou, hvor da Mette Christensdaater om Torsdagen effter tog Hans
Staphenßen og Michell Pederßen i Fridsted med sig at siune stubben, da befant de et spor i sneen
lige fra det træ af till Peder Cortsens gaard, der de kom wed Peder Cortsens gaard fandt de træet
ligge østen ud for hans gaard, saa tog de tagsmerche med sig fra træet og da befant de at wære det
samme træ som war hugen paa hendis pantsatte skou ! som i gaar 14 dage waar diße tvende mænd
af Fridsted og Søfren Jensen i Hostrup igien hengaaen og tog maal først paa stubben, og siden gich
de hiem till Peder Cortsens gaard og tog maal igien af træet der laa da befant de det kom lige over
eens med stubben og siden de hafde første gang siunet det war braadet hveßet ud paa træet saa nær
som i denne side som iche kunde schee for tagsmerchet, mens fantis bullen og stubben lige imod
hinanden og i den side som træet war huggen mest i nest wed det lidet braad war der en trøsche plet
paa som findis ligesaadant i stubben, der paa de bade sig Gud till hielp. Peder Cortsen paarobt møtte
iche ! Bendix Funch begærede her effter tingsvinde, Jørgen Anderßen Haar paa Peder Cortsens
wegne begærede gienpart som og blef sted.
10 Aprill Anno 1688
Offve Pederßen tilforordnet i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfelds Absenz.
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Jørgen Anderßen Haar i Nebell, Peder Haar i Starup, Søfren Hanßen ibid: Peder Lauridsen Qvist i
Trelle, Jens Jenßen i Skierup, Olluf Ollufßen af Piedsted, Mads Ifverßen i Skierbech.
Blef læst Ober Rentemester Brandtis Mißive till Regimentßchrifveren af den 20 Martij 88:
indeholdende at hand i de sager som hand paa hans Kongel: Maytz: og Rytterbøndernis wegne sig
paatager at udføre maa bruge Slet papir, og eij heller nogen forseglings eller schriver penge betale
med widere for retten lest og paaschreven!
Jørgen Hansen paa hans søster Dorothe Hansdaaters wegne begærde dom over Olluf Madsen, med
formeening hand effter Loven enten bør at egte hende eller gifve hende underholding till barnet,
dersom hand det will begære hand indtet widere af hannem! Olluf Madßen begierde i lige maader
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dom! Thj blef saaledis afsagt, efftersom Olluf Madßen iche endnu med det Qvindfolch Dorothe
Hansdaater som hand hafver leyermaal med begaaet sig udj mindelighed forenet eller hende till
fredßtillet da som med hendis Sognepræstis Attest af Dato 10 Martij 88: beviises ey tilforne at hafve
wæren berøgtet widste Jeg hannom iche at kunde befrj mens tilfinder bemelte Dorothe Hansdaater
at Egte eller at give hende en billig medgifft effter hans formue.
Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Aprill 1688:
K:M: Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Haar i Starup, Søfren Hanßen ibid: Mads Ifverßen i Skierbech, Olluf Ollufßen i Piedsted,
Peder Lauridsen af Trelle, Jens Jenßen i Skierup, Peder Jørgenßen i Tiufkier, Jørgen Anderßen Haar
i Nebell.
Samme dag waar intet at bestille.
Tiisdagen og Tingdagen d: 1 Maij Anno 1688:
Kongel: Maijts Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daniell Kellinghuußen, Herridßchrifver
Tingmænd
Jørgen Anderßen Haar i Nebell, Søfren Hanßen af Striub, Jens Jenßen af Skierup, Jens Hansen af
Hostrup, Peder Haar af Starup, Mads Ifverßen i Schierbech, Peder Jørgenßen i Tiufkier, Niels
Anderßen i Hærslef
Kongel: Mayts Allernaadigste udgangne trøgte forordning om de paa Manufactur werchet i
Kiøbenhafn forarbeÿdrede Silche stoffers brug i Klæder og andet af 3 Apr: 88: er for Retten
Allerunderdanigst læst og paaschreven!
Kongl: Maytz: allernaadigste udgangen trøgte forordning om misbrugs afschaffelse med wexseler i
mellem indenbyes folch af 21 Martij 88: for retten allerunder danigst læst og paaschreven!
Jens Jensen i Lillballe lod lyse effter 2 sort hopper som schadelig mennischer hannem hafver fra
tagen nu sidst forleden imellem Onsdag og Torsdag om Natten og war begge hen wed 10 Aar
gammel om nogen dennem forekommer og kunde giøre hannem nogen kundschab eller anledning
der om will hand det forschylde !
Michell Jespersen paa Knud Pederßens wegne i Smidstrup mødte udj retten som beviiste wed
kaldsmænd Peder Espersen og Laurids Ollufsen i Sellerup med 8te dages warsell till i dag at hafve i
rette stefnet Hr: Anders Jespersen i Gaverslund, Jens Lauridsen paa Nebbe imod lougbud for en
selfeier bonde gaard i Smidstrup som Knud Pederßen nu senist paaboede, og lougbød Michell
Iespersen i Ronshauge paa Knud Pedersens wegne samme selfeyer gaard i Smidstrup till første ting
till neste frender paa fæderne og Møderne side. Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsens
wegne paa Neb begærede Knud Pederßen wille betale till hans hosbund hvis hand med resterer tj
saa formoder hand iche at hand kand afhænde og bort selge gaarden !
Regimentschriveren Sr Søfren Blanchsteds fuldmegtig Bendix Funch paa Kongl: Maytz: wegne
møtte udj rette som beviste wed kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomeßen i Hostrup det der
med Eed afhiemlede effter loven till i dag at hafve i rette stefnet med 14 dages warsell Peder Kye i
Aagaard imod widnisbyrd paahør og tings windis beschrivelse, saa well som og hans hustru Maren
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Pedersddaater, med samme dages kald og warsell fra hendis boepæl af i Aagaard med hendis
laugwerge saa wellsom og en Rytter Simen Jensen under LiifCompagniet fra sit Qvarter af till
Peder Tomeßens i Aagaard, samptlig med spørsmaal og mere der at paahøre! Angaaende Maren
Pedersdaaters Lefnet og forhold og paa wider i samme sag stefnet Anna Knudsdaater, Jørgen
Simensen, Peder Tomesen og hans hustrue Boeld Knudsdaater, Maren Gades, Jes Mortensen og
hans hustrue Anna Povelsdaater, Povell Jensen og hans hustrue Anne Rasmusdaater, Jep
Olluffsen og hans hustrue Mette Christensdaater, Olluf Sørensen og hans hustrue Maren
Pedersdaater, Hans Jensen, Hans Christensen og hans hustrue Margrete Hansdaater, Niels
Lauridsen og hans hustrue Inge Ifversdaater, Povell Pedersen, Jørgen Friderichsen, Anders
Jensen, Niß Ibsen og Christen Mortensen, samtlig af Aagaard. I lige maader stefnet med 8te dages
warsell effterschrefne mænd af Starup at widne i samme sag! Peder Ifversen, Germand Ibsen,
Willads Christensen, Olluf Knudsen, Hans Andersen, Hans Jensen, Søren Pedersen, Niß Smed,
Erich Jensen, Jens Lasen, SørenChristensen, Jens Christensen, Anders Bendßen og Jes Hansen,
alle af Starup, Peder Jacobsen, Niels Andersen, Jens Jensen i lige maader af Starup ! samptlig
deris sandhed at wære stendig om hvis de kand worde tilspurt angaaende Peder Kyes hustrue
Maren Pedersdaater lefnet og forhold, der nest efter at Eeden for samptlig windere blef oplæst
tilspurte Bedix Funch Peder Kyes tieneste pige Anne Knudsdaater om hvis hende kand wære bevist
angaaende Peder Kyes hustrue Maren Pedersdaater og Simon Jensen Rytter deris indbyrdis
omgiengelse, da for retten fremkom Peder Kyes tieneste pige Anna Knudsdaater, som effter aflagde
Eed wandt, at Onsdagen for Skiertorsdag nest afvigte war Rytteren Simon Jensen og Maren
Pedersdaater sammen i stalden en tog en paa efftermiddagen samme tiid war Peder Kye i marchen,
og Rytteren Simon Jensen war først kommen ind i stalden, og døren stod oben, da robte Maren
Pedersdaater og spurte tvende gange hvem der war i stalden men ingen svaredehende, saa gich hun
self hen i stalden, og war der i stalden wed en half times tiid førend Peder Kye kom hiem, der Peder
Kye kom hiem af marchen spurte hand hende hvor hans kone war, da svarede hun ham, hun widste
iche hvor hun waar, saa ser hun ud af winderet da ser hun Rytteren stod inde for stalddøren som war
oben, og Peder Kyes kone stod hos ham, saa stod Peder Kye self i hos winderet og saae at de stod
hos hinanden i stalden, saa blef hand staaendis i winderet saa lenge hand kunde see dennem i døren,
den tid hand kunde iche lenger see dem sagde hand hand wille gaa over bag wed weggen og høre
hvad de sagde, som hand og giorde og hun blef inde saa war Peder Kye lidet ude, saa kom hand ind
igien, da sagde hand og Sos hille biten kune nu gaar det an, da svarede hun hvad gaar an, Peder
Kye spurte hvor hans kaare waar, saa fich hand hans kaarde og bad Anna Knudsdaater wille gaa
med, da soer hun og sagde hun iche torde og sagde hvad gaar an, saa gich hand ud og hun gich till
brønden effter en spand wand og gich ind i stuen, saa gich Peder Kye ind i stalden till dennem, og
blef Peder Kye lidet staaende med hans kaarde half uddragen wed døren hand wille gaa ind i
stalden, noget effter gich hand ind, siden hørte hun intet till dennem før hun saa Rytteren Simon
Jensen løb ud af Gaarden det ..6.. hand kunde, saa gich hun hen till stald døren der saae hun at
Peder Kye stod og slog hans kone med kaaren i stalden, og siden hun war komen uden for
stalddøren paa mødingen der slog hand hende med kaarden at hun falt med uden for døren hug hand
hende i hendis haand, den tiid hun kom op igien af Mødingen løb hun ud igien af gaarden gich saa
pigen Anna Knudsdaater effter hende og bant et klæde om hendis haand og et om hendis laar, da
saae hun at hun hafde det hull i hendis laar, siden gich konen ind med i stuen till imod aften, da kom
Auditeuren med Peder Kye ud, samme dag i mod afften gich Peder Kyes kone ud igien i byen, saa
gich pigen ud at søge hende op efftersom Captainens kone wille forbinde hendis laar, da fant hun
hende i Rytteren Simon Jensens Qvarteer og bad hun wille gaa hiem Capt: kone wille forbinde
hende, saa fulte hun hiem med, og flyde konen hende en flasche brenteviin med sig, den tiid konen
da kom hiem, forbant Capt: konen hende! Noch want hun ydermehre at den 5 Aprill sidst afvigte da
Peder Kye war i Weyle, kom Rytteren Simon Jensen ridendis der i gaarden og hafde wæret ude at
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søge effter en anden Rytter, som war løben bort og sad de og fich mad, samme tid om afftenen, de
spurte om hand hafde funden Rytteren hand sagde neij, siden spurte hand om Peder Kye war inde
der till de svarede ney saa red Rytteren hiem med sin hest og kom strax igien førend de gich fra
bordet, blef saa siddendis noget ud paa afftenen, da bad folchene hand schulle gaa hiem de wille gaa
i seng, da svarede hand Ja est nu wille hand gaa, blef saa lidet sidendis, da bad Peder Kyes kone
hand schulle gaa hiem, hvor till hand svarede Jo gich saa folchene ud og hand gich bag effter, gich
saa Peder Kyes kone med hannem bag effter med et lys i haanden, og luche døren, og bad pigen gaa
i seng hun wille self klappe ilden, saa gich pigen i seng lidet effter gich hendis madmoder Peder
Kyes kone till sengs og stue døren stod oben, saa kom der en karll gaaendens ofver stuen og gich till
konens seng og spente sine skoe af wed sengen hvem det war widste hun iche. Om natten som hun
wognede op igien stod der lys paa bordet og brente; der paa hun bad sig Gud till hielp. Der nest
fremkom Peder Tommesen i Aagaard og hans hustrue Boeld Knudsdaater som Bendix Funch
tilspurte om Rytteren Simon Jensen den 5 Aprill om natten war ude ! der till de svarede Ja at
Rytteren gich ud den tid de wille gaa till sengs, siden imellem midnat og dag kom hand ind igien og
gich ind i stuen og talte med dem før hand gich till sengs; widere blef Peder Tommesen og hans
hustrue om Maren Pedersdaaters forhold, om hand hafde ført noget utugt eller horrerj till hende,
hvor till de svarede ney, mens for nogle Aar siden hafde hand well hørt folch tale om hun war i
røgte for en karll, mens self hafde de intet fornommen der till, der paa de bad sig Gud till hielp. Der
effter for retten fremkom Maren Anderschoen, som effter aflagde Eed wandt at for nogen tiid siden
da hun war i Peder Kyes huus om afften hafde Rytteren Johan som laa der sagt till hende at Simon
Jensen som samme afften war i Peder Kyes huß blef staaendis wed Johans seng der hun gich ud og
wille gaa hiem ! iche heller hafver hun seet og fornommet noget horrei till Peder Kyes kone, widere
folche tale gich at hun war berøgtet. Der nest for retten fremkom Peder Kyes tieneste dreng Jørgen
Simensen, som effter aflagde Eed wandt, at for nogen tiid siden kom hand ind om afften stod hos
madmoder Maren Pedersdaater i brøgerset for ilden som hand hafde staaet det lit, kom Simon
Jensen ind i stuen till hende, der hand kom ind sagde hans madmoder till ham hand schulle tage en
schoull med ild og gaa ind i stuen og gøre ild paa skorstenen som hand og giorde kom saa ind med
2 sponer hand schulle legge paa ilden, som og scheede, siden gich hun frem till risten igien, saa
kom hun ind igien till ham og flyde ham noget Øll og brød i en potte hand schulle æde og bad hand
schulle blifve inde saa gich ud igien lidet effter gich hand till stuen døren, da saae hand at Simon
Jensen gich op med Peder Kyes kone op paa et høe læd med hinanden og kløf op paa køllen, saa
kom de andre folch ind og blef hand tillige med dem staaendis i brøgerset wed ilden, saa hørte hand
det skrunetde og Simon Jensen og Peder Kyes kone gich med igien wed kiørne, saa kom hun igien
wed den nordere dør, den tid hun kom in sagde hun till folchene hun hafde wæret were og seet Cap:
piges barn, som war besovet af en Rytter, siden nest effter kom Simon Jensen ind igien i huuset till
dem widere widste hand iche der om at winde mens beretede at hand 2 gange hafde wæret effter
Peder Kyes kones begæring hos Simon Jensen hand schulle komme der op ! om afftenen før Simon
Jensen fich den skade, bad Peder Kyes kone hand schulle gaa ned till Simon Jensen hand ville
komme op wed gierdet at tale med hende som hand og giorde, hvilchet drengen hende igien
berretede at hand wille komme, saa gich hun ud till gierdet og talte med ham, siden fornam hand
intet widere till dem, mens hand gich ind i hans seng saa som det war og ud paa natten ! ellers i
winter en gang effter Juul da Simon Jensen war i Arrest till Gevaldigernes, bad Peder Kyes kone
hannem hand schulle Ride med till Simon Jensen og spøre hvad hand fates enten øll eller mad saa
schulle hun flye hannem det med og forbød hun drengen hand iche motte sige hendis mand der af
der paa hand bad sig Gud till hielp ! der nest for retten fremkom Jes Mortensen og hans hustrue
Anne Povellsdaater som effter aflagde Eed wand at hand aldeelis intet hafde hørt eller weed noget
om hende at sige enten horrerj eller druchenschab uden det Peder Kye hafde self for nogle Aar
siden beschylt hende for en karll der paa de nad sig Gud till hielp ! Noch fremkom Povell Jensen og
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hans hustrue Anna Rasmusdaater som effter aflagde Eed wandt at de iche hafde fornommet noget
enten till horerj eller druchenschab om Peder Kyes kone, andet end Peder Kye self for noget Aar
siden hafde beschylt hende for en karll der paa de bad sig Gud till hielp ! Noch fremkom Jep
Ollufsen og hans hustrue Mette Christensdaater, som effter aflagde Eed wandt saaledis at de iche
hafver fornommet noget om hendis druchenschab eller horerj uden der effter hun war stuchen da
war det noch syntes paa hende at hun schulle wære druchen, og widere confirmerede Povell Jensen
og hans hustrues winde der paa de bad sig Gud till hielp ! Der nest fremkom Olluf Sørensen og hans
hustrue som effter aflagde Eed wandt saaledis at wære udj sandhed som Povell Jensen om wundet
hafver der paa de bad sig Gud till hielp ! Der nest fremkom Hans Jensen, Hans Christensen og hans
hustrue Margrete Hansdaater, Niels Lauridßen og hans hustrue Inger Ifversdaater, Povell Pedersen,
Jørgen Friderichsen, Anders Jensen, Niß Ibsen og Christen Mortensen i Aagaard som effter aflagde
Eed wandt at de iche veed noget med Peder Kyes kone, eller hafver fornummet till Horerj eller
druchenschab af hende uden at hun hafver wæret berøgtet for en karll, og Obersten hafde forbudet
Simon Jensen iche at motte komme udi Peder Kyes gaard hvor for det war weed de iche ! der paa de
bade sig Gud till hielp ! Endnu fremkom samptlig Starup mænd, Peder Ifversen, Germand Ibsen,
Willads Christensen, Olluf Knudsen, Hans Andersen, Hans Jensen, Søren Pedersen, Niß Smed,
Erich Jensen, Jens Lasen, Søren Christensen, Jens Christensen, Anders Bendsen, Jes Hansen, Peder
Jacobsen, Niels Andersen og Jens Jensen ibid: som effter aflagde Eed wandt at de allerlig intet i
nogen maader widste med hende enten om Horerj eller druchenschab, uden alt got der paa de bade
sig Gud till hielp, widere fremlagde Bendix Funch Cap: Lieut: daabs attest og Oberste Baßens attest
at Simon Jensen er forbuden Peder Kyes huuß: af 24 April: 88: for retten lest og paaschreven ! noch
en begæring af Søfren Blanchsted till Prousten Mester Ancher og Hr: Niels Lauridsen Fog af 24
Aprill 88: med deris der paa tegnede svar anlangende Peder Kyes hustrues forhold af samme dato
for retten lest paaschrefven og udj acten schall worde indført ! Og begærde Bendix Funch her effter
tingswinde som og blef sted!
Tiisdagen og Tingdagen d: 8 Maij Anno 1688
Kongel: Maÿts Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Haar i Starup, Søren Hanßen ibid: Olluf Ollufßen i Piedsted, Peder Jørgenß: i Tiufkier, Jens
Jensen i Skierup, Hans Ifversen i Herslef, Niels Ibsen ibid:
Michell Jespersen i Ronshauge paa hans Svoger Knud Pedersens wegne i Smidstrup, laugbød till
andet ting den Eyendoms Gaard i Smidstrup hand sidst paaboede till neste frender paa fæderne og
Møderne side !
Blef tilvandt at schall holdes schiffte i dag 8te dage i Eltang, Gudsø, Erresøe, Stoustrup, Trelle,
Stallerup og Torup !
Tiisdagen og Tingdagen d:15 Maij Anno 1688
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver
Tingmænd
Søren Hansen i Starup, Jens Jensen i Skierup, Peder Jørgensen i Tiufkier, Olluf Ollufsen i Piedsted,
Peder Lauridsen i Trelle, Olluf Nielßen i Skierbech, Hans Ifversen i Herslef, og Jørgen Nielsen i
Follerup.
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Michell Jespersen i Ronshauge paa hans svoger Knud Pedersens wegne i Smidstrup laugbød i dag
till det 3die ting den eyendoms Gaard i Smidstrup bemelte Knud Pedersen sidst paaboede till neste
frender paa fæderne og Møderne side. Berent Offermand paa hans hosbond Jens Lauridsens wegne
mødte og i rette lagde hans schrifftl: svar og protestation af 15 Maij 1688: indeholdende at Knud
Pedersen er schyldig af den Gaard i Smidstrup imidlertiid hans hustrue Dorote Jespersdaater ware
enche 16 Rdr: Item for dette forleden Aar 16 Rdr: hosbundhold 10 Rdr: for mener gaarden iche bør
at afhendis inden dette blifver clareret og den laugbud som allerede scheed er iche bør at wære
gyldig med widere lest og paaschrefven! Knud Pedersen som Sl: Hr: Clemends børn stiffader mødte
i retten og der till svarede, formente at Sr Jens Lauridsen ingen føye eller ret kand hafve till at
hindre dette kiøb eller schiøde med mindre hand vill betale 100 Rdr: till hans stiffbørn udj Gaarden
hafver. Item till hannem og hans hustrue som de meest bydende hvilchet diße tvende Dannemænd
Hans Pedersen i Smidstrup og Tygge Pedersen i Follerup er med hannem Accorderet om hvad sig
belanger den fordrende resterende afgifft erbyder Knud Pedersen sig rigtig og well at betale saa
snart Sr Jens Lauridsen behager hannem at meddele taxten paa de Landgilde specilt effter Kongel:
schiøde item arbeijds penge effter Loven som af Selfeÿer gods bør udgives her. Sr Jens Lauridsen
ellers hafver at fordre ofver dette sidste Aars afgifft till nest afvigte Phil: Jac: dog beregnet formener
Knud Pedersen bør at beviises med dom i Rette tide ofver Restanzen forhverfvet effter Loven!
Berent Offermand paa hans Hosbunds wegne refererer sig till hans forrige indgivende og begærer
dommerens kiendelse om gaarden iche først bør frj giøris inden den kand afhændis! Tij blef saaledis
afsagt! Saasom Knud Pedersen iche till rete tide hafver erlagt den Aarlig afgifft effter Loven som
schee burde, widste Jeg iche hannem nogen Skiøde at kunde udstede, mens hvis som resterer først
effter Loven at betalis!
Tiisdagen og Tingdagen d: 22 Maij 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Anderß: Haar i Nebell, Peder Haar i Starup, Jørgen Nielsen af Follerup, Olluf Ollufsen af
Piedsted, Mads Ifverßen i Skierbech, Hans Ifverß: i Herslef, TÿggeJensen i Herslef.
Bendix Funch paa Regimentschrifverens Søfren Blanchsteds wegne lod liuse effter Hans Nielsen
Borle i Erresøe som for 14 dage siden er borte blefven, lyste derfor første gang at hand sig med
fordeeligst indstiller saa fremt hand iche wille lide Rømnings dom.
Peter Sønixsen lod lyse effter hans tienniste dreng Niels Nielsen som er bortløben og sin tieniste
uden minde og afsched undvigt der hand dog schyldig war ham till Michaeli først kommendis at
tiene. Drengen hører hiemme i Underup i Niem Herret, drengen er den 6 Maij bortløben.
Peder Jeßen i Kongsted mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Christen Christensen i
Kongsted og Jens Jensen i Kongsted Torup, det de wed Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Hans Michellsen i Stoustrup: Jens Niels i Torup,
Christen Lauridsen ibid: Povell Tyggesen ibid: Hans Tyggesen ibid: Laurs Hansen i Kongsted,
Laurids Nielsen ibid: Niels Christensen ibid: Hans Pedersen Gade, Peder Jensen, Peder Nielsen
ibid: Christen Povellsen ibid: Peder Jørgensen ibid: imod doms fornyelse, tj Producerede hand en
dom udsted af Ellherrets ting d: 24 Julij 1683: till slutning indeholdende at de indciterede bør at
betale till Kierche Wergeren etc: lest paaschreven og i Acten schall worde indført! sagen optagen i
8te dage.
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Jochum Ram i Møsvraa mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Ollufsen i Møsvraa og
Knud Nielsen ibid: till i dag at hafve i rette stefnet Hans Jensen i Møsvraa, till laugbud i mod en
half eyendoms gaard i Møßvraa som bem: Jochum Ram tillhører, laugbød den nu till første ting till
neste frender; Bendix Funch paa Regimentßchriverens wegne protesterede her imod og formener
ingen Laugbud kand gielde hest effterdj Jochum Ram en temmelig deel af hans Kongel: Maytz:
naade bestaaende i korn og penge henstrechende sig till en summa paa 100 Sldr: som widere her i
retten specificeret schall blive indgiven !
Jens Jensen i Skierup paa Tolche Lauridsdaaters vegne i Skierup lod læse en Capittels stefning
udgiven af Riber Capitell den 21 Nov: 1687: till hvilchen tiid stefnis de wedkommende om nogen
fordis paa Christen Lauridsen Smeds wegne for noget i den sag kand hafve at sige at møde paa
Riber Capittell huuß d: 14 December 1687: endvidere dis udviisning lest og paaschrefen !
Commiß: Jens Lauridsen paa Nebbe mødte for retten som beviiste wed kaldsmænd Erich Prim og
Laurids Jensen i Piedsted det de ved Eed afhiemlede effter loven loulig till i dag med 8te dages
warsell at hafve i rette stefnet Knud Pederßen for hans boepæll i Smidstrup for resterende landgilde
hosbundhold og laante korn, hvor da Jens Lauridsen saggaf bem: Knud Pederßen at wære schyldig
for Eet Aars afgifft af gaarden i midlertiid hans hustrue Dorothe Jespersdaater war enche! 16 Rdr:
Item for dette forleden Aar lige saa 16 Rdr: hosbundhold da gaaden blef arfvit effter Sl: Hr:
Clemends dødelig afgang 10 Rdr: noch for 7 tønder rug hand hannem Anno 1679: d: 25 Julij 3 tdr:
og d: 20 Julij 4 tdr: rug a 9 mk: er 10½ Rdr: Er tilsammen 52 Rdr: 3 mk: setter i rette om Knud
Pederßen iche pligtig er og bør samme penge med til foraarsagede omkostning inden 15 dage at
betale uden widere Lovens tvang, der paa hand begærede dom. Michell Jespersen i Ronshauge paa
hans svoger Knud Pederßen wegne møtte for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde
indført, og begærede hand copie af hvis for retten er paßeret! sagen optagen i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Maij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Anderßen Haar i Nebell, Peder Haar i Starup, Søfren Hansen i Starup, Jens Jenßen i Skierup,
Peder Jørgensen i Tiufkier, Peder Lauridsen i Trelle, Hans Ifversen i Herslef, Olluf Ollufsen i
Piedsted,
Peter Sønixßen lader till andet ting lyse effter hans tieniste dreng Niels Nielßen som er bortløben af
hans tieniste uden hans minde og afsched!
Peder Jeßen i Kongsted effter forrige indhiemlede kald ofver de Kongsted sognemænd i rette lagde
en dom udsted af Ellherrets ting den 25 October 1681 / der udj Kongsted Sognemænd som den tid
waar eller tilforne i de tider hafver wæret plegtig er og bør en hver som resterende Kierche tiende,
saa wit ey kand afbeviißes betalt at wære inden 15 dage under nam i deris boe etc:
Endnu fremlagde de en Attest under Sognepræsten Hr: Theus Stephensen Meyer i Bredstrup hans
haand af 28 Maij hvad en hver af Kongsted Sognemænd Anno 1686 d: 28 Aprill er befunden
schyldig af deriß resterende tiende effter fuld afregning, nemlig Peder Jeßen 16 Rd: 2 mk: 8½ sk:
Lauge Knudsen 8 Rd: 4 mk 1½ sk: Niels Pedersen med tvende 9 Rd: hvor af Niels Pedersen for sig
alene hafuer betalt 1 Rd: 2 mk: 6 sk: noch 4 mk: 3 sk: er resten 6 Rd: 5 mk: 7 sk: Peder Iversen 4
Rd: 1 mk: 10 sk: Peder Nielsen 3 Rdr: 4 mk: 12 sk: Thomas Rafn og Niels Madßen af Erresøe
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Otting, 2 Rdr: 1 mk: 2 sk: Hans Michellßen 2 Rdr: 5 sk: Niels Madßen 1 mk: 8 sk: Niels Tyggeßen
2 Rdr: 4 mk: 5 sk: Niels Christensen 2 Rdr: 4 mk: 5 sk: Peder Jørgensen 4 mk: 6 sk: Hans Tyggesen
2 mk: 2 sk: da lest og paaschreven! formener de pligtig er og bør en hver deris resterende
kirchetiende inden 15 dage med sagens anvendte bekostning at betale under nam effter loven der
paa hand begærede dom. Samptlig sognemænd af Kongsted mødte og begærede sagen i 14 dage
motte optages saa schall her till blifve svaret. Sagen optagen till neste ting.
Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsens wegne paa Nebbe i rette lagde hans schrifftelig
indleg contra Knud Pederßen af d: 29 Maij 88: for retten lest paaschreven og udj Acten schall
worde indført. Der effter hand begærede dom. Michell Jesperßen i Ronshauge paa hans svogers
wegne begærede gienpart dom. Optagen till neste ting.
Regimentßchreifveren Søfren Blanchsted møtte for retten som beviiste wed kaldsmænd Morten
Sørenßen og Anders Lauridsen i Børup det de wed Eed effter Loven afhiemlede till i dag at hafve i
rette stefnet Thomas Thomasen i Børup, og Thomas Madsen i Erresøe imod siuns frasigelse
beschylding og dom anlangende deris gaardes forsiddelse, saa vell som restanzers effterstaaelse, og
begærede 4 siuns mænd der till motte opkrefvis! der till udtagen Hans Michellsen i Stoustrup, Peder
Tuesen i Erresøe, Jep Claußen i Børup, og Peder Borle i Erresøe, som samme gaarder hafver at
besigtige og deris afsigt derom till neste ting fra sig sige.
