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Anno 1690 
Tiirsdagen og Tingdagen d: 7 Januari 

Ofve Pederßøn i dommerß sæde udj Herridtzfogdens absens. 
Friderich Ennemerch udj Herridtzschrifveres sted. 

Tingmænd 
Søfren Jenßen af Herløf, Tomaß Madtzøn af Andkier, Anderß Nielsøn samestedz, Mauridtz 
Hansøn af Eridsøe, Jeß Pedersøn af Schierup, Willum Frandtzøn af Høyerup, Morten 
Søfrenßøn i Børup, Nils Jepßøn i Herßløff. 
 
Blef læst en befaling af Amptmand de Svartz paa Koldinghuuß datterit 4 Januari 90, diß 
indhold schovbetienterne og de vedkommende skovens opvexst angaaend. 
 
Noch lod Sl: Peder Jenßøn Skrederß Enche af Fridericia læße it Tingßvinde og pante 
forschrifning af dato 17 Februari 1663 diß indhold angaaende 100 Sldr: som Erich Pederßøn i 
Stovstrup schal skyldig vere til bemt: Sl: Peder Jenßøns hustrue og arfvinger, hvor fore de 
hafver til underpant en Lyche kaldiß døeden ligende paa Stovstrup march, med vidre læst og 
paaschrefven. 
 

Tiirsdagen og Tingdagen d: 14 Januarij 1690 
Gregers Blichfeld Kongl: Maytz: Herridsfouget 

Anderß Juell udj Herridßkrifuerenß louglig absens 
Tingmend 

Søfren Jenß: af Heridtzlef, Hanß Ifuerß: ibid: Rasmuß Raßmuß: udj Gaarsleb, Hans Olluffß: i 
Follerup, Jørgen Nielß: og Peder Tygeß: alle ibid: 
 
Søfren Grobß: I Tolstrup, Rasmuß Anderß: i Gaarsleb, Stoustrup byemænd bd afliußer ald 
kiørßell ofuer deriß agrer oh enge paa deriß marcher og saafrembt nogen her effter befindiß 
og der ud ofuer lider skade, hafue skaden for hiembgield.  
 
Anders Madßen Schouridder mødte udj Retten og effter forrige i rettesettelse og opsettelse 
ofuer indciterede begierde domb, optagen till i dag 8te dage. 
 
Anderß Hanßen udj Gorsleb og Nielß Søfrenß: i Tved lod leße en Obligation af Nielß 
Pederßen i Gadde udgifuen daterit d: 16 September 1689 paa 80 Sldr: som hand till Sl: Bertell 
Søfrensens børn skyldig er, for deriß fædderne arf som for retten findes lest og paaskrefven og 
er samme Obligation stiiled paa børnene. 
 
Hans Pederß: af Erridsøe paa Niels Pedersens wegne udj Middelfardt lod læße et pandte bref 
daterit 1672 d: 24 Juni paa Els Herredsting paßerit, udgifuen af Michell Hanß: Bødcher i 
Erridsøe till bemte: Niels Pedersens formand Sl: Hans Hanß: for 30 Sldr: og till  forsichring 
pandtsadt hannem tvende ager paa Erridsøe March dend enne liggendis i Synderløche 
imellum Sl: Jens Prestegaards og Anna Hofgaards agre dend anden kaldet Heilsagger, ligende 
imellum Peder Laß: og Thomas Jensens agrer, der hos lod læße et laugbuds vidne af samme 
dato paa bemte: tvende agrer begge lest og paaskrefuen. Noch lod læße et skøde udsteed af 
Eldherredsting 1603 d: 29 Marty af Niels Thomenß: Østergaard i Erridsøe udgifuen til Offe 
Pederß: og hans hustrue Birgitte Offes og deris arfuinger udj Snoghøy, paa en af sine 
bundegaards agrer liggende imellum hans eget bondegaards iord og Thue Pedersens gaards 
iord paa Erridsøe March som er en fuld Steern? Ager, og løber fraa Obenstii og till Elkiers 
mayr, lest og paaskrefuen. 
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Noch lod læße et gafuebref udsted af Eldherredsting 1624 d: 29 Sept: udgifuen af Birgitte 
Offeß af Snoghøy till tvende hendeß børn nembl: Peder Offeß: og Karen Offesdatter paa ald 
hendes iord som hun og hendes afgangenge hosbond Offe Pederß: i Snoghøy paa Erridsøe 
March hafuer arffued eller kiøbt, lest og paaskrefuit. 
 
Noch et skøde udsted af Eldherridsting d: 26 Januarij 1630 udgifuen af Hans Pofuelß: i 
Weylebye till Hanß Olluffß: i Erridsøe og hans hustrue paa tvende agrer liggende paa 
Erridsøe March dend ene kaldes en Heilsagger og dend anden en Sønderløche ager, lest og 
paaskrefuen. 
 
Søfren Jenß: af Bramdrup mødte for retten som kiendtis og tilstod at hafue annammet og 
oppebohret af hans fader Jens Søfrenß: udj Bramdrup fuldkommen fornøyelße og betalling for 
hans arfvepart hannem effter hans Sl: Moder Anna Jensdatter effter skiffte brefuids 
formelding af dato 24 Augustij 89: arfueligen er tilfalden, for huilchen arfuepart bemte: 
Søfren Jenß: nu her for retten gaf hans fader Jens Søfrenß: et uryggelig og uimodsigeligen 
afkald saa hand tacher bemte: hans fader for god betalling i alle maader, huor paa de her for 
retten gafuen huer andre deriß hender, huor effter Jens Søfrenß: war afkalds winder 
begierindiß som og blef sted. 
 
Jens Søfrenß: udj Bramdrup mødte for retten som kiendtis og wedstod at hafue soldt og 
afhendet som hand og hermed selger og afhender fra sig og sine arfuinger, till Ifuer Povelsens 
datter i Biertte Mette Ifuersdatter, og hindes arfunger halfpartten af dend halfue selfeyergaard 
i Bramdrup som Jens Søfrenß: nu paaboer, det werre sig udj agger og eng, skou och march 
wed huad nafn det werre kand indtet undtagen i nogen maader; hvor foren: Jens Søfrenß: 
tilstod forhen at hafue annammet og oppebaaret fuldverd og fyllist betalling og lofued fornte: 
Jens Søfrenß: at werre Mette Iversdatters fulde hiemmell till bemte: halfve part af hans 
paaboende halfue Selfeyer gaard og for sig og sine arfuinger at holde Mette Ifversdatter og 
hindes arfuinger for hver mands tiltalle som derpaa med rette i nogen maader kunde talle eller 
talle lade frij og skadisløß i alle maader, og saa frembt samme halfuepart af fornte: 
Selfeyergaard imod forhaabning skulle worde Mette Ifuersdatter fra wunden for hans 
wanhiembmels brøst schyld, daa lofuer Jens Sørenßen at forskaffe Mette Ifuersdatter, lige saa 
god wedderlag eller fuld werd inden 6 ugger der nest effter og i saa maader for sig og sinne 
arfuinger at holde forbemte: Mette Ifuersdatter og hindeß arfuinger uden skade og skadisløß i 
alle maader, hvor effter Ifuer Pofuelßen paa Mette Ifuersdatters wegne war Eyendombs tings 
vinde som skiøde begierendiß som og blef stedt. 
 
Ifuer Pofuelß: i Biert mødte for retten som beviiste med kaldsmend Pofuell Hanß: og Anderß 
Hanß: begge af Bierte som afhiemlede wed Eed med opragte fingre effter lougen at de med 
8te dageß warßell till i dag louglig hafde histefnet Anderß Pederß: udj Biertte for gield 
beroende med saggifuelße till udi dag 8te dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 21 Januarij 1690 

 
Bertram Pedersen Herridßchriffver af Læschou i Dommers sæde forordnet af Amptmand 
Schwarts at dømme i effter følgende sag som Herridsfogeden Gregers Blichfeldt haf: med 
videre af 20 Novemb: 1689 lest og paaschreven Herridsfogeden Gregers Blichfeldt møte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen og Hans Christenßen tienende hannem selff, 
det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jep 
Schreder i Gudsøe, Anders Kär ibid: Jep Hansen ibid: og Christen Povellßen ibid: Hans 
Anderßen i Taule Nebbell, Jens Ifverßen ibid: Peder Knudsen ibid: Thomas Ibsen ibid: Hans 
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Bertelsen ibid: Niels Olluffßen ibid: og Hans Pedersens Enche Karen Pedersdatter, Hans 
Ibsen i Børup, Jep Tommesen ibid: Knud Jepsen ibid: Povell Jespersen og Niels Jørgensen 
ibid: Jep Andersen ibid: Mads Jeßen ibid: Hans Pedersen ibid: og Jep Hansen ibid: Niels 
Jensen Skou i Torrup, Hans Hanß: ibid: Peder Skou ibid: Tygge Mortensen ibid: Anders 
Anderßen i Bredstrup, Mads Hansen Smed ibid: Jens Christenßen ibid: Anders Jenßen ibid: 
Jacob Jepsen ibid: Niels Jepßen ibid: Nielß Ebbeßen ibid: Friderich og Mads Nielßen ibid: 
Hans Hanßen Lund i Weyllbye, Hans Tommeßen ibid: Jørgen Jacobsen ibid: Lauge Jensen 
ibid: Jens Lauridßen ibid: Mads Nielß: ibid: Jacob Hansen ibid: Knud Pedersen og Søren 
Nielsen i Tved, Niels Pedersen i Egeschou, Hans Bertelsen ibid: Jens Nielßen ibid: Hans 
Jacobßen ibid: Peder Quist ibid: Jens Sørensen ibid: Jens Pederßen ibid: Mads Bertelsen ibid: 
Jacob Sørensen ibid: Niels Birrisgord ibid: Mads Pedersen Lumholt, Johanne Nielsdatter ibid: 
Hans Gregersen ibid: Christen Madsen i Trell, Peder Lauridsen ibid: Mads Anderßen ibid: 
Peder Laßen ibid: Jens Kirchetiener ibid: Jep Madsen ibid: Hans Sørenßen ibid: Hans Hanßen 
ibid: Hans Pedersen ibid: Hans Hansen Smed ibid: Jørgen Schøtt ibid: Niels Sørensen Ougeß: 
Søren Anderßen, Jens Laßen, Hans Gregerßen, Niels Nielßen Ougeßen, Jep Alß Enche og 
Jens Lagaard ibid: Willum Frandsen i Høyrup, Sl: Hans Jensens Enche, Knud Jepsen, 
Christen Jensen, Niels Sørensen, Simon Pederßen, Laurids Christensen, Mads Hnsen, Jens 
Jørgenßen, Knud Andersen, Hans Jepsen, Hans Hansen, Christen Tveragger og Jens Jørgenß: 
alle i Høyrup till doms for hans scheppe korn de hannemschulle give, som de ey har leveret ! I 
lige maader beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomeßen i Hostrup till i dag at 
have i rette stefnet Peder Hansen i Starup, Søren Møller, Jens Laulund og Olluf Knudsen, 
Willads Christensen, Niels Kyd, Peder Ifverßen, Hans Andersen, Hans Jensen, Giermand 
Ibßen og Niels Griiß alle i Starup, Hans Staphensen ibid: I Almind Staphen Hansen, Hendrich 
Mortensen, Jens Nielsen, Niels Mortensen, Christen Madßen, Jørgen Madßen, Laurids 
Tommesen Friiß, Mads Jørgenßen, Christen Tyggeßen, Lille Stephen Hanßen Friiß, Jep 
Christenßen, Christen Anderßen, Anderß Jenßen, Anna Madsdaater alle i Almind, Hans 
Jensen i Møsvraa, Peder Hanßen, Jochum Raun, Povell Ibsen, Niels Nielsen og Hans 
Frandsen alle i Møsvraa, Povell Erichßen i Wiuf, Hans Mogensen, Michell Jenßen, Søren 
Mogenßen, Carll Christensen, Iver Iversen, Anders Pederßen, Hans Pederßen, Hans 
Kiøbmand, Peder Koed, Jens Koed, Søren Jenßen og Povell Nielßen alle i Wiuff, Jens Raun i 
Hostrup, Hans Terchelßen, Jørgen Buch, Jep Jensen, Søren Troelsen, Rasmus Rønholt, Ifver 
Kreng, Jens Hansen, Søren Gudsøe, Stephen Bertelsen, Hans Bertelsen, Peder Iversen, Mads 
Povellsen, Hans Bull, Povell Nielßen Christenß Hans Sørensen og Ifver Koed alle i Hostrup, 
till Doms for hans schippe korn de iche vill betale hannem som hans Maytz: hannem 
Allernaad: hafde tillagt ! hvor med Herridsfogeden producerede hans Kongel: Maytz: 
Allernaadigste forordning af Dato 13 Martij 1688: for retten allerunderdanigst lest og 
paaschreven ! og som den største deel af Bønderne her i hans anbetroede district Resterer med 
samme schippe korn en deel for tvende og en deel for et Aar, og der foruden foregiver en deel 
at ville alene svare effter Rytter leg, da dog med Extract af Colding Huusis Matricull beviises 
de er fulle Gaarde, hvorfor hand vill formeene at saasom de har nyder og bruger den samme 
Jord Agger og Eng som de af Arrilds tiid nødt og brugt hafver, at de da pligtig er effter 
samme Matricul bør at svare, tj om det motte behage hans Kongel: Maytz: enten i dag eller i 
morgen at bebyrde dem med høyere Rytter leg schulle de da maaschee gierne wære villig at 
følge den gamle Matricul og der effter svare, hvor for hand formeener de pligtig er og bør en 
hver i sær at betale hvis korn de kand med restere og der foruden at betale proceßens anvendte 
bekostning og der foruden saa fremt de af dommeren ey for hans Maytz: befallings Motvillig 
overtrædere vorder anseet, da med en ansenlig Mult till Qvesthuuset benaades der paa hand er 
dom begærendis ! Da effter tilltale og som en deel af de indstefnede sig her for Retten haver 
ladet finde og erbødet deris retmeßig restering anpart foget korn till Bye og Herridsfogeden Sr 
Blichfeld godvillig uden doms lidelse at vill betale, saa vides ey rettere der udj at kiende end 
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en hver af de forbemelte her i retten kaldede som inden 15 dages forløb af en fuld Bundegaard 
som hand nyder auflen og bruger og der af i forrige tider saa vell som nu svarer og giør fuld 
egte og arbeijd og andre sedvanlig vedvarende Kongel: Byrder, da naar de inden forbemelte 
bemelte tiid till Herridsfogeden yder og Clarerer Een schippe korn for neste afvigte Aar, saa 
bør de for videre omkostning at fri være, de øfrige, som ey godvilligen ville betale bør i lige 
maader effter høyst bemelte hans Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning Dat: Kiøbenhafn 
d: 13 Martij 1688: deris resterende foget korn neml: en schippe af hver fuld gaard som oven 
bemelt er at betale eller derfor effter Loven og Kongel: Allernaad: forordning være Nam og 
Rettens Execution undergiven, sampt der hos foraarsagede omkostning effter billighed at 
betale. 

Gregers Blichfeldt self i dommer sæde. 
Lave Hendrichßen i Bredstrup paa Anders Madsen Skouriders wegne begærede dom over 
Søren Mogensen, Christen Hansen og Peder Hiulmand i Andkier og Laurids Christensen 
sammesteds. Bernt Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsen Risoms vegne svarde for de 
tvende af hans tienere, at Aßeßor Jens Lauridsen Risom hafde befalt dennem at hugge et træ 
og brende kull af, hvor det kand være mindst till schade, hvor for hand formoder Anders 
Madsen bør at søge Jens Lauridsen, om hand derpaa kand have noget at sige. Sagen optagen i 
8te dage.  

28 Januarij 1690 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Skatternis paabud af Jøedegods i Danmarch, 
Datt: 2 Janv: 1690: for dette Aar, er Allerund: lest og paaschreven ! 
 
Lave Hendrichßen i Bredstrup paa Anders Madßen Skouriders vegne begærede dom over 
indciterede! Berent Offermand paa hans hosbund Jens Lauridsen Rißoms vegne i rette lagde 
hans schrifftl: indleg af 28 Janv: 90 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde 
indført. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saasom af det førte siunsvinde fornemmis de der udj 
Mentionerede og indciterede Personer udj Skoven at have opsat og brent Kullmiiler, som 
Skourideren Anders Madßen formeener at stride tvert imod hans Kongel: Maytz: 
Allernaadigste udgangne schou forordning, og i hvorvell de tvende Personer som schall være 
Aßeßor Jens Lauridßens bønder foregiver de sligt till deris hosbunds nøte at have giort, saa 
beviises dog iche deris hosbund dem sligt som imod forordninger strider dem at tilstede, hvor 
for siunis forbemelte Indciterede Personer bør at lide effter hans Kongel: Maytz: 
Allernaadigst udgangne schou forordning, saa fremt de sligt hos Welbaarne Hr: Amptmand 
eller anden Ober Inspecteur ofver schovene ey kand afbede, og der foruden betale proceßens 
bekostning inden 15 dage effter Loven ! 
 
Hans Pedersen Skourider i Almind, mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens 
Sørensen og Anders Raßmußen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Peder Nielsen i Tiufkier for hans Resterende udgifft 
hand till Hans Pedersen schall betale nemlig af 5 tønder hart korn hvor af restere till Nytaars 
dag 1690 = 32 Sldr: ringer 9 sk: setter i rette om hand iche pligtig er og bør samme penge med 
tilforaarsagede omkostning inden 15 dage at betae under Nam effter Loven der paa hand 
begærede dom, og formoder hand bør sit feste at have forbrut saasom hand i tide iche hafde 
betalt hvis hand med resterede ! Simon Pederßen paa hans faders wegne mødte og erbød sig 
effter haanden at betale Hans Pederßen, begærede der for Dilation. Optagen i 8te dage. 
 

d: 4 Febr: Ao 1690 
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Hans Pederßen Skourider i Almind begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse Dom 
over Peder Nielßen i Tiufkier. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa hans hosbund Regimentschriveren Sr Søren Blanchsteds vegne 
mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørenßen og Anders Lauridßen i Børup 
det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet 
Mads Synderbyes Enche i Stoustrup med hendis laugverge imod beschylding og dom 
angaaende hendis Gaards forsiddelse og Restancers effterstaaelse, og begærede 4 Siunsmænd 
motte udmeldis som samme gaard kand besigtige og deris afsigt i dag 8te dage fra sig sige; 
der till udtagen Jens Krag i Egom, Jens Iverßen i Taule Nebbell, Peder Borle og Peder Tuesen 
i Erresøe, som effter advarsell haver at møde samme gaard at besigtige og dris siun fra sig 
sige i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschriverens vegne begærede de Lillballe Mænd som her 
var till stede ville till kiendegive hvorledis det med den ulychelig Ildsbrand er tillgaaet hvor 
ud over Hans Jenßens gaard i Lillballe blef afbrent. Da for retten fremkom Jens Ibßen i 
Lillballe at nu September Maanet, da bem: Hans Jenßen hafde hans høe og korn ind auflet, 
kom ildebranden om formiddag klochen 8 af en bageroufn, saa den gandsche gaard i en hast 
blef afbrent, saa hand iche redde det ringeste enten af huusgeraad etc: korn eller høe, mens 
blef gandsche opbrent, der effter fremkom Hans Nielßen, Terchell Tommeßen, Anders 
Lauridßen, Peder Sørenßen og Hans Staphenßen i Lillballe som ved Eed bekrefftede dette 
saaledis at være sched og i snadhed som Jens Ibßen om vundte haver der paa de samptlig bade 
sig Gud till hielp, hvor effter Friderich Skougaard begærede tingsvinde sted. 

 
12 Februarij 1690 

 
Hans Pedersen i Almind begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom over Peder 
Nielsen i Tiufkier! Simon Pedersen i rette lagde hans faders schrifftelig indleg af 9 Febr: 1690 
for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indført. Hans Pedersen begærede endnu 
som tilforne dom i sagen optagen i 8te dage! 
 