I lige maader beviiste wed kaldsmænd Jens Sørenßen og Søfren Tommeßen i Hostrup, det de wed
Eed afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i rette stefnet Christen Ifverßen og hans søn Carell
Christenßen i Wiuf, saa well og Jochum Ram i Møsvraa, i mod siuns frasigelße beschylding og dom
anlangende deris gaarders forsiddelse, saa vell som retsanzers effterstaaelse, og begærede 4 siuns
mænd der till motte opkrefvis der till udtagen Hans Ifversen i Herslef, Hans Jensen i Møßvraa, Jens
Ibßen i Lilleballe og Hans Staphenßen i Almind, som samme gaarde hafver at besigtige og deris
afsigt der om till neste ting fra sig sige.
Hans Jensen i Møßvraa lod læse en obligation og pantebref till indhold at Jochum Ram i Møßvraa
er schyldig till Hans Jensen paa hans daaters wegne 120 Rdr: og till forsichring pandtsetter Hans
Jensen og hans daater Karen Hansdaater og hendis arfvinger hans paaboende bunde gaard i
Møßvraa hand paaboer, saa well som den halfve bonde gaard hand er tilhørende og Jens Hanßen
tilforne paaboede med widere des udviisning af Dato 11 Martij 1682, for retten lest paaschrefven
etc: og indført i pante bogen.
Peder Thueßen i Erresøe møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Christen Nielsen og Peder
Bertelßen i Erresøe det de wed Eed afhiemlede effter Loven till i dag af hafve hidstefnet Søren
Hanßen og Peder Madßen i Erresøe, till doms for gield, saggaf Peder Madsen at wære schyldig rede
laante penge 4 Sldr: og Søren Hanßen 8 Sldr: rede laante penge setter i rette om hand iche pligtig er
bør de fordrende penge med sagens anvendte bekostning inden 15 dage at betale eller wære nam
undergiven effter Loven der paa hand begærede dom. Peder Madßen og Søfren Hansen paarobt
mødte iche! Sagen optagen till neste ting.
Peder Thußen i Erresøe paa Povell Nielßen af Medelfarts vegne møtte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Christen Nielßen og Peder Bertellßen i Erresøe det de ved Eed afhiemlede effter Loven
till i dag at hafve i rette stefnet Cap: Zacharias Hansen i Snoghøy, Jens Widdeßen i Erresøe og Jens
Nielßen paa Toldboen wed Snoghøy imod pants opbydelße og laugbud, i lige maader hafde de
hidstefnet Anders Lauridsen i Erresøe imod opbydelße og kiøb om hand der imod hafde noget at
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sige, saa well som till laugbud for de støcher jord Povell Nielßen i Snoghøye der paa marchen
hafver ! I lige maader stefnet Sidsell Madsdaater Laugverge Peder Borle ogsaa imod laugbud og
pantes opbydelse anlangende bemelte støcher jord, lader dennem tilbyde om de samme støcher jord
will løse. Indciterede paarobt mødte iche.
Anders Madsen Skourider begærde hannem 6 mænd motte udmeldis som kunde besigtige
Gammelbye Mølle og Follerup Mølle, hvad brøstfeldighed der wed findis ! der till udtagen! Hans
Ollufsen i Follerup, Jens Nielsen i Piedsted, Peder Ollufsen i Børkop Mølle, Peder Jensen i
Brøndsted Mølle, Søren Tømmermand i Welling og Morten Hansen i Sellerup, som samme møller
hafver at besigtige og deris siun der om her till tinge fra sig sige.
Hans Pedersen Skourider begærde i lige maader 4 mænd som kunde besigtige Søfren Mogensens
gaard i Wiuf og Peder Nielsens gaard i Tiufkier, hvad brøstfeldighed der paa kand findis ! der till
udtagen ! Peder Suder i Tiufkier, Hans Pedersen ibid: Hans Pedersen i Wiuf og Jens Koed ibid: som
samme gaarder hafver at besigtige og deris siun derom her till tinge fra sig sige.
Tingdagen d: 6 Junij Anno 1688
Kongel: Maÿts Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daniell Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Andersen Haar i Nebell, Søren Hansen i Starup, Olluf Ollufsen i Piedsted, Peder Lauridßen
af Trelle, Peder Jørgensen i Tiufkier, Jørgen Nielßen i Follerup, Jens Tomeßen i Wilstrup.
Peter Sønixßen lod till tridie ting lyse effter hans tieniste dreng Niels Nielßen som den 6 Maij nest
afvigte er bort løben og sin tieniste uden minde og afsched undvigt der hand dog schyldig war
hannem till Michaeli først kommende at tiene, drengen hører hiemme i Underup i Nim Herret, og
begærede her effter tingsvinde som blef sted.
Jens Lauridsens sag paa Nebbe contra Knud Pederßen fremdeelis optagen i 8te dage.
Hans Pederßen Skourider møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tomeßen i Hostrup till i dag at hafve i rette stefnet Søren Mogenßen i Wiuf og Peder Nielßen i
Tiufkier for siun anlangende deris gaarders besigtigelse med des tilliggende jord! hvor effter Hans
Pederßen begærede de her af tinget den 29 Maij udmeldte Siunsmænd motte fremkomme deris siun
at fra sig sige. Da for Retten fremkom Peder Jørgensen i Tiufkier, Hans Pederßen ibid: Hans
Pederßen i Wiuf og Jens Koed ibid: som her af tinget ere udmeldte at besigtige for at besigtige
forberørte gaarder, hvilche de befant saaledis! Søfren Mogensens gaard i Wiuf, som er tilforne af
fienderne opbrendt og nu findis igjen opbygt 10 fag ladehuuß paa leider som er ved magt, noch
findis 13 fag huuß paa leider som er till stue og till Qveg huus som er ved magt, noch 6 fag stolp
huus med wender wegge mens taget ved magt, noch et skiul ofver en Bager ofven! fatis paa gaarden
et sals huuß: till gaarden kand saaes aarligen 5 tønder rug, 1½ tdr: byg, 7 tønder haure, 1½ tdr:
boghvede, som er alt besaaed og bundens egen, till gaarden kand auflis 15 læs høe og græsis 18
fæhøuder og beester findis paa gaarden 4 beester, 6 kiør, 4 ung nød, 2 kalfe, 1 faar, kand fødis paa
winter foeder 4 beester, 14 fæhøuder, bunden kand nogenledis hafve korn till nødrøtfft till gud giver
grøde igien, bundens forsvechelse hafver foraarsaget gaardens store schyld og contributioner, siunis
iche at gaarden høyere kunde contribuere end Kongel: Maytz: Landmaalings Taxt om formelder om
nogen der ved schulle hafve lefnets middel. Peder Nielsens gaard i Tiufkier befant de saaledis! paa
gaarden er 7 fag salshuus, som er gandsche brøstfeldig og moxsen øde, bagofven og skorsteen
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gandsche øde, noch 11 ladehuus brøstfeldig for tag og jord leyder, fatis paa gaarden et salshuus og
et fæhuus, till gaarden kand saaes aarligen 11 schip rug 1½ tdr: biug, 4 tdr: ar: 4 schip boghvede, er
bortleyet 2 støcher jord der udj kand saaes 2½ schip og en agger er saaet till halt 10 schip are. Till
gaarden kand auflis 7 læs høe og græsis beester og 4 fæhøuder findis 4 beester, 3 kiør, 2 ungnød og
en kalf, kand fødis om winteren 4 beester 4 fæhøuder, bunden hafver hverchen at Ede eller driche
uden hvis hand schall kiøbe og laane, bundens forsvechelse hafver for aarsaget hans høye alder og
schrøbelighed og gaardens høye schyld. Siunis iche at gaarden høyere kunde contribuere end effter
Landmaalingens Taxt som er ungefehr 4 tønder i hvilchet de saaledis her med for et fult siun
afhiemlede, der paa de bade sig Gud till hielp, hvor effter Hans Pederßen begærede tingsvinde som
og blef sted paa Oberforsters wegne.
Peder Tuesen i Erresøe begærede dom ofver Søfren Jaunsen i Erresøe, paarobt møtte iche! Sagen
optagen till neste ting.
Laue Hendrichsen i Bredstrup lader paa Povell Nielßen Fergemands wegne i Midelfart opbyde og
laugbyde till andet ting all den kiøbe jord som bem: Povell Nielßen er berettiget paa Erresøe March
og udj Hafve Lychen paa Reslef Marcher, sønder og nøre marcher, disligeste hvis pandte jord som
hand herpaa Erresøe March, till kiøbs og pandte løsning; om nogen af neste freder samme jord will
kiøbe. Peder Michellsen Thuesen i Erresøe mødte og bød der for Sølf og penge ! Svend Svendsen
paa Cap: Zacharias Hanßen wegne imod dette lougbud svarede anlangende det støche jord Povell
Nielsen sig tilholder og till den Gaard hans K: M: Allernaadigst till Fergeriet lagt hafver har ligget
at hand anderledis agtede at bevise med Povell Nielsens fuldmegtig forebringer hvorfore hand
formode de samme laugbud iche kom Zacharias Hansen till nogen præjudiz og begærede Lave
Hendrichseb maa tilholdis at tage imod stefne maal og widners paahør saa som hand er fuldmegtig!
Laue Hendrichsen svarede neij at hand tog iche imod noget stefne maal. Svend Svendsen begærede
at hans principal iche med retten motte ofver iiles, saa hand kunde komme till at føre beviis till
oplysning i sagen! Anders Lauridsen i Erresøe mødte og svarede at hand fuldkommen kiender sig
ved de tredje part af Paags Ottings jord, som Povell Nielßen Eyer.
Regimentschrifveren Søfren Blanchsteds fuldmegtig møte for retten og begærde de af tinget i dag
8te dage 4 udmeldte siuns mænd motte fremkomme deris siun at afsige om Thomas Madsens og
Thomas Thomeßens bygning i Erresøe som de befant saaledis ! da for Retten fremkom, Hans
Michellsen i Stoustrup, Peder Thusen i Erresøe, Jep Clausen i Børup og Hans Madsen i Erresøe
som afsagde deris Siun der om saaledis! At Thomas Madsens gaard i Erresøe siunis Salhuuset at
hafve været af 7 fag som er gandsche brøstfeldig paa tømmer og tag, trei fag er ofverdeelen
nedfalden paa. Det andet huuses bygning er brøstfeldig baade paa vegge, gaufle, døre og
indbygning er udøchtig at reparere. Bagofnen nedfalden, 6 fag lade huus paa stolper udj lige tilstand
som det andet er ferdig till at falde ned. Thomas Thomasens gaard i Børup befindis saaledis!
Salshuuset er brøstfeldig for 10 stolper, 5 fag lade huus paa jordgraven stolper gandsche brøstfeldig,
noch 5 fag stald er gandsche brøstfeldig og ferdig at falde ned, ingen wærelse for Rytteren hvilchet
de saaledis for et fult siun afhiemlede! hvor effter Bendix Funch paa hans hosbundes wegne
fremlagde Amptschrifver Sr Hendrich Hanßens till Regimentßchrifveren udgifne restance hvor udj
Thomas Thomasen i Børup findis indført at wære schyldig for Ao 1685: 1 sk: leding, 3 schip 3 fd:
meel, 1 schip 2 fd: byg, 1 pund, 15 ½ schip malt, 18 ½ schip ar: 1½ schip gaase ar: 1 lamb, 1 gaas, 5
høns, 1 snes eg, 20 les ved, 1 mk: haar, 1 mk: garn, 40 hommelstenger. For Anno 1686 og 1687:
rester hand forschrefne Landgilde resteris lige saa, Noch for Skatter, 4 Qvartaler Anno 87 a 3 Rdlr:
14 sk: er 12 Rd: 3 mk: 8 sk: Øxse og flesche schat till Martini 87: forfalden 1 Rd: 5 sk: kop og Qveg
schattens begge Terminer till den 30 Martij og 11 Junij 1687: forfalden 2 Rd: 1 mk: Noch
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bekommet Anno 1688: 1 Ploubest for 9 Rd: 2 mk: 12 schip byg og 2 Tdr: ar: Thomas Madsen i
Erresøe er schyldig for Ao 1685: 1 sk: leding, ½ tdr: rug, 2½ tdr: malt, 1½ tdr: haure, 1 faar, 5 høns,
1 snes eg, 1 mk: haar, 1 mk: garn, 10 Slet mark for 20 les ved, 1 pund smør, 1 Rdr: boelgalts penge,
2 mk: 4 sk: mønt udj koepenge, 40 homelstenger. for Anno 1686: og 87: rester ligesaa for
forschrefne Landgilde Speciel. Noch rester for schatter for Anne 1687: 4 Qvartaler a 2 Rdr: 4 mk:
11 sk: er 11 Rdr: 12 sk: Øxse og flesche schat till Martini 87: 5 mk: 10 sk: kop og Qveg schatens
begge terminer till den 30 Martij og 11 Junij 1687 forfalden 1 Rdr: 2 mk: og saasom med siun
beviises forbemelte Thomas Simonsen i Børup og Thomas Madsen i Erresøe de iche deris gaarder
saa loulig og forsvarlig som sig burde hafver bebygget og beboet mens ind og med en temmelig
restance som og er beviislig giort endnu resterer hvilchen de iche siunis gode for at kunde betahle,
satte der effter udj rette og formendte om iche deris Eyendom og gaarders feste er forbrut effter
hans Kongel: Maytz: udgifne Lou og forordnings tilhold saavell som de i seniste Seßion de Dato
Weÿle 5 Aprill 1688 ergangne resolution, hvilchen hand begærede for retten lest paaschreven og i
acten indført de 7:8: punct, der paa hand begærede dom! Thomas Thomasen i Børup mødte og
begærede sagen i 14 dage motte optages saa vill hand der till svare! Optagen i 14 dage.
Regimentschrifverens sager contra Jochim Ram i Møsvraa, Christen Ifversen og Karll Christensen i
Wiuf formedeelis optagen i 8te dage.
Thomas Povellsen i Brøndsted møtte for retten som bevißer ved kalds mænd Jørgen Sørensen og
Søren Christensen i Brøndsted det de ved Eed med opragte finger afhiemlede effter loven till i dag
at hafve i rette stefnet Peder Jensen i Brøndsted Mølle till doms for gield! Sag gaf hannem at wære
schyldig 10 Sldr: till hans Sl: fader Povell Knudsen i Brøndsted, der paa er betalt 7½ mk: effter
derom for wiiste attest fra præsten Hr: Anders Jespersen i Gaverslund af 21 Maij 87: for retten lest
og paaschreven og udj acten schall worde indført! Peder Jensen paarobt møtte iche! Sagen optagen i
8te dage.
Knud Pedersen contra Jens Lauridsen Risom ved hans tiener Hans Pedersen lod i Rette legge hans
schrifftlig indleg af Dato 4 Junij 88: for retten lest paaschreven och udj Acten schall worde indført.
Regimentschrifveren Søfren Blanchsted wed hans fuldmegtig lod aflyse all uloulig Sæd her paa
Marcherne till første ting!
Anders Madsen møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen og Michell
Michellßen i Piedsted det de ved Eed afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i rette stefnet
Marchus Møller i Gammelbye Mølle imod siuns afhiemling; beroende med widere till i dag 8te
dage!
Tiisdagen og Tingdagen d: 12 Junij Ao 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Andersen Haar i Nebell, Peder Haar i Starup, Søfren Hansen i Starup, Mads Ifversen i
Skierbech, Olluf Ollufßen i Piedsted, Jens Jensen i Skierup, Jørgen Nielsen i Follerup.
Peder Jeßen og Laue Knudsen mødte for retten og i rettelagde en Attest af Prousten M: Ancher anl:
hvad Bredstrup Sognemænd er schyldig till Bredstrup Kierche af 11 Junij 88: for retten lest
paaschreven og udj Acten schall worde indført. Sagen optagen till i dag 8te dage.
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Bernt Offermand paa hans hosbond Jens Lauridsens vegne paa Nebbe mødte for retten og i rette
lagde en Attest af Peder Madsen Degn i Smidstrup udgifven anlangende hvad hand har givet af den
Gaard i Smidstrup till Jens Lauridsen nemlig aarligen 16 Rd: med widere af 9 Junij 1688 for retten
lest paaschrfven og udj Acten schall worde indført. Sagen optagen till i dag 8te dage till dom.
Thomas Povellsens sag i Brøndsted contra Peder Jenßen i Brøndsted Mølle fremdeelis optagen i 8te
dage.
Anders Madßen Skourider begærede effter forrige indførte kald hans siunsmænd motte fremkomme
deris siun at fra sig sige da for retten fremkom Hans Ollufsen i Follerup, Jens Nielßen i Piedsted,
Niels Rafn ibid: og Peder Ollufsen i Børkop Mølle, som der om afsagde deris siun saaledis ! at Ao:
1688 d: 6 Junij ware de i Gammelbye Mølle og befant møllehuuset nogenledis ved magt, wand
gauflen paa samme huuß udøgtig den eene Qvern wed magt den anden er uden hiulen udøgtig
behøfvis en nye axßell, een ofversteen forløben, omløbs broen forfalden, det underverch paa
Nørreeenden paa møller huuset brøstfeldig som demningen paa støder, findis intet jord till møllen
uden et lidet støche eng i mølle dammen kand auflis 2 læß høe, og befindis møllen med ringe
maaling om dagen og staar still om natten i tørrevær for wands ringhed, og befindis tvende udhuuße
om hans Kongel: Maytz: wed naad: afslag ville behage siunis dennem iche at forn: mølle kunde
svare høyre end 8 tønder hart korn hvis beester eller Qveg som mølleren hafver som græsis og fødis
er af en oting jord hand i feste hafver og svarer till Rytterhold, som ligger paa Tolstrup march og
støder samme oting jords grund paa begge møller. Den anden mølle som kaldis Follerup Mølle
befindis et gamel mølle huuß paa 7 fag, den eene Qvern wed døgtig maalegang, den anden Qvern
øde for wands ringhed dog befindis till samme øde Qvern en axßell med jern knaghiul og andet dets
behør med tvende gamle steen fatis et wandhiul till samme øde Qvern, omløbbet ved møllen
behøfvis flodfielle befindis 6 fag udhuuß, auflingen till samme mølle bestaar i tvende bancher og
kand eragtis till tvende nøds greßning. Item tvende Aa kroge till 3 læß høe som er halfparten under
wand og der till en kaal gaards sted. Den Eene Qvern som ved magt er staar natten ud stille i
tørrevær og en tid om dagen for wands ringhed og saa vit de kunde eragte siunis dennem iche om
hans Kongel: Maytz: wed naad: afslag wille behage at fornefnte mølle kunde svare høyrer end 7
tønder hart korn, hvilchet de saaledis her med for et fult siun afhiemlede, og stod Marchus
Bertellßen self her till wedermaals ting, hvor effter Anders Madsen paa Oberførstens wegne war
tingsvinde begærende som og blef sted.
Laue Hendrichsen i Bredstrup paa Povell Nielßens vegne i Middelfart lod i dag till tredje ting
opbyde og laugbyde all den kiøbe jord som hand er beretiget paa Erresøe march og udj Hafre
Lychen åaa Rerslef Marchen sønder og nord marchen, dißligiste hvis pante jord som hand har paa
Erresøe march till kiøbs og pante løsning, og begærede der effter laubuds tingsvinde Sted.
Regimentßchrifveren Søfren Blanchsteds fuldmegtig Bendix Funch møtte for retten som begærede
de af tinget udmeldte siunsmænd Hans Stephenßen i Almind, Jens Ibsen i Lillballe, Anders Pederß:
i Wiuf og Hans Ifversen i Herslef, motte fremkomme og deris siun afsige om Christen Ifverßens
gaard i Wiuf og Jochim Rams gaard i Møsvraa, huilche fornefnte mænd for retten fremkomme og
afsagde deris siun saaledis at 1688 d: 31 Maij hafver de besigtiget Christen Ifverßens gaard i Wiuf
som nu Carell Christenßen paaboer, huilchen de erfarit saaledis ! behøfvis en Skorsten af nye ofver
ofnen i salshuuset, lofftet i Rytterens stue som schall omleggis og forbedris 2 fag, noch paa samme
huuß gaull paa begge ender og taget paa den nordere side 9 fag og paa den sønder side 2 fag er
brøstfeldig og schall forbedris til sammen 11 fag. Ladehuuset behøver till begge sider 2 tylter deeler
till wegge luchelse som er brøstfeldig, og schall forbedris paa taget som er brøstfeldig 4 fag: fæ og
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staldhuuset brøstfeldig paa under tømmer ofver alt paa begge sider 12 fag. Jochim Rams i Møsvraa
en half selfeijer gaard, noch en half øde gaard hverchen stiche eller stage paa, 2 fag ladehuuß
gandsche brøstfeldig paa tømmer og staar paa fald, behøfver ender i samme huuß saasom de forhen
er gandsche brøstfeldig, huuset er bygget med bøge bielcher, fæhuuset paa stolper sat og med riiß
veggene er gandsche brøstfeldig er 9 fag, huilchet de saaledis her for retten for et fult siun
afhiemlede, hvor effter Bendix Funch gaf Christen Ifversen till beschylding at hand resterde med
laane korn for Ao 85 Rug 3 tdr: 7 schip a 5 dr: er 18 dr: 1 mk: 8 sk: Byg 2 tdr. 3 schip a 15 mk: er 8
dr: 3 mk: 10 sk: Anno 86: Byg 2½ tdr. a 1 Rdl: er 3 dr: 3 mk: Anno 87: Rug 2 tdr: a 7 mk: er 3 Rdl:
2 mk: Byg: 1½ tdr: a 6 mk: er 2 Rdl: 1 mk: Ao 86: 2 ploubeester a 10 Sldr: er 20 Sldr: 1 Koe 6 Sldr:
frjheds penge 48 Sldr: er tilsammen 110 Sldr: 3 mk: 2 sk: Jochim Ram i Møsvraa schyldig for laane
Korn Ao 85: 2 tdr: 1 schip: Rug a 5 Sldr: er 10 Sldr: 2 mk: 8 sk: Byg 1 tdr: 2 schip: a 15 mk: er 4
Sldr: 2 mk: 12 sk: Haure 1 tdr: a 6 mk: er 1 dr: 2 mk: For Ao 86: Byg 2 tdr: a 6 mk: er 3 Sldr: Haure
4 tdr: a 3 mk: er 3 Sldr: friheds penge 48 Sldr: 1 ploubeest 10 Sldr: 1 Koe 6 Sldr: Ao 87: Rug 1 tdr:
1 Sldr: 3 mk: er tilsammen 88 Sldr: 2 mk: 4 sk:! Sete der effter i Rete at saasom de iche deris
gaarder saa forsvarlig som Hans Kongel: Maÿts Lov og forordninger tilholder hafver beboed og
begÿgget mens end og større gield giort end som de er god for igien at betale, som er imod Hans
Kongel: Maÿts forordning stridig om iche Jochim Ram sin selfeÿer Reteighed hafver forbrut og till
Hans Kongel: M: wære forfalden. Carll Christensen sin Gaards feste og Christen Ifversen som effter
festebrevet som forlover det iche hafver effter levet om hand iche har at betale med at lide paa
Kroppen effter Loven, der paa hand begærede dom. Jochim Ram i Møsvraa og Christen Ifversen
begærede sagen i 6 uger mote optages! Sagen optagen i 3 uger!
Bendix Funch paa Regimentschrifverens wegne beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og
Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede loulig till i
dag med 8te dages kald og warsell at hafve hidstefnet Espen Pedersen, Eijler Brant og Niels Nielsen
alle i Schierbech imod siuns vinders paahør angaaende deris gaarders brøstfeldighed, restancers fore
læsning beschÿlding og dom! Og derpaa fremstod Jep Nielsen Baße i Eltang, Niels Christensen i
Oddersted, Anders Hansen og Niels Pedersen i Schierbech og aflagde deris Siun wed Eed som
følger. Espen Pedersens Gaard – Salshuuset 14 fag stolpehuuß der af de 3 fag døgtige de 11
gandsche brøstfeldig paa tømer og noget paa tag. Ladehuuset 12 fag der af 5 fag gandsche
brøstfeldig paa bielcher, spærrer, leÿder og Remme, de andre 7 fag brøstfeldig paa spærre, Bielcher
og Jordlÿder, Fæhuuset 6 fag duer intet hverchen paa timmer eller tag. Eÿler Brantes Gaard
Salshuuset 8 fag gandsche brøstfeldig paa timmer og tag, en Qvist ved salshuuset 2 fag er got.
Ladehuuset 12 fag stolpehuuß er got 2 fag nÿelig opsat fatis tag. Niels Nielßens Gaard, Salshuuset 2
fag er gode fæhuset 3 fag duer intet, Ladehuset 10 fag de 8 fag duer intet de 2 fag ere gode hvilchet
de saaledis for et fult siun afhiemlede derpaa de bade sig Gud till hielp! Espen Pedersens restanz,
Laanekorn Ao 85: Rug 2 tdr: a 5 rd: 10 mk: Bÿg 1½ tdr: a 15 mk: er 5 rd: 2 mk: 8 sk: Haure 2
tønder a 6 mk: er 3 rd: Ao 86: Bÿg 1½ tdr: a 6 mk: er 2 rd: 1 mk: Haure 2 tdr: a 3 mk: er 1 rd: 2 mk:
2 Kiør 12 Sldr: Kopschat 1 rd: 2 mk: Qvegschat 1 rd: 1 mk: 12 sk: Kop og Ildsted schat Anno 88: 2
rd: 3 mk: er 40 rd: 4 sk: Eÿler Brant schÿldig, Laane Korn Anno 85: Rug 7 schip: for 5 rd: tønden er
4 rd: 1 mk: 8 sk: Bÿg 7 schip: bÿg a 15 mk: tdr: er 3 rd: 1 mk: 2 sk: Haure 6 schip: er 1 rd: 8 sk:
Anno 86: Bÿg 1½ tdr: a 6 mk: er 2 rd: 1 mk: Haure 2 tdr: a 3 mk: er 1 rd: 2 mk: 1 Koe 6 Sldr: Anno
1687: 10 Sldr: Kopschaten 1 rd: 2 mk: Qvegschaten 1 rd: 4 sk: Kop og Ildsted schat Anno 88: 2
Sldr: er 33 Sldr: 6 sk: Niels Nielsen Laanekorn for Ao 85: Rug 10 schip a 5 rd: er 6 rd: 1 mk: Bÿg
10 schip a 15 mk: er 4 rd: 2 mk: 12 sk: Haure 6 schip a 12 sk: er 4 mk: 8 sk: Anno 86: Bÿg 1½ tdr: a
6 mk: er 2 rd: 1 mk: Haure 2 tdr: a 3 mk: er 1 rd: 2 mk: 1 Koe 6 Sldr: Kopschat 87: 1 rd: 3 mk: 8 sk:
Qvegschaten 1 rd: 4 sk: Kop og Indsted schat for Anno 1688 2 Sldr: er 26 rd: 3 mk: sate der effter
udj Rete om iche en hver af indstefnede for slig deris gaarders uforsvarlig bebÿggelse og beboelse,
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saa vell som Restancernis effterstaaelse bør at hafve deris selfeÿer Retighed forbrut og dem till
Hans Kongel: Maÿts at være hiemfalden, der paa hand begærede dom. Indciterede møte og tilbød
sig med tiden at ville afbetale og war opsetelse i 3 uger begærendis; sagen optagen i 3 uger.
Regimentschrifveren lader anden gang aflÿse all uloulig Sæd paa marcherne.
Niels Raun i Piedsted møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Nielsen og Niels Nielsen
som tiener hannem self, till i dag at hafve i rette stefnet Løverdagen for Pindsedag, Hendrich
Nielsen i Lille Welling for siun, og hvis laumaal der paa hand imod hannem agter at føre ! og
fremstillede Niels Raun her for retten tvende siunsmænd Jens Nielsen i Piedsted og Mads Pedersen
sammesteds som saae at Fendrich Hendrich Nielsen i Lille Welling hafver ladet opsette 6 fag nye
huuß paa hans egen gade jord uden for Sl: Hans Rauns gaards forte; hvor effter Niels Raun till
widere i rettesettelse war tingsvinde begærende som og blef sted.
Tiisdage og Tingdagen d: 19 Junij Anno 1688
Kongel: Maÿts Herridsfoget Gregers Blichfeldt
Daneill Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Anderßen Haar i Nebbel, Peder Haar i Starup, Søren Hansen i Starup, Peder Lauridß: i
Trelle, Mads Ifversen i Skierbech, Olluf Ollufß: i Piedsted, Jens Jensen i Skierup og Jørgen Nielß: i
Follerup.
Jens Flye i Kolding lod læse hans bestallings breff af 27 Aug: 87: at wære Hospitalsforstander i
Colding i afgangne Jens Nielsens sted.
I den sag i mellem Thomas Povellsen i Brøndsted og Peder Jensen i Brøndsted Mølle er saaledis
dømt Efftersom Peder Jensen i Brøndsted Mølle effter loulig indstefning i rettesettelße og
opsettelße ey møder med noget till gienmelde eller afbevis imod Thomas Povellßens ansøgning, da
tilfindis hand at betale till Thomas Povellsen de fordrende og resterende 8 Sldr: 8 sk: med sagens
anvendte bekostning 4 nk: inden 15 dage unden Lovens widere tvang.
Regimentßchrifveren Sr Søfren Blanchsteds sager contra Thomas Thomasen i Børup og Thomas
Madsen i Erresøe er optagen till i dag 8te dage.
Lodvig Skoemager lod lyse effter en dreng nafnlig Peder Jensen som for 8te dage siden er bortløben
af sin lære uden given aarsag tvert imod hans underschrefne contract og Kongel: Maytz:
Allernaadigste forordning.
Regimentschrifveren Søfren Blanchsteds tienner Friderich Skougaard møtte for retten som beviiste
ved kaldsmænd, Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de wed Eed afhiemlede effter
loven till i dag at hafve i rette stefnet Peder Klinchhammer imod beschylding og dom for penge
hand till Bendix Funch schyldig er; saggaf hannem at wære schyldig 2 Rix daler, som hand effter
hans begæring for hannem betalt hafver, setende i rette om hand iche pligtig er og bør samme penge
med tilforaarsagede om kostning inden 15 dage at betale eller wære nam undergiven effter loven
der paa hand begærede dom! paarobt møtte iche! optagen till i dag 8te dage.
Regimentschrifveren Søren Blanchsted lod till tredje ting aflagde all uloulig sæd, engslet og
tørfveschær og begærede der effter tingsvinde.
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Jens Lauridsens sag paa Nebbe contra Knud Pederßen fremdeelis optagen till i dag 8te dage.
Peder Jeßen i Kongsted og Laue Knudßen i Torrup mødte for retten som effter forrige i rettesettelße
og opsettelße begærede dom ofver de Kongsted Sognemænd, Christen Lauridßen i Torup mødte og
i rette lagde en Attest af Laue Hendrichsen i Bredstrup og Povell Tyggesen i Torup af 5 Junij 88:
for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført! Optagen till i dag 8te dage.
26 Junij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridßschrifver
Tingmænd
Jørgen Andersen Haar i Nebbel
Mads Ifversen i Skierbech
Peder Haar i Starup
Søren Hanßen ibid:
Hans Ifversen i Herslef
Jens Jensen i Skierup
Olluf Ollufßen i Piedsted
Jens Anderßen af Herlef
I den sag med Jens Lauridsen paa Nebb og Knud Pedersen er saaledis dømt. Efftersom Commißari
Jens Lauridsen her for retten med sin giorde protestation søger forrige Regimentschrifver Knud
Pedersen for 2 Aar resterende afgifft af den gaard i Smidstrup som Jens Lauridsen hafver
herligheden till Aarlig 16 Rd: saa vel som for 10 Rix daler hosbond hold og 7 Tdr: laane rug som
ermelte Knud Pedersens kiæriste bekommet hafver, og som Hr: Commißari Jens Lauridsen ingen
contract eller Accord paa de 16 Rd: Aarlig afgifft fremlegger men alene med Peder Degns Attest
beviiser at der er givet 16 Rd: af gaarden baade i Hr: Clemends tiid saa vell som af hannom self i 4
Aar siden Knud Pedersens kiæriste i hendis Enche Sæde den hafde beboed. Knud Pedersen ey heller
noget for nøyeligt till afbevis imod Commißari Jens Lauridsens fordring fremviser, tj eragtis ey
rettere end effterdj Knud Pedersen eller hans kiæriste Dorothe Jespersdaater ey i rette tide hafver
leveret till Jens Lauridsen herligheden af bemte: gaard in natura hand jo do pligtig er at betale for
det Aar hun i hendis Enche sæde gaarden beboede de fordrende 16 Rd: og for det sidste Aar Knud
Pedersen den selff hafver beboed effter samme Aars høyest landkiøb, som restancen falt udj, og
som hosbond hold i de tiider bemte: bleff arfvet og kiøbt war sedvanhnligt, bør Knud Pedersen at
betale derfor de fordrende 10 Rdr: saavell som og betale de 7 tdr: rug effter Anno 1679 Aars
Capittels kiøb, tillige med denne proceßis bekostning inden 15 dage under Lovens widere tvang.
Peder Jeßen og Laue Knudsen mødte for retten som effter forrige i rettesettelße og opsettelse
begærede dom. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Peder Jeßen i Kongsted og Laue
Knudsen i Torup beviiser med proustens Mag: Ancher Anchersens giorde afregning med samptlig
Kongsted Sognemænd paa hvis de endelig till Bredstrup Kirche er schyldig blefven nemlig Niels
Pederßen med 2 andre 6 Rdr: 5 mk: 7 sk: Peder Jensen 4 Rdr: 1 mk: 10 sk: Peder Nielsen 3 Rdr: 4
mk: 12 sk: Hans Michellsen 2 Rdr: 5 sk: Niels Madsen 1 mk: 8 sk: Niels Tyggesen 2 Rdr: 4 mk: 5
sk: Niels Christensen 2 Rdr: 4 mk: 5 sk: Peder Jørgensen 4 mk: 6 sk: Hans Tyggesen 2 mk: 2 sk: da
som ingen af forschrefne Personer møder med noget till afbeviis her imod tilfindis de en hver for
sig at betale forschrefne fordring inden 15 dage under Lovens tvang. Angaaende Thomas Raun, som
i samme restanz er indført for 2 Rdr: 1 mk: 2 sk: da som med Lave Hendrichsen og Povell
Tyggesens fremlagde Attest saa velsom schifte registering effter Sl: Thomas Raun beviises Peder
Jeßen da at hafve faaet udleg for 2 Rdr: restanz till kirchen hvor for eij rettere kand eragtis end
Christen Lauridsen jo for de 2 Rdr: bør frj at være og betale resten som er 1 mk: 2 sk: i det øfrige
betaler de schyldige proceßens anvendte bekostning eller lide effter Loven!
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Lodvig Skoemager lod till andet ting lyse effter hans dreng Peder Jensen, som er bortløben af hans
lære uden nogen given aarsag.
Regimentschrifveren Søren Blanchsteds sager contra indciterede fremdeelis optagen till i dag 8te
dage.
Bernt Offermand mødte for retten som paa Borgem: Jacob Roßes wegne beviiste ved kaldsmænd
Peder Espensen og Laurids Ollufsen i Sellerup det de ved Eed afhiemlede effter loven till i dag at
hafve i rette stefnet Hans Pederßen Schreder i Børkop for gield beschylding og dom beroende med
saggivelse till i dag 8te dage.
Berent Offermand i lige maader paa Borgem: Jacob Roßes wegne beviiste ved kaldsmænd Morten
Sørenßen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i
rette stefnet Niels Lagaard i Erresøe imod beschylding og dom for gield beroende med saggivelse
till i dag 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Julij Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Byefoget
Daniell Kellinghuussen Herridssschrifver
Tingmænd
Peder Tÿggesen i Follerup – Jens Sørensen ibd:
Hans Madsen Dall i Herslef – Niels Anderss: ibd:
Hans Ifversen ibd: - Niels Ebbesen i Bredstrup
Jacob Ibsen ibd: - Hans Turresen i Herslef
Friderich Skougaard paa hans hosbund Regimentßchrifver Søfren Blanchsteds wegne mødte for
retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed
afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i Rette stefnet Friderich Mortensen i Wilstrup imod
beschylding og dom for hvis Regimentßchrifveren hannem paa Kongens wegne hafver at tilltale,
hvor effter Friderich Skougaard satte i rette at saa som hand er schyldig 86 Sldr: 3 mk: 2 sk:!
hvorimod hans middel og formue befindis ichun at wære 85 Sldr: 3 mk: 7 sk: og saa som hand iche
kand svare till skatten og anden forstragte penge som hand er schyldig! om da iche [hand] bør at
lide paa hans krop om hand iche kand betale, derpaa hand begærede dom! Sagen optagen i 8te dage.
Friderich Skougaard paa Regimentßchrifveren Søfren Blanchsteds wegne begærede effter forrige i
rettesettelse og opsettelße ofver de indciterede dom! Optagen i 8te dage.
Berent Offermand paa Borgem: Jacob Roßes wegne effter forrige indhiemlede kald ofver Niels
Lagaard i Erresøe og Hans Pedersen Skreder i Børkop! Saggaf Niels Lagaard i Erresøe at være
schyldig for afkøbte wahre 3 Rdr: 4 sk:! Rente deraf i 3 Aar er 1 Rdr: 4 mk: 2 sk: er tilsammen 4
Rdr: 4 mk: 6 sk:, derpaa har hans kone betalt d: 2 Julij afvigte 2 Sldr:, rester saa 5 Sldr: 6 sk:! Hans
Pedersen Skreder i Børkop som Anna Hvids har lovet for at betale 4 Sldr: 1 mk: 2 sk: Setter i rette
om de iche plegtig er og bør samme penge med til foraarsagede omkostning inden 15 dage at betale
under nam effter Loven der paa hand begærde dom! Indciterede paarobt møtte iche, sagen optagen i
8te dage.
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Hr: Theis i Bredstrup lod lyse effter en stor Rødblißet hoppe som i mellem mandag og tiisdag nat
afvigte hannom er fra kommen!
Hans Jensen Skourider lod i lige maader lyße effter en sort hoppe som forleden mandag nat hannom
frakommen! hos samme hoppe war et sortbrunt føll!
Mads Jeßen i Taule Nebbel lod læse en contract af saadan indhold! Efftersom Jeg underschrefne
Thomas Simensen i Børup findis schyldig effter en indførsell Dat: Børup den 27 Novemb: 1686: at
schall betale till Søren Andersen i Taule Nebbel 60 Sldr: eller giøre min gaard og eyendom rydelig
som tingsvinde der om widere formelder, da hafver Jeg nu tillige med mine tvende sønner Thomas
Thomsen og Hans Thomsen indgaaet en wenlig fordrag udj woris høyædle og welb: Hr:
Amptmands afværelse og samtøche saaledis at bem: Søren Andersen og hans svoger Mads Jeßen og
begge deris arfvinger schall hafve till brugelig pant den halfve eyendoms toft som ligger imellem
Børup Doedmoese og Børup Lisholt udj tvende Aar med mindre wj Aarligen om Martius ufejlbarlig
betale till dennem den tilbørlig rente ellers schall wj aarligen betale af hovet summen 20 Sldr: og
det udj 3 Aar nemlig den første termin till den 1 Martij 1688 den anden till d: 1 Maij 1689 den
tredje till d: 1 Maij 1690 og der som iche bemelte 60 Sldr: vorder betalt inden bemelte trende Aars
forløb da forpligter Jeg mig Thomas Simensen mine sønner og woris arfvinger at Søren Andersen
hans svoger Mads Jeßen og deris arfvinger schall bruge og beholde bem: eyendoms tofft alt
sammen og giøre sig den saa nøtig som de best ved og kand indtill dennem hovet summen og renten
fornøyelig worde betalt og lover wj at holde dennem her ud inden frj for hver mands tilltale uden
hinder trete og schade i alle maader det testerer wj med egne hænder og ombedet ydmygel: at
høyædle og welb: Hr: Amptmand dette med os will underschrifve og Confirmere, Actum Colding
Huuß d: 30 Apr: 1687: war underschrefven af Thomas Thomasen. At ofvenschrefne Contract udj
min nerværelse saaledis af begge parter er slutted og forenet og naar bemte: Contract worder
effterlevet schall den høyeste rets dom iche komme nogen af parterne till nogen hinder eller schade
i nogen maader. Colding Huuß den 21 Aug: 1687: war underschrefven af Amptmand Simon Claudi
Svartz, som her for retten er lest og paaschreven!
Kongl: Maytz: Allernaadigste forbud at de Tydsche Jøder ej maa spinde eller handle med tobach
her i Rigerne med mindre de vill bygge huuse udj Christianshafn, af 31 Martij 88:
Allerunderdanigst læst og paaschreven.
Kongel: Maytz: forordning om opgelt af dennem som sig hafver forschrevet in Specie at betale af
29 Maij 88: Allerunderdanigst læst og paaschreven!
Tiisdage og Tingdagen d: 10 Julij Anno 1688
Gregers Blechfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget
Hendrich Hansen K:M: Amptschrifver i Colding lod forkynde at den nye Matricul er ankommen
hvor effter Julij qvartal schat schall udgivis hvor effter en hver kand wide sig at rete med widere af
6 Julij 88: læst og paaschreven!
Bendix Funch paa Regimentschrifveren Søfren Blanchsteds wegne mødte for retten som beviste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Anderß Rasmusen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter
loven afhiemlede loulig till i dag at hafve i rette stefnet Hr: Peder Emmerløu i Stenderup med 8te
dages warsell angaaende den undersleb, med kop og ildsted schatten samt folcheschatten som af
hannem i dis optegelse er begangen! beroende med beschylding till i dag 8te dage! Mads Andersen i
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Enemerche Stenderup paa Hr: Peder Emerløvs wegne mødte for retten i rettelagde hans schrifftlig
indleg og protestation imod kald og warsell af 10 Julij 88: for retten lest paaschreven og udj Acten
schall worde indført! sagen optagen till i dag 8te dage.
Bendix Funch i lige maader paa Regimentschrifverens wegne mødte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Anders Rasmusen i Hostrup loulig till i dag at hafve i rette stefnet
Peder Andersen i Dons, Jochim Ramb i Møßvraa, Hans Nielsens arfvinger i Stenderup, Povell
Pedersen i Elltang, Knud Andersen, Høyrup, Knud Ibßen ibid: Hans Jensen ibid: for deris
Rytterhuußes opbyggelse saa vell som imod beschylding og dom! satte der effter udj rette om iche
en hver af indkallende bør og pligtig er sin indqvarterede Rytter forsvarlig huusværelse at forschaffe
eller Rytter boelig effter Kongel: ordinanz at opbygge og det med alle forderligste at iche videre
klage schall paakomme, saa som offte tilforne derom er giort erindring eller og ansees som hans
K:M: allernaadigste udgangne forordning ofver trædere! hvor paa dommerns kiendelse begæris.
Hans Jensen i Høyrup, Knud Andersen ibid: og Knud Ibsen ibid: mødte og svarede at Rytternis
huusværelser will de strax schaffe saa forsvarlig færdig saa de iche schall kunde hafve at klage og
staldrummen schall de og lade giøre færdig inden hestene kommer ind. Søren Hansen i Stenderup
mødte for retten og svarede at hand inden Michaeli will schaffe hans Rytter en stue færdig; Sagen
optagen i 14 dage.
Bendix Funch mødte i rette og foruden forrige protestation i dag 8te dage ofver Friderich Mortensen
i Wilstrup, beviiste forn: bundens formue ichun at wære 34 dl: 3 mk: 11 sk: og sæden af forseelse
tilforne som dog effter Kongel: forordning iche regnis hans formue war tilegnet, der imod og till
gaardstes Conservation effter Kongel: forordning af 3 tdr: 2 schip: 34 dl: 3 mk: befindis naar
gielden og boen lignis imod hver andre 51 Sldr: 1 mk: 4 sk: at blifve schyldig og sate der effter udj
rette om hand iche effter forrige i rette settelße enten bør at betale eller i dets mangell bøde paa
kroppen opt: i 8te dage.
Bendix Funch begærede dom ofver Thomas Thomasen i Børup og Thomas Madsen i Erresøe. Thj
blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Hr: Regimentßchrifver Sr Søfren Blanchsted her for retten
søger Thomas Thomasen i Børup og Thomas Madsen i Erresøe for en stor deel restanz sampt
gaardenes brøstfeldighed effter den der paa i rette lagde specifications videre indhold. Da som ingen
af de indciterede personer effter lang opsettelse møder med noget till afbeviis der imod hvorfor
Thomas Thomasen i Børup tilfindis at betale wurdering i hans boe og gods middel og formue hvor
det findis effter Loven, hvis iche da at lide indførsell i hans Eyendom nest effter den som der udj er
prioriteret og forhen indført, om noget kunde blive till overs og i fald det ey schulle kunde tilstreche
da at lide paa sin person. Thomas Madsen i Erresøe bør i lige maader at betale den hos hannem
foredrende restanz eller lide nam og indførsell i hans boe og gods og Eyendom saa vit det kand
tillstrache, hvis iche da at lide paa sin person, i det øfrige betaler de schyldige denne proceßis
bekostning under Lovens widere tvang.
Bendix Funch begærede i lige maader dom ofver Jochim Ram i Møsvraa, og Christen Ifversen i
Wiuff; Jochim Ram mødte og i rette lagde hans schriftlig indleg af 10 Julij 1688: for retten lest
paaschreven og udj acten schall worde indført ! Sagen med bevilling optagen i 14 dage.
Bendix Funch begærede i lige maader dom ofver Espen Pederßen, Eyler Brandt og Niels Nielßen i
Skierbech. Indciterede paarobt mødte iche ! Thj blef saaledis dømt og afsagt ! Efftersom Hr:
Regimentßchrifver Sr Søfren Blanchsted her for retten søger Espen Pederßen i Skierbech for
effterstaaende restanz tilsamen 40 Sldr: 4 sk: Eyler Brandt sammesteds for 33 Sldr: 6 sk: og Niels
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Nielßen ibid: for 26 Sldr: 3 mk: sampt for deris gaarders brøstfeldighed, da som ingen af de
indciterede personer møder effter lang opsettelse med noget till afbeviis der imod, hvor effter en
hver for sig tilfindis inden 15 dage at betale de fordrende penge eller lide nam og wurdering i deris
boe og gods middel og formue sampt Eyendom, og betale denne proceßis bekostning under Lovens
widere tvang.
17 Julij 1688
Søren Mogensen i Andkier paa Regimentschrifver Laurids Ditlefsens wegne wed Oberste Preens
Regiment møtte for Retten som beviste ved Kaldsmænd Peder Espensen og Laurids Olluffßen i
Sellerup det de wed Eed afhiemlede effter Loven loulig till i dag med 8te dages kald og warsell at
hafve hidstefnet Welb: Hr: Amptmand Schwartz i Kolding og Regimentschriver Sr: Søfren
Blanchsted widere at paahøre angaaende Jep Jensen i Gaverslund som blef i hielslagen, om de
wille hafve noget i denne sag at sige. I ligemaader stefnedt Mads Pedersens hustrue i Lumholt
widner at paahøre i samme sag, Noch stefnedt Peder Hansen i Gaverslund, Søren Jensen ibid: og
hans hustrue, Ifver Hvid og hans hustrue, Hans Nielsen ibid: og hans hustrue, Laurids Bang og hans
hustrue, Mogens Pedersen ibid: og hans hustrue, Søren Jørgensen og hans hustrue og hans søn
Jørgen Sørensen, Anders Mortensen og hans hustrue, Terchell Nielsen og hans hustrue deris
sandheds winde at aflegge angaaende hvis de saa og høre om det dødslag som blef giort paa Jep
Jensen, da først for retten fremkom Peder Hansen i Gaverslund, som Søren Mogensen tilspurte og
begærde hand sit sandheds winde wille aflegge om hvis hannem kand wære bevist om Jep Jensens
død, hvor till han svarede og wed Eed bekrefftede at hand aldeelis intet der om i nogen maader er
bevist, fornam iche heller den dag at Jep Jensen hafde klammerj enten med Mads Pedersen eller
nogen anden! Der paa hand bad sig gud till hielp, der nest fremkom Søren Jensen sammesteds som i
lige maader effter aflagde Eed wandt at hand aldeelis intet derom i nogen maader er bevist fornam
iche heller den dag at Jep Jensen hafde klammerj enten med Mads Pedersen eller nogen anden
derpaa hand bad sig gud till hielp, noch fremkom Ifver Hvid, Hans Nielsen, Laurids Bang, Mogens
Pedersen, Søren Jørgensen, Anders Mortensen og Terchell Nielsen som i lige maader effter aflagde
Eed vant at de aldeelis intet derom i nogen maader war bevist, der paa de bad sig saa sant gud till
hielp. Hvor effter Søren Mogensen paa Regimentschriver Laurids Ditlefsens wegne war tingswinde
begierindis ! Regimentschrifver Søren Blanchsted paa Mads Pedersens wegne begærde gienpart
som og blef sted !
Anders Juul paa Jacob Roßes wegne begærde dom ofver Niels Lagaard i Erresøe og Hans Pedersen
Schreder i Børkop, sagen optagen till i dag 8te dage till doms !
Anders Juul paa Cap: Zacharias Hansens wegne paa Snoghøy mødte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Madsen som tiener Cap: self og Anders Madsen i Erresøe det de ved Eed
afhiemlede effter loven med schrifftelig kaldseddel af 6 Junij loulig med 6 ugrs warsell at hafve
hidstefnet Povell Nielßen i Middelfart at møde her till tinget i dag som er den 17 Julij imod winder
at paahøre angaaende det jord paa Erresøe March hans Maytz: gaard tilhørende, hans formænd og
hannem allernaadigst tillagt, Anders Juul paa Capt: Zacharias Hansens wegne begærede hans
winder motte paaraabis og tagis i forhør: Karen Povells af Midelfart svarede imod dette kald og
warsell at hun formoder hendis Stifsøn Peder Povellsen burde her imod at hafve hafft loulig kald og
warsell, som det er hans børne penge der staar i bemte: jord. Anders Juul siuntis iche dette kunde
hindre hans loulig kald og warsell. Kald og warsell stod wed magt, da først for retten fremkom
Niels Pedersen Ladegaard i Erresøe, som for det første bleftilspurt om den omtvistede half anden
ager i Balle paa Erresøe March beliggende iche mange Aar førend hand gaarden fich i feste og
siden effter hans tiid hafver wæret udj 3 agre indtill ungefehr for 17 Aar siden da hand pløyede
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dennem sammen i 2 agre hvor da Niels Pedersen Ladegard i Erresøe her till svarede saa ledis at
wære i sandhed. 2: Om hand iche effter egen opladelse till Carll Lombardj paa hans halfve gaard i
Erresøe nu fergeriet alt tillagt da pløyede de 3 bemelte Balle agre udj tvende agre før lige deele
schyld imellem dennem, saa og om de iche siden den tiid er blefven deelt og endnu er udj tvende
agre ! hvor till Niels Ladegaard svarede ja at det saaledis udj sandhed er: 3: Om hand nogen tid var
bevist at bemte: Balle agre enten før eller i hans tiid till nogen enten Povell Nielsen eller andre
hafver wæret pandtsat ! hvor till Niels Lagaard svarede at hannom iche er bevist bemte: agger till
nogen hafver wæret pandtsat før for en 5 Aar siden Povell Nielsen bemegtigede sig den ! 4: Om
iche Niels Lagaard med hans hustrue war med Karen Povells for Amptmand Viereck i forhør om de
omtvistede agre effter Karen Povells begær udj hendis eget huuß som iche Amptmanden samme tiid
tilspurte Karen Povells hvor hun war kommen till at saa de agre kongens gaard tilhørende hvor till
hand svarede ja at det saaledis er; 5: Om iche Karen Povells svarede Amptmanden der till der hafde
tient en karll hos hende nafnlig Hans Hansen hand war forligt med Niels Pedersen Lagaard om 40
Sldr: till opladelse paa den gaard hand endnu iboer og i midler tid forligen stod i mellem dennom
overlod hand hende de halfanden agere udj Balle saalediß war hun kommen till dem og af ingen
anden hafde bekommet bemelte jord ! hvor till Niels Pedersen svarede ja at Karen Povells hafde
saaledis sagt till Amptmanden. 6: Om Karen Povells nogen tiid hafver givet hannem nogen
kiendelse till hans gaard afbemelte jord, hvor till Niels Lagaard svarede neij at hand aldeelis intet af
Povell Nielßen hafver bekommet. 7: Om iche Niels Pedersen saavell af de halfanden Balle agre
Karen Povells sig nu bemegtiger som af all anden jord hans i boende gaard tilliggendes hafver betalt
alle kongel: schatter sampt tiende saa og kierchen og præsten deris rettighed, hvor till hand svarede
ja at hand self hafver svaret till alle skatter og betalt dem sampt tiende og till kierchen og præsten
deris rettighed. 8: Om iche Niels Pedersen hafver ladet sig bemte: agre wed landmaalingen till
samme gaard hand iboer tilmaale; Niels Pedersen svarede ja at hand hafde ladet sig samme agre
tillmaale till hans gaard. 9: Om Niels Pedersen iche war bevist at Karen Povels kom till tinge med et
pantebref som dog iche i retten blef accepteret langt mindre læst; Niels Ladegaard svarede ja at det
er saa i sandhed. 10: Blef Niels Lagaard tilspurt om iche Huußfogeden Sr Johan Lemeyr da hand
spurte hannem till raads i sagen om dette pantebref raadførte hannem hand schulle hafve begært ei
gienpart der af saasom det war dateret mit i fiende tiden og dog saa nylig schreven, at sandet sad
endnu i Pitschafftet. Niels Ladegaard svarede ja at Johan Lemeyr hafde sagt saaledis till hannem,
hvilchet hans hustrue Margrete Niels Kone nu og her for retten bekrefftede at hafve hørt af Johan
Lemeyr, saa endog saa wandt hun saaledis at wære i sandhed som hendis mand om vundet hafver
og hun det samme hafver hørt saa som hun fultes altid med manden, der paa de effter Eedens
oplæsning begge bade sig saa sandt Gud till hielp. Saa fremkom Michell Laßen i Erresøe, som først
blef tilspurt om hand war noget bevist om Karen Povels pantebref at hun fremviste det da det forliig
scheede i mellem Niels Lagaard og Hans Hanßen till hvilchet forlig hand tillige med andre fleere af
retten war udnefnet, hvor till Michell Laßen effter aflagde Eed wandt og svarede at hand widste
aldeelis intet der af. 2: tilspurte hand Michell Laßen om hand iche er bevist at bem: Balleagre ere
wed Landmaalingen tilmaalt Niels Lagaards gord, hvor till hand svarede neij at hand widste intet
der af. 3: Om hand iche er bevist at bem: Balleagre for end Niels Lagaard fich gaarden og siden der
effter hafver wæret i 3 Agre indtill i Carll Lombardj tiid de hafde gaarden tilsammen og pløyede
dem saa i 2 Agre, der paa hand bad sig Gud till hielp ! I lige maader fremkom Mads Madsen i
Erresøe, som effter aflagde Eed wand at hannem ogsaa er beviist bem: Balle Agre førend Niels
Lagaard fich gaarden og siden der effter hafver wæret i 3 Agre indtill i Carll Lombardj tiid da hafde
gaarden till sammen da blef de pløyet i 2 Agre, derpaa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom
Thomas Madsen, Søren Joensen og Peder Sørensen, som effter aflagde Eed wandt saaledis at wære
udj sandhed som Mads Madsen om wundet hafver der paa de bad sig Gud till hielp ! Anders Juul
begærede Karen Povells motte fremlegge hendis Pante bref, Karen Povels svarede naar sagen blef
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forfult till doms schulle det noch komme frem. Anders Juul begærede paa Cap: Zacharias Hansen
wegne tingsvinde; Karen Povells begærede gienpart som og blef sted.
24 Julij Anno 1688:
Regimentschrifveren Søfren Blanchsted møtte for retten som beviser veed kaldsmænd Ifver Jensen
og Jens Sørensen af Gaarslef det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede loulig till i
dag med 8te dages warsell at hafve hidstefned Mads Sørensen i Breining, Niels Hansen ibid: Knud
Madsen og Thomas Madsen sammesteds i lige maader Sognefogden Søren Hansen ibid: som hafde
siunet og besigtiget den afdøde Jep Jensen i Gaverslund till at winde hvis dem kand, var de tilspurt
andlangende den afdøde Jep Jensens sag. Noch stefnet Søfren Mogensen i Andkier som fuldmegtig
for Hr: Regimentßchrifver Laurids Ditlefsen om hand vill hafve noget her till at svare. Noch
stefnedt Jens Madsen i Gaverslund med hans hustrue Karen Ibsdaater tillige hans Søn Olluff
Jensen og tvende døtre Maren og Anne Jensdaater de umøndige med deris laugwerge om de her
till eller imod will hafve at svare, noch stefnedt den afdøde Jep Jensens hustrue Kirsten
Jensdaater udj Gaverslund, med hindis og den Sl: mands effterlatte børn de umøndige med
deris laugwerge om de her till eller imod will hafve at svare, hvor effter Regimentßchrifveren
begærde de indciterede siunsmænd till forhør, da for retten frem Mads Sørensen i Breining, Niels
Hansen, Knud Madsen og Thomas Madsen sammesteds som effter aflagde Eed wandt saaledis, at i
dag 6 uger som war den 19 Junij var de effter Herridsfogden Gregers Blichfeldt befalet at siune Jep
Jensen i Gaverslund som fantis død i Mogens Pedersens gaard i Gaverslund, som de befant saaledis!
at fbem: Jep Jensens høyre øjn log befantis det blaaet, anden schade befant de iche paa ham, der paa
de effter edens forelæßning bade sig saa sant gud till hielp. Regimentschrifveren Søren Blanchsted
tilspurte Jep Jensens hustrue Kirsten Jensdaater om Mads Pedersen Lumholt den dag Jep Jensen
blef død hafde hafft nogen klammerj med hannem, hvor tillhun svarede nej, at hand den dag iche
hafde hafft nogen striid eller klammerj sammen, hvor effter Regimentßchrifveren Søren Blanchsted
begærde tingsvinde. Søfren Mogensen paa Regimentßchrifver Laurids Ditlefses wegne begærde
gienpart som og blef sted.