Mads Iversen paa hans hosbund Niels Iversens vegne møtte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Mads Jensen i Egeschou og Mads Iversen i Trelle, det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hans Hansen Smed i Trelle, 
Hans Hansen sammesteds, Thomas Skourider sammesteds, Jens Nielßen i Torp, Niels Raun i 
Piedsted, Hans Jensen Skourider i Møsvraa, Michell Iversen i Erresøe, Niels Staphensen i 
Børup, Jacob Ibsen i Weylbye, Olluf Ollufsen i Piedsted, Niels Christensen Surkier ibid: og 

Mads Ollufsen i Smidstrup till doms for gield, saggaf Hans Hansen Smed i Trelle at være 
schyldig 1 Rdr: 4 mk: Hans Hansen i Trelle 2 mk: 6 sk: Thomas Skourider sammesteds 2 Rdr: 
5 mk: 4 sk: Jens Nielsen i Torp 1 Rdr: 1 mk: 8 sk: Niels Raun i Piedsted 1 Rdr: 1 mk: 8 sk: 
Hans Jensen Skourider i Møsvraa 2 Rdr: 1 mk: 4 sk: Michell Iversen i Erresøe 2 mk: Niels 
Staphensen i Børup 1 Rdr: 4 mk: Jacob Ibsen i Weylbye 1 Rdr: 3 mk: Olluf Ollufßen i 
Piedsted 1 Rdr: 2 mk: Niels Christensen Surkier i Piedsted 1 Rdr: 1 mk: 4 sk: og Mads 

Ollufßen i Smidstrup 4 mk: Satte i rette om de iche pligtig er og bør inden 15 dage at betale 
de fordrende penge eller lide nam og wurdering i deris boe og gods middell og formue hvor 
det findis effter loven, der paa hand begærede dom. Indciterede Personer paarobt møtte ingen 
uden Peder Tusen som paa Michell Iversens vegne svarede at hand ville fornøye Niels 
Iversen, optagen i 8te dage. 
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Friderich Skougaard paa Regimentschriverens vegne møtte for retten som begærde de i dag 
8te dage udmelte siunsmænd motte fremkomme deriß siun at afsige. Da for retten fremkom 
Jens Krag i Egom, Jens Iversen i Taule Nebbell, Peder Borlef og Peder Tuesen i Erresøe som 
afsagde deris siun derom saaledis at d: 10 Febr: sidst afvigte haver de besigtiget Mads 
Synderbys Enches gaard i Stoustrup, da befantis Bygningen som følger: 8 fag Salshuus 
gandsche brøstfeldig baade paa Timmer og tag og behøvis till deßen reparation, som ey 
ringere kand opbygges end for 60 Sldr: Noch 10 fag lade huus, som er brøstfeldig paa timmer 
og tag saa till deßen opbyggelse behøvis 15 Sldr: Endnu behøvis till gaardens nødvendig 
bygning 8 fag fæhuuß kand koste 24 Sldr: Till Salshuuset behøvis 4 fag Nye huus a 4 Rd. Er 
24 Sldr: Er tilsammen 123 Sldr: Endnu befantis et boel gaarden tilhørig af 8 fag Stolpe huus 
nogenledis ved magt som Peder Michellsen der paa boer effter beretning haver opsat, hvilchet 
de saaledis her for retten for et fult siun afsagde. Hvor effter Friderich Skougaard videre gaf 
till beschylding at Mads Knudßen Synderbyes Enche er schyldig effter K:M: Amptschriver Sr 
Hendrich Hanßens restanz Landgilde for Ao 85: (?) Setter i rette om hun iche bør samme 
fordrende restanz inden 15 dage at betale og formedelst gaarden iche er ved ligeholden med 
bygning som schee bør om hun iche derfor hendis Selfeyer Rettighed bør at have forbrut, der 
paa hand begærede dom. Sagen optagen i 8te dage. 
 

18 Febr: 1690 
 

Regimentschriveren Sr Blanchsted ved hans tiener begærede dom over Mads Synderbyes 
Enche; Hans Bertelsen mødte og begærede sagen i 14 dage motte optages. Optagen i 8te dage. 
 
Regimentschriveren lod i lige maader lyse effter Niels Griiß i Starup som imellem Loverdag 
og Søndag sidst afvigte er undvigt hans Gaard, og tagen en af Kongens heste med sig. 

 
Ofve Pedersen paa Niels Iversens vegne begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse 
dom over de indciterede, paarobt møtte iche, sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Pederßen Skourider begærede dom over Peder Nielßen i Tiufkier. Tj blef saaledis dømt 
og afsagt. Efftersom Peder Nielßen i Tiufkier ey heller nogen paa hans vegne møder med 
noget till afbeviis imod Ansøgningen langt mindre retter for sig som det sig bør, hvorfor hand 
tilfindis inden 15 dage at betale till Hans Pederßen de fordrende 31 Sldr: 3 mk: 7 sk: med 
sagens anvendte bekostning under Nam og wurdering i hans boe og gods middell og formue 
hvor det findis effter Loven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 25 Febr: Anno 1690 
 

Regimentschriveren Blanchsteds sag contra Mads Synderbyes Enche i Stoustrup fremdeelis 
effter begæring optagen i 8te dage. 

 
Niels Iversens sager contra med citerede for gield formedelis optagen i 8te dage: 
 
Ofve Pedersen i dommer sæde ind i effter følgende sag effter Amtmandens order af 22 Febr: 
1690: 
Byefogeden Gregers Blichfeldt møtte for retten som beviise ved kaldsmænd Jens Mortensen 
og Søren Jensen af Gorslef det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemelede till i 
dag med 8te dages varsell at have i rette stefnet samptelig Gaverslund sognemænd nafnlig: 
Jens Vever, Peder Hansen, Søren Jensen, Iver Hvid, Morten Ollesen, Laurids Bang, Jens 
Schickballe, Søren Jørgensen, Jens Andersen, Niels Jensen, Terchell Nielsen, Anders 
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Mortensen, Christen Mogensen, Hans Nielsen, Søren Raun, Anders Gregersen, alle i 
Gaverslund. Børkop: Peder Tyggesen, Niels Dall, Peder Smed, Jens Buch, Jørgen Krag, Hans 

Pedersen, Søren Sørensen, Jens Christensen, Jens Sørensen, Niels Jensen, Mads Hvid, Søren 
Nielsen, Erich Nielsen Smed, Hans Mortensen, Peder Iversen, Jens Tomsen, Hans Pedersen, 
Jens Christensen. Andkier: Peder Kreng, Thomas Ebbesen, Peder Jensen, Peder Dall, Anders 
Nielsen, Søren Mogensen, Jens Rasmusen, Niels Andersen, Thomas Jensen, Hans Sørensen, 
Peder Pedersen, Winter Jensen, Peder Hansen, Thomas Madsen, Søren Stephensen, Niels 
Frandsen, Terchell Madsen, Hans Staphensen, Hans Eschelsen, Olle Jensen, Peder Mortensen, 
Bertell Frandsen, alle ibid: Sellerup: Hans Lund, Michell Tusen, Hans Hansen, Mads 

Michelsen, Niels Pedersen, Anders Bertelsen, Hans Skousen, Niels Matisen, Søren 
Mortensen, Mads Jørgensen, Niels Tuesen, Leobordus Hansen, Niels Matisen, Peder 
Andersen, alle ibid: Jens Tyggesen i Sellerup Møllested. Breining: Søren Hemand, Christen 
Nielsen, Jens Møller, Thomas Madsen, Mads Sørensen, Knud Madsen, Bertell Nielsen, Jens 
Hansen, Michell Knudsen, Peder Jørgensen, Jens Pedersen, Thomas Madsen i Breining 

Møllested, alle ibid: Brøndsted: Peder Tyggesen, Knud Povellsen, Hendrich Pedersen, Peder 
Hansen, Jacob Hansen, Niels Pedersen, Jørgen Hansen, Søren Jørgensen, Hans Pedersen, 
Thomas Povellsen, Jens Pedersen, alle ibid: som hans schippe korn de effter hans Kongl: 
Maytz: forordning hannem aarligen schall give; beroende med saggivelse till i dag 8te dage: 
 
Tygge Jensen i Herslef paa Regimentschriver Sr Blangsteds vegne mødte for retten som 
beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen Hostrup det de ved Eed med 
opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Niels Pedersen Gris i 
Starup for beschylding og dom. 
 
I lige maader beviiste ved fornefnte kaldsmænd till i dag at have i rette stefnet Karen 
Povelsdaater tienende Søren Troelsen i Hostrup at svare imod beschylding og dom beroende 
med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Hans Jensen Jerløf lod læse Søren Andersens i Trelle hans Obligation af dato 18 Febr: 1690 
paa 20 Sldr: og lyder saaledis. Kiendis Jeg underskrefne Søren Anderßen boende udj Trelle 
og her med for alle vitterlig giør at Jeg ret vitterlig gield schyldig er erlig og velagt mand 
Hans Jensen Jerløf boende udj Fredericia penge Tiuge Slette daler siger 20 Sldr: for en hest 
og rede laante penge, som var børnepenge Jeg udj min store trang af hannem bekommet 
haver, for hvilche fornte: 20 Sldr: Jeg Søren Andersen pantsetter till Welben: Hans Jensen 
Jerløf hans hustrue og arvinger fra mig og mine arvinger en min Eyendoms anpart udj Haufve 
Lyches Hauge ved Trelle beliggende, saa vit min Sl: fader haver været berettiget og Jeg nu 
eyer effter der om forhvervede Eyendoms tingsvinde sampt kiøbe brefs formelding, som Hans 
Jerløf i lige maader ere leverit, hvilchen min Eyendoms anpart som forschrevet staar Hans 
Jerløf hans hustrue og arvinger schall have nyde, bruge og beholde som et vist underpart for 
bemte: 20 Sldr: indtill de hannem hans hustrue eller arvinger schadisløs af mig og mine 
arvinger redeligen og vell vorder betalt, og der hos lover Jeg Søren Andersen samme min 
Eyendoms anpart udj bemelte Haufve Lyches have ved Trelle beliggende ey till nogen anden 
at være pantsat end som forschrevet staar og naar Hans Jensen Jerløf hans arvinger eller hvis 
denne min forschrifning i hænde haver eij lenger vill lade de omrørte 20 Sldr: hos mig eller 
mine arvinger blive bestaaende schall vi hinanden der om louligen og i rette tide advare 
nemlig 6 Uger for Phil: Jac: dag og hvis den iche till den tid da bliver indfriet schall den følge 
Hans Jensen Jerløf hans hustrue og arvinger frit og ubehindret for mig og mine arvinger uden 
nogen prætentioner eller videre paatale for bem: 20 Sldr: i alle maader, hvad afgiffter er 
angaaende, som kand gaa af bem: Jord i hvad nafn de haver eller erfaris kand lover jeg Søren 
Anderßen self at betale, hvorimod jeg Hans Jenßen Jerløf schall give till Søren Anderßen 
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aarligen 6 sk: dansche saa lenge jeg den nyder, og till desto større forsichring haver vj voris 
egne hænder underschrevet og venligen ombedet effterschrefne dannemænd med os till 
vitterlighed at underschrive. Frid: d: 18 Febr: Anno 1690: Søren Anderßen. Till vitterlighed 
Mads Mß: Sørenßen. Till vitterlighed effter begæring testeres Anders Juull, Hans ….ßen  
Egen haand. Lest og paaschreven! 
 