Søfren Mogensen paa Regimentßchrifver Laurids Ditlefßes wegne møtte for retten som beviste ved
kaldsmænd Peder Espensen og Laurids Ollufßen af Sellerup det de ved eed med opragte fingere
effter loven afhiemlede, loulig till i dag med 8te dages warsell at hafve hidstefnet Her Ampmand
sven i Kolding og Regimentßchrifver Søfren Blanchsted, i mod dom, og om de wille hafve noget i
den sag med Mads Lumholt at sige i lige maader stefnet Mads Lumholt dom at lide, og begærde
Sandemænd opkrefvis ofver Jep Jensen, Regimentßchrifvern Søfren Blanchsted møtte og
protesterede der imod og saasom amptmanden og Søfren Blanchsted iche er stefnet imod
Sandemænds opkrefvelse formoder hand de iche blifver sted før end de der imod hafde faaet loul:
kald og warsell, kaldet spilt og Søfren Mogensen at stefne velb: Hr: Amptmand og andre ved
kommende i mod siunsmænds opkrefvelse inden nogen der till blifver udtaget.
Regimentßchrifver Søfren Blanchsted beviiste ved kaldsmænd Ifver Jensen og Jens Sørensen i
Gorslef det de ved eed med opragte finger afhiemlede till i dag med 8te dages warsell at hafve hid
stefnet Jeß Nielßen i Mørchholt og Peder Michellsen i Gaarslef at winde og for sig sige det siun
som de hafver seet paa Raßmus Andersen som ligger trællbaaren i Garslef, imod winder at paahøre
tingswindis beschrifvelse beschylding og dom stefnet: Jørgen Hansen i Gaarslef, Hans Andersen
ibid: Peder Christensen og Peder Michellßen Bull og Søren Michellßen, alle i Gaarslef sampt deris
medføllgen anlangende wold de har begaaet paa bem: Raßmus Andersen. Endnu hidstefnet
effterschrefne personer deris sandheds vinde om samme Slagsmaal at aflegge, nemlig: Niels
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Pedersen i Mørchholt, Michell Hanßen, Raßmus Jensen Damkier, Jeß Nielsen, Niels Skousen,
Christen Jensen, Anders Biergegaards Sven ibid: Jens Lauridsen, hvor effter hand begærede de ind
citerede winder till forhør, da for retten fremkom Niels Pedersen i Mørchholt som effter aflagde Eed
wand, at hand tillige med de andre Mørchholts mænd og Gaarslef mænd kom kiørendis fra Kolding,
den gord de kom till i Gaarslef, kaste de Gaarslef mænd lod om hvem der af dennem schulle gaa ind
og pante Raßmus Andersen, fordj hand hafde iche wæret med at slaae wed Koldinghuuß, saa falt
lodden paa Jørgen Hansen at hand schulle gaa der ind till Raßmus Andersens som stod med hans
kone i døren og sagde till dennem at de Gaarslef mænd hafde kast lod om hvem af dem der schulle
pante ham for hand hafde iche wæret med at slaae wed Koldinghuuß og lodden war falden ham paa,
hvor for hand begærde af Raßmus Andersen hand schulle flye hannem et pant saa hafde de iche
fornøden at striris med hannem der om, saa stod der en wogen i Raßmus Andersens gaard den gich
Jørgen Hanßen hen till og wille taget en hammel af som laa paa wognen, saa kom Raßmus
Andersen og hans kone ud, og hafde Raßmus Andersen en øxe i haanden og hans hustrue en stang,
som hend løb hen med imod Jørgen Hansen, mens de andre Gaarslef mænd kom imellem og
forhindrede det, og tog øxßen fra Raßmuß Anderßen og sagde saa till Jørgen Hansen, kom nu Nu
har vi et pant. Regimentschrifveren tilspurte Niels Pederßen om Jørgen Hansen den tid hafde slaget
Raßmus Andersen, hvor till hand svarede neij, den gang de hafde faaet øxßen gich de Gaarslef
mænd bort og wille sidde paa deris vogne som stod paa gaden, saa kom Raßmus Anderßens kone
med en wogen kiep, og Raßmus Anderßen self med en stang, den tid de Gaarslef mænd wille sidde
paa deris wogne, slog Raßmus Andersens kone till Jørgen Hanßen paa hans arm, og Raßmus
Anderßen self slog till Jørgen Hansen i hans hovet, saa Jørgen Hansen falt till jorden, saa war der én
af de Gaarslef mænd som slog till Raßmus Anderßen med en stang mens hvem det war af de
Gaarslef mænd eller karle widste hand iche saa som der stod 7 eller 8 personer om hannem, widere
widste hand iche at winde der paa hand bad sig Gud till hielp. Der nest fremkom Michell Hansen i
Mørchholt som effter aflagde Eed wandt saaledis at wære i sandhed som Niels Pederßen om wundet
hafver der paa hand bad sig Gud till hielp og widere wandt Niels Pedersen og Michell Hansen at
den gang Jørgen Hansen gich till wognen i Raßmus Anderßens gaard og willet taget hammelen slog
Raßmus Andersen langs op ad hans ryg till Jørgen Hansen med en stang som han hafde faaet nogen
schade før de schiltes ad hvor till hand svared Neij at de widste det iche, der paa de i lige maader
bade sig Gud till hielp ! Noch fremkom Raßmus Jensen Damkier som effter aflagde [Eed] wandt
saaledis at wære i sandhed som Niels Pedersen og Michell Hansen om wundet hafver der paa hand
bad sig Gud till hielp ! og forklarede sit winde saaledis ! at den tiid de føltis med de Gaarslef mænd
hiem ad fra Kolding tog de Gaarslef mænd wed at de wille pante Raßmus Andersen for hand iche
war med at slaa ved Koldinghuuß, saa kaste de lod der om, som falt Jørgen Hanßen till, saa gich
Jørgen Hanßen ind i gaarden og de andre Gaarslef mænd og karle fultis med, Jørgen Hanßen gich
saa hen till Raßmus Anderßen som stod i hans dør og begærde pant for hand hafde iche wæret med
at slaa ved Koldinghuuß, hvad Raßmus Andersen svarede der paa hørte hand iche, saa gich Jørgen
Hansen till en wogn der stod i gaarden og wille taget en hammel der laa paa, kom saa Raßmus
Andersen ud i gaarden med en øxse i haanden og hans kone med en stang, Raßmus Andersen kone
slog till Jørgen Hansen med en stang saa hand falt ned wed wognen, Rasmus Andersen gich hen ad
imod Jørgen Hansen med hans øxse i haanden, saa kom de Gaarslef mænd till imellem og tog øxßen
fra Raßmuß Andersen, og gich ud af gaarden med øxßen og bad Jørgen Hanßen schulle komme
med nu hafde de et pant, og widste hand hverchen hvem det war der tog øxßen fra hannem eller
hvem der bad ham gaa ud, den tiid de war ude paa gaden og wille sidde i deris wogne, fultes
Raßmus Andersens kone ud med og hafde en wogen kiep i haanden og Rasmus Andersen en stang,
og slog Rasmus Andersens kone till ham paa hans arm og Rasmus Anderßen paa hans hovit saa
Jørgen Hansen falt ned paa jorden, kom saa de Gaarslef mænd om Rasmus Anderßen og saa hand
iche at Rasmus Anderßen blef slagen, mens well saa at Rasmus Anderßen laa paa Jorden, der paa
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hand bad sig Gud till hielp. Der nest fremkom Niels Skoußen som effter aflagde Eed wandt ! den
tiid de Gaarslef mænd war ude at slaae till Koldinghuuß, lagde de paa med hver andre de wille
pante Raßmus Anderßen for hand hafde ingen der ude, som de kom saa till bage till Gaarslef holte
de ude paa gaden, saa var de stridig der om at den wille iche den anden iche heller, mens endelig
kaste de lod hvem der schulle gaa for, og tage et pant, saa falt det Jørgen Hanßen till som ogsaa gich
ind i gaarden og de Gaarslef mænd og karle fulte effter, nemlig Peder Michelsens dreng, Anders
Biergeschous Sven, Christen Jensen, Olluf Johansen, Staphens dreng Rasmus, Niels Lundemands
Karll, Olle Madßen, Peder Christensen, Michell Buls søn Peder Michellßen, Hans Anderßen, Niels
Rasmusens Svend Enevold, Enevold Johansen, Peder Kierchemands søn Søren Pederßen, saa spurte
Rasmus Andersens kone som stod inden for hendis dør dennem ad hvar de wille hendes mand de
kom saa sambyrds, der till de svarede de ville hen og pante Rasmus Andersen for hand hafde iche
wæret med at slaa wed Coldinghuuß, mens Rasmus Andersen og hans kone stod i døren og
forhindrede de kunde iche komme ind i huuset, saa gich Jørgen Hansen fra hende till en vogn som
stod der i gaarden og wille taget en hammel der af og de andre Gorslef karle og mænd fulte effter,
kom Rasmus Andersens kone ud med en stang i haanden og Raßmus Andersen med en Buløxse paa
Axelen wel oppe i wæret bandede og med sagde, saa vell hand som hun, løb Raßmus Andersens
kone till og slog Jørgen Hansen langs op ad hans ryg med stangen, som hand stod og bøyede sig
need, i det lau som Rasmus Andersen løb till med øxsen kom de andre Gorslef mænd imellem og
tog øxsen fra Rasmus Andersen, mens hvem der tog den vidste hand iche, saae dog siden at Peder
Christensen hafde øxsen i haanden, den tiid de gich ud af gaarden med øxsen talte de till Jørgen
Hansen hand schulle følge med saasom de hafde nu faaet pant, som hand og giorde, den tiid de kom
uden for og som Jørgen Hansen wille side i sin wogen kom Rasmus Andersens kone og slog …..
hans ofver hans arm med en wogn kiep og Rasmus Andersen kom med en stang og slog ham bag
ofver hovedet saa hand styrtede ned paa jorden, den tiid de andre Gaarslef mænd saae dette kom de
tilsammen omkring Rasmus Andersen og hans hustrue, og blef Rasmus Andersen slagen med et
støche træ, som en wogen kiep mens hvem af de Gaarslef folch der giorde dt wed hand iche saasom
de Gaarslef mænd og karle war der runten omkring, som war de samme der war i hans gaard og
pantede hannem, den tiid Rasmus Andersen hafde faaet det slag falt hand over ende ind at hans
gaard og saae hand noch hand hafde noget schade i hans hovet og der war noget hull i hans pande,
saa tog hand og Christen Jeßen og fulte Rasmus Andersen ind, der paa hand bad sig Gud till hielp.
Endnu fremkom Jens Christensen, som effter aflagde Eed wandt, at hand tillige med de andre fultes
till Gaarslef, den tiid de kom uden for Rasmus Andersens gaard tog de Gaarslef mænd wed at de
wille pante Rasmus Andersen for hand hafde iche wæret med at slaa till Koldinghuuß, og kastede
lod om hvem der schulle gaa først ind som falt Jørgen Hansen till som og gich ind i gaarden og de
andre Gaarslef folch fulte effter, og gich hen till døren, der stod Rasmus Andersen og hans hustrue,
som de spurte ad om de wille fly dem et pant for de hafde iche wæret med at slaa, saa gich Jørgen
Hansen hen till en vogn at tage en hammel af, kom Rasmus Andersens kone med en stang og slog
Jørgen Hansen med op ad hans ryg og i hans hovet, Rasmus Andersen kom ogsaa ud med en buløxe
og gich hen imod Jørgen Hansen med, mens de Gaarslef mænd og karle gich imellem og tog øxßen
fra ham, hvem det war weed hand iche mens saae siden Peder Christensen gich med den i haanden,
og talte till Jørgen Hansen hand schulle komme nu hafde de øxßen der med gich de ud af gaarden,
saa kom Rasmus Andersen og hans kone bag effter hun med en wogen kiep og hand med en stang,
hun slog Jørgen Hansen med en wogen kiep og hand med en stang, den gang de Gaarslef folch saae
det gich de runten omkring Rasmus Andersen som blef slagen af dem mens hvem det war der slog
ham weed hand iche saae dog at Rasmus Andersen siden laa paa jorden og der war et hull i hans
pande som blodet løb ud af, siden saae hand Rasmus Andersen blef indbaaren i hans huuß, der paa
hand bad sig Gud till hielp ! Her effter fremkom de 2 siuns mænd Jeß Nielßen i Mørchholt og Peder
Michelßen i Gaarslef, som hafde siunet Rasmus Andersen, hvilche de befant at hand hafde faaet et

33

slag mit for hovedet som bløde stercht, som siuntis at wære ungefer en half finger lang og gaf klage
for dennem baade manden og konen at Jørgen Hansen hafde givet hannem det slag, der paa de bad
sig Gud till hielp, hvor effter Regementßchrifveren Søren Blandchsted begærede tingsvinde som og
blef sted.
Regimentschrifveren Søren Blanchsted begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom
ofver Jochim Ram i Møsvraa og Christen Ifverßen i Wiuff ! Christen Ifverßen mødte og i rette
lagde hans schrifftlig indleg af 23 Julij 1688 for retten lest paaschreven og udj acten schall worde
indført. Noch Hr: Ober Rente Mesters seddel af 25 Junij 1688: lest og paaschreven og i Acten schall
worde indført ! sagen med Christen Ifversen optagen med bevilling i 14 dage, i den sag med Jochim
Ram er saaledis dømt. Efftersom Hr: Regimentßchrifver Sr Søfren Blanchsted her for retten søger
Jochim Ram i Møsvraa for en deel bekomne laane korn og andet effter i retesetelsens widere
indhold mens som hand effter saa lang begierte opsettelse ey mødder mens som hand noget till
afbeviis imod Regimentschrifverens fordring hvorfor hand tilfindis inden 15 dage at betale den
fordrende restanz med proceßens bekostning eller lide nam wurdering og indførsell i hans boe gods
og eyendom hvor det findis effter Loven !
Regimentßchrifveren begærede i lige maader dom ofver Friderich Mortensen i Wilstrup, paarobt
mødte iche. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Hr: Regimentßchrifver Søfren Blanchsted
her for retten søger Friderich Mortenßen i Wilstrup for 51 Sldr: 1 mk: 4 sk: som hand med resterer.
Da som hand ey møder med noget till gienmelde Her imod tilfindis hand inden 15 dage at betale de
fordrende penge med proceßens anvendte bekostning uder Lovens widere tvang og hvis hand iche
hafver at betale med da at bøde med kroppen.
Regimentßchrifveren Søfren Blanchsted beviiste med kaldsmænd Morten Sørensen og Anders
Lauridsen af Børup det de ved Eed med opragte fingre afhiemlede loul: till i dag at hafve i rette
stefnet Anders Riber for et gierde hand har afbrøt imod siuns frasigelse, i lige maader stefnet Laue
Hendrichßen i Bredstrup og Niels Jepßen sammesteds deris siun at fra sig sige da for retten
fremkom Lave Hendrichsen og Niels Jepßen som effter aflagde Eed vandt at de i dag 14 dage effter
Mads Smeds begæring i Bredstrup besigtige et gierde som stod imellom Jes Hanßens kaalgaard og
Anders Andersen Ribers tofft da befantes det at gierdet var nedbrut stafvene afbrøt og nogle oprøgt
ungefer en 5 stauer grand og Ris ere indkast paa Jes Hansens kaal, hvilchet de saaledis wed Eed
afhiemlede der paa de bade sig Gud till hielp ! Anders Riber tilstod og her for retten at hand hafde
taget de 2 stauer op, og kast ofver i haugen ! Regimentßchrifveren begærede her effter tingsvinde
sted.
Regimentschrifveren beviiste ved kaldsmænd Jeß Sørensen og Søren Tomsen i Hostrup det de ved
Eed afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i rette stefnet Jens Høg i Skousgaard imod
beschylding og dom anl: laane korn hand hannem forstragt hafver saavell som penge hand Hans
Ifverßen schyldig er som Regimentschrifveren hafver transporteret, beroende med saggivelse til
neste ting.
31 Julij Anno 1688:
Regimentßchrifveren Søfren Blanchsteds fuldmegtig Bendix Funch mødte for retten som beviiste
ved kaldsmænd Morten Sørenßen og Anders Lauridßen det de wed Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede loulig till i dag med 8te dages warsell at hafve i rette stefnet Anders Riber i
Bredstrup imod beschylding og dom angaaende hans gaards brøstfeldighed og resterende Kongel:
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Contributioner, som effter Amptschrifveren Sr Hendrich Hanßens indgifne restanz findis antegnet
som følger ! Anders Riber rester Skatter for 4 Qvartaler 1687: a 2 Rdr: 5 mk: er 11 Rdr: 2 mk: Øxße
og flesche schat till Martini 1687 forfalden 5 mk: 11 sk: Kop og Qveg schattens begge terminer till
den 30 Martij og 11 Junij 1687: forfalden 1 Rdr: 4 mk: 8 sk: Skatte korn for Ao 1688: till Martini 87
forfalden af 7 tdr: 4 schip 2½ alb: hartkorn a tdr. 2 schip rug er 15 schip 5/8 alb: og a tdr: 1 schip
haure er 7 schip 2 fd: 15/48 alb: Landgilde = ½ dr: ½ sk: 1 alb: penge, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte
haure, 1 oting smør, 1 brendsvin, 1 fønød, for Ao 1685: for Ao 1686 og Ao 1687: rester hand
forschrefne Landgilde speciel; Satte der effter udj rette om iche bem: Anders Riber bør sin gaard
forsvarligen at bebygge under straff hans Kongel: Maytz: Lov tilholder saa vell som og resterende
Kongel: Contributioner inden 15 dage at udrede og betale eller effter des forløb at lide nam i hans
boe gods og formue hvor det findis eller i des mangell at lide paa sin person effter føyst bem: hans
Kongel: Maytz: Lov og forordninger, der paa hand war dommerens kiendelse begærende. Optagen
till i dag 8te dage.
Regimentschrifvrens fuldmegtig Bendix Funch beviste ved kaldsmænd Ifver Jensen og Jens
Sørensen i Gaarslef det de wed Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at
hafve i rette stefnet Jørgen Hansen i Gaarslef, Hans Anderßen, Peder Christensen, Peder Michellßen
Bull, Søfren Michellßen med samptlig deris medfølgere udj Gaarslef imod beschylding og dom
angaaende det slagsmaal og wold som er øfvet imod og paa Rasmus Anderßen i Gaarslef forleden
d: 16 Julij ! og till des beviislighed fremlagde et tingsvinde udsted her af tinget den 24 Julij 1688:
for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført ! Satte der effter udj rette om iche en
hver af forschrefne og indstefnede undtagen Peder Christensen bør at lide og undgielde for et wold
effter Lovens 6 bogs 9 Cap: 2 Act: og Peder Christenßen at lide for et Ran effter Loven og war der
paa dommerens kiendelse begærendis ! Sagen optagen i 8te dage.
Regimentschrifverens fuldmegtig Bendix Funch beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søfren
Tommeßen i Hostrup det, de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at
hafve i rette stefnet Thomas Pedersen Skonning i Piedsted og hans hustrue Johanne Ifversdaater
imod beschylding og dom anGaaende Apolone Madsdaater som hun med hug og slag hafver
begegnet beroende med saggivelse till i dag 8te dage !
Jerløf Lauridsen paa Hendrich Nielsens wegne af Lille Velling mødte for retten som beviste ved
Henrich Hendrichsen og Ifver Hendrichsen som er hans sønner og tiener Hendrich Nielsen self,
loulig med 8 og 14 dage, 3, 4, 5 og 6 ugers warsell, till i dag at hafve hidstefnet Maren
Pedersdaater og Boeld Ollufsdaater i Lille Welling deris sandheds winde at aflegge om hvis ord de i
Michell Hansens gaard har hørt af Peder Klinchhammer og Niels Hendrichsen, i lige maader stefnet
her i mod Peder Klinchhammer, winder at paahøre, spørsmaal at svare og dom at lide, hvor effter
hand begærde hans med citerede winder till forhør. Da først for retten fremkom Maren Pedersdaater
som effter aflagde Eed wandt, at i Søndags 14 dage hørte hun at PederKlinchhammer sagde till
Niels Hendrichsen som stod bege i Michell Hanßens gaard, og hun stod uden for paa gaden :/
widste du saa meget med mig som Jeg weed med dig da schulle du aldrig driche af kande med
nogen erlig karll, der paa hun bad sig Gud till hielp ! der nest for retten fremkom Boeld Ollufsdaater
som effter aflagde Eed wandt, at i Søndags 14 dage hørte hun Peder Klinchhammer og Niels
Hendrichßen stod i Michell Hansens gaard, og hørte at Peder Klinchhammer sagde till Niels
Hendrichsen, /: som hun stod uden paa gaden, :/ dersom du widste saa meget med mig som Jeg
weed med dig, da schulle du aldrig driche af kande med nogen erlig karll, og trodsede hver andre de
schulle slaa, da sagde Peder Klinchhammer till Niels Hendrichsen, dersomhand wille slaa, da wille
hand slaa en erlig karll ! Jerløf Lauridßen paa Hendrich Nielßens wegne begærde her effter
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tingsvinde ! Bendix Funch paa Peder Klinchhammers wegne svarede imod diße vinders afsigelse
det hand formente de eij kunde kome fornefnte Peder Klinchhammer till nogen hinder schade eller
prætention saasom de iche i ringeste maader effter Lovens J B: 13 Cap: 21 Act: paa fersch foed till
første ting louligen war kald og warsell given og strax der paa igien aflagde, og war der paa
dommens kiendelße ! tingsvinde sted, og sagen optagen i 8te dage.
Jerløf Lauridßen paa Borgem: Jacob Roßes wegne begærde dom ofver Hans Pedersen Skreder i
Børkop, paa proceßens bekostning saa som dend endnu resterer og Capitalen aller er betalt, thj blef
saaledis dømt og afsagt ! Efftersom Jerløf Lauridßen her for retten foregiver at Hans Pederßen
Skreder i Børkop hafver betalt till Borgem: Jacob Roßes hvis hand hannem schyldig war, undtagen
bekostningen der paa gaaet er, hvor for hand tilfindis at betale den paa procesen anvendte
bekostning 2 Sldr: inden 15 dage under nam i hans boe og gods hvor det findis effter Loven!
7 Augustij 1688
Regimentschrifveren Sr Søfren Blanchsted begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse ofver
Christen Ifverßen i Wiuf dom ! Christen Ifverßen paarobt mødte iche ! Thj blef saaledis dømbt og
afsagt. Efftersom Christen Ifverßen effter saa lang given Dilation og begærte opsetelse ey møder
med noget till afbeviiß imod Regimentßchrifverens fordring, tj tilfindis hand at betale de fordrende
110 Sld: 3 mk: 2 sk: med sagens anvendte bekostning inden 15 dage eller lide effter Loven !
Regimentschrifveren begærede i lige maader dom ofver de samptlig indstefnede Gaarslef mænd. De
indciterede Gaarslef mænd mødte og i rette lagde deris schrifftlig indleg af 31 Julij 1688: for retten
lest paaschreven og udj Acten schall worde indført. Regimentschrifveren begærede endnu som
tilforne dom. Thj blef saaledis dømbt og afsagt ! Efftersom af det fremlagde tingsvinde beviises én
deel Gaarslef Mænd og Karle forsetlig wiiß og med ofverlagt rad at hafve gangen i Raßmuß
Anderßens gaard ibid: hannem at pante, formedelst hand ey schulle hafve wæret med effter
Amptmandens begæring /: dog iche befalling :/ at slaae wed Coldinghuuß, og da fra hannem taget
en Øxße, hvilchet Gaarslef Mænd her for retten formeente at wære effter deris widebreffs 22 Act:
som dog effter Loven ingenlunde der hannem kand regnis, hvorfore de indciterede personer som
denne gierning hafver forøvet bør at lide effter Lovens 6te Bogs 14 Cap: 2 Act: og betale proceßens
anvendte bekostning inden 15 dage under Lovens widere tvang.
Hr: Commißari Jens Lauridsen paa Nebbe mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Morten
Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed afhiemlede effter Loven loulig till i dag at
hafve i rette stefnet Jep Tommeßen i Børup, for resterende Skattekorn i 10 Aar, beroende med
saggivelse till i dag 8te dage !
Hendrich Nielßens sag i Welling contra Peder Klinchhammer fremdeelis optagen till neste ting.
14 Augustij Ao: 1688:
Søfren Mogenßen i Andkier paa Regimentßchrifver Laurids Ditlefßens wegne møtte for retten som
beviste ved kaldsmænd, Peder Espenßen og Laurids Olluffßen i Sellerup det de ved Eed med
opragte finger effter loven afhiemlede loulig till i dag med 14 dages kald og warsell at hafve i rette
stefndt Amptmanden paa Coldinghuuß Simon Claus Schwartz, Regimentßchrifver Søfren
Blanchsted till winder at paahøre om de hafver noget at svare imod den drabs sag med Jep Jensen
i Gauerslund, noch stefndt effterschrefne personerderis sandheds winde at aflegge og till spørsmaal

36

at svare, nemlig: Peder Tygeßen og Hanß Olluffßen i Follerup, Mogens Pedersen i Gaverslund,
Hans Schreder i Børkop, Jens Christensen i Fredericia, Christen Tommeßen till Søren Rauns i
Gauerslund, Jørgen Sørensen, Dorote Jesdaater og Anna Mogensdaater marchwogter ibid: i lige
maader Niels Sørensen og Søren Nielsen i Tved i Ellherredt, Michell Rytter i Gaverslund till Jes
Anderßens, Hans Nielßen ibid: Mads Nielßen Hvid i Børkop, Peder Roschild og hans hustrue
Johanne, og Niels Hanßen tellbrender ibid: noch hidstefndt de 8te udnæfnte Sandemænd i drabs
sagen at kiende, nemlig Erich Pederßen i Stoustrup, Jep Clausen i Børup, Hans Staphensen i
Almind, Jens Jepsen i Lillballe, Jørgen Dall i Gaarslef, Hans Staphenßen i Andkier, Mads Bertelsen
i Egeschou og Søren Madsen i Winding, Bendix Funch imod kaldet proteßterede og formeener at
saasom Søfren Mogensen tilforne winder ført hafver, og iche da effter Lovens 1 B: 13 Cap: 14 Act:
paaberobt sig winder ..givet de hand nu agter at føre formeener hand hans winder iche till forhør
stedis ! Søren Mogensen der iomd svarede og formente at efftersom de indciterede winder er loulig
stefnet formoder hand hos kald og warsell at staa ved magt: de indciterede winder paarobt och iche
møtte ej heller Sandemændene uden Mads Bertelsen i Egeschou og Jørgen Dall i Gaarslef, hvorfor
de samptlig till i dag 8te dage er forelagt at møde.
Bendix funch paa Regimentschrifveren Søfren Blanchsteds wegne mødte for retten som beviiste
ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre
effter Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet, Thomas Thomaßen i Børup og Thomas
Madßen i Erresøe imod beschylding og dom for effterstaaende Kongel: Maytz: Contributions, som
de iche ere gode for at kunde betale og fremlagde her paa Bendix Funch en Kongl: M:
Herredsfogets her af tinget udstede dom af 10 Julij 88: og der paa giorte udleg, d: 25 Julij, hvor af
sees bemte: iche ere Sufficiante der af Regimentßchrifveren paa hans Kongel: Maytz: wegne
fordrende Contributioner at udrede ! mens end nu schyldig blifven Thomas Thomaßen i Børup 209
Sldr: 3 mk: 2 sk: Thomas Madßen i Erresøe 121 Sldr: 2 mk: 3 sk: satte derfor her effter udj rette om
de iche effter hans Kongel: Maytz: Lov og forordninger bør at betale med kroppen i fengsell og
Jern paa Bremerholm og er der paa dommerens kiendelse begærende. Thomas Thomaßen i Børup
og Thomas Madßen i Erresøe paarobt mødte iche. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom med
den i Rettelagde dom og derpaa giorde udleg hos Thomas Thomaßen i Børup og Thomas Madßen i
Erresøe fornemmis Thomas Thomaßen at wære schyldig till hans Kongel: Maytz: 209 Sldr: 3 mk: 2
sk: og Thomas Madßen i Erresøe 121 Sldr: 2 mk: 3 sk: hvor till de effter bem: udlegs indhold intet
gods eller formue hafver ey heller der for kand stille nogen Caution, hvorfore de effter hans Kongel:
Maytz: Lov og forordning tilfindis at lide paa deris Person med fengsell og arbeijd.
Jerløf Lauridsen paa Hendrich Nielßens wegne i Welling Contra Peder Klinchhammer i rette lagde
hans schrifftlig udleg af 14 Aug: 88: for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført:
Der paa hand begærede dom; Bendix Funch paa Peder Klinchhammers wegne begærede sagen till i
dag 8te dage motte optages; Sagen optagen till i dag 8te dage !
Bendix Funch paa Regimentschrifveren Søren Blanchsteds vegne møtte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup loul: till i dag at hafve i rette stefnet
Niels Ollufßen Smeds Stifdaater Mette Jensdaater i Nebell imod beschylding og dom for hendis
begangne ulydighed imod hendis stiffader. Beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
21 August Anno 1688:
Copie af hans Kongel: Maytz: Allernaadigste Bref af Dato 21 Julij 1688: at Meenige Bønder i
Ribeer stift schall her effter Aarligen og i rete tide give og erlegge till degnene som udj Embedet nu
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ere eller her effter der till beschichede worder dend dennem udj Loven allernaadigste forundte og
denominerede tiende og rettighed, nemlig den tredje deel saa meget som Præsten enten i Skippen
eller Kierven af alle slags korn nyder og bekommer ! Saa og at degne wiße og forsvarlige boeliger
paa de steder forschaffe og beschiche hvor de beqvemmeligen i Sognene kand være boesiddendis,
og paa det degnene ofver alt i Stifftet med beqvemme boeliger kand wære forsiunet, er Kongel:
Allernaadigste willie og hvor K:M: Egne kiercher fremdelst uformuenhed og behøvende reparation
saadanne degneboeliger ey schulle kunde forschaffe kierchens fosvar da dend anordning og anstalt
giør at de af andre kiercher ved forstrechning eller laan eller ved sognemændenis tilschud eller i
andre maader der till worder forhiulpen! endvidere des udviißning Allerundanigst læst og
paaschrefven !
I lige maader blef læst K:M: bref till Stifft Amptmanden at hand Bønderne en hver i sit sted der i
Stifftet tilholder deris præster den sedvanhnlig rettighed i hvad nafn det og hafve kand lige saa
fuldkommen fra Loven udgich og der effter fremdeelis at lade nyde og bekomme som de det
tilforne nødt og haft hafver, af Dato 21 Julij 1688:
Søffren Anderßen Haar i Nebbel lod læße en afstaaelße paa en deel Jord som Jørgen Anderßen Haar
hafver afstaaet till hannem for hans fæderne og Møderne arf som er Et boelig i Nebbel som Knud
Pederßen paa boer, en liden tofft der hos, to schipp: Grøn land aarligen i hver Aars indtegt, en liden
tofft liggendes ved Jorup skou nest vesten ved Gregers Tomeßens soe may, et Kier kaldes Søehuuß
kier som ligger synden ved den vey som gaar fra Nebbel og till Dons imellem søerne, som Søfren
Anderßen har uden nogen afgifft og bundeschyld schall nyde bruge og giøre sig saa nøttig som hand
best kand, og tofften boeliget og hvis de nu ligger at bortleye till hvem han lyster hans liifstiid men
effter hans død schall boliget jorden og enge wære og blifve till den gaard Jørgen Haar paa boer,
med videre dis udviisning af 5 Janv: 1676: for retten lest og paaschrefven !
Søfren Mogensen effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage paa Regimentschrifveren Laurids
Ditlefses wegne møtte for retten og begærede, at hans indciterede vinder som till i dag 8te dage er
forelagt at møde motte paarobes og fremkomme deris winde at aflegge ! Mogens Pedersen i
Gaverslund, Hans Ollufsen i Follerup, Jens Christensen i Fredericia, paarobt møtte iche ! Christen
Tomesen till Søren Rauns i Gaverslund, Anna Mogensdaater Marchvogter, Søren Sørensen i ibid:
og Dorote Jesdaater ibid: blefve i lige moder paarobt møtte ingen af dennem ! Søren Nielsen i Tved
i Ellherredt, Michell Rytter till Jes Andersen i Gaverslund, Hans Nielsen ibid: som blefve paarobt
mens møtte iche ! Da først for retten fremkom Niels Sørensen i Tved i Ellherret som Søren
Mogenßen tilspurte om noget er bevist om den drabs sag med Jep Jensen hand det her ved hos Eed
ville aflegge, hvor paa hand svarede nej hannem aldeelis intet der om i nogen maader er bevist eller
vidst noget war udlovet i den sag till boed. Noch fremkom Mads Nielßen Hvid i Børkop, som i lige
maader effter aflagde Eed wandt at hannem aldeeliß intet derom i nogen maader er bevist eij heller
at der schulle wære udlovet nogen boed for, der paa de bad sig gud till hielp. Endnu fremkom Peder
Roschild i Børkop som Søren Mogensen tilspurte om hand noget i den drabs sag er bevist hvor till
hand svarede nej at hand hverchen hafve seet Jep Jensen er blefven slagen eller hand hafver hafft
klammerj med nogen, Søren Mogensen tilspurte Peder Roschild om hand vidste noget widere om
Mads Lumholt hafde wæret i hans huuß om morgnen effter den gierning war scheed hvor till hand
svarede hand hafde tit og offte wæret i hans huuß, mens om hand den morgen hafde været der
kunde hand iche vide effter vdj hand iche vidste hvad tid gierningen scheede, der paa hand bad sig
gud till hielp. Peder Roschilds hustrue blef foregifvet at være svag hvorfor hun iche møtte. Johanne
Peders i Børkop og Niels Hansen Fellbereder ibid: paarobt møtte iche ! Søren Mogensen satte i rette
og formindte de indciterede personer som er stefnet at winde eij møder, de der for løn at lide effter
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loven ! hvor effter Søfren Mogensen paa Laurids Detlefses wegne begærde tingsvinde som og blef
sted.
Christen Jenßen Voller af Medelfart paa Povell Nielßens Fergemands wegne i Medelfart mødte for
retten som beviiste ved kaldsmænd Christen Nielßen boende i Torrup og Søren Pederßen ibid: det
de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag med 8te dages varsell at
hafve hiid stefnet Capt: Zacharias Hanßen i Snoghøy till i dag winder at paahøre, i lige maader
stefnet Niels Lagaard i Erresøe og hans hustrue, Søren Jenßen i Erresøe, Michell Lasen ibid: Mads
Madsen, Thomas Madsen, Peder Sørensen ibid: alle winder at paahøre angaaende en agger paa
Erresøe march som kaldes Balles agger. Till winder at bære stefnet Peder Jeßen i Kongsted, Povell
Tyggeßen i Torp, Hans Michellßen i Stoustrup, Christen Nielßen og Søren Madßen i Skierbech,
hvor effter Christen Voller begærede de indciterede winder till forhør ! Christen Woller da tilspurte
først Peder Jeßen i Kongsted om han iche er bevist at den ager som kaldes Balles agger beliggende
paa Erresøe March at den Povell Nielßen paa hans søn Peder Povelßens wegne for mange aar siden
er pandtsat for børnepenge hand Jens Tuesen af sin søn Peder Povellsens møderne forstragt hafver,
saa og om hannem iche er bevist at da schifftet forhandledis Ao 63 d: 18 Martij at Povell Nielßen da
paa sin søns wegne foromrørte ager till betalling er udlagt ! hvor da Peder Jeßen i Kongsted
fremkom som effter aflagde Eed wandt at hannem vell er beviist der var en Agger Povell Nielßen
pandtsat af Jens Tuesen i Erresøe af hans gaards jord, mens hand veed iche hvad Aggeren kaldtis.
Saa i lige maader wandt hand at hannem er bevist da skifftet holtes at Povell Nielßen samme Ager
blef udlagt i betalling, saasom hand var Een af de mænd der war udtagen at wurdere gaarden ! der
paa hand bad sig Gud till hielp ! Der nest for retten fremkom Hans Michellsen i Stoustrup som
effter aflagde Eed vandt saaledis at wære bevist og i sandhed som Peder Jeßen i Kongsted om
vundet hafver saasom hand i lige maader war ofverværende og en af de mænd som taxerede
gaarden, der paa hand bad sig Gud till hielp ! noch fremkom Søren Madßen i Skierbech som effter
aflagde Eed wandt det samme at wære bevist og saaledis i sandhed som Peder Jeßen og Hans
Michellßen i Stoustrup om vundet hafver saasom hand i lige maader var med paa schifftet og en af
de mænd der wurderede gaarden der paa hand bad sig Gud till hielp ! hvor effter Christen Voller
åaa Povell Nielßens wegne begærede tingsvinde. Anders Juul paa Cap: Zacharias Hanßens wegne
begærede gienpart som og blef sted !
Bendix Funch paa Peder Klinchhammers wegne møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens
Sørenßen og Søren Tommeßen i Hostrup, det de ved Eed med opragte finger effter Loven
afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Hendrich Nielßen i Welling og hans søn Niels
Hendrichßen saa well som Hyrdekonen Maren Pedersdaater og Boeld Ollufsdaater winder at
paahøre. I ligemaader stefnet Michell Hanßen i Welling og Jørgen Laßen ibid: deris sandheds winde
at aflegge om hvis ord der er paßeret i Welling Peder Klinchhammer og Niels Hendrichßen for
gangen 6 uger om afftenen ! hvor effter hand begærede winderne till forhør. Da for retten fremkom
Michell Hanßen i Welling som effter aflagde Eed wandt ! og till spurte Bendix Funch hannem hvad
Peder Klinchhammers ærinde war om afftenen i hans gaard, hvor till hand svarede, at Peder
Klinchhammer kom ind i hans gard og hafde Regimentßchrifverens ordre at de schulle forføye dem
ud till Kolding for en egte de schulle hafve ofver sidt; saa stod Peder Klinchhammer og Hendrich
Nielßens søn og skiendtis sammen, en times tid eller tou, saa spurte den eene den anden weedst du
noget [om] mig, den anden sagde det samme till hannem igien og andet weed hand iche at kand
winde der om der paa hand bad sig Gud till hielp ! Noch fremkom Jørgen Laßen som effter aflagde
Eed wandt det samme som Michell Hanßen om vundet hafver, der paa hand bad sig Gud till hielp,
hvor effter Bendix Funch begærde tingsvinde sted !
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Regimentschrifverens sag contra Mette Clausdaater i Kongsted optagen i 8te dage !
Hendrich Nielßens sag contra Peder Klinchhammer fremdelis optagen till i dag 8te dage.
d: 28 Aug: Anno 1688
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne trøgte forordning om den Nye Alter Bogs brug, af 7 Apr:
1688: Allerunderdanigste læst og paaschreven.
Jerløf Lauridsen paa Hendrich Nielßens wegne i Welling begærede dom ofver Peder Klinchammer !
sagen optagen i 8te dage.
Simon Pederßen i Høyrup lod læse en foreening opretted med Sl: Ebbe Nielsens børn og arfvinger
nemlig: Nielß Ebbeßen, Jørgen Ebbeßen og Anne Ebbesdaaters fuldmegtig Thomas Andensen om
hvis de kunde wære berettiget i deris Sl: forældris bondegaard at hand schall till førstkomende
Michaeli give dem 1 d[ansk] 9 rdr: till hver 9 Sldr: og naar pengene blifer betalt schall de give ham
afkald der for, mens der som pengene till bem: tiid iche blifver betalt da deris prostention saa vit
den nu findes procederet ufor krenchet med videre af 4 Sep: 87: lest og paaschrefven !
Kongel: Maytz: Allernaadigste befalling at Bønderne i Riber Stifft schall her effter Aarligen og i
rette tide gifve og erlegge till degnene som i embedet nu ere eller her effter der till beschichet
worder den dennem i Loven allenaadigste forundte tiende og retighed nemlig den tredje deel saa
meget som præsten enten i skieppen eller kieren af alle slags korn nyder, med widere af 21 Julij 88:
for retten allerunderdanigst læst og paaschreven !
Peder Kye i Bierte paa Ridefogden Christian Lemeyrs wegne mødte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Niels Pederßen og Christen Christenßen i Eltang det de ved Eed med opragte fingre
effter Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Peder Jensen i Egom Mølle for resterende
schyld og landgielde ! beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
d: 4 September Anno 1688
K:M: Regimentßchrifver Sr Søfren Blanchsted mødte for retten som paa welbohrne Hr: Oberste
Baßens wegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørenßen og Søfren Tommeßen i Hostrup det de ved
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at hafve i rette stefnet Peder
Ifverßen i Starup imod beschylding og dom for nogen tiende hand schall hafve forsvegen beroende
med saggivelße till i dag 8te dage.
Søfren Mogensen paa Regimentschrifver Laurids Ditlefsens wegne møtte for retten som beviste ved
kaldsmænd Mads Hansen i Hørup og Laurids Lauridsen i Wilstrup det de ved eed med opragte
finger effter loven afhiemlede loulig till i dag at hafve i rette stefnet Mads Pedersen Lumholt med
8te dages warsell fra Kolding Huuß af for dom at lide angaaende den drabs sag som er begaaet paa
Jep Jensen i Gaverslund, thi producerede hand et tingsvinde udsted af tinget her d: 17 Julij 1688: for
retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført, der nest et tingsvinde i lige maader her af
tiinget udsted d: 21 Augustij 1688: som for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde
indført, og begærde Søfren Mogensen effter bemte: tvende tingsvinder udviisning dom,
Regimentschrifver Søfren Blanchsted møtte og producerede først et tingsvinde udsted her af tinget
den 24 Julij 1688: for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført, noch et tingsvinde
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af 17 Juli som tilforn i Acten findis indført. Der nest i rette lagde et sogne vinde af Weijllbye
sognemænd d: 26 Aug: 1688: endnu eet sognewinde af Herslef sognemænd af 27 Augustij Anno
1688: for retten leste paaschrefven og udj Acten schall vorde indført ! Hvor effter
Regimentschrifver Sr. Søfren Blanchsted satte i rette og formendte at effterdj de af wnder posten
førte vindesbyrd iche sees eller høris at Mads Lumholt denne gierning schall hafve giort, langt
mindre beviißis at bemte: Mads Lumholt med den afdøde Jep Jensen nogen strid eller klammerj
hafft hafver, som den afdøde Jep Jensens hustrue og self maa tilstaa, det siuns tingsvinde af d: 24
Julij nest afvigte udsted forklarer end og der siunsmændene den afdøde siunede hand da ichun hafde
en liden blaa stribel ofver det eene øye og ey nogen dødelig saar eller schade som formodentlig
aldrig schulle kunde beviißis Mads Lumholt hannem enten det eller noget andet ondt schall hafve
tilføyet, de udj retten tvende producerede sager vinder baade fra det sogn hand er fød saa vell og fra
det hvor hand boer gifver krafftig widnisbyrd om hans schichelig lefnet og forhold i mod alle og
hver ingen heller end nu har eller schall kunde beviiße hand at wære drabs mand, formoder hand for
tilltalen blifver frjfunden, reserverende sig den prætention paa Mads Lumholts wegne paa tilbørlig
steder at søge for den spot hannem er tilføyet uden beviist sag, saavell som proceßens omkostning
som hand formoder de hannem der har foraarsaget bør betale, der hos windende Sandemændene at
de wille sette alle indbildinger og præsumptioner til side og kun bør blifve wed Kongens Lou og de
i retten producerede widnisbyrd hvor paa hand er rettens slig kiendelse begærer, sagen optagen till i
dag 8te dage.
Jørgen Andersen Haar i Nebbel paa Sl: Hans Michellßens hustrue Else Hansdaater i Wiuff hindis
wegne møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Niels Jacobßen og Jens Ollufßen i Viuf det de
ved eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet alle Sl: Hans
Michellßen Baßes børn Nafnlig Mette Hansdaater med hindis laugverge Michell Jenßen i Wiuf,
Maren Hansdaater med hendis werge Jørgen Michellßen i Amhede og Hans Pederßen i Wiuf,
Mette Hansdaater den yngre med hendis laugwerge Peder Hanßen Koed i Wiuff, med 8te dages
warsell, i lige maader stefnet med 14 dages warsell Sl: Hans Michellsens sødschinde, nafnlig
Jørgen Michellßen Baße i Amhede, Thomas Pederßen i Rougsted paa Hans hustrue Dorothe
Michellsdaater wegne, Laurids Tulleßen i Skanderup paa hans hustrue Lene Michellsdaaters
wegne, i lige maader Anders Pederßen i Viuf paa hans hustrue Mette Michellsdaaters wegne og
Hans Pederßen i Wiuf paa hanß hustrue Anna Michellsdaaters wegne, imod laug bud og skiøde paa
halfparten af hvis eijendom be: Sl: Hans Michellßen Baßes effterlatte hustrue Else Hansdaatter er
berettiget i den selfeijer bundegaard i Wiuf, med des tilliggende Eijendom i Viuf Kier, som Jørgen
Anderßen Haar i Nebbel nu til første ting paa hendis wegne loug bød Povell Erichßen i Seest Mølle
og bød der for Sølff og Penge. Stod første ting.
Jerløf Lauridsen paa Borgem: Jacob Roßs wegne møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd
Anders Anderß: i Gudsøe og Jachob Nielßen i Bierte det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag med 8: og 14 dage og 3 ugers warsell at hafve stefnet Jacob Lauridsen
Bechs Enche i Bierte Anna Mette, og hendis Søn Lieutnant Uldrich Bech, saa og Borgem: Faustis
Enche Maria Elisabet, Lorentz Bech, Armgard Bech, Hans Hanßen i Eltang, og Sphhie Bechs i
Bierte, imod laugbud og skiøde paa det Eyendoms boelig i Bierte som Borgem: Jacob Roß er udlagt
effter Sl: Jacob Lauridsen Bech i Bierte, som Jerløf Lauridsen nu til første ting laugbød, sted første
ting.
Jens Lauridßen Risom paa Nebbe møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Espensen og
Laurids Ollufßen i Sellerup det de ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at
hafve i rette stefnet Jens Tygeßen i Sellerup Mølle, Thomas Madßen i Breining Mølle, Peder
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Ollufßen i Børkop Mølle og Peder Jensen i Brøndsted Mølle, saa vell som samptlig Børkop mænd,
Peder Tyggeßen, Peder Smed, Niels Dall, Jens Buch, Hans Schreder, Søfren Nielßen i Bierregaard,
Peder Ifverßen, Hans Mortenßen, Jens Povellßen, formedelst de deris korn imod forbud hafver
indkørt, formeener der for effter Loven bør at lide, der paa hand begærde dom ! Sagen optagen till i
dag 8te dage.
Anders Juul paa Capt: Zacharias Hanßens wegne paa Snoghøy mødte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Madßen som tiener Cap: self og Anders Madßen i Erresøe, det de ved Eed med
opragte fingre effter Loven afhiemlede med schrifftlig kaldseddel af 24 Junij loulig till i dag med 6
ugers kald og warsell at hafde stefnet Povell Nielßen i Medelfart tilforne boende paa Snoghøy her at
møde till i dag hans adkomst og bevislighed paa de omtvistede Balleager Niels Pederßens gaard i
Erresøe tilhørende nu Fergeriet i Snoghøy allerunderdanigst tillagt, uden ophold at fremviise,
widner at paahøre tingsvinde at høre læse og der effter dom at lide. Endnu beviiste ved fornefnte
kaldsmænd at hafve hidstefnet Christen Christenßen i Erresøe Peder Boell, Jens Nielßen, Ude
Jenßen, og Jenß Espenßen alle i Erresøe deris sandheds winde at aflegge spørsmaal at svare
angaaende den omtvistede Balleager paa Erresøe march beliggende. Christen Jenßen Woller paa
Povell Nielßens wegne af Medelfart her till svarede og formendte at der allerede for hen er ført
winder om samme agger og da ingen widere er nafngiven tilmed beviiste med tingßvinde her af
tinget d: 21 Aug: at der er ført winder anlangende den omtvistende ager hvilche imod de i dag agtes
at føris iche befindis at hafve faaet loulig kald og warsell, tj formodede hand at dette kald iche er af
nogen werdj og ingen winder blifver sted widere end allerede scheed er. Anders Juul formodede at
saasom Povell Nielßen i Medelfart derimod har faaet loulig kald og warsell, saa well som de i dag
winde schall formoder hand winderne blifver sted; Vinderne sted till forhør ! Da først for retten
fremkom Christen Christenßen i Erresøe som effter aflagde Eed wandt at for 37 Aar siden da hand
først kiendte den Balles Agger war den i 3 Ager, der paa hand bad sig Gud till hielp ! der nest for
retten fremkom Peder Bull i Erresøe som effter aflagde Eed wandt at omtrent same tid og siden
hand kand mindes hafver bemelte Balles Ager wæret deelt i 3 Ager indtill Carll Lombardj og Niels
Ladegaard giorde de trende ager till tou, og paa de tider de war i 3 ager hafde hand self været med
at pløye dem, der paa hand bad sig Gud till hielp ! Endnu fremkom Jens Nielßen som effter aflagde
Eed wandt at hand for en 40 Aar tid siden kand hand mindes bem: Balleager hafver wæret i 3 indtill
Carll Lombardj og Niels Lagaard schilte dem ad og giorde dem till tou, der paa hand bad sig Gud
till hielp ! og begærede Anders Juul tingsvinde ! Christen Jenßen Voller i Medelfart først i retten
producerede et pantebref udsted af Ellherrets ting d: 3 Martij 1657: anl: 24 Sldr: 3 mk: 7 sk: Jens
Pedersen Tusen i Erresøe till Povell Nielßen Snoghøij schyldig er og till forsichring pandtsetter
hannem en Agger paa Erresøe March kaldes Balles Ager med widere des udwisning lest
paaschreven og udj Acten schall worde indført ! der paa fantis widere schrefven ! lest paa schifftet
og samfrender hold i Erresøe effter Sl: Jens Tuesen d: 18 Martij 1663: og bekiente Povell Nielßen
her paa at wære betalt 4 Sldr: med en ungnød stud, widere der paa schreven, lest for retten paa
Ellboe Herrets ting d: 15 Maij 1660: Lest for retten paa Ellboe Herrets ting d: 16 Augustij 1670: lest
paa forlig imellem Niels Pederßen og Anna Nielsdaater d: 5 Nov: 1675: lest paa Ellboe Herrets ting
for retten Tiisdagen den 2 September 1684: Der hos fremlagde schiffte effter Sl: Jens Pederßen
Tuesen holden d: 18 Martij 1663 der udj findes Povell Nielßen at wære indført for 24 Sldr: 3 mk: 7
sk: Endnu et tingsvinde udsted af Ell Herrets d: 9 Sept: 1684 for retten lest paaschreven og udj
Acten schall worde indført ! der hos Christen Voller effter indlagde documenter formente at saasom
af kald og warsell formenis till i dag at wære citeret imod dom da dersom i dag iche gives
beschylding formoder hand det kald af ingen werdj at wære før igien loulig kald vorder hvor paa
hand war dom begærendis ! Anders Juul her imod svarede at saasom hans kald er loulig og Christen
Wollers documenter eij her i dag i retten er produceret hvor effter hand har bekommet gienpart
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formoder hand at nyde 8te dages dilation da hand agter at give sag optagen i 8te dage Christen
Jenßen Woller endnu ydermere till sagens opliusning i rette producerede hovetmandens Peder
Povellsens schrifftlig med egen haand underschrefne indleg og protestation af 29 Julij 88: for retten
lest paaschreven og udj Acten schall worde indført, formoder der udj iche blifver kiendt før Peder
Povellßen der imod loulig blifver stefnet. Optagen till nest ting !
Jep Hansen i Seest mødte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Pederßen i Eltang og
Christen Christenßen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i
dag at hafve i rette stefnet Hans Hanßen den Eldre i Stubbedrup for penge hans søn Sl: Hans
Hanßen hannem schyldig er, nemlig 8 Sldr: 8 sk: som hand hannem d: 12 Julij 1679 hafver laandt,
setter i rette om hand iche bør hannem samme penge at betale saasom hand hans søns boe og gods
uden schiffte og registering og deeling hafver bemegtiget, der paa hand begærede dom ! Optagen i
14 dage.
Jerløf Lauridßen paa Hendrich Nielßens wegne begærede dom ofver Peder Klinchhammer ! Thj
blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom af det her i retten fremlagde tingsvinde fornemmis Peder
Klinchhammers imod Niels Hendrichßen brugte unøttige og uhøflige ord som samme tingsvinde i
sig self videre om formelder saa bør samme ord ey at komme Niels Hendrichßens person gode nafn
og røgte till nogen præjuditz eller wanære i nogen maader og Peder Klinchhammer derfor at give
till de fattige Tou Sldr: og betale proceßens bekostning med 1 Rdr: inden 15 dage under Lovens
widere tvang.
11 September Anno 1688
Borgem: Jacob Roß lod till andet ting tilbyde det boelig i Bierte som Sl: Jacob Lauridsen Bech
hafver tilhørt om nogen af arfvingerne det ville kiøbe ! Jacob Lauridsen Bech paa hans moder Anna
Mette Beches vegne mødte og i rette lagde hindes schrifftlig indleg af 11 Sept: 88 for retten lest
paaschreven og udj Acten schall worde indført. Hans Hansen i Eltang mødte og i lige maader i rette
lagde hans schrifftelig indleg af 11 Sept: 1688 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført: Sted andet ting.
Bendix Funch mødte udj retten fremlade høyædle og welb: Simon Claus Schvarses ordre De Dato
Koldinghuuß d: 10 Sep: 88: af indhold at saasom welædle og mandhafftig Hr: Lieutenant Friderich
Naboch nødvendig er foraarsaget en trete contra Rasmus Cruse Rytterbonde i Wranderup at føre
lade og bem: Rytterbonde self dygtig er at udføre som hand af andre proceßer hafver ladet føre og
kiende, hand da paa Welbr: Hr: Lieutnants wegne hans vinder till sagens oplysning føre schulle till
sagens oplysning ! paa det en hver kunde ret wederfaris og der paa fremstillede tvende kaldsmænd,
Jens Sørensen og Søren Tommeßen i Hostrup hvor med hand beviiste till i dag med 14 dages varsell
at hafve hidstefnet Rasmus Cruse i Wranderup imod vindisbyrds paahør og tingsvindis
beschrifvelse angaaende de ord hand om Welb: Lieut: Nabochs Qvarter sagt hafver for sit
bortstaalen haure, noch stefnet med 8te dages warsell, Jes Hanßens kone i Pobye Boeld Madsdaater,
Niels Christophersens kone sammesteds Kiersten Andersdaater, Hans Pedersens kone Maren
Nielsdaater, og Maren Pedersdaater, Laurids Jeßen i Estrup, Corporal Bech og Søfren Fellbereder
sammesteds alle deriß sandhed at udsige om hvis dennem for retten kand worde tilspurt ! hvor effter
Bendix Funch tilspurte Bold Madsdaater hvad hun der om er widendis og hafver hørt, da for retten
fremkom Boeld Madsdaater som effter aflagde Eed wand, at Raßmus Kruse sagde her kand jeg
spare mit haure ind og kand see at det er kommen ind ad den dør som var i det huus Lieutnanten
iboer, der paa Rasmus Kruse tilspurte Boeld Madsdaater om hun iche saa der laae haure baade uden
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og inden for døren, der paa hun svarede ja hun saa noch der laae haure uden for døren der paa hun
bad sig Gud till hielp ! Der nest for retten fremkom Kirsten Andersdaater som effter aflagde Eed
vandt ! at Raßmus Kruse kom i Pobye till hende paa gaden der hun ville gaae om i Lieutnantens
qvarteer, da sagde hand der var 3 trauver haure staalen fra hannem, saa gich hand om med hende till
Lieutnantens Qvarter uden for hans dør og sagde Rasmus Kruse her kand jeg spore mit haure det
ligger paa Lieutnantens lofft ! Rasmus Kruse tilspurte Kirsten Andersdaater, om hun iche saae
ogsaa der laa haure uden for døren ! der paa hun svarede hun gaf iche agt der paa, mens inden for
laa nogen straae og sagde Rasmus Kruse der laae 2½ trauve haure paa Lieutnantens lofft, der paa
hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Maren Nielsdaater som effter aflagde Eed vandt, at
Rasmus Kruse sagde till hende der hand kom till hende paa gaden at der var staalen 2½ trauer haure
fra hannem, dem kunde hand spore till Lieutnantens Qvarteer i Jes Hanßens gaard, videre hørte hun
iche derom der paa hun bad sig Gud till hielp ! Endnu fremkom Maren Pedersdaater som effter
aflagde Eed vandt at hun hørte paa gaden Rasmus Kruse sagde at der var staalen 2½ trauer haure fra
ham, dem kunde hand spore till Lieutnantens qvarteer i Jes Hanßens gaard, derpaa hun bad sig Gud
till hielp ! her effter for retten fremkom Laß Jeßen i Eistrup som effter aflagde Eed vandt at Rasmus
Kruse kom ind i hans huuß og sad hos Corporalen Lorens Bech, da sagde hand der war staalen 2½
trauer haure fra hannem og det kunde hand spore i Lieutnantens Qvarteer, derpaa hand bad sig Gud
till hielp ! I lige maader fremkom Corporalen Lorenz Bech, som effter aflagde Eed vant at Raßmus
Cruse kom i hans Qvarteer og sagde till hannem der var staalen 3 trauer haure fra ham, saa spurte
Corp: hannem om hand ingen kundschab hafde faaet hvor det var kommen hen, der paa hand
svarede hand spore det at det var baaren ofver aaen og oppe wed gierdet kunde hand tychis der
hafde staaet 2 heste derpaa war hauren lagt og som hand mendte det var bunden i Svensche knipper,
siden kunde hand spore det till Poby i Lieutnantens Qvarteer hvor hand fant haure liggendis udenfor
døren og inden for lige saa som war affalden, der paa hand svarede Lieutnanten var iche hiemme,
og Lieut: befatede sig iche der med om endschiønt hand var hiemme, mens maasche hans knegt
hafde giort det om det var scheed, der paa hand bad sig Gud till hielp ! for det sidste fremkom Søren
Nielßen Rytter som effter aflagde Eed vandt at hand kom till Corporalens Qvarteer war Rasmus
Kruse der, saa hørte hand Rasmus Kruse fortalte der var ham 3 trauer haure frastaalen, og sagde
hand kunde spore det fra hans ager og ind i Poby i Lieutnantens qvarter og sagde hand vidste hvor
hans haure var det var i Lieutnantens Qvarteer, der paa hand bad sig Gud till hielp ! Rasmus Cruse
svarede hand hafde med Lieutnanten gandsche intet at bestille, hafde hverchen sigtet hannem eller
nogen, mens hans haure kunde hand slønge der ind, mens sigtede ingen imod der for tj hand kunde
iche vide det, mens formoder at Jes Hansen med sampt hans huusfolch, saa vell som de der holt
huus for Lieutnanten i hans fraværelse maa ved deris Corperlig Eed aflegge hvad haure det war der
er indkommen, efftersom Loven det formelder. Bendix Funch paa Welb: Hr: Lieutnants wegne
svarede at Hr: Lieutnant iche med saadan Rasmus Crusis unøtig svade og erklering kand være
fornøyet saasaom vinderne udtrycheligen formelder det hannem frastaalen haure effter hans egen
beretning schall wære kommen i Lieutnantens Qvarter hvor ved hand Hr: Lieutnanten iche ringe
paa sin Ære hafuer thouleret og at Rasmus Cruse foregiver at Jes Hanßen og hans huusfolch schulle
Eedl: aflegge hvor fra det haure kommen war som den tid i Hr: Lieutnantens Qvarteer fantis
formener hand de der imod bør at have loulig kald og varsell og war her paa effter alt paa Hr:
Lieutnants wegne tingsvinde begærende, som og blef sted.