I lige maader lod læse Præsid: Christopher Nielsens skiøde paa forberørte Hauge till Anders 
Sørensen i Trelle af 23 Febr: 83: og lyder saaledis: Kiendis Jeg mig underschrefne 
Christopher Nielsen Præsident udj Fridericia og her med for alle vitterlig giør at Jeg hafver 
solt og afhendet og her med selger og afhænder till Erlig og velforstandig Mand Anders 
Sørensen boendis udj Trelle min part udj Haufve Lyche saa vit som mit indførsels tingsvinde 
om formelder som hannem er leveret og for dom, Sl: lille Povell Pedersen tilhørende 
beliggende imellem Fridericia og Trelle Marchschieller, hvilchet fornefnte jord Jeg lover og 
mig till forpligter en for alle og alle for een at fri hiemle fornte Anders Sørensen, hannem og 
hans arvinger af mig og mine arvinger at holde hannem schadisløs for hver mands tilltale, 
eller der paa tale ville og ydermehre tacher hannem got for god og oprigtig betalning i alle 
maader og dersom i mod forhobning at samme jord blef fornte Anders Sørensen fra vunden 
formedelst min wanhiemmels brøst schyld, lover Jeg at giøre og give Anders Sørensen fyldest 
der fore, og till videre stadfestelse lover Jeg at give Anders Sørensen et fultkommen 
eyendoms tingsvinde paa fornte jord till tinge naar hand det af mig begærendis vorder saa hand 
og hans arvinger schall aldelis nyde fornte jord fra mig og mine arvinger uden nogen paakiære 
og kravisløs i alle maader till des ydermere bekrefftelse bekiend Jeg med Egen haand og 
venligen ombedet Erlig og vellagte mend Borgere her i Fridericia Nemlig Jens Amidsbøll og 
Christen Ballenfoed med mig at underschrive, Actum Fridericia d: 23 December 1683: 
Christopher Nielsen, till vitterlighed Jens Jensen Amidsbøll, till vitterlighed Christen 
Jacobsen Ballerfoed. Lest og paaschreven ! 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 4 Martij Anno 1690 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne patent om Høyeste Retis holdelse som schall 
begundes d: 25 Aug: af Dato 25 Januarij 1690 for retten Allerunderdanigst lest og 
paaschreven. 
 
K:M: forordning om Kop, Qveg og Ildsted schat udj Danmarch af Dato 15 Febr: 1690 er for 
retten Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Byfogeden lod tilvare samptlig Bøndere her i Herrederne at de strax Ringer deris Svin saa 
fremt de ey vill straffes effter forordningen. 2: at de schall være tilltengt at grøffte omkring 
deris marcher effter samme forordning. 3: at de betaler weymesters penge som till Paasche er 
forfalden. 
 
Regimentschriverens sag contra Mads Synderbyes Enche i Stoustrup fremdeelis optagen i 8te 
dage. 
 
Regimentschriverens Øfrige sager fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 
Peder Nielsen Buch i Welling møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Knud Andersen 
og Christen Jensen i Welling det de ved Eed med opragte finger effter Loven afhiemlede till i 
dag at have i rette stefnet Nels Nielsen i Welling till doms formedelst hand iche i rette tider 
haver ydt hannem sin udgifft ! der om hand producerede hans schrifftelig indleg af 4 Martij 
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1690 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Niels Nielsen  i Welling 
møtte og begærede, at Peder Buch ville naffngive hvor meget hand forderer af hannem. 
Peder Buch svarede at Niels Nielsen er hannem schyldig till Michelsdag 1 Rdr: og siden fra 
Michelsdag afvigte till Paasche førstkommende 1 Rdr: Niels Nielsen svarede at hand er iche 
mere schyldig end 1 Rdr: till Michelsdag afvigte. Optagen i 8te dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 11 Martij Anno 1690 

 
Friderich Skougaard paa Regimentschriverens vegne effter forrige indhiemlede kald over 
Karen Povelsdaater i Hostrup gaf hende [til] beschylding for Leyemaal hun hafver begaaet 
med Christen Povellsen om hun effter loven iche bør at betale hendis Leyermaals bøder 6 
Rdr: med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage eller lide effter loven. Der paa hand 
begærede som Karen Povelsdaater paa robt mødte iche ! Ti blef saaledis dømt og afsagt 
Efftersom Karen Povelsdaater effter loulig indstefning i rettesettelse og opsettelse ey møder 
med noget till gienmelde imod ansøgningen, hvor for hun tilfindis at betale hendis 
Leyermaals bøder Sex Rix daler med proceßens anvendte bekostning inden 15 dage eller lide 
effter loven. 
 
Friderich Skougaard effter forrige indhiemlede kald over Niels Griis i Starup af hannem sag 
formedelst hand uden nogen loulig opsigelse haver rømet fra sin gaard og taget et beest med 
sig om hand iche bør at antastis hvor hand antreffis kand og lide fengsell till Bremerholm, der 
paa hand begærede dom. Niels Gris paarobt mødte iche. Optagen i 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschriverens vegne begærede effter forrige i rette settelse og 
opsettelse dom over Mads Synderbyes Enche i Stoustrup. Hans Bertelsen mødte og paa Mads 
Synderbyes Enche Kiersten Nielsdaaters vegne og i rette lagde hendis schrifftlig indleg af 11 
Martij Anno 1690 for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indført. Sagen optagen 
i 8te dage.  

 
Niels Iversens sag contra Indciterede fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschriverens vegne begærede 6 Mænd motte udnefnis at 
besigtige Skovene i Ellheret der till udtagen Jep Clausen i Børup, Erich Pedersen i Stoustrup, 
Hans Hansen i Toerup, Thomas Ibsen i Nebbell, Peder Borlef i Erresøe, Laurids Housted i 
Erresøe. 
 
Byefogedens sag contra Indciterede optagen till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 18 Martij Ao: 1690 
 

Byefogedens sag contra Indciterede fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 
Niels Iversens sager contra Indciterede fremdeelis optagen i 8te dage. 
 
Hans Pedersen Skourider paa Anders Madsen Skouriders vegne mødte for retten som beviiste 
ved kaldsmænd Niels Rasmusen og Søren Mortensen i Skierup, det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Peder Hiulmand i Skierup for 
uloulig Skouhug, for dom og siuns afhiemling beroende med videre till i dag 8te dage. 
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Hans Pedersen Skourider mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Tommesen og 
Jens Sørensen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag 
at have i rette stefnet Peder Kyd, Knud Roed, Anders Pedersen, Hans Iversen, Jep Hansen, 
Lieut: Bech, Niels Jensen, Peder Grundet, Peder Ouedsen, Niels Mørch, Jesper Griis, Thomas 
Nielsen, Friderich Nielsen, Mads Smed, Hendrich Ebbesen og Iver Povellsen, alle i Bierte i 
mod siuns afhiemling for uloulig schouhug og dom, da for retten fremkom de tvende 
siunsmænd Jens Sørensen og Peder Jeßen i Bramdrup, som vandt at den 5 Martij nest afvigte 
var de udj Bierte og fant ved Mads Smeds gaard 2 rod støcher og nogle topstøcher Eeg, ved 
Iver Povelsens Eet støche rodhuggen Eeg og noget top et støche bøg; i Friderich Nielsens 
gaard 2 læß bøge grene wed; i Thomas Nielsens gaard 3 læs gammell bøge ved; i Peder 
Ovesens gaard laae en Eeg slinget, som de kunde iche egentlig see naar den var huggen; 
Peder Grundets gaard fantis ogsaa en Eeg slinget som de iche heller kunde see naar den var 
huggen; Lieut: Bechis gaard en rod huggen Eeg, og et læs grønne bøge grene laa i gaarden; i 
Niels Mørchis gaard et støche Eeg som var ogsaa gamell huggen, ved Niels Jensens gaard i 
Tofften fantis nogle støcher gamle hugen Eege grene som siuntis at kunde være af toppen, i 
Jesper Griisis gaard fantis 2 eller 3 læs gammell bøge ved, i Hans Iversens og Jep Hansens 
gaard laa ogsaa en deell bøge brende ved, i Anders Pedersens gaard i lige maader en deell 
bøge brende ved, i Knud Rods gaard laae ogsaa en deell bøge ved, i Peder Kyds gaard og tofft 
fantis et støche rodhuggen Eeg og 2 støcher rod huggen bøg som de kunde siune og en deell 
bøge brende ved. At det saaledis er i sandhed der paa bade de sig Gud till hielp. Hans 
Pedersen sate i rete om de indciterede Bierte Mænd iche bør at forschaffe dennem hiemmell 
till det i deris gaard funden Eeg og bøg, eller derfor lide effter Skouforordningen der paa hand 
begærede dom. Peder Ovesen paa samptlig Bierte Mænds vegne begærede opsetelse i sagen i 
3 uger. Optagen i 14 dage. 
 
Blef læst Amptmandens ordre till samptlig Bønder i Bruschherrit at de møder ved Aggen 
Haugen udj Bramdrup Skou at opkaste Grøfften hvis en hver der af tillkommer og tillforne er 
bleven anviist af 17 Martij 1690:  
 
Jens Hansen i Hostrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Anders Terchelsen og 
Niels Rasmusen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag 
at have i rette stefnet Rasmus Rasmusen i Hostrup vindnisbyrd at paahøre anl: den Otting 
jorde som ligger paa Tiufkier march og ved landmaalingen er maalt till Jes Hansens gaard; I 
lige maader stefnet samptlig Tiufkier lods Eyre, Peder Jørgensen, Olle Hansen, Joen Nielßen, 
Peder Hinch, Jens Lasen, Peder Povelsen, Anders Knudsen, Peder Jørgensen Krag, Povell 
Michelsen, Søren Sørensen, Søren Madsen, Giermand Hansen, Hans Pedersen, Hans Jensen, 
Niels Madsen Skyebierg, Jes Sørensen, alle i Tiufkier deris vinde der om at aflegge, hvor 
effter Jens Hansen begærede de indciterede vinder till forhør. Da for retten fremkom Peder 
Jørgensen i Tiufkier som effter Eedens oplæsning ved Eed vant at den Otting Jorde paa 
Tiufkier march som Rasmus Rasmusen og Jens Hansen tilhører og ved landmaalingen blef 
maalt till Jes Hansens gaard, er i agger og Eng, skou og march lige saa god som Olluf 
Hansens og Niels Madsen Skyebiergs Ottinger som ligger om reen med den, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Olle Hansen som ved Eed vandt det 
saaledis at være i sandhed som Peder Jørgensen i Tiufkier om vundet haver, at bem: Otting 
Jorde er lige saa god i Agger og Eng, Skou og March, som bem: Olle Hansen og Niels 

Madsen Skyebiergs Ottinger som ligger om reen med den, der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Der effter for retten fremkom Joen Nielsen som effter aflagde Eed vandt at forschrefen 
Otting Jorde er i Agger og Eng, Skou og March lige saa god som Olluf Hansens og Niels 

Madsen Skyebiergs, som ligger till reens med den, saa der paa diße tvende Ottinger er ingen 
forschell, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Peder Hinch, Jens 
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Lasen, Peder Povelsen, Anders Knudsen, Peder Jørgensen Krag, Povell Michellsen, Søren 
Sørensen, Søren Madsen, Giermand Hansen, Hans Pedersen, Niels Madsen Skybierg, og Jes 
Sørensen ibid: som ved Eed vandt dennem dette samme at være vitterligt, og saaledis i 
sandhed som Peder Povellsen om vundet haver at Jens Hansens og Rasmus Rasmusens Otting 
Jorde derpaa Marchen er lige saa god i Agger og Eng, Skou og March som Olle Hansens og 
Niels Madsen Skyebiergs Ottinger som ligger till reens med den, derpaa de bad sig Gud till 
hielp, hvor effter Jens Hansen begærde tingsvinde som blef sted. 
 
Fridrich Skougaard paa Regimentschriveren Sr Blanchsteds wegne begærde dom over Niels 
Griis i Starup. Niels Griis blef trende sinde lydeligen paarobt mødte iche; Tj blef saaledis 
dømt og afsagt. Saa som Niels Griis i Starup fra sin gaard uloulig er bortrømt hvilchet strider 
tvert imod hans Kongl: Maytz: allernaadigste udgangne Lou og forordning, og ingen paa hans 
vegne møder effter loulig indstefning i rette settelse og opsettelse med noget till afbeviiß imod 
Regimentschriverens protestation, tj vidste Jeg iche hannem at kunde befri mens tilfinder 
Niels Griis at maa angribes hvor hand kand findes og der for uden effter hans Kongl: Maytz: 
Lov og forordning at lide fengsell i Jern paa Bremerholm. 
 
Fridrich Skougaard paa Regimentschriverens vegne effter forrige protestation over Mads 
Synderbyes Enche producerede Copie af OberRentemesters bref LandCommißari Friis 
tillschreven, hvor udj meldis saaledis ! Angaaende Selfeyer Gaarde som tilholder sig Selfeyer 
Rettighed, da hvor slig eyendoms Gaarde falder, maa dennem for deris Selfeyer rettighed 
gotgiøris en fierde part af Bonde schylden, som udj den gamell Matricul kand efftersees, og 
siden proportionaliter effter den nye Matricul udregnis, dog at alle de som vill tilholde sig 
selfeyer rettighed med deris schiøder og adkomster først udj Seßionerne schulle indkaldes for 
at see hvad Rettighed de der till haver, saa schulle og de som ey haver svaret deris Contingent 
effter forordningen som de burde, mens Nøt forstregning af Tømmer, korn, Qveg og andet, i 
fald de det ey straxsen igien kunde betale, dømmis effter Loven fra deris Rettighed af Dato 9 
Octob: 1688: lest og paaschreven ! Endnu saggaf Friderich Skougaard videre Mads 
Synderbyes Enche at være schyldig fra In October 87: da Gaarden blef udlagt till Rytterhold 
fra Slotted, indtill in februario 1688: for Rytterhold penge, saa som Gaarden imidlertiid ingen 
Rytter holte penge 9 Sldr: 3 mk: 8 sk: som hand effter forrige i rette settelse formener Enchen 
tillige med det andet bør at betale, derpaa hand endnu som tilforne begærede dom. Hans 
Bertelsen svarede hand vidste intet af dette at sige. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom 
befindis Hr. Regimentschriver Blanchsted paa hans Kongel: Maytz: Rentekammer at have 
giort Regenschab for denne fordrende Restanz, for Landgilde og andre Contributioner af 
Mads Synderbyes Grd., i Stoustrup, som hannem og er bleven till mangell giort, at hand sligt 
schulle videre inddrive, det og med Hr: Ober Rentemesters Brantes ordre af 9 October 1688: 
beviises at naar selfeyer bønderne ey svarer Contingenten Aarligen af deris Gaarde effter 
loven og forordningen, de da schall dømmis fra deris selfeyer Rettighed, og som med det førte 
siuns vinde endog saa beviises ovenbemelte Gaard uforsvarlig at være bygt, ja moxen 
gandsche Øde; da som intet af Sl: Mads Synderbyes Enche till afbeviis her imod fremleggis 
sees iche hun effter overstaaende beschaffenhed i nogen maader at kand befries mens bør at 
betale den fordrende Restanz Nii og firesindstiufve Sldr: 2 mk: 4 sk: med proceßens anvendte 
bekostning inden 15 dage effter Loven og i det Øfrige Gaardens selfeyer Rettighed hans 
Kongel: Maytz: at være hiemfalden. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 26 Martij Anno 1690 

 
Niels Iversens sag contra indciterede er med hans bevilling optagen till i dag 8te dage. 
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Byefogedens sag contra Indciterede optagen till i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschriveren Sr. Blanchsteds vegne møtte for retten som paa 
K:M: Rytterbonde Laurids Christensen i Høyrup hans vegne møtte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Niels Tommesen og Peder Joensen i 
Wilstrup, Hans Ebbesen og Knud Hansen i Høyrup, deris siun og sandheds vinde at aflegge, 
anlangende det siun de har giort om et beest de hafde spærret fra Laurids Christensens gaard 
till Jens Høges gaard.I lige maader stefnet Jens Høg samme siunsvinder at paahøre, hvor 
effter Friderich Skougaard begærede de indciterede vinder till forhør, da først for retten 
fremkom Niels Tommesen og Peder Joensen i Wilstrup, som ved Eed vandt, at for en 14 dage 
siden var Laurids Christensen kommen till dennem og begæret de ville besee et trod af et best 
i Jens Høgs tofft, daa saa de at der var kommen et beest fra Jens Høgs gierde i tofften og till 
kaalhaugen og var der ved siden af beested gaaen folch baade med skoe og træskoe, og var 
kommen fra kaalhaugen igien op ad tofften, mens saa iche det var kommen ind eller af Jens 
Høgs gaard den gang de hafde seet dette trod begærede Laurids Christensen de ville gaa med 
ham i Jens Høgs gaard saa trecher Jens Høgs søn et beest ud af stalden da tog Laurids 
Christensen et maal og maalte beestets fødder, baade en bag foed og for foed, og siuntes de 
vell maalet kunde komme over ens ud det maal, Laurids Christensen hafde og beestets fødder 
og berettede Laurids Christensen for diße tvende mænd at maal hand hafde, hafde hand tagen 
effter de bester i Lychen, der paa de bade sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom 
Knud Hansen og Hans Ebbesen i Høyrup, som ved Eed wandt, at ungefer for en 14 dage 
siden, hafde Laurids Christensen 5 tønder haure liggende i en lade og en tønde byg laae i en 
anden loe, befalte Laurids Christensen Hans og en liden dreng Nafnlig Niels Christensen de 
schulle ligge hos hannem om Natten, som de giorde der de falt i søfn blef byget borttagen, og 
fornam de noch hundene giøde, hen imod Midnat hand stod op at ville forre besterne var 
byget borte, saa gich hand op og formen om hand kunde ingen beester fornemme; om 
morgenen gich hand ind og sagde det till Laurids Christensen saa gich hand ud ad tofften 
kunde hand spore et beest udi tofften som hafde været bunden ved Hans Hansens tofft ved 
gierdet og tou karle hafde gaaet ved siderne paa beestet, som hafde hafft schoe paa, der fra 
kunde de spoore baade beested og de tvende folch der hafde gaaen ved siden paa det ind till 
Jens Høgß kaalhauge gierde, saa kunde de see at beestet hafde baade gaaet der frem og 
tillbage, videre kunde de iche spore det effter som jorden fra kaalhauge gierdet var haard, saa 
gich hand ind i stalden till Jens Høgs der stod et beest i hans stald det var vodt og schiden till 
knæne og siuntis hand der hafde enten en reden paa det eller der hafde ligget noget paa dette 
saa sagde Hans Ebbesen till Jens Høgs søn Bertell dette beest hafde baaret deris korn 
dennem var frastaalen, der till Bertell svarede, da schulle dievelen fare i dem der haver taget 
bested ud uden deris villie, og sagde Jens Høgs søn at beested kunde intet drage i dag, saa 
gich hand hiem og sagde det till hans hosbund, gich hans hosbund Laurids Christensen, med 
og tog Knud Hansen med dem og fuelte de saa sporet till Jens Høgs kaalhauge gierde, den 
gang de gich hen tog de Maal af de fied som det beest hafde gaaen, og forsøgte det med 
foromtalte bestes fødder i Jens Høgs gaard, da befantis Maalet og foden lige ved de traad som 
de hafde sporet der op till Jens Høgs kaalhauge, og vandt Hans Ebbesen at Jens Høgs søn 
hafde sagt till hannem, nafnlig Holger deris Rytter var schyldig der i hand var saa Rød i sit 
ansigt, det samme sagde ogsaa Jens Høgs kone till hannem, der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Der effter for retten fremkom Knud Hansen som effter aflagde Eed vant at hand war 
med der Laurids Christensen sporede det beest op fra hans gaard till Jens Høgs kaalhauge, da 
saa hand ogsaa der var gaaen et beest fra Laurids Christensens till Jens Høgs kaalhauge og der 
hafde gaaen en karll ved hver side paa det som hafde hafft skoe paa videre kunde hand iche 
spore det saa som jorden der fra af var haard disligeste maalte de det beestes fied de hafde 
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sporet der op og forsøgte samme maal med det beests fødder der stod i Jens Høgs gaard, da 
befantis maalet og fødderne lige. I lige maader kunde de spoore det tilbage igien fra Jens 
Høgs kaalhauge till Hans Hansens tofft hvor de hafde bunden det, der var gaaen fra need till 
Laurids Christensens gaard der paa hand bad sig Gud till hielp. Jens Høg mødte for retten og 
erbød sig at giøre sin Eed at hand aldelis intet om dette er vidende i lige maader schulle hans 
hustrue og børn det ogsaa giøre, Friderich Skougaard begærede her effter tingsvinde sted. 
 
Kongel: Maytz: bref om Confoyer for sine till Søes Trafiqverende undersaater, Dat: 11 Martij 
1690 Allerunderdanigst lest og paaschreven.  
 