Jørgen Andersen Haar i Nebbel paa Sl: Hans Michelsens hustru Else Hansdaaters wegne lod till
andet ting loubyde den halfve part af den halfve Eijendoms gaard i Wiuf og Tiufkier hende tilhører
till neste frender om de den ville kiøbe ! Stod andet ting ! Powell Erichßen i Seest bød der for sølf
og penge.
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Peder Povelsen paa Hr: Laurids Davidsens vegne møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Jens
Rebslager og Ifver Jensen i Gaarslef det de ved Eed afhiemlede effter Loven loulig till i dag at
hafve i rette stefnet Niels Smed og hans hustrue, Morten Jørgenßen og hans hustrue, Søren Nielsen
og hans hustrue festeenche, Anna Nielsdaater, Karen Jensdaater, Jens Mortensen og hans hustrue,
Christen Pedersen og hans hustrue, Malene Jensdaater og Anne Tygges, Olluf Hansen og hans
hustrue, Maren till Peder Bulls, Mads Krag og hans hustrue, alle i Gaarslef, for deris høste dage
som de effter loven burde at giøre, der paa hand i rette lagde Hr: Laurids Dauidsen i Piedsteds
indleg af 11 Sept: 1688 for retten lest paaschreven og udj Actem schall vorde indført, sagen optagen
i 8te dage.
Bernt Offermand paa hans hosbond Jenß Lauridsens vegne og i rette lagde en høyeste rets dom af –
Aug: 74: der udj de Gaarslef og Gaverslund mænd tilkiend at yde tiende udj negen med widere des
udviisning allerund: Læst og paaschreven ! der hos fremviiste en advarsell seddel till de Gaverslund
Sognemænd af 6 Aug; 87; lest og paaschreven ! og udj Acten schall vorde indført: Optagen i 14
dage !
Søfren Mogensen møtte for retten som paa Regimentßchrifver Laurids Ditlefses vegne begærde
ofver Mads Pedersen Lumholt dom ! Olluf Jensen paa egne og hans fader og Sl: Jep Jensens hustrus
wegne møtte og i rette lagde et udleg af 11 Sep: 88 for retten lest paaschreven of udj Acten schall
været indført. Dommeren tilspurte Søren Mogensen om nogen af de vinder hand hafver willet førre
i denne sag er blefven afviist, hvor til hand svarede neij der er mig blefven afviist af de her møt.
Bendix Funch her ud imod Olluf Jensens indgivende, svarede at saa som hand eij alleniste ved sit
schrifftlig indleg beschylder den lofl: ret og siger sine vinder at afviiste og en deel udøgtig kiendt,
mens endog samme indleg for retten vedstor, mens hans villie indschab og begæring saaledis at
være grundet schee hvis og af de paarørende undertegnet formener hand hand till slig usandferdig
beschylding beviislighed enten bør at schaffe beviis eller borge for sig self og des for uden nafnlijen
hvis nafne der under ere tegnede, der paa hand svarede det war hans fader Jenß Madsens, hans
broder hustrues og hans egen nafn, Søfren Mogensen begærede endnu som tilforn dom ! de 7
Sandemænd, nemlig Jep Clausen i Børup, Erich i Stoustrup, Jørgen Dall i Gaarslef, Hans
Staphenßen i Andkier, Søren Madsen i Winding, Peder Klinchhammer i Welling, Mads Bertelßen i
Egeschou møtte og begærde saasom de ichun ere 7 der da er till møtte udmeldis at de kunde blifve
8te, hvor till er udtagen Hans Ollufßen i Follerup ! Byefogden begærde de 7 Sandemænd som nu
stod her for retten ville deris meening og votum effter Loven fra sig sige effter som de paa begge
sider begærer endelig dom ! Hans Staphensen i Andkier og de andre 6 Sandemænd berobte sig paa
at vinderne var her iche tilstede, uanseet de allerede erverbede og i rette lagde documenter dennem
er tillstillet ! Byefogeden forelagde de 8te Sandemænd endnu till ofverflod till i dag 8te dage under
deris faldsmaal at giøre deriß tou enten der ere alle samlede eller eij.
Jens Jørgensen Krag i Egom i Rette stillede en schrifftl: fuldmagt fra Karen Sl: Søren
Hosekremmers i Kolding, Peder Skreder i Giesten, og Hans Andersen Smed i Færup, af 3 Sep: 88:
hvorudj de fuldmagt giver hannem at loubyde uden kald og warsell og siden skiøde till Niels
Nielsen, Søren Ogeßen i Trelle deris andell i den selfeyer gaard i Trelle hand i boer …17…des
udviisning, hvor effter bemte: Jens Jørgensen Krag paa egen og de forberørte arfvingers wegne
effter gifven fuldmagt till første ting laugbød bemte: halfve selfeyer gaard i Trelle, till første ting !
Niels Nielsen, Søren Ogeßen mødte og bød der for sølf og penge.
Anders Juul paa Cap: Zacharias Hanßens wegne af Snoghøy mødte udj retten som udj retten
producerede tvende tingsvinder her af retten udsted det eene af 1 Julij 88: det andet af 4 Sept:
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samme Aar, som for retten ere lest paaschreven og udj Acten schall worde indført ! der nest i rette
lagde hans schrifftlig indleg af 11 Sept: 1688: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført ! Christen Jenßen Woller i dag mødte i Retten protesterede og formente at diße 2de i rette
lagde tingsvinder iche er af den fundament og grund som loven tilholder at for tingsvinder schall
schee helst og effterdj hovetmanden neml: Peder Povellßen af hvis børnepenge det for i pant er
tagen iche hafver der imod faaet nogen loul: kald og warsell eij heller imod beschylding og dom,
vill hafve sig forbeholden effter loul: medfart paa behørige steder dennem og der udj indførte
winder at hencitere og udj rette lagde der hos et tingsvinde her af tinget udsted d: 21 Aug: 88: for
retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført ! hvor med og beviißes af trofaste
dannemænd her inden tinge hafde vunden same agger effter Pentebrevet og der effter giorde schiffte
og des forhandling her uden tinge er beviist at det forbe: Peder Povellsen tilhører, og som hand iche
derfor hafde faaet loul: kald og varsell formodes den retsindige dommer intet her udj hentede før
loul: kald og varsell gaar. Anders Juul formodede Christen Vollers protestationer imod hans Snar
Rettesag intet at hindre hannem i nogen maader helst og effterdj Povell Nielßen af Melfart eller
hans fuldmegtig paa hans vegne hafde vellvilligen tagen imod kald og varsell som allerede giort er
og det i lige maader af dommeren wed magt kiendt ! Sagen optagen i 14 dage !
Lars Nielßen i Kongsted mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Simon Simonßen og Olluf
Raßmußen i Kongsted loul: till i dag at hafve i rete stefnet Maren Hansdaater tiendis Peder Jeßen i
Kongsted at svare imod vinder og dom, og i rete lagde it tingsvinde udsted af Ell Herets ting den 15
Febr: 87: for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indført! Laurs Nielßen satter i rette at
som med tingsvinde bevißes hun hafver udlagt en Rytter wed nafn Nielß Knudßen for barnefader,
og ingen af windere offuer beviiser hans stifsøn med hende at hafve hafft at bestille om hand iche
for tiltale bør frj at være og hun at ansees som den hvis med iche staar till at troe ! Optagen i 8te
dage !
Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsens wegne mødte for retten som beviste ved
kaldsmænd Niels Raßmußen og Christen Pedersen i Schierup till i dag at hafve i rette stefnet Tolche
Lauridsdaater for resterende landgilde og andet hosbunds hinde kand hafve for at tilltale, beroende
med saggivelse till i dag 8te dage ! optaget i 8te dage !
D: 18 September Anno 1688
Jørgen Andersen Haar i Nebbel, som er Sl: Hans Michelßens effterlefversche Else Hansdaater i
Wiuf hendis laugverge møtte for retten som paa bemte: Else Hansdaaters wegne kiendtis og tilstod
at hafve soldt og afhændet saa som hand og her med selger og aldeelis afhender fra hende og hendis
arfvinger, till Povell Erichßen i Seest og hans arfvinger :/ som nu self stod till wedermolsting der
dette skiøde gich :/ fierde parten af den selfeyer gaard i Wiuf bemte: Else Hansdaater nu paa boer,
og fierde parten af den selfeyer gaard i Tiufkier som Povell Michellßen paaboer, huilche
forschrefne fierde parter i bemelte tvende eyendoms gaarder i Wiuf og Tiufkier, Povell Erichsen og
hans arfvinger schall hafve nyde bruge og beholde till evindelig ejendom eij schyllendis og
uigienkaldendis till evig tiid, hvorfor Jørgen Anderßen Haar, kiendtes og tilstod at Else Hansdaater
derfor har annammit og oppebaaret af Povell Erichßen fyllest og fuld værd effter hendis eget gode
nøye, saa hun tacher hannom godt for god og nøyagtig betelling i alle maader, hvorfor Jørgen
Andersen Haar for Else Hanßdaater og hendis arffvinger lovede at schall frj frelse hiemle og tilstaa
Povell Erichßen og hans arfvinger for omrørte tvende fierdeparter i bemte: gaarde i Wiuf og
Tiufkier, baade i gaarde og gaardsteder, abildgaarde, hommelgaarde og kaalgaarde, huuße og
bygning, ager og enge, skouf og march, firschevand og fægang tørfve grøfft og lyngslet, slet indtet
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undtagen af alt det som nu der till ligger og af Arrilds tiid tilligget hafver, og med rette der till hør
og bør at ligge, inden og uden alle marchschiell, for hver mands tilltale som derpaa med nogen ret
kand hafve at tale eller tale lade i nogen maader, ydermehre forpligter Else Hansdaater sig og sine
arfvinger at om saa scheede det Gud forbyde at forschrefne tvende fierde parter gaarde blef Povell
Erichsen og hans arfvinger fravunden for nogen hendis wanhiemmels brøst schyld, da lofver Jørgen
Andersen Haar at Else Hansdaater og hendis arfvinger schall forschaffe Povell Erichsen igien saa
god og vel beliggendis Eyendom skadisløs, hvor effter Povell Erichsen war tingsvinde som skøde
begærende og war det i dag 3die ting samme gaarde loulig Eer lougbøden, hvor da stod till
wedermaals ting. Sl: Hans Michelsens børns formøndere Jørgen Michellsen i Amhede, Peder
Hansen Koed i Wiuf, og Michell Jensen i Wiuf som dette skiøde i alle ord og puncter samtøgte og
tilstode, hvor effter Povell Erichsen var tingsvinde som Skiøde begærede som og blef sted.
Jørgen Andersen Haar i Nebbel paa Else Hansdaaters vegne lod i dag till tredje ting laugbyde de
tvende fierde parte i den selfeyer gaard i Wiuf og i Tiufkier, Povell Erichsen møtte og bød der for
sølf og penge.
Povell Erichsen af Seest møtte for retten som kiendtis at wære schyldig till Sl: Hans Michellsens 3
Børn i Wiuf nafnlig Mette Hansdaater, Maren Hansdaater og Mette Hansdaater, penge 390 Sldr:
som dennem effter schifftebrefvets udviisning effter deris Sl: fader arfveligen er tilfallden, hvilche
forschrefne 390 Sldr: børnepenge Povell Erichsen lover at betale till børnenis formøndere naar bem:
pige børn blifver deris 18 Aar, og paa det formønderne som hannem diße penge hafver betroet dis
bedre kand være forsichret da pandtsetter hand till dennem den fierde part i den Eyendoms gaard i
Wiuf Sl: Hans Michellsen tilforne paaboede og den fierde part i den eyendoms gaard i Tiufkier som
Povell Michellsen paaboer og hannem nu tilhører, som de schall beholde till et fuldkommen
underpant indtill forschrefne 390 Sldr: børnepenge, den første schilling med den sidste schadisløs
worde betalt, hvor effter Jørgen Michellsen i Amhede, Peder Hansen Koed i Wiuf og Michell
Jensen i Wiuf som er børnenis formøndere begærede tingsvinde som og blef sted !
Jerløf Lauridsen paa Borgem: Jacob Roßes wegne laugbød det eyendoms boelig i Bierte som Sl:
Jacob Lauridsen Bech tilhørte i dag till tredje ting ! Hans Hansen i Eltang møtte og eschede
Borgem: Roßes adkomst frem der paa og erbød at wille løse det ! Jerløf Lauridsen tilbød Jacob
Lauridsens bem: boelig for 100 Rdr: om hand det ville løse og kiøbe: Hans Hansen wille effter
dannemænd sagen imellem dennem betale det ! og will løse det for de penge det er kommen fra
hans gaard for ! hvad sig schatten angaar saa lover Jerløf Lauridsen paa Jacob Roßes wegne at
clarere hvis skatter og andet det till Amptstuen kunde med restere ! Mads Mathisen Smed i Bierte
mødte og bød der for Sølf og penge og strax ville betale, hvor effter Jerløf Lauridsen begærede
laugbuds vinde ! Sted.
Jerløf Lauridsen paa Borgem: Jacob Roßes wegne møtte for retten, som effter tilforne oprettede
kiøbe bref af 24 Aug: 88: kiendtis og tilstod at hafve soldt og afhændt saa som hand og her med
selger og aldeelis afhender fra Borgem: Jacob Roß hans hustrue og arfvinger till Mads Mathisen
Smed i Bierte, hans hustrue og arfvinger det eyendoms boelig i Bierte Sl: Jacob Lauridsen Bech
forrige Ridefoget till Koldinghuuß hafver tilhørt, hvilchet forschrefne eyendoms boelig Mads
Mathisen Smed hans hustrue og arfvinger schall hafve nyde og beholde till evindel: eyendom, og
kiendtis Jerløf Lauridsen at Borgm: Jacob Roß derfor hafver bekommet og oppebaaret af Mads
Mathisen Smed fyllest og fuld værd saa hand tacher for god og nøyagtig betalling i alle maader,
hvorfor Jerløf Lauridsen lover at Borgm: Jacob Roß hans hustrue og arfvinger schall frj frelse
hiemle og fuldkommeligen tilstaa bem: Mads Mathisen Smed hans hustrue og arfvinger offt bem:
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Eyendoms boelig i Bierte, baade i gaard og gaards steder, abildhauge, hommelhauge og kaalhauge,
huuse og bygning, agger og eng, skou og march, fischevand og fægang, tørfveschiør og Lyngslet
intet undtagen af alt det som nu tilligger og af Arelds tiid tilligget hafver, og hør og bør der till at
ligge med rette inden og uden Marcheschiell, for hver mænds hinder og tilltale som derpaa kand
hafve at tale med rette i nogen maader, og dersom imod forhobning saa schede bem: Eyendoms
boelig eller noget af dets tilliggende Mads Mathisen Smed hans hustrue eller arfvinger blef
fravunden for nogen hans wanhiemmels brøst schyld, saa lover Jerløf Lauridsen, at Borgm: Jacob
Roß inden 6 uger der nest effter schall forschaffe hannem saa god og welbeliggende eyendom igien
uden schade og skadisløs ! og war fornefnt Eyendoms boelig trende ting dage loulig Laugbøden,
hvor effter parterne her for retten gafve hver andre deris hænder at alt saaledis uryggel: holdes og
effterkomes schall som forschrevet staar, hvor effter Mads Mathisen Smed begærede tingsvinde
som schøde som og blef sted.
Jens Jørgensen Krag i Egom paa egne og Karen Sl: Søfren Hosekremmers i Kolding, Peder Skreder
i Giesten, Hans Andersen Smed i Færup, effter gifne fuldmagt af 3 Sept: 88: laugbød till andet ting
den halfve Selfeijer gaard i Trelle Niels Søfrensen Ogesen iboer; Niels Søfrensen Ogesen møtte og
bød der for Sølf og penge ! Sted andet ting.
Peder Povellsen paa Hr: Laurids Davidsens wegne i Piedsted begærede effter forrige i rette settelse
og opsettelse dom ! Niels Nielsen Smed i Gaarslef wed hans hustrue i rette lagde hans schrifftl:
indleg af 19 Jbr: 88: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført ! Sagen optagen i
8te dage.
Bernt Offermand paa hans broder Hendrich Berntsens wegne møtte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Søfren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Jens Høg i Skousbye for gield beroende med
saggivelse till i dag 8te dage.
Søfren Mogensen i Andkier møtte og begærde Sandemændene motte fremkomme og giøre deris
tou. Erich Pedersen og de andre Sandemænd møtte og tilspurte Søren Mogensen Sl: Jep Jensen
fader Jens Madsen og broder Olluf Jensen saavell som Sl: Jep Jensens hustrue Kirsten Jensdaater,
som de wille føre nogen widere oplysning og winder i denne drabs sag, tilmed om de har noget at
klage paa Mads Pedersen for den drabs sag, hvor till Søren Mogensen svarede at hand vidste indtet
videre end allerede i udgivett er, Jens Madsen som er den Sl: afdødes fader svarede hand widste
intet der af i nogen moder iche heller widste at søge noget der om, eller agter at tale videre der paa.
Olluf Jensen som er den Sl: afdødes broder, svarede i lige maader at Sandemændene hafver
tingswinderne i sagen iche heller vidste nogen widere windere meere at høre i sagen end allerede
giort er ey heller hand eller nogen paa hans wegne agtede widere derpaa at tale. I lige maader
fremkom den dødes hustrue Kirsten Jensdaater som i lige maader svarede at hun widste ingen
widere oplysning at føre her om ey heller agtede widere at tale der paa, hvor effter de 8te
Sandemænd bode de 8te Stochemænd drages till minde og begærde her effter tingswinde, saa
fremkommer de 8te udnefnte Sandemænd nemlig Erich Pedersen i Stoustrup, Jep Klausen i Børkop,
Mads Bertelsen i Egeschou, Niels Raun i Piedsted, Jørgen Stapensen Dall i Gaarslef, Hans
Staphensen i Andkier, Søren Madsen i Winding og Peder Klinchhammer i Welling og afsagde deris
tou og betrachning saaledis: Efftersom wi af retten er udnefnet till Sandemænd at grandsche og
udforsche Jep Jensens død i Gauerslund, saa hafver de effter hans Kongl: Maytz: lov giort deris flid
at udspørge hvem barnemanden kunde wære, som den afdødis arfvinger præsummerer at wære
Mads Pedersen, da som dem er lefveret tvende tingswinder og et siunsvinde her af retten udsted
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hvor udj ey meldis det ringeste ord at Mads Pedersen den tiid og dag hafde nogen klammerj eller
ustolt ord enten, med Jep Jensen eller nogen anden, som kunde være aarsag till slig gierning, den
afdødes hustru effter spørsmaal og self her for retten lige hafver bekrefftet Mads Pedersen og som
formeenis schall hafve ligget hos hans hustrue i en seng i Mogens Pedersens huuß i Gauerslund
baade før og den tiid de robte at Jep Jensen laae og war død, for uden dette saa fremviisis dennem
hans Skudsmaal og Sognevinde fra hans føde og boestaun hans ærlig og christelig lefnets forhold,
mens som de hverchen af ofvenbemeldte tingsvinder og documenter effter loven, ey heller effter
land udspørgning og udforschning kand formeene eller høre af noget mennische som hafver seet at
Mads Pedersen schulle hafve slaget Jep Jensen ihiell, siunsmendene og siger den døde schall ichun
hafve hafft en blaa streg ofver sit øye, da de hannem i huuset hvor hand war indbaaren hafver
besigtiget tilmed hans fader, Jens Madsen, hans broder Olle Jensen og hans hustrue Kirsten
Jensdaater her for retten den samme bekreffter og undschylder Mads Pedersen, saa sees iche endnu
nogen udførlig bevisning i ringeste maader at Mads Pedersen kand eragtis for at wære Jep Jensens
banemand, men hand frj at wære uden anderledis beviises og Jep Jensen at ligge paa sine gierninger
saasom hand udj Brøllupsgaarden wed sin druchenschab blefven død, der paa de samptlig bade sig
gud till hielp. Der effter begærde Søren Mogensen da sagen optagen till neste ting.
Lave Krag i Kongsted paa hans stifsøn Niels Simonsens wegne begærede dom ofver Maren
Hansdaater i Kongsted, Maren Hansdaater paarobt møtte iche ! Thi blef saaledis kiendt effter som
af det udstedde tingsvinde af Ellherrets ting d: 15 Febr: 87: formanis Maren Hansdaaters onde røgte
med letferdighed og horerj med adschillige personer, saavell som og at hun i sin barnsnød saa og for
præsten da barnet blef Christnet schall hafve bekiendt og udlagt en rytter nafnlig Jes Knudsen till
barnefader, og som fornemmis offtbem: Maren Hansdaater for Præsten siden schall hafve udlagt en
karll ved nafn Niels Simensen, da som ingen af de udj ofvernbemelte tingsvinde førte winder
forklarer eller beschylder Niels Simensen i nogen maader, Maren Hansdaater og ey heller samme
tiid for retten hannem i ringeste maader beschyldet, tj eragtes eij rettere Niels Simensen jo bør for
slig beschylding frj at wære og Maren Hansdaater at lide effter Loven som den der er ustadig sin
mund og betale proceßens bekostning inden 15 dage under Lovens widere tvang.
Hans Staphensen i Andkier paa Jørgen Laßens wegne som tiener Hr: Anders i Gaverslund, møtte
for retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Espensen og Laurids Ollufsen i Sellerup det de ved
Eed afhiemlede effter Loven till i dag at hafve i rette stefnet Peder Jensen i Smidstrup for hvis hand
paa Jørgen Laßens wegne kand hafve hannem for at tilltale, angaaende de bortstaalen penge og till
spørsmaal at svare ! og tilspurte Hans Staphensen Peder Jensen i Smidstrup om hand schylder bem:
Jørgen Laßen for de penge der er blefven borte ! der paa Peder Jensen svarede hans penge er
blefven borte og der war ingen hiemme under predichen den dag uden Jørgen Laßen og nogle smaa
børn, hvem der fich dem kand hand iche sige, hvor effter Hans Staphensen begærede tingsvinde
som blef sted paa Jørgen Laßens wegne.
25 september Anno 1688
Cap: Zacharias Hanßen sag af Snoghøy contra Povell Nielßen fremdeelis optagen till i dag 8te dage.
Søfren Mogensen i Andkier paa Regimentschrifverßen Laurids Ditlefsens wegne begærde effter
forrige i rette settelse og opsettelse dom ! Bendix Funch paa Mads Pedersen Lumholts wegne
begærede i lige maader dom, thi blef saaledis dømt og afsagt efftersom for mig i retten produceris et
tingsvinde udsted her af retten den 17 Julij sidst afvigte, saa vell som et siunsvinde d: 24 Dito
dernest effter udsted, tillige med et andet tingsvinde d: 21 Aug: der effter følgende erverbet,
angaaende Sl: Jep Jensens hastige og uformodentlige død i Gauerslund, unden for døren i én
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bryllups gaard, da hand om natten med sin hustrue wille gaa der fra og hiem, og som Mads
Pedersen i Lumholt af bare præsumptioner for bemelte Jep Jensens død er blefven angreben og paa
Coldinghuuß fengslett, af hvad aarsag og effter hvis begæring er endnu ey bevist, saa som ingen af
de forhen Mentionerede og i retten producerede tingsvinder som af Regimentschrifveren Laurids
Ditlefßens fuldmegtig Søfren Mogensen ofver Mads Pedersen effter præsumptioner om Jep Jensens
død hafver erverbet melder ringeste ord at ermelte Mads Pedersen hafver samme tiid hafft enten
klammerj eller ustolte ord imod Jep Jensen, langt mindre at hand schulle hafve slaget ham till døde,
og som Sl: Jep Jensens hustrue Kirsten Jensdaater, hans fader Jens Madsen og broder Olluff Jensen
self her for retten effter spørsmaal hafver bekiendt og udsagt at de i denne sag ey wideree
widnisbyrd end allerede paßeret er widste at føre eller widere der paa agtede at talle, saasom de ey
der ud inden i nogen maader kand beschylde Mads Pedersen, hvor paa og de her af retten loulig
udnefnte Sandemænd hafver effter loven ved Eed giort deris tog, at de hverchen af de erverbede
tingsuinder ey heller effter lang udforschning hafver kundet udspørge enten Mads Pedersen eller
nogen anden, at være Jep Jensens banemand, men hand i en Brøllups Gaard i druchenschab at wære
blefven død og derfore Mads Pedersen frj kiendt, hvor for ey rettere siunis kand end Mads Pedersen
jo for slig beschylding bør frj at wære, og hand sin regreß for sin fengsell, spot og schade at hafve
sig forbeholden.
Peder Povellßen paa Hr. Laurids Davidßen wegne i Piedsted i rette lagde hans schrifftlig indleg af
25 Sept: 1688: for retten at paaschrifves og udi acten schall worde indført. Berent Offermand paa
hans hosbond Jens Lauridsens wegne svarede for de indciterede huusmænd, smeden undtagen at de
erbyder at giøre Hr. Lauridsen høstdag naar hand paaescher, og formeener derfor for Hr. Lauridsens
tilltalle fri at være.
Jens Lauridsens sag contra indciterede Gaverslund sognemænd fremdeelis optagen till i dag 8te
dage.
Berent Offermand paa hans broder Hendrich Berntßenß vegne mødte og og i mod Jens Høg i rette
lagde Jens Høgs obligation af 18 Aug: 1670 paa 22 Sldr: 1 mk: 13 sk: med videre des udvisning lest
og paaschreven hvor af Hendrich Berntßens hustrue Maren Nielsdaater paa skifftet effter Sl: Hr:
Niels Nielßen er tilfalden halfparten som er 11 Sldr: 14½ sk: satte i rette om hand iche pligtig er og
bør samme penge med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage at betale under nam effter loven
derpaa hand begærede dom! Jens Høgs Søn mødte og begærede opsettelse, sagen optogen i 8te
dage!
Berent Offermand paa hans hosbond Jens Lauridsens wegne paa Nebbe mødte for retten som
beviste ved kaldsmænd Peder Quist i Skierup og Hans Baße ibid: det de ved eed med opragte
finger effter loven afhiemlede loulig till i dag at hafve i rette stefnet Tolch Lauridsdaater og hindes
Smede Svend Thomas Smedesvend neml: Leyermaal hand med hende hafver beganget, der om
hand frem lagde Hr: Raßmus Strangesen Seddell af Dato 11 Julij 88: satte i rette om de iche hver
effter loven bør at bøde deris bøder, der paa hand begærede dom. Sagen optogen i 8te dage.
Niels Terchellsen i Skierup mødte for retten som bewiste ved kaldsmænd Terchell Nielßen og Jep
Olluffßen, det de ved eed med opragte finger effter loven afhiemlede loulig till i dag at hafve i rette
stefnet Hans Hansen i Schierup, imod siøns afsigelse angaaende den gaard hand paaboer, i lige
maader stefnet siønsmænd Peder Rafn i Børkop og Jens Buch sammested, Hans Nielsen i Store
Welling og Jørgen Pedersen sammesteds deris vinde der om at afsige. Da for retten fremkom bemte:
4 siønsmænd nefnlig Peder Rafn, Jens Buch, Hans Nielsen og Jørgen Pedersen, som effter aflagde
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eed vandt ! at de hafver befunden den gaard som Niels Terchelsen paa boer der paa er 6 fag lade
huus som er gammel og brøstfeldig paa leyder og tag, og siønis iche det uden hielp kand staa ofver
et aars tiid, nest ved ladehuußet staar et fag stolpehuus, som er udøgtig; salshuuset som er 6 fag er
nylig opsat og fantis nogenledis wed magt, hvilchet de saaledis for et fult siøn afsagde, der paa de
bade sig gud till hielp, hvor effter Niels Terchellsen begærde tingsvinde som og blef sted!
Jens Krag i Egom paa egne og medarfvingers wegne effter gifne fuldmagt af 3 Sep: 88: laugbød den
eijendoms gaard i Trelle Niels Søfrenßen Ogeßen paaboer, i dag till tredje ting ! Nielß Ogeßen i
Trelle mødte og bød der for sølf og penge ! og begærde Jens Krag her effter laugbuds tingsvinde !
som og blef sted !