Søren Nielsen Troelsen i Hostrup, Jens Nielsen Troelsen i Almind, Niels Nielsen Troelsen i 
Piedsted møtte for retten som kiendtis og tilstod at have bekommet og oppebaaret af deris 
fader Niels Troelsen i Piedsted all den arf de effter hannem og deris moder Maren 
Jørgensdaater arveligen kand tilfalde det være sig ved hvad nafn det nefnis eller have kand 
intet i nogen maader undtagen hvor for de nu for retten gaf deris fader og moder et fult fast og 
uryggelig afkald saa de iche nogen sinde schall have nogen tilltale till bemte: deris forældre 
for samme arveparter mens hvis der kand blive till overs effter deris forældreis død afstaar og 
overdrager de her med for retten till deris tillkommende svoger Søren Mortensen som stod her 
for retten som schall have deris søster Karen Nielsdaater og lover for dennem og deris 
arvinger at holde deris fader Niels Troelsen og moder Maren Jørgensdaater og svoger Søren  
Mortensen for samme arf qvit fri og kravløs, derpaa de her for retten gav hver andre deris 
hænder var wenlig og vell forligt og begærede Niels Troelsen og Søren Mortensen her effter 
afkaldstings vinde sted. 
 
Søren Mortensen i Piedsted og Niels Mortensen tienende i Follerup, møtte for retten som 
kiendtis og tillstod at have bekommet, annammet og oppebaaret af deris broder Thomas 
Mortensen i Piedsted all den arf dennem efter deris Sl: fader Morten Tommesen i Piedsted er 
tilfalden og all den arf dennem effter deris moder Mette Sørensdaater arveligen kand tilfalde 
det være sig ved hvad nafn det nefnis eller have kand, hvor for de her for retten gave deris 
broder Thomas Mortensen et fult fast og uryggelig afkald for samme arf effter deris Sl: 
forældre, saa de aldeelis intet tilltale der paa schall have i nogen maader, mens hvis effter 
deris Moders død kand blive tillovers schall Thomas Mortensen  all have nyde og beholde, og 
i saamaader for dennom og deris arvinger holde Thomas Mortensen og hans arfvinger for 
samme arf effter deris forældre qvit fri og kravisløs, der paa de her for retten gave hver andre 
deris hænder waare venligen og vell forligte, hvor effter Thomas Mortensen begærede afkalds 
tingsvinde i sted. 

 
Thomas Mortensen i Piedsted møtte for retten som foregaf at hand med sin moder Mette 
Sørensdaater er forenet at schall give hende till aftegt aarligen om hun det begærer af den 
Gaard hun paaboer 12 schip rug: 12 schip byg, en tønde boghvede, en tønde haure got 
forsvarlig korn, 3 schip humle, till hver 1ste Micaeli et svin saa got som 1 Sld: eller penge 
derfor, og schall hun have en koe staaendis hos hans beste ko paa foer om vinteren og græs 
om sommeren, kom hindis koe imidlertiid till schade lover hand at forschaffe hende lige saa 
god en koe igien i stedet, der nest schall hun have 4 faar paa græs og foer hos hans egne, og et 
fierdingkar hørfrøe land i got jord Aarligen, og schall hun nyde de 3 fag stue huus vesten i 
gaarden hendis liifs tiid og fornøden Jldebrand, der nest schall hun nyde en Abild synden i 
Abildgaarden ved Niels Pedersen Surkiers mellemgierde, som voxer Møescherbt paa, som 
hand forpligter sig og sine arvinger hans Moder hendis liifstiid, og naar hun ved døden afgaar 
schall hand bestede hende hæderlig till jorden, der effter begærede Niels Sørensen i Høyrup 
paa Mette Sørensdaater som hendis laugv[erge paa] hendis verge tingsvinde sted.  
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1 Aprill Ao: 1690 

 
Byfogeden satte udi Rette og formeente at forrige i rette indstefnede Personer pligtig er og bør 
at Lefvere hannem sin foget schippe korn med til foraarsagede omkostning inden 15 dage 
eller lide effter Loven og var dom begærende, de indciterede blef liudeligen af retten paarobt 
møtte iche ey heller nogen paa deris vegne. Blef kiendt saaledis. Saasom de indciterede 
Personer effter lang begærte og bevilgede opsettelse og i rettesettelse ey inden haver lefveret 
Byfogeden Gregers Blichfeldt sin fogde schippe korn, der effter hans Kongel: Maytz: 
Allernaadigste udgangne forordning pligtig Aarligen at give, Endeel og foregiver ey at ville 
svare videre end effter Rytterleg, da som de nyde og bruge den samme Jord, Agger og Eng till 
deris Gaarde som de af Arrilds tiid nøt og brugt haver, saa sees iche Byfogden Gregers 
Blichfeldt noget af sin rettighed at kand afgaa, men en hver af de indstefnede Personer som 
med sin fogde schippe karn baade for det sidste og forrige Aar resterer, pligtig er og bør inden 
15 dage at betale med foraarsagede omkostning under Lovens tvang.   
 
Niels Iversen effter forrige i rettesettelse og opsettelse var ofver de forhen indciterede 
schyldener dom begærendis, blef paarobt mødte ingen. Thi blef saaledis Dømbt og afsagt. 
Saasom ingen af de indstefnede Personer effter i rettesettelse og opsettelse møder med noget 
till afbevis imod Niels Ifversens fordring hvor fore de tilfindes en hver for sig at betale den 
fordrende Summa med proceßens anvente bekostning inden 15 dage eller lide effter Loven. 
 
Joen Laßen i Vester Nebbel lader till anden ting lougbyde hans Selfeyer gaard i Nebbel hand 
paaboer till neste frender. 
 
Hans Pedersen Schovriders sag Contra indciterede mænd i Bierte optagen i 8te dage. 
 
Peder Madsen i Tolstrup lod lyse om tou stude en Svortbroget og en Svort hielmet som blef 
stolen fra hans kræ om Syndagen mens folch var udi Kirch. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 8 Aprill Anno 1690 
 

Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om tynes og Utroe tieners straff af Dato 4 Martij 
1690 for retten Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste Reglement og Anordning om Commißariers belønning, og 
hvor vit af forseglings og Skriver penge till tinge for ud maa tages af Dato 4 Martij Anno 
1690: Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om hvorledis her effter med weyenis reparation og 
Auctions werchet udj Danmarch schall forholdes Dat: 4 Martij Anno 1690: Allerunderdanigst 
lest og paaschreven. 
 
Forordning om 1: Moderation i tiden till Arf og Gields fragaaelse. 2: forhold med 
Motificationer paa Obligationer og Reverser. 3: Procuratorer som sig søgte til forhandler. 4: 
Herrets og Bierche fogeders kornsopbørsell. 5: Stoche og andre mænds udnefnelse till tinge. 
6: Landstings Rideris pengis afschaffelse af 4 Martij Anno 1690: Allerunderdanigst lest og 
paaschreven. 
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Hans Pedersen Skourider begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over de 
indciterede Bierte Mænd, Peder Kyed i Bierte mødte og paa samptlig Byemændenis vegne i 
rette lagde hans schrifftlig indleg af 8 Aprill for retten lest paaschreven og udj Acten schall 
vorde indført. Optagen i 14 dage. 

 
Jens Høg møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Laurids Lauridsen og Morten 
Andersen, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Laurids Christensen i Høyrup og hans Stifsøn Hans Ebbesen, for winder og 
spørsmaal og hvis Jens Høg her hannem till at tale. I lige maader stefnet Laurids Christensens 
Rytter Knud Høg, saa ogsaa stefnet Niels Tommesen og Peder Joensen i Wilstrup om de ville 
der till have noget at svare, endnu stefnet Hans Hansen i Skougaard; saa og Rytteren Peder 
Bertelsen, Hans Jensen og Bertell Jensen, Jens Høgs Egne Sønner, deris sandheds vinde 
derom at aflegge saavell som Holger Jensen og hans egen hustrue Sophie Hansdaatter, og saa 
deriß vinde derom at aflegge. Laurids Christensen mødte for rette som vedstod iche at have 
sigtet Jens Høg for noget, hvis sagen ellers i sig self angaar har hand overgiven den till 
Regimentschriveren og har intet der med at bestille. Jens Høg begærde tingsvinde sted. 
 
Jens Høg mødte for retten som beviste ved kaldsmænd Laurids Lauridsen og Morten 
Andersen det de ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Søren Pedersen i Skougaard for nogen staue hand haver taget af hans gierde om natten 
vinder at paa høre ! I lige maader stefnet Hans Jensen og Bertell Jensen Jens Høgs egne 
sønner, i lige maader stefnet Hans Hansen i Skougaard og en Rytter nafnlig Peder Bertelsen 
deris vinde der om at aflegge. Noch stefnet Siunsmænd Jens Nielsen og Niels Christensen 
som samme girde har besigtiget, da for retten fremkom samme siunsmænd Jens Nielsen og 
Niels Christensen som vedstod at i Mandags 8te dage var de till Jens Høgs der saa de laae 5 
staue ved hans tofftegierde som var 4 Ege staue og en Ell staue og i gaarden laae der fem Ege 
staue, som var allegamle, der paa de bad sig Gud till hielp. Da for retten fremkom Peder 
Bertelsen Rytter under Ritmester Tillihes Comp: som effter aflagde Eed vandt at den 25 
Martij sidst afvigte ud af afftenen som det var bleven Mørcht, da kom Jens Høgs tvende 
Sønner Hans Jensen og Bertell Jensen med forbenefnet Søren Pedersen med hest og vogn 
kørendis ind i Jens Høgs Gaard og hafde der paa et læs brende og 5 Ege staue, som Jens Høgs 
tvende Sønner sagde hand hafde oprøgt af deris gierde, som Søren Pedersen den tid iche 
benegtede ! den tid hand blef tilspurt af Sophie Høgs hvor for hand villetage de staue af hans 
gierde, da sagde hand saaledis at hans egen gierde laae øde der omkring der for tog hand de 
stauer og ville bruge till hans egen gierde, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for 
retten fremkom Hans Hansen i Skougaard som effter aflagde Eed vand at samme tid som for 
er meldt kom hand ind i Jens Høgs gaard kom forn: Jens Høgs tvende sønner med Søren 
Pedersen og hans vogen i Jens Høgs gaard, som der var noget hvas paa, og oven paa laae der 
5 stauer, og Jens Høgs sønner sagde at Søren Pedersen hafde taget dem af deris gierde, og 
udenfor giærden laae der 4 Ege stauer og en Ell stauer som Jens Høgs sønner beretede hand 
hafde ogsaa tagen af deris gierde, tilspurte Hans Hansen Søren Pedersen hvor for hand giorde 
det, da sagde hand hans gierde laae Øde runten omkring, derfor giorde hand det, der paa hand 
bad sig Gud till hielp: Jens Høg sete i rete om Søren Pedersen iche for sligt bør at lide effter 
Loven og var dom begærendis. Søren Pedersen benegtede her for Reten at hand iche haver 
tagen nogen stauer af Jens Høgs gierde. Optagen i 8te dage. 
 
Peder Jørgensen i Tiufkier effter gifen fuldmagt paa Johan Søtholts vegne mødte for retten 
som paa Sl: Niels Christensen Heils Enche Margrete Philipsdaaters vegne beviste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Peder Christensen Heils i Tiufkier, 
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imod Lougbud anl: det Eyendoms huuß og Jord i Tiufkier hans Broder Niels Christensen 
paaboede; om hand det vill kiøbe: 
 
Niels Jensen i Tolstrup mødte for retten som kiendtes og tilstod at hand med sin fri villie og 
welberaaed hue haver pantsat, afhiemede og opladt, saa og hermed pantsetter, afstaar og 
oplagder till hans Svoger Abraham Nielsen og hans hustrue bem: Niels Jensens Søster Dorote 
Jensdaater, den tredje part af hans halve eyendoms bondegaard, som hand nu i Tolstrup 
paaboer, og det udj skou og march, enge og huusværlse, intet undtagen i nogen maader, 
særderlis den liden stue i den Øster ende, og det for den arvepart som hans Søster Dorothe 
Jensdatter er med rette tilfalden udj samme gaard baade effter fader og Moder for penge Tou 
og Fyrtyve Slette daler, hvilche 42 Sldr: Niels Jensen lover at betale hans svoger uden schade 
og schadisløs i alle maader inden tou Aars forløb naar mand schriver 1692: og naar hand da 
faar hannem rigtig afbetalt, forpligter Abraham Nielsen sig at give hans svoger Niels Jensen 
schiøde og afkald effter Loven, foruden dette schall Abraham Nielsen beholde af rugsæden i 
dette Aar den tredie part, som er 6 schip i Giødland schippen Een Rixdr: og 4 schip smaa rug 
schippen 1 Sldr: er tilsammen 13 Slete daler, som hand derfor schall betale till hans svoger 
Niels Jensen, og dersom Abraham Nielsen saaer rugen till Gaarden schall Niels Jensen betale 
ham hver schippe lige saa dyre igien naar hand Gaarden Qviterer, og effter di de saa er 
waarsæden tilhaabe da schall Abraham Nielsen annamme hver tridie kierf paa Aggeren, og 
dersom hand noget paa Gaardens bygning bekoster schall det hannem fuldkommelig og uden 
schade betalis i alle maader, mens der imod schall Abraham Nielsen være forpligtet at erlegge 
og betale den tredje part af alle Kongl: Udgiffter, som nu paabuden ere eller i midlertiid hand 
gaarden nyder paakomme kand fra Phil: Jacobi dag 1690 at regne, hvor effter Abraham 
Nielsen og Niels Jensen begærde tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 15 Aprill Ao 1690 
 
Peder Jørgensen i Tiufkier paa den Catolische Skoemager Johan Hendrich Søtholt i Fridericia 
som er Niels Christensen Heilses effterlatte hustrues Laugverge, Laugbød i dag till andet ting 
bem: Niels Christensen Heilses eyendoms Huuß i Tiufkier, som Enchen Margrete 
Philipsdaater paaboer till neste frender paa fæderne side. Peder Christensen i Tiufkier mødte 
og bød derfor sølf og penge, Peder Jørgensen paa Enchens vegne begærede for bem: 
Eyendoms Huuß 33 Sldr: Rasmus Rasmusen og Jes Hansen i Hostrup begærede 4 Uvillige 
mænd motte opnefnis som kunde deele deris fellis Jord imellem dem paa Tiufkier March. Der 
till udtagen Peder Jørgensen og Povell Michellsen i Tiufkier, Iver Koed i Hostrup og Jep 
Jensen i Hostrup, som effter advarsel haver at møde og deele bem: Otting Jord paa Tiufkier 
March imellem dennem. 
 
Jens Høgs sag Contra Søren Pedersen i Skougaard optagen i 8te dage og till neste ting till den 
tid anlovede Søren Pedersen at schall blive svaret till sagen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 29 Aprill 1690 
 
Jens Høg mødte for retten som begærede opsettelse i den sag imellem hannem og Søren 
Pedersen i Skousgaard. Søren Pedersen mødte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 29 
Apr: 1690 lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Sagen optagen till neste ting og 
parterne forelagt till den tid at indgive hvis de till sagen kand have at beviise till endelig dom. 
 
Hans Pedersen Skourider begærede dom over de Bierte Mænd. Optagen till doms till i dag 8te 
dage. 
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Anders Madsen lod tillyse om nogen haver noget at fordre effter Sl: Marchus Bertelsen i 
Gammelbye og Follerup Møller det det paa Torsdag førstkomende vill angive, saasom den 
dag schiffte der schall holdes. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 6 May Anno 1690 
 
Jens Høg i Skougaard mødte for retten som beviste ved kaldsmænd Morten Andersen i 
Wilstrup og Holger Jensen i Skougaard det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Søren Pedersen i Skougaard vinder at paahøre anl: 
de staue hand haver opbrøt af hans gierde; og begærede Jens Høg hans tvende sønner matte 
fremkomme deris vinde der om at aflegge. Søren Pedersen mødte og formodede Jens Høg 
burde give Amptmanden og Regimentschriveren saadant tilkiende førend hand indfører sig i 
proces med hannem, her udj er kiendet saaledis. Saasom denne sag angaar en Rytter bunde, 
og i den af hans Kongel: Maytz: Allernaadigste  
 
Hans Pedersen Skourider begærte dom over de Bierte Byemænd. Tj blef saaledis dømt …. 
 
Jens Høgs sag contra Søren Pedersen optagen till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 13 Maij Anno 1690: 
Hans Madsen Dall i Herslef møtte for retten som paa Joen Laßens vegne i Wester Nebbel 
beviiste ved kaldsmænd Jens Willadsen og Willads Christensen i Vester Nebbell det de ved 
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have med 8te og 14 dage 3 og 4 
ugers varsell i rette stefnet Søren Joensen i Lynggaard og Laß Joensen i Wester Nebbell, Jens 
Lauridsen i Lynggaard og Hans Madsen i Herslef imod Laugbud for den selfeyer gaard i 
Nebbell bemte: Joen Laßen paaboer, som Hans Madsen i Herslef i dag till første ting paa Joen 
Laßens vegne lougbød till bemte: arvinger om de den vill kiøbe. 
 
Mads Fischer Fergemand i Fredericia lod lyse effter en rødbleset hoppe 3 aar gamell hannem 
er frakommen ved god macht. 
 
Peder Jeßen i Kongsted begære 4 Mænd som kunde siune noget af hans jord, som hand 
formener Peder Nielsen hafver pløyet fra hannem, der till udtagen Hans Hansen i Torup, Niels 
Skou ibid: Peder Jensen ibid: og Tygge Mortensen ibid: 
 
Hans Ibsen og Anders Knudsen i Høyrup begærede 4 Uvillige mænd motte udtages som 
kunde siune bem: Høyrup March Kirchewey till Herslef Kirche som de Herslef Mænd mange 
steder haver pløyet igiennem; der till udtagen Mads Iversen i Willstrup, Jens Tomesen ibid: 
Niels Tommesen ibid: og Peder Joensen ibid: 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 20 Maij Anno 1690: 
 

Hans Madsen Dall i Herslef paa Joen Laßens vegne i Vester Nebbell laugbød i dag till andet 
ting den Selfeyer Gaard i Nebbell hand paaboer. 
 
Lauge Knudsen i Torp begærede 2 siunsmænd som kunde siune og besigtige et støche huus 
hand ville have sin Rytter i som Peder Nielsen tilforne iboede, der till udtagen Peder Jensen 
og Peder Nielsen i Kongsted. 
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Tiisdagen og Tingdagen den 27 Maij Anno 1690: 
 

Thomas Pedersen Smed af Skierup møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Niels 
Rasmußen og Hans Pedersen bgge af Schierup som afhiemlede ved Eed med opragte finger 
effter Loven at de till i dag hafde hidstefnet Olle Nielßen af Schierup angaaende en Øxse som 
Thomas Pedersen Smed schall have laant Olle Nielßen og Olle Nielsen sig nu vedkiender, 
Olle Nielsen og Thomas Pedersen Smed stode her for retten tage hver andre i haand som 
venligen og velforligtes om oven bemelte sag og vedstemtet med hver andre andet end som 
det der er erligt og got. 
 
Søren Joensen og Lars Joensen møtte i dag for retten som kientes og tilstod at have annammet 
og bekommet fyllest og fuldwærd af deris fader Joen Laßen i Wester Nebbel for deris 
tilfaldene arfwepart og Ejendom saa vel effter Moderen som faderen som dennem udi deris 
faders Selfeyer bunde gaard udi Wester Neble kand wære berettiget hvor fore Søren Joensen 
og Laß Joensen nu her for retten gafve deriß fader Joen Laßen et fuldkommen u=ryggeligen 
og uigien kaldendes afkald saa de tacher deris fader for god og nøigagtig betalling i alle 
maader hvor paa de her for retten gafve hver andre deris hænder. Ilige maader for retten 
fremkom Jens Lauridsen i Lynggaard som paa hans hustrues Anne Joensdaters vegne for 
hendis tilfaldene arfve part udi den Gaard i Vester Nebell hendis fader Joen Laßen nu paaboer 
som hun effter fader og Moder kand tilkomme udi samme eyendoms Gaard kand være 
berettiget kientes der for at have annammet og bekommet fyllest og fuldkommen betalling 
hvor fore Jens Lauridsen nu her for retten gaf hans Svigerfader et u=ryggeligen og U-
igienkaldendis afkald hvorpaa de her for retten gafve hver andre deris hænder hvor effter Joen 
Laßen war Laubuds Tingsvinde begærende som og blef sted. 
 