Jens Krag i Egom paa egne og medarfvingers wegne effter gifne fuldmagt fra dennem af Dato 3
Sept: 1688 ! mødte for retten som kiendtis og tilstod at hafve soldt og afhændet saasom de og her
med selger og aldeelis afhænder fra dennem og deriß arfvinger den ½ eijendoms gaard i Trelle
Søfren Nielsen Ogesen tilforne hafver paaboet, og Niels Søfrensen Ogeßen nu beboer till bemte:
Niels Søfrensen Ogeßen hans hustrue og arfvinger, huilche forschrefne halfve egendoms gaard
Niels Søfrenßen hans hustrue og arfvinger schall hafve nyde og beholde till evindelig eijendom og
kiendtis de sig der till ey at hafve ydermehre rett eller rettighed med derfor for bekommet og
oppebaaret fylest og fuldværd saa de tacher hannem got for god og nøyagtig betalling i alle maader,
hvorfor de lofver at schall frj frelse hiemle og tillstaa hannem hans hustrue og arfvinger forberørte
halfve eyendoms gaard i Trelle baade i gaard og gaardsteder, abildhauge, hommelhauge og
kaalhauge, huuse og bygning, agger og eng, skou og march, fische wand og fægang, tørfveschier og
lyngslet, intet undtagen af allt det, som nu tilligger og af Arrilds tiid tilligget hafver og hør og bør
der till at ligge med rette inden og uden marcheschiell, for hver mands hinder og tilltale som der paa
med nogen ret kand hafve at tale eller tale lade i nogen maader og dersom imod forhobning saa
schede bemelte halfve Eyendoms gaard eller noget af dets rette tilliggende Niels Søfrensen Ogesen
hans hustrue og arfvinger blef fra wunden for nogen deris vanhiemmels brøst schyld, saa lover de
inden 6 uger der nest effter at forschaffe hannem lige god wederlag eller nøyagtig betalling derfor
og i saa maader for dennem og deris arfvinger, holde Niels Søfrensen Ogesen hans hustrue og
arfvinger for samme kiøb schadisløs ! og befantis samme halfve eyendoms gaard trende ting dage at
wære Laugbøden, der paa de nu her for retten gafve hver andre deris hænder at alt saaledis
uryggelig holdes og effterkommes schall som forschrevet staar, hvor effter Niels Søfrensen Ogesen
begærede tingsvinde som schiøde som og blef sted.
d: 2 October Anno 1688
Capitain Zacharias Hanßen paa Snoghøye mødte og begærde effter forrige i rettesetelße og
opsettelße dom ofver Povell Nielßen i Middelfart ! Thj blef saaledis dømbt og afsagt ! Efftersom af
det her i retten fremlagde Pentebref dateret d: 3 Martij 1657: fornemmis Sl: Jens Pederßen Tueßen i
Erresøe da at schall hafve pandtsat till Povell Nielßen i Snoghøy een af hans gaards tilliggende
Ballesagre paa Erresøe March for penge 24 Sldr: 3 mk: 7 sk: hvor paa siden schall wære betalt 4
Sldr: og som med tvende tingsvinder her af retten udsted i indeværende Aar beviisis, først at der for
omtrent 37 og 40 Aar siden hafver lagt paa Erresøe March trej agere hos hinanden kaldet
Ballesagre, da tilhørende Jens Pederßen Thueßens gaard i Erresøe, som siden fergeriet i Snoghøy er
blefven tillagt, saa vell som og at samme trej Balles Agre for ungefehr 17 Aar siden af Niels
Ladegaard som da boede paa samme gaard og Carell Lombardj da Fergemand paa Snoghøy først er
blefven for lige deele schyld, /: effter som de hver hafde den halfve gaard ./ pløyet i tvende agre,da
som den omtvistede Balles Agger af hvilchen Povell Nielßen den Eene er pandtsat, i de tiider da
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pantebrefvet er udgiven saa vell som i mange Aar effter hafver wæret i trej Agre, og Povell Nielßen
sin pantsatte Agger ey hafver taget i brug før omtrent 4 Aar siden, som er mange Aar effter, at den
aff gaardßens besiddere er blefven pløyet i tvende Agre ! Saa sees iche Povell Nielßen kand
tilkomme effter sit pantebref meere end den tredje part af bemelte Balles agger og der for bør at
ligge fra sig den halfve part af den anden agger som siden pantebrevits dato er tilpløyet og betale
retigheden der af i den tiid hand den brugt hafver, saa og her effter at svare all retighed som aff
bemelte tredje part Balager i alle maader effter dannemænds sigelse kand gaae, og betale proceßens
anvendte bekostning inden 15 dage effter Loven.
Jens Lauridsens sag contra indciterede Gaverslund mænd fremdeelis optagen till i dag 8te dage.
Peder Povellsen paa Hr: Laurids Davidsens vegne i Piedsted begærede dom ofver indciterede, Niels
Nielßen Smed i Gaarslef mødte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 2 Octobr: 88: for retten lest
paaschreven og udj Acten schall worde indført. Opt: i 8te dage !
Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridßens wegne mødte og begærede dom ofver Thomas
Smed og Tolche Lauridsdaater i Schierup ! Indciterede paarobt mødte iche eij heller nogen paa
deriß wegne. Thj blef saaledis dømt og afsagt ! Saasom med Hr: Raßmuß Strangeßen Sognepræst i
Smidstrup hans Attest beviißis Thomas Smed og Tolche Lauridsdaater hafver staaet aabenbare
schiffte for Leyermaal de hafver begangen. Da tilfindis de derfor at betale deris bøder effter loven
nemlig Thomas Smed 12 Rdr: og Tolche Lauridsdaater 6 Rix daler, tillige med proceßens anwendte
bekostning inden 15 dage under lovens videre tvang.
Bernt Offermand paa hans broder Hendrich Berntßens wegne mødte for retten og begærde effter
forrige i rettesettelße og opsettelße dom ofver Jens Høg i Skousgaard. Sagen optagen i 14 dage.
Jørgen Laßen tienendis hos Hr: Anders i Gaverslund, mødte for retten som beviste ved kaldsmænd
Peder Espensen og Laurids Olluffßen i Sellerup det de ved eed med opragte finger effter loven
afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Søren Madsen i Tiufkier og Mads Nielsen i Smidstrup,
Jens Hansen i Børkop at vinde deris sandhed om hvis de hafver hørt at Peder Jensen i Smidstrup
hafver paasagt Jørgen Laßen om de penge som fra Peder Jenßen war bortstaalen, i lige maader
stefnet Peder Jensen i Smidstrup widere at paahørre! Thi producerede Jørgen Laßen hans
schrifftelig begæring og udleg af Octob: 88: lest paaschrefven og udj acten schall worde indført, der
paa hand begærede hans winder till forhør, da først for retten fremkom Søfrin Madßen i Tiufkier
som effter aflagde eed wandt, at forleden aar neste tingdag effter Juul sidst afvigte, mødte hand
Peder Jensen og Jørgen Laßen iche will du sette mig min kone eller børn det paa, der dog schall du
aldrig lefve, da svarede Jørgen Laßen iche will i sette mig det paa, der till sagde Peder Jensen ja de
blef borte, der paa hand bad sig gud till hielp, der nest for retten fremkom Mads Nielßen i
Smidstrup som effter aflagde eed vandt, at det først ord hand førte de talte om de penge som war
blefven borte, da spurte Jørgen Laßen Peder Jenßen ad om hand schylte ham for hans penge, saa
blef bemte: Mads Nielßen indrobt i Lunde Mølle og schulle afhiemle et warsell, som var given for
Anders Madßen, og hørte saa intet widere om de penge, og hørte iche hand schylte ham for nogen
penge, der paa hand bad sig gud till hielp. Endnu fremkom Jens Hanßen i Børkop som effter aflagde
eed wandt saaledis at hafve hørt og være i sandhed som Søren Madßen om wundet hafver, saa som
hand war hos samme tid og weed intet widere, der paa hand bad sig gud till hielp, hvor effter Jørgen
Laßen begærde tingsvinde som og blef sted.
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Er udmeldt effterschrefne 8te mænd at sidde ting fra den 9 October till Nyt aar førstkommende.
Giermand Hanßen og Søfren Madßen i Tiufkier, Stephen Ifverßen og Jep Nielßen i Bramdrup, Hans
Frandsen og Jens Pederßen i Møsvraa, Peder Tyggeßen og Niels Dall i Børkop.
Tiisdagen og Tingdagen d: 9 October Anno 1688:
Olluf Krag paa hans svigerfader Hr. Laurids Davidßens vegne i Piedsted effter fuldmagt i rette
lagde et indleg som begærede for retten motte læßis paaschrifvis og udj Acten indføris af 9 Octobr:
1688: for retten lest paaschreven og udj Acten schall worde indført, og satte Olluf Krag i rette med
formening paa Hr: Laurids Davidsens wegne iche det forrige indleg som nu udj retten er oplæst iche
bør at kand komme langt mindre bør antages nogen windes paahør af de undertegnede førend Hr:
Laurids Davidßen der imod faar loulig kald og warsell saa som sagen hannem vedkommer, og
widere agter at udføre og formener Olluf Krag indnu at dommen iche tilsteder nogen winder, Olluf
Krag tilspurte de her for retten staaende Gaarslef mænd som med Smeden hafver underschrefven
nafnlig Anders Staphenßen om hand for sine ager og jorder som hand self bruger widere hafver
tiendet end som Hr: Laurids nar hand har taalt med dem paa Marchen og hvor deris agre som de self
hafver besaaed mere hafver udgiven ! hvor till Anders Staphenßen svarede hand hafver self brugt
hans jord nogen Aar som Smeden hafver og tiendet der af, till Præsten som hver mand er witterligt;
der nest fremkom Anders Hansen, Niels Nielßen Jepsen, Søren Hansen, Thomas Andersen, Niels
Rasmußen, Michell Pederßen, Staphen Jørgenßen, Peder Jørgenßen og Peder Jensen i Gaarslef, som
samptlig wedstoede at de alle hafde tiendet Aarligen till Præsten af all deris gaardens jorde, lige saa
vell af den jord Smeden i brug hafver som af deris andre gaards jorde, saasom de self nogle Aar
hafver self brugt jorden; sagen optagen till i dag 8te dage.
Kongel: Maytz: allernaadigste udgangne forordning om korn og proviantschatten ofver all
Danmarck for Aar 1689: Dat: 22 Sept: 88: allerunderdanigste læst og paaschrefven !
Amptschrifver Hendrich Hanßen lod tilsvahre Risom till hans Kongel: Maytz Søe Etats
fornødenhed en partj Got salted Oxse kiød sampt flesch og smør schall indkiøbis saa har hand her
med villet publicere og dem som der om wille Accordre advahre at de videre derom med hans K:M:
høij deputerede herre ved Land og Søe Estaten udj Kiøbenhafn wille Correspondere og Contrahere,
af 2 Oct: 88:
Jens Lauridsens sag paa Nebbe contra indciterede Gaverslund mænd formedeelis optagen i 8te dage
!
Tiisdagen og Tingdagen d: 16 October Anno 1688
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchrifver
Tingmænd
Peder Tyggesen i Børkop – Niels Dall ibid:
Giermand Hanßen i Tiufkier – Søfren Madßen ibid:
Jep Nielßen i Bramdrup – Jens Anderßen i Herslef
Mads Nielßen i Weijllbye
Jens Lauridsens paa Nebbes sag contra Børkop mænd fremdeelis optagen i 8te dage.
Olluf Krag paa Hr. Laurids Davidßens wegne begærede dom ofver de indciterede ! Thi blef saaledis
dømt og afsagt efftersom Hr. Laurids Davidßen her for retten søger en deel af Gaarslef Huußfolch
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nemlig Morten Jørgenßen og hans hustrue, Søfren Nielßen og hans feste enche, Anna Nielsdaater,
Karen Jensdaater, Jens Mortenßen og hanß hustrue, Christen Pederßen og hans hustrue, Malene
Jensdaater, Anna Tygges, Olluf Hanßen og hans hustrue, Maren till Peder Bulls, Mads Krag og
hans hustrue for en høste dag som de hannem effter foregivende schall med restere, mens som ingen
af de ofvenbemelte personer møder med noget till gienmelde eller afbeviiß her imod siunis ey
rettere end saa mange af de forbemelte huußmænd som ey hafver jord till deris huuße at tiende af jo
pligtig er /: saa fremt det ey allerede scheed er :/ for dette indeværende Aar at fornøye Præsten Hr:
Laurids Davidßen for sin høste dag effter Loven, hvilchet og de huußqvinder som i lige maader ey
hafver jord till deris huuße at tiende af pligtig er at giøre; hvad sig Niels Nielßen Smed anbelanger
som Hr: Laurids Davidßen foregiver i nogle Aar ey at hafve giort hannem en høstedag, da som
Niels Smed her for retten benegter sligt aldrig af hannem før ved denne proceß at wære begæret, Hr:
Laurids ey heller nogen beviiß om slig høstedags begær eller advarsell fremlegger bør Smeden till
dato der for frj at wære. Angaaende den for 8 Aar prætenderende korntiende af den jord som
samptlig Gaarslef Bye mænd Smeden for arbeijde undertiden bevillget hafver, da i hvor vell Hr:
Laurids i sin stefning gandsche intet om nogen korntiende meldet hafver men alene om høstedage,
saa sees dog iche Niels Smed med billighed kand af samme jord give noget tiende, helst effterdj en
stor deel af Gaarslef mænd, som i samme jord er intereßeret, effter Hr: Laurids Davidsens svoger og
fuldmegtig Olluf Krags tiill dem her for retten giorde spørsmaal bekreffter og vedstaar at de baade
af samme omtvistede jord saavell som af all anden deris gaarders tilliggende jorder aarlig hafver
givet Præsten sin retighed og som denne proceß saa vit den Niels Smed angaar er af ringe werdj, saa
ophevis omkostningen paa begge sider, i det øfrige betaler de andre indciterede personer for deris
udeblivende en hver sin quota af denne proceßis omkostning inden 15 dage.
Jørgen Lauridsen lader opbyde en Kiortell, 1 par buxßer og en Brøgerkiedell som hannem er
pandtsat om de vedkomme arfvinger det will indløße hvis iche vill hand det paa Auction selge !
Hospitals forstanderen i Kolding Jens Jensen i Kolding mødte udj retten som begærede de 4 af
Herridsfogeden udmeldte siunsmænd Nafnlig gl: Hans Jensen i Møsvraa, Hans Frandsen
sammested, Niels Hansen i Dons og Jørgen Smed sammesteds som schulle siune og besigtige hvis
brøstfeldighed som kand wære paa Hospitalets tilliggende gods udj Almind og Raadevad det wære
hvad nafn det hafver kand saasom Bygning, Gierder, Jorder, Skorstene med videre, wille
fremkomme deris siun derom fra dennem at afsigde ! hvor da for retten fremkom, Gl: Hans Jenßen i
Møsvraa, Hans Frandßen ibid: Niels Hanßen og Jørgen Christenßen Smed i Dons som den 15
October hafde siunet foromrørte Hospitals Gods i Mathis Philliphsen af Koldings ofverværelse paa
Herridsfogends wegne, som de hafver befunden saaledis ! den gaard i Almind som Søfren Peedsted,
og Staphen Hanßen paaboer findis paa Salshuuset brøstfeldig paa 12 fag paa begge sider, item paa
samme Salshuuß fatis 7 fag jordleyer, paa begge sider og paa den westre ende, findis ingen
ladehuuß paa gaarden, fæhuuset er gandsche brøstfeldig og eij kand staae lengere, skorstenen er og
brøstfeldig. Jens Sørenßen Aamang ibid: Salshuuset er med stolper og leer wegge, laden 8 fag huuß,
hvor under fattis Jordleyer paa begge sider og er gandsche brøstfeldig, fæhuuset 8 fag er og
gandsche brøstfeldig sampt et andet tørfve huuß 8 fag er og gandsche forfalden. Christen Madßen
ibid: Salshuuset er kun stolper og leer wegge paa den westre side og paa den østre side fatis 8 fag
leyder hvilche er ofver alt 11 fag huuß brøstfeldig, ladehuuset af stolper og riis gierdet. Skorstenen
recher ich lenger end op till taget. Laurids Tommeßen paa hans Salshuus er brøstfeldighed paa 7 fag
huuß, undertømmer paa den østre ende. Mads Jørgenßen og Christen Tyggeßen ibid: gaarden er
gandsche brøstfeldig paa 7 fag af Madsis salshuuß og Skorstenen naar iche igiennem taget, 9 fag
ladehuuß af stolper og riißer mestendelen øde paa undertimmer, Christens salshuuß og ladehuuß er
under et tag af stolper, riiß og leer vegge. Jep Christenßen og Lille Stephen Hanßen ibid: Jep
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Christenßens halfve gaard er 7 fag huuß brøstfeldig paa jord leyder og en ende bielche, saa og paa
den østre ende fatis en leyde og en stor leyde paa den westre ende, det østre huuß i gaarden fatis 12
fag leyder, og jord leyder under den nordre ende paa samme huuß, saa og en bielche er gandsche
brøstfeldig fatis tag till 5 fag huuß som høynødvendig behøver reparation. Anna Madsdaater og
Anders Jenßen, Anna Madsdaaters salshuuß er brøstfeldig paa undertimer af stolper leervegge og
riiß og er 6 fag brøstfeldig paa tag paa den sønder side paa laden. Under Anders Jensens lade fatis 7
fag jordleyder. Christen Anderßen hans lade er meget brøstfeldig og erstated, jord og murleyder
fornøden paa den sønder side, behøfver høylig reparation under samme 14 fag huuß. Item fatis og
jordleyder under 10 fag huuß pa den westre side paa det østre fæhuuß. Hendrich Mortenßen
Salshuus fatis 9 fag jordleyder paa den nordre side den østre ende er gandsche brøstfeldig begge
ender under det østre huuß will med ny leyder forbedris efftersom det er gandsche forrodnet. Jørgen
Madßens salshuuß fatis 14 fag jord leyder paa den nordre og 7 fag paa den sønder side som er
forrodnet saa og 4 fag jordleyder under det westre huuß paa den østre side. Jens Nielßens salshuuß
fatis 13 fag jordleyder paa den nordre side og paa den østre lade fatis 12 fag tag paa den sønder
side. Povell Ollufßen og Jørgen Pederßen ibid: Jørgen Schreders huuß will med et fag forhielpis !
Jørgen Buck fatis leyder under 8 fag lade huuß og samme side brøstfeldig i bielche der udj sønder
mursten den øster gaull fatis en leyder. Olle Jenßen samesteds i Rodevad hans salshus paa den
nordre side fatis 4 fag jord leyer og paa den sønder siden 3 fag leyder og hans lade fatis 2 spærer,
hvilchet de saaledis her for retten for et fult siun afsagde. Jens Nielsen i Almind paa Egne og de
andre Hospitals Bønders wegne ibid: og Jørgen Buch i Rodevad paa Egne og Olle Jensens wegne
sammesteds for retten fremstode og svarede at de hafver ingen Skou till deris gaarder hvilchet er
aarsagen deris gaarde er saa brøstfeldig paa timmerwerch, hvor for de er foraarsaget at søge
Øfrigheden om Aßistenz at de kunde bekomme timmer till bygning; Hospitals forstanderen Jens
Jenßen for Retten mødte og proponerede at effterdi saa vitløfftig brøstfeldighed befindis effter de 4
siuns mænds forretning kunde hand paa Hospitalets wegne iche andet fornemme eller see end de
somptlig ere brøde falden imod Lovens 3 B: 13 Cap: effter 1 og 2 Act: hvor effter hand war
tingsvinde begærende som og blef sted.
Hendrich Berntsen Offermands sag contra Jens Høg fremdeelis optagen i 8te dage.
Niels Nielsen Smed i Gaarslef mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hansen i Høyrup
og Christen Madßen i Herslef, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag
at hafve i rette stefnet de 8te Stochemænd nafnlig Peder Tyggeßen i Follerup, Jens Sørensen ibid:
Mads Hansen i Bredstrup, Niels Ebbeßen samesteds, Niels Jensen i Tolstrup, Hans Dall i Herslef,
Staphen Bertelßen i Hostrup og Søren Troelßen ibid: som i dag 14 dage ware tingmænd om hvis ord
samme dag for retten paßerede og bleff af Peder Povellßen talt om Gaarslef mænd deris sandhed
derom at winde i lige maader stefnet Peder Povellßen samme winder at paahøre; hvor effter hand
begærede hans indciterede vinder till forhør. Da for retten fremkom Peder Tyggeßen i Follerup etc:
sagen optaget !
Peder Povellsen Degen i Gaarslef fremstod for retten som foregaf at saasom hand i dag 14 dage Een
deel af Gaarslef mænd nafnlig Niels Smed, Michell Bull, Anders Staphenßen, Thomas Anderßen,
Søren Skouenborg, Anders Hanßen, Staphen Jørgenßen, Peder Bull, Peder Jørgenßen, Niels Nielßen
Jepsen, og Niels Raßmußen med utilbørlig ord hafver paatalt og saasom saadant er scheed af
ubesindighed og hastighed, og hand der till ingen føye, reede eller schiell weed eller hafver kand till
slig paa sagen, hvor for hand saadant høylig fortryder og bad dennem her for retten om forladelße
lovede saadant aldrig effter denne dag schall schee, hvor paa bem: dannemend ham forseelßen
effterlod blifve wenligen og well forligte, og lovede Peder Povellßen at betalle till Niels Smed for
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hans anvendte bekostning her paa 3 Sldr: og waare forbemelte Gaarslef mænd her effter tingsvinde
begærende som og blef sted.
d: 23 October Anno 1688
Bendix Funch paa Povell Smed i Aagaards wegne mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd
Jacob Povellßen og Niels Sørenßen af Kolding det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede loulig till i dag med 14 dages varsell at hafve i rette stefnet Sl: Borgem: Faustes
effterleversche Maria Elisabeth Faustinne og hendis søn Mr. Christian Faust imod vidnisbyrds
paahør og tingsvindis beschrivelse angaaende 13 Gieß hannem nu sidst afvigte og forleden marched
paa Colding bierge bleve fratagen. I lige maader beviiste hand ved kaldsmænd Søren Tommeßen og
Anders Raßmußen i Hostrup det de i lige maader ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Jens Mortenßen og hans søn Ifver Jenßen i Aagaard,
Simon Jørgenßen i Nygaard Skouhuuß, Simon Sørenßen i Dons, Peder Seest sammesteds, Niels
Lauridßen i Nygaard Skouhuuß alle og en hver paa vinde paa Povell Smeds vegne i Aaagaard
angaaende de gieß hannem forgangen Michels Marched paa Colding bierge blef fratagen: stendig at
være; Borgem: Faustes Enche og søn paarobt mødte iche ey heller nogen paa deris vegne, og som
ingen mødte og noget imod kaldet protesterede begærede Bendix Funch winderne motte stedis till
forhør ! Da for retten fremkom Simon Jørgenßen, Jens Mortenßen i Aagaard som effter aflagde Eed
vandt at nu sidste Kolding Marched, stod hand paa Colding bierge, der kom Povell Jenßen Smed till
hannem og bad hand ville følge med hannem ned i Byen, der till hand svarede ja hand ville ret nu
følges med ham, saa bad Povell Jensen hand schulle iche bie for lenge, hand hafde lovet hans gieß
bort hand schulle ad byen med dem, der de kom og wille gaa till wognen, kom Christian Faust
ridendis og en Soldat kiørte Povell Smeds vogn med gießene ind till Byen, og lod Christian Faust
sette bem: 13 gieß ind i Accise boen, saa gich hand fra Povell Jenßen og veed der om intet videre at
vinde uden Povell Jenßens daater gich bag effter vognen og græd, der paa hand bad sig Gud till
hielp ! Der nest for retten fremkom Ifver Jenßen som effter aflagde Eed vandt, der hand kom
gaaendis af Byen og ville gaa op paa Kolding bierge, møtte Povell Smeds wogen hannem mit i
biergene, som en Soldat kiørte og Christian Faust reed hos, og daateren gich baf effter og græd og
sagde de hafde taget gießene fra hende og hedis fader var iche hos vognen, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Endnu fremkom Simon Jørgenßen i Nygaard Skouhuuß som effter aflagde Eed vandt,
at hand samme dag war paa Kolding bierge og stod ved den Eene side af Gierdet og Povell Jensens
vogn holte noget der fra med nogen gieß paa ved den anden side af gierdet der saae hand at
Christian Faust kom ridendis og hafde tvende Soldater med sig og gaf sig i snach med Povell
Jenßens daater, saa satte en Soldat sig paa vognen og kiørte ned ad byen der med og Christian Faust
fulde effter og pigen fulte effter og græd og sagde de hafde taget gießene fra hende. Noch fremkom
Simon Sørenßen i Dons som effter aflagde Eed vandt at samme dag som hand kom gaaendis uden
Svingelern der møtte Povell Jenßen ham og beklagede sig at Christian Faust hafde taget hans Gieß
fra ham paa Colding bierger som de holt, da hand dog hverchen hafde solt dem eller ville holde
dennem fall før hand kom till byen med dem, og saae hand vognen holte ude ved Accise boden med
Gießene paa og Christian Faust holte paa en hest der ved, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu
fremkom Peder Seest som effter aflagde Eed vandt, at samme dag som hand stod i
Regimentschriverens dør kom Povell Jenßen og klagede sig for ham at Christian Faust hafde taget
13 Gieß fra ham som blef ført till Accise boeden, der hand dog hverchen hafde fallholdt dem eller
solt dem iche heller ville selge dem før hand kom i Colding med dem, der paa hand bad sig Gud till
hielp. Endelig fremkom Niels Lauridßen i Nygaard som effter aflagde Eed vandt at hand samme
dag møtte Povell Smeds vogen paa Colding bierge som der var gieß paa, der fulte Christian Faust
ridende med vognen og en Soldat kiørte den need til Accise boden med Gießene, og Povell Jenßens
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daater fulte effter græd og sagde at Christian Faust hafde taget Gießene fra hende, der paa hand bad
sig Gud till hielp. Hvor effter Bendix Funch begærede paa Povell Smeds vegne tingsvinde som og
blef sted.
Bernt Offermand paa hans broder Hendrich Berntßens vegne begærede ofver Jens Høg dom. Jens
Høgs søn mødte og begærede opsettelse i 8te dage. Bernt Offermand begærde nu som tilforne dom.
Thi blef saaledis dømt og afsagt efftersom her i retten producerit Jens Høgs till Hr: Niels Nielßen i
Stenderup udgifne obligation af Dato 18 Augustij 1670 paa 22 Sldr: 1 mk: 13½ sk: hvor udj
Hendrich Berntßen paa sin hustrues vegne er udlagt paa schiffte effter Sl: Hr: Nielß Nielßen den
halfve part som er 11 Sldr: 14½ sk: da som Jens Høg ey møder med ringeste svar eller afbeviiß her i
mod tilfindis hand at betale till Hendrich Berntßen de fordrende 11 Sldr: 14½ sk: med proceßens
anvendte bekostning inden 15 dage eller lide effter Loven !
Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridßens vegne mødte og begærede dom over de Børkop
mænd. De Børkop mænd tilbyder at levere Jens Lauridßen kornet enten i kierven skiepper eller med
penge betale det ! Bernt Offermand begærede endnu som tilforne dom ! Thj blef saaledis dømt og
afsagt. Efftersom af den i rette lagde høyeste rettis som fornemmis Gaurslund Sognemænd at være
tilfunden at yde deris tiende i kierven, og som Commißair Jens Lauridsen den halve tiende i feste
hafver og samptlig indstefnede Møller i Gaverslund Sogen saa vell som Børkop Byemænd hafver
imod bem: Commiß: Jens Lauridsens forbud høstet og indført deris korn og ey advahret hannem der
om langt mindre siden enten tiendet eller Accorderet med ham, da i hvor vell de effter Loven for
slig deris motvillighed hart kunde straffis, saa tilfindis de hannem for sin anpart tiende strax at
fornøye naar paaeschis og derfor uden en hver at bøde till de fattige Een Rix daler og betale
proceßens bekostning inden 15 dage effter Loven. Byefogeden Gregers Blichfeldt hafver i diße 2de
sager self dømt:
Thomas Hanßen i Trelle mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Lauridßen og Niels
Anderßen i Andkier, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 8: og
14 dages varsell at hafve i rette stefnet Corin Gottfred Svendßen Skourider i Ellherret, Peder
Hanßen Skouløber, Peder Lauridßen Qvist i Trelle, vinder at paahøre anl: hvis Corin Svendßen har
talt baade till bem: Thomas Hanßen og hans hustrue i hans gaard. I lige maader stefnet Christen
Madßen og Jep Madßen i Trelle som hafver været beschichelse viis for hammen hos Corin, at wære
gestendig hvis ord de samme tid af hannem har hørt, hvor effter Thomas Hanßen spurte Corin om
hand ville være de ord gestendig hand hafver sagt till Jegermesteren om ham og hans hustrue, hvor
till Corin svarede at hand paa Jegermesterens vegne hafde tilspurte ham om hand hafde nogen
adkomst till de ord hand alle vegne har sagt og alle modsiger at Thomas Hanßen schulle hafve sagt
hand schulle være Skoufoget i Ellherret, og Jost [Tommesen] i Andkier hafde forlof at sette der till
hvem hand ville saa Jegermesteren hafde iche at bestille uden med jagten ! og tilspurte Corin Peder
Lauridßen Qvist, Peder Hanßen og Hans Hanßen, om de iche hafde sagt till Thomas Hanßen og
hans hustrue de hafde hørt at Thomas Hanßen schulle være Skoufoget, der till svarede Thomas
Sørenßen hand hafde ogsaa hørt der St. Miches daag i Fridericia men hand hafde iche ryst effter det,
saa sagde Thomasis hustrue der kunde inge fortenche nogen der for de søgte om en bestilling, det
kom ingen ved. Thomas Hanßen tilspurte diße trende mænd om de hafde hørt af hans mund hand
nogensinde schulle have sagt Jegermesteren hafde intet andet at bestille ind bed Jagten der till de
svarede neij de hafde iche hørt det, hverchen af hans eller hans hustrues mund. Beroende med de
andre vindes førelse i dag 8te dage.
d: 30 October Anno 1688
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Thomas Hanßen i Trelle effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage begærede hans indciterede
winder till forhør: Da for retten fremkom Christen Madßen i Erresøe som effter aflagde Eed wandt,
at hand hafde wæret beschichelseviis hos Corin at fornemme hos hannem om hand hafde sagt till
Jegermesteren at Thomas Hanßen schulle sagt Jegermesteren hafde intet andet at bestille uden med
Jagten, og at hand schulle wære Skoufoget. Der till Corin svarede at hand hafde hørt folch sagde det
hvilchet Christen Madßen og af andre hafver hørt, hvor effter Thomas Hanßen begærede tingsvinde, som og blef sted.
d: 6 November Anno 1688
Regimentschrifveren Søren Blanchsted lod læse en Landstings citation till indhold og anl: Mads
Lumholts sag, imod Søren Mogensen, Laurids Ditlefßen, og Jep Jensens fader, broder og hustrue
med widere des udwiisning lest og paaschrevn af 26 Octob: 1686:
d: 13 November Anno 1688
Regimentschrifveren Søren Blanchsteds fuldmegtig Friderich Skougaard mødte for retten som
beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridßen i Børup det de ved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at have i rette stefnet Erich Pederßen i Stoustrup till
doms formedelst hand har lovet for Niels Simenßens Leymaals bøder 12 Rdr: som hand setter i rette
om Erich Pederßen iche bør at betale samme penge med tilfor …. Sagede omkostning inden 15
dage under nam effter Loven der paa hand begærede dom ! Erich Pederßen mødte og svarede hand
hafver gaaet i løffte for Niels Simmenßen at hand schulle iche undvige eller bortrømme, mens hand
haver aldrig lovet for at wille betale bøderne, formoder derfor for Regimentschriverens tilltale at
vorde frjkiendt. Sagen optagen i 8te dage.
Niels Hanßen Rafn i Piedsted paa Hr: Laurids Davidßens vegne mødte for retten som beviiste ved
kaldsmænd Hans Sørenßen og Søren Nielßen som tiener Præsten self det de ved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede med 8te dages varsell till i dag at have i rette stefnet Peder
Michellßen, Niels Michellßen, Jacob Iverßen, Jørgen Staphenßen, Johan Ollufßen, Clemend
Sørenßen, Hans Anderßen, Thomas Pederßen, Christen Pederßen, Raßmuß Michellßen, Jørgen
Hanßen, Peder Lundemand, Niels Jenßen Bull, Raßmuß Anderßen, Jens Nielßen, Raßmuß
Raßmußen, Jenß Povellßen, Willads Sørenßen, Peder Christenßen, Niels Mortenßen, alle boende i
Gaarslef, deris vinde at aflegge og deris udgifne Attest at vedstaaende anl: tienden af den jord
Deijnen bruger, till samme winder at paahøre stefnet, Niels Nielßen Smed, Peder Jørgenßen, Anders
Hanßen, Thomas Anderßen, Anders Staphenßen, Peder Jenßen, Søren Hanßen, Niels Nielßen,
Staphen Jørgenßen, Niels Raßmußen og Michell Pederßen i lige maader boende samplig i Gaarslef,
hvor effter Niels Raun først tilspurte Jørgen Dall om det jord som Niels Nielßen Smed nu bruger
om det hafver liget till Smidden af Arrillds tid hvor till Jørgen Dall svarede neij ! 2: tilspurte hand
Jørgen Dall at efftersom de haver for undt Smeden den jord till brug om de har da lovet ham at
holde det frj for tiende till Præsten, Jørgen Dall svarede nei, at hverchen har Smeden begæret det,
iche heller har hand lovet ham, det 3: tilspurte Niels Raun ham at om Lieut: Claus imidlertiid hand
laae i Sognet i de nest afvigte 8te Aar har brugt omrørte Smedde jord. Jørgen Dall svarede neij at
hand har iche brugt i de sidste 8te Aar; 4: tilspurte Niels Raun Jørgen Dall om hannem er witterligt
at der i forrige tider er gaaen en høste dag af Smedens huuß hand nu i boer. Jørgen Dall svarede ja
at der i forrige tider er gaaen en høste dag der af det huuß saa vell som de andre huuße i byen; 5:
tilspurte hand hannem om Præsten iche om de tider høsten indfalder anmoder samptlig sogne
folchene at saa mange som pløyer og saaer schall være tiltengt at tiende der af, der paa hand svarede
ja. 6: Niels Raun tilspurte Jørgen Dall om Smeden haver iche den jord paa den maade at de lyster
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kand de self træde der till, der till hand svarede ja, hvilchet Smeden self bekrefftede, der paa hand
bad sig Gud till hielp! Der nest for retten fremkom Peder Michellßen og Niels Michellßen som
Niels Rafn tilspurte om de iche er witterligt at gade huuß mændene der i Byen hafver giort Præsten
en høste dag, hvor till de svarede ja, mens hvad Smeden angaar der om weed de ingen beschieden;
Noch fremkom Clemend Sørenßen, Hans Anderßen, Christen Pederßen, Thomas Pederßen, som
effter aflagte Eed wandt saaledis at wære i sandhed som Jørgen Dall om vundet hafver, og dennem
det samme at wære beviist, der paa de bade sig Gud till hielp. Noch for retten fremkom Peder
Lundemand som effter aflagde Eed vandt i lige maader saaledis at wære i sandhed som Jørgen Dall
om vundet haver, alleniste at hand self i det eene Aar af diße afvigte 8te Aar, har brugt jorden der
paa hand bad sig Gud till hielp ! Endnu fremkom Raßmuß Anderßen, Nielß Jenß: Bull, Jenß
Nielßen, som effter aflagde Eed vandt saaledis ogsaa at være som Jørgen Dall og de andre Gaarslef
mænd om vundet haver der paa de bade sig Gud till hielp ! Mens Niels Jenßen Bull widste iche om
dee tilforne har gaaen en høste dag af Smedens huuß ! Noch fremkom Niels Mortenßen, Peder
Christenßen, Raßmus Raßmußen, Jens Povellßen, Willads Sørenßen, som Niels Raun tilspurte om
dennem iche er witterligt at den jord Smeden bruger hører deris gaarde till og forunder de hannem
den derfra, der till de svarede ja, saavell som at Lieut: Claus iche i diße sidste 8te Aar hafver brugt
Jorden, saa ogsaa har de iche tiendet præsten af den jord Smeden bruger iche heller har Smeden
begæret det at de schulle holde det frj for tiende ! saa er dennem iche witterligt om der er gaaen
nogen høste dag af Smedens huuß, iche heller om Smeden har giort nogen høste dag aller iche,
mens de andre huußmænd veed de noch har giort høste dage ! der paa de bade sig Gud till hielp.
Smeden Niels Nielßen mødte og svarede at dennem aldrig af præsten er fordret for nogen tiende
eller høstedage før i Aar, og formoder præsten schall beviise hand hafver fordret dem for nogen
tiende eller høste dage før nu, og begærede Niels Raun paa Hr: Laurids Davidßens wegne begærede
tingsvinde, Smeden Niels Nielßen [fik] gienpart som og blef sted.
Effter begæring er udmeldt effterschrefne mænd at siune Skov i Brusch Herret, nemlig Jørgen
Michelßen i Bramdrup, Knud Rod i Bierte, Jens Pederßen i Eltang, Staphen Hanßen i Almind,
Peder Suder i Tiufkier, Christen Anderßen i Herslef, gl: Hanßen i Møsvraa, Søren Hanßen i Starup,
og Hans Frandsen i Møßvraa, som paa førstkommende Fredag schall møde i Bramdrup, effter Hans
Pederßen Skouriders begæring.
I lige maader effter Anders Madßens Skouriders begæring er udmeldt at siune skovene i Holmands
Herret nemlig Peder Klinchhammer i Lille Welling, Tygge Pederßen i Follerup, Peder Raun i
Børkop, Niels Hanßen i Breining, Knud Povellßen i Brøndsted, Peder Lundemand i Gorslef, Jep
Nielßen i Winding, Peder Mortenßen Dall i Andkier og Niels Raun i Piedsted, som paa førstkommende fredag morgen schall møde i Winding.
Hans Anderßen Sandemand i Bierte mødte for retten som kiendtis og her med villig giøre, at hand
af ret witterlig gield schyldig er till Peder Pederßen Kyd i Bierte halftresindstiufve Slette daler, som
hand hannem og hans hustrue Mette Bertelsdaater med forstragt haver, hvilche forschrefne 50 Sldr:
hand lover og sig tilforpligter, for sig og sine arvinger en for alle og alle for Een erlig oprigtig og
well at betale Peder Pederßen, hans hustrue og arfvinger till St: Michels dag naar man schrifvendis
worder 1692: og till dis bedre forsichring og forvaring pandtsetter bem: Hans Andersen saa vell
som hans hustrue Mette Bertelsdaater, fra dem og deris arfvinger till Peder Pederßen Kyd, hans
hustrue og arfvinger, tvende støcher jord, liggende till den selfejer gaard hand og hans hustrue paa
boer nafnlig Bold agger og Randboe Agger, hvilchet forschrefne jord med sine forsletter, hand
schall have nyde bruge og beholde giørendis sig saa nøttig hand best veed vill og kand ind till
forschrefne penge oprigtig betalt bliver, saa det schall wære Peder Kyd hans hustrue og arfvinger af
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dennem og deris arfvinger udn schade og schadisløs holden i alle maader, og der som Peder Kyd
fører nogen giødning paa forschrefne jord imedlertii samme penge stander ubetalt, da lover hand
paa gode troe og love for hannem hans hustrue og arfvinger, hand det at nyde till udbrug,
ydermehre till erkiendelse lover Peder Kyd at give till Hans Anderßen eller hans arfvinger aarligen
1 schip haure eller der for i steden Sex sl: dansche, og i midlertiid samme pange staar ubetalt og
hand jorden nyder schall der iche gaa nogen rente af forn: Penge, end forschrefne jord. At dette
saaledis fast og uryggelig holdes schall af dennem deris hustruer og arvinger schadisløs i alle
maader, der paa gave de hver andre her for retten deris hænder, og stod Hans Bertelßen i Eltang till
wedermaals ting der dette pantebref gich [beschrefven], hvor effter Peder Kyd begærede pante
tingsvinde som blef sted !
Tiisdagen og Tingdagen d: 20 November 1688:
Hans Pederßen Skourider i Brusch Herret mødte for retten som begærede de i dag 8te dage af tinget
udmelte mænd, som schulle besigtige Skovene i Brusch Herret, motte frem komme deris siun der
om at afsige. Da for retten frem kom bemelte siunsmænd nafnlig Jørgen Michelßen i Bramdrup,
Hans Jenßen og Hans Frandsen i Møsvraa, Niels Anderßen i Herslef, Søren Hanßen i Starup, Jens
Hanßen i Hostrup, Knud Rod i Bierte og Peder Suder i Tiufkier som den 16 og 17 November sidst
afvigte i Skourideren Hans Pederßens og Skoufogeden Hans Jenßens overværelse haver siunet og
besigtiget skovene i Brusch Herret, som fantis som de kunde paafinde som føllger; først Kongel:
Maytz: Dyre Hauge ved Coldinghuuß findis gandsche opsnidet, hvor udj intet till upligt er huggen.
Een Aggen hauge som 82 er opkast er med unge Ege vell begroed. Bramdrup Skou: Bertell
Jørgenßens schouschifft er 3 læß styfvet. I Jørgen Michellßens schiffte huggen en gamell stub.
Staphen Iverßen huggen en bøg till 4 læß: Johan Schrøder huggen en gammell bøg som var huull.
Jens Maug huggen en gammell bøg styvet 2 læß. Er i bem: Skou opsnidet mange unge Ege og
Bøge. Bierte Skou: der udj hugges meget till Koldinghuuß samme skou bestaar den 4de part till
selfeyer og er uschifft; 8 bøge huggen, styfvet 16 læß. Eltang Skou: Vnge Hans Hanßen huggen 2
bøge styvet 4 læß, Hans Iverßen huggen en gammel stub, Mads Kyd hans schouschiffte styvet 3
læß; Wiuf Skou: Christen Iverßen styvet 6 læß, Søren Jenßen huggen en bøg, styvet 4 læß, Hans
Kiøbmand styvet 6 læß, Povell Nielßen styvet 7 læß, opsneden mange riisbøge og riiß Ege. Starup
Skou: Een deel opsnedet Ege og Bøge, Peder Haar hugen en bøg till 6 læß, Hans Jenßen og Hanß
Anderßen styvet 8te læß; Willads Christenßen styvet 5 læß, Niels Anderßen styvet 4 læß, Jenß
Leflund og Olle Knudßen styvet 6 læß. Tiufkier Skou: Noget opsnedet: Peder Jørgenßen Krag
styvet 3 læß huggen en gammel stub, Strange Nielßen huggen en Eeg og styvet 5 læß, Hans
Pederßen huggen en bøg till 4 læß, Raßmuß Øgaard styvet 6 læß: Hostrup Skou: Hanß Bull huggen
en bøg till 6 læß, Peder Iverßen stivet bøg till 4 læß, Jens Raun huggen en Eeg 3 læß, Iver Kreng
styvet 2 læß. Fredsted Skou: Ude Jenßen hugen en gamell bøg 3 læß. Høyrup Skou: Utallige unge
træer opsnedet ved Søen, huggen nogle udgange bøge stubber. Wilstrup Landerup Skou: Claus
Jacobßen styvet bøg 3 læß, Anders Oleßen styvet 2 læß: Søren Pederßen i Stensgrd. Styvet 6 læß:
Peder Joenßen styvet bøg 3 læß, Eeg 1 læß: Gudzøe Skou:Meget opsnidet. Jep Schreder styvet 4
læß huggen 2 riisbøge, Anders Kier huggen en gamell stump. Aggen og Boghaugen som de et Aar
er indgrøftet findis 5: Wed Eltang Skou Een, Wed Starup Skou Een, ved Tolstrup Skou Een, wed
Wilstrup Landerup Skou Een, ved Almind Een som intet er i saaed, hvilchet de saaledis her for
retten for et fult siun afsagde, hvor effter Hans Pederßen Skourider begærede tingsvinde som blef
sted.
Søren Anderßen Haar i Nebbell mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Sørenßen og
Søren Sørenßen boende i Nebbell det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig

60

till i dag at have hidstefnet Jørgen Anderßen Haar i Nebbell, hans udgifne forschrifning till Søren
Anderßen Haar at høre læße, i lige maader stefnet Peder Sørenßen Cortßen i Stubberup, Laurids
Laßen i Nebbell, om der imod will have noget at svare og der effter tingsvinde beschrifvelße. Thj
producerede Søren Anderßen Haar, hans broder Jørgen Haars forschrifning paa noget jord hand
hannem haver forundt hans lifstiid af 5 Januarij 1676: lest paaschreven og i Acten schall vorde
indført. Og saa som Jørgen Anderßen Haars Gaards Jorder ved Landmaalingens taxt er opsat høyere
i hartkorn end den tilforne haven staaet for ! Erbyder hand at give der af hvad Jørgen Haar siunis
billigt kand wære ! Blef saa Jørgen Anderßen Haar med hans Broder Søren Anderßen Haar her for
Retten saaledis wenligen foreende at Søren Anderßen aarlign schall give till Jørgen Haar eller hvem
gaarden besidder 3 Slette daler og ey videre i nogen maader ved hvad naun det haver kand, der paa
de her for Retten gave hver andre deris hænder og ware paa begge sider tingsvinde begærende som
og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 27 November Anno 1688
Cap: Zacharias Hanßen lader oplyße en Brunbleßet hest styvet paa det høyre Øre og Rist i det
wenstre.
Jens Broch i Tiufkier lader lyße effter tvende gamle heste nemlig en sort og en brun den sorte med
en kloche paa, som hannem er frakommen !
Hr: Laurids i Taule lader oplyse et svin som haver gaaen hos hans svin snart den gandsche Sommer
igiennem.
Tiisdagen og Tingdagen den 4 December Ao 1688
Tolderen Peder Skou lod lyße effter 2de Smaa Sorte heste ham er frakommen.
Thomas Hanßen i Bramdrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Povelßen som
tiener Thomas Hanßen self og Hans Jørgenßen af Bramdrup, det de ved Eed med opragte finger
effter Loven afhiemlede till i dag med 8te dages warsell at have hidstefnet Søren Claußen og
Christen Hanßen af Bramdrup imod laugbud for fire parten af hans Selfeyer Gaard i Bramdrup hand
vill selge !
Anders Madßen Skourider i Ellherret og Holmands herret mødte for retten som begærede de af
tinget udmeldte mænd som schulle siune og besigtige skovene i Holmands herret, de deris siun der
om wille afsige ! da for retten fremkommer Peder Raun i Børkop, Peder Dall i Andkier, Jep Nißen i
Winding, Jens Bull i Skierup, Niels Hanßen i Breining, Peder Klinchhammer i Welling og Tygge
Pederßen i Follerup, som afsagde deris siun der om saaledis ! At Anno 1688 d: 23 = 24 og 26
November haver de udj Skourideren Anders Madßens og Skoufogden Jost Tommeßen i Andkier
besigtiget Skovene i Holmands herret som de befant som følger. Vdj Gaarslef Skou fantis indretted
en Agen Hauge og befantis en stor deel riisbøger opsadet i en skov ved fornefnte Gaarslef. I
Mørchholts skou fantis huggen paa Hans Mortenßens skou schiffte en bøg paa 6 læß, paa Jens
Damkiers een bøg paa 4 læß, paa Jens Christenßens schiffte een bøg paa 3 læß. Olluf Hanßens
schiffte styvet 1 bøg paa 2 læß: Gaverslund Skou findis indretted en Agen hauge med en stor deel
unge Egger indfløt og podet, fantis huggen paa Jens Wefvers schiffte en bøg paa 5 læß. Paa Laurids
Bangs schiffte huggen en bøg paa 4 læß. Ifver Hvids schiffte huggen en bøg 4 læß styvet 2 læß,
fantis nogen unge bøger igien opsnidet. Breining Skov; fantis huggen paa Søren Hemands schiffte
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en bøg paa 7 læß. Anne Thomas kones schiffte 1 bøg paa 6 læß, Niels Hanßens schiffte 1 bøg paa 3
læß, Knud Madßens schifft styvet 3 læß. Sellerup Skou paa Niels Pederßens schifft huggen 1 bøg
paa 6 læß, Niels Tuesens schiffte hugen 2 bøger 9 læß, og 4 læß, Michell Tusen 1 bøg paa 5 læß,
Mads Smed en bøg 5 læß, Søren Mortenßen styvet 4 læß, Hanß Lund styvet 3 læß, der imod fantis i
bem: Skou opsnidet og opelschet utallige mange unge riis ege og bøger. Andkier Skov: som findis
uschifftet fantis huggen 12 bøge paa 30 læß, styvet 5 bøge paa 14 læß, noch fantis huggen af
Gaarslef sognemænd, som de berettede schulle till Proviantforvalteren i Fridericia 2 bøge till 32
læß, af de gamle udviiste træer. Winding Skou og uschifft: fantis huggen 8 bøge paa 20 læß, 4 eger
till 16 læß, af den unge Skou findis en deel eeg og bøg opsnited, noch fantis at wære huggen i forn:
Winding Skou, som af M: Hans i Weyle war stemplet 6 bøge paa 30 læß: 5 ege paa 26 læß. Svinholt
Skou: uschifft, fantis huggen 3 ege till 12 læß 2 bøge till 7 læß. Skierup Skou fantis en Aggen hauge
indgrøffted, Hans Buches schiffte huggen 1 bøg 5 læß, styvet 3 læß: Søren Damkiers schiffte,
hugen en bøg 4 læß, Niels Hanßen schiffte styvet 4 læß, Jens Olufßen huggen en eeg paa 4 læß,
Peder Mortenßen en bøg paa 3 læß, findis og en deel af den unge Skou opsnited. Welling Skov:
Vschiffted, fantis huggen 10 Ege paa 24 læß, 8 bøge paa 14 læß, styvet 12 læß, en deel unge træer
opsnited og en ny agger hauge indgrøffted. Børkop Skou Vschiffted fantis huggen 8 gamle forfuriet
afstynede stumper paa 16 læß, findis en deel unge træer af eg og bøg opsnited. Piedsted Skou: af de
gamle afhugne stumper fantis huggen 8 træer paa 24 læß, findis opsnitet utallige riiß ege og bøge,
findis og wed samme bye i Aar indgrøffted en agen hauge. Follerup Skov: paa Jørgen Nielßens
schiffte findis huggen 1 bøg paa 6 læß, paa Peder Tyggeßens schiffte en bøg paa 5 læß, paa Jenß
Sørenßens schiffte huggen en bøg paa 3 læß, findiß en gandsche deel unge bøge opsnittet.
Smidstrup Skou: huggen paa Hans Pederßens schiffte 1 bøg paa 5 læß, paa Mads Olufßens schiffte
en bøg paa 4 læß. Peder Jenßens schifft 1 bøg paa 3 læß, Anders Tygeßens schiffte huggen en eeg
paa 5 læß, findis en stor deel bøge opsnited, hvilchet de saaledis her for retten for et fult siun
afsagde. Anders Madßen Skourider begærede i lige maade de siuns mænd som haver besigtiget
Skovene i Ellherret wille frem komme deris siun derom at afsige; hvor da for retten fremkom, Jens
Ifverßen i Nebbell, Peder Willadßen sammesteds, Jep Claußen i Børup, Hans Pederßen sammesteds,
Michell Bunde i Oddersted og Peder Jeßen i Kongsted, som afsagde deris siun saaledis ! At 1688 d:
21 og 22 November haver de i bem: Skouriders og Skoufogeden Corin Gotfreds overværelse siunet
skovene i Ellherret som de befant saaledis ! Een Agen Hauge indgrøffted ved Trelle i Bøe Skou,
fantis huggen paa Cronens uschiffte Skou Gamle bøge stumper i Trelle Neß 20 støcher paa 50 læß.
Paa Selfeyernis war huggen gamle stumper 8 støcher paa 26 læß, der imod fantis opsnedet utallige
unge bøge og Ege i forn: Trelle Neß. Vdj Stoustrup Krat befindis og nogen Ege og bøge opsnited, i
Lagaards Skou fantis en Aggen Hauge, Eellis findis u..atig Skou hug 4 bøge paa 30 læß 3 Ege paa
14 læß, afstyvet 3 læß, som schall mest være giort af Lagaards besiddere, de omliggende Byer haver
opsnited utallige Riis Ege og bøge i fornefnte Lagaards schou. I Søeholms Skou fantis en Bøg
afblæst paa 8 læß, afhuggen En Eeg paa 5 læß, fantis en deel unge Ege og bøge opsnited. I Taule
Nebbel Skou findis utallige Riisbøge opsnitted. Paa Peder Hanßens schiffte i Nebbell huggen en
gamel forfuret Bøg paa 4 læß. I Torup Skou hugen 6 bøge paa 14 læß, styvet af 4 till 8 læß, fantis
der imod en deel bøge opsnited. I Bredstrup Krat fantis og en deel unge træer opsnited. I Børup
Skou fantis huggen paa Jep Claußens Selfeyer schiffte en Bøg paa 8 læß, som schall wære hugget af
Hr: Ritmester Peder Stenßes folch, paa Cronens i Børup Skou er huggen af forn: Ritmester 2 bøge
paa 12 læß, findis og en deel unge træer opsnited. Noch paa Jep Claußens Skou huggen en bøg som
laa paa stedet paa 4 læß. Paa Niels Storgaards schiffte i Schierbech var hugen en bøge stumpt paa 3
læß: hvilchet de saaledis her for Retten for et fult siun afsagde, hvor effter Anders Madßen
begærede tingsvinde som blef sted !
Tiisdagen og Tingdagen den 11 December Anno 1688:
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Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om dragoner hesters udredelse i Danmarch
Dat: Kiøbenhafn d: 28 November 1688: Allerunderdanigst læst og paaschreven !
Thomas Hanßen i Bramdrup lod till andet ting lougbyde den fierde part af den Selfeyer Gaard i
Bramdrup hand paaboer.
Søren Mogenßen i Andkier møtte for retten som begærde hans schudsmaal og Herrets winde om
hans forhold imidler tiid hand haver boet her, af de tilstede wærende Herrets og byemænd ! hvor da
for retten fremkomme Søren Madsen i Winding, Nielß Pederßen ibid: Thomas Hanßen Bunde,
Hanß Nielßen, Jenß Madßen Smed, alle af Winding, Hanß Staphenßen i Andkier, Terchell Madßen
ibid: Thomas Jenßen ibid: Nielß Anderßen, Jenß Raßmußen, Hanß Escheßen ibid: Søren Hanßen
Hemand i Breining, Peder Tyggeßen Raun i Børkop, Niels Staphenßen Dall ibid: Jørgen Pederßen
ibid: Peder Tyggeßen i Follerup, Hanß Olluffßen ibid: Tygge Pederßen ibid: Jens Sørenßen ibid:
Jørgen Nielßen ibid: Hendrich Pederßen i Brøndsted, Hans Jenßen Skoufoget i Møßvraa, Anders
Madßen Skourider af Skierup, og Hans Pederßen Skourider boende i Allminde, som alle
endregtelige wandt at saa lenge de hafver kiendt Søren Mogenßen i Andkier hafver hand schichet
og forholdet sig erlig christelig og well, saa ingen med rette i nogen maader kand have hannem
noget at beschylde, og widste iche at give hannem det saa godt som hand well haver fortient det
bedre hans schudsmaall, hvor effter Søren Mogenßen begærde tingsvinde som og blef sted.
Hans Anderßen i Bierte mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Staphenßen og Anderß
Hanßen som tiener hannem self, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig
till i dag at have i rette stefnet Iver Povellßen i Bierte anlangende Hans Ifverßens arvepart, beroende
med saggivelse till i dag 8te dage !
Tiisdagen og Tingdagen den 18 December Anno 1688:
Thomas Hanßen i Bramdrup mødte for retten og till trede ting lougbød fierde parten af den
eyendoms gaard i Bramdrup hand paaboer ! og begærede her effter tingsvinde sted.
Thomas Hanßen i Bramdrup mødte for retten som kiedtis og tilstod at have soldt og afhændt, saa
som hand og her med selger og aldelis afhænder fra sig og sine arfvinger till hans hustrue Maren
Sørensdaater paa hvis wegne nu stod till wedermaals ting hendis svoger Hans Nielßen i Lillballe,
fierde parten af den Selfveyer gaard i Bramdrup hand nu paaboer, hvilchen forschrefne fierde part
bem: Eyendoms gaard i Bramdrup hans hustrue Maren Sørensdaater og hendis arvinger schall have
nyde, bruge og beholde till evindelig eyendom ey schyllendis og uigienkallendis till evig tiid,
hvorfor Tomas Hanßen i Bramdrup kiendtis at have bekommet og oppebaaret fyllest og fuld værd
effter hans gode nøye saa hand tacher for god og nøyagtig betalling i alle maader. Thj lovede Tomas
Hanßen i Bramdrup for sig og sine arvinger at schall frj frelße hiemle og tilstaa hans hustrue Maren
Sørensdaater og hendis arfvinger, foromrørte 4de part i bem: Eyendoms gaard i Bramdrup, baade i
gaard og gaardsteder, abild hauge, hommelhauge og kaalhauge, huuße og bygning, ager og eng,
skov og march, fischevand og fægang, torvegrøfft og lyngslet, slet intet undtagen af alt det som nu
der till ligger og af Arrilds tiid tilligget haver, og med rette der till hør og bør at ligge inden og uden
alle marcheschiell for hver mands tilltale som der paa med nogen ret kand have at tale eller tale lade
i nogen maader, ydermere forpligtet Tomas Hanßen i Bramdrup sig og sine Arfvinger, at om saa
schede det Gud forbyde, at forschr: fierde part Gaard blef hans hustrue Maren Sørensd: fravunden
for nogen hans wanhiemels brøst schyld, saa lover Thomas Hanßen at forschaffe hende og hendis
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arvinger igien saa god og welbeliggende eyendom schadisløs. Og var samme fierde part eyendoms
Gaard trende tingdage at wære lougbøden, saa stod ogsaa till vedermaals ting der dette schiøde gich
Thomas Hanßens børns formøndere Søren Claußen og Christen Hanßen i Bramdrup, som dette
schiøde i alle maader samtøgte og tilstode, hvor effter Hans Nielßen i Lillballe paa Maren
Sørensdaaters wegne begærede eyendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Slut på året 1688

64