Joen Laßen af Vester Nebbel for retten fremkom som kiendtes og tilstod at have soldt og 
afhendet saa som hand og hermed selger og aldeelis afhender fra sig og sine arfvinger hans 
iboende Eyendoms Gaard i Vester Nebbel ind til Erlig og Welagte Unge mand Peder Hansen 
Bull og hans hustrue Maren Joensdatter det være sig udi agger og Eng, schou, march, 
fiskevand og fægang, intet undtagen i nogen maader som der nu tilligger eller af Arrilds tiid 
tilligget haver med rette bemelte min Sviger Søn Peder Hansen Bull og hans hustrue og 
arfvinger schall have nyde bruge og beholde till Evindelig eyendom ey schyldnes og 
uigienkaldenes till Evig tiid, hvor for Joen Laßen kientes og tilstod at have oppebaaret og 
nanammet fyllest og fuldwæred og lofvede Joen Laßen at være Peder Hansen Bull og hans 
hustrue og arfvingers fulde og faste hiemmel till bemelte Selfeyer gaard og der som saa 
scheede at bemelte Selfeyer gaard blef Peder Hansen Bull hans hustrue og arfvinger for nogen 
hans vanhiemmels brøst scheed af eller  frawunden, da lofver Joen Laßen at forschaffe Peder 
Hansen Bull hans hustrue eller arfvinger lige saa got vederlag og beleiligt gods igien eller og 
nyagtig betalling i alle maader, endnu lovede Joen Laßen at holde Peder Hansen Bull hans 
hustrue og arfvinger fri og schadesløs for hver mands tiltale som derpaa med nogen ret kand 
have at tale i nogen maader, hvorpaa de nu her for retten gafve hver andre deris hænder, hvor 
effter Peder Hansen Bull paa egen og hustrues vegne war eyendoms tingsvinde som schiøde 
begierendis som og blef sted. 
 
Peder Hansen Bull møtte for retten som kientes og tilstod ret witterlig gield schyldig at være 
till Laß Joensen i Vester Nebbel for hans arfvepart udi den Selfeyer bunde Gaard hans fader 
Joen Laßen endnu paaboer penge fornefnte 40 Sldr: hvilche fornefnte 40 Sldr: bemelte Peder 
Hansen Bull lovede for sig og sine arfvinger en for alle og alle for Én paa ære gode troe og 
love inden tvende aars forløb effter denne dato at betale og lover der for uden at holde 
bemelte Las Joensen hans arfvinger af sig og sine arfvinger uden schade og schadesløs i alle 
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maader, derpaa de nu her for retten gafve hver andre deris hænder, hvor effter Las Joensen 
war tingsvinde begærindis som og blef sted. 
 
Peder Hansen Bull barnefød i Herslef møtte for retten som kiendtes at saa som hand hafver af 
Guds for siun som det gode venders Raad og Samtyche begynt et Erligt og Christeligt 
Egteschab med Maren Joensdaater Joen Laßen i Nebell, hans Kiere Daater, da formedelst 
hand gaardens eyendom og løsørre, till hannem og sin fornte: kiere daater, haver afstanden, 
lofver hand sig sin trolofvede festemøe, at give fornte: Joen Laßen till aftegt hans lifstiid som 
effter følger, først lover hand at forschaffe oben ermelte Joen Laßen, hans nødtørfftige under 
holding sin lifstiid med Øll og Mad, lige saa got og af den samme slags spise som de det self 
nyder, og huuset formaar, mens om saa schede bemte: Joen Laßen enten formedelst svaghed 
eller og anden tilfelde, alderdom, eller og deslige iche kunde møde till maaltiid ved bordet, 
skall hand dog nyde sit mad og øll u=anchet, ligesom huuset formaar som for er meldt, for det 
andet schall hand nyde sin seng og en kammers for sig self sin lifstiid, mens ild og varme 
schall hand nyde til felles med de andre, for det  tredje lofver Peder hansen at holde hannem 
sine daglige kleder ved lige, baade med schoe, strømper, schiurter, klude og andet tøy, og at 
holde det reent og smucht, som forsvarlig kand være baade for Gud og Mennischer, for det 
fierde, lofver hand at gifve fornefnte Joen Laßen hver maanet en Slet mk: dansche som hand 
for dig self kand bruge till egen nøtte og hvortil hand løster, foruden Prestens ofer d: 3de 
Høytidelige dage om aaret, effter hd: sedvaane, for det fiemte lofver Peder Hansen Bull for 
sig og sin forn: Trolovede festemøe og deris arfvinger og effterkommere at lade ofver melte 
Joen Laßen opwarte, paa sin syge seng naar det Gud behager at besoge hannem, enten med 
døden eller med en sygdom og at lade hannem hederligen begrafve naar hand ved døden 
afgaar, som forsvarlig kand være, hvor effter Joen Laßen war tingsvinde begærinde som og 
blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 3 Junij Ao 1690 
 

Peder Jensen i Kongsted møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jacob Hansen i Herslef 
og Hans Andersen af Kongsted det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede till 
i dag at have i rette stefnet Abraham Corporal, Niels Jensen boende i Tolstrup, saa og Mads 

Michelsen boende i Sellerup vidner at paahøre angaaende hvis schields ord sampt anden 
uføre han af Niels Jensen i Tolstrup er wederfart med videre for retten proponerit kand, her 
imod stefnis Peder Nielsen i Kongsted og Birgitte Peders ibid: Item Hans Pedersen tienende 
Peder Jensen i Kongsted deris sandheds vinder hvad de derom haver hørt og seet at aflegge og 
till Brusch Eld og Holmands Herretsting at møde. Da for retten fremkom Peder Nielsen i 
Kongsted som ved Eed effter tilspørsell vandt at Niels Jensen af Tolstrup havde schichet hans 
naboe Søren Groesen till Peder Jensen i Kongsted, og bad ham sige om hand ville betale till 
Niels Jensens Svoger Abraham Nielsen 44 Sldr: som hand ere hannem schyldig, hvis iche 
sagde Søren Grousen der blef ingen brøllup af med Niels Jensen og Peder Nielsens daater, 
siden der effter er Niels Jensen og hans tvende Svogre Abraham og Mads Michellsen 
kommen ind till Peder Jensen i Kongsted, da begærte Niels Jensen dersom Peder Jensen iche 
ville give hans Svoger Abraham 64 Sldr: blef der ingen Brøllup af med hans daatter. Da 
svarede Peder Jensen hand hafde iche lovet at betale nogen penge eller gield for ham, men 
hvis hand hafde lovet ham ville hand give ham, saa sagde Niels Jensen till Peder Jensen at nu 
ville hand give ham et par Ørfigen, der paa svarede Peder Jensen ville hand give ham dem 
schulle hand tache ham, saa gich Niels Jensen ud i Gaarden, saa kom hand ind igien med en 
Kaare og sagde till Peder Jensen kom nu her ud nu vill vi schiffte det med hver anden, siden 
den gang de schiltis ad ude ved Peder Jensens Gaard, hørte hand at Niels Jensen schielte 
Peder Jensen for en hundspot og en schieler og kieltring pach og vidste iche ei der at ende at 
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saaledis er i sandhed der paa bad Peder Nielsen sig Gud till hielp. Og sagde Niels Jensen da 
hand gich hand ville betal det hand hafde faaet, og ville saa iche have videre med ham at 
bestille. Der nest for retten fremkom Birgite Pedersdaater, som ved Eed vandt at der hun kom 
ind till Peder Jensens hørte hun at Niels Jensen sagde hand vilde give Peder Jensen et par 
Ørfigen, der paa sagde Peder Jensen hand schulle have tach der for, saa løb Niels Jensen ud i 
Gaarden fra dem og tog en kaare af wognen og drog den ud og gich ind der med, saa kom 
Peder Nielsen og tog ved kaarden og tog den fra ham, saa stach Hans Pedersen kaarden i 
ballen igien, den tid hand hafde stuchen kaaren i schieden, gich Niels Jensen hen till Abraham 
Nielsen og wille tage ham af Peder Jensens wogen som hand sad i og sagde hand schulle iche 
age i den Kieltring wogen, saa gich Niels Jensen af Gaarden og schielte for schiellem og 
hundspot og kieltring pach, men hørte iche Niels Jensen nefnde nogen ved nafn, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Hans Pedersen tienende Peder Jensen som 
ved Eed vandt at have hørt det samme og være saaledis bevist som Birgitte Pedersdaater om 
vundet haver og der foruden hørte hand at Niels Jensen i Tolstrup skieldte Peder Jensen for en 
schiellem; der paa hand bad sig Gud till hielp. Niels Jensen i Tolstrup mødte og svare at hvad 
diße vinder var angaaende vidste hand intet af hvad de om vondet hafde og i det øfrige vidste 
hand intet andet med Peder Jensen end det som en Erlig mand vell ligner eller anstaar ey 
heller med hans hustrue og børn. Peder Jensen begærde her effter tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 17 Junij Anno 1690 
 

Jens Flye Hospitaaldsforstandere i Colding møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd 
Povel Ollesen og Jørgen Schreder i Allmind at till i dag at have loulig hidkaldet Mads 
Jørgensen i Almind dom at lide angaaende hans resterende rettighed till Hospitalet og saggaf 
hannem at være schyldig for Ao 1688 for et brendsvin 1 mk: 8 sk: arbedspenge 1 Sldr: for Ao 
1689 brendsvin 1 mk: 8 sk: gierde penge 1 mk: arbedspenge 1 Sldr: Landgilde byg 5 schip a 1 
mk: er 5 mk: 2 Lispund Smør for 9 mk: noch ham schyldig penge 1 dr: 2 mk: paa et ploubest 
hvor effter hand setter i rette og formente at fornefnte Mads Jørgensen pligtig er og bør at 
betale dem fordrende Restanz med proceßens bekostning inden 15 dage eller lide nam effter 
loven og var der paa dom begærende. Sagen optagen i 4 uger. 
 
Jens Jensen Flye møtte for retten og beviiste med forschrefne kaldsmænd till i dag louligen 
med 8te dages varsel at have hid stefnete Dorite Nielsdaater som er till huuse hos Olle Jensen 
i Rodewad formedelst hun i tvende Aar haver uden hans minde sat paa hans Stofue som er 
stridig imod Lands Lougen 552 pag: 7 Cap: effter hvilchet pag: forstanderen formener paa 
Rettens vegne at have diße fornefnte tvende Aars henseelse udi hans minde Jens Flye her for 
Retten tilspurte fornefnte Dorote Nielsdater hvems forlob hun hafde till at sidde paa Stofuen 
som pijuedierer hosbunden, hvor till hun svarede at Hospetalets Landbunde Olle Jensen som 
her for Retten stode og det fuldkommen tilstaar hende at have gifvet forlob forstanderen 
tilspurte Olle Jensen om hand hafve det udi min videnschab at huuse og herre fremmede folch 
uden min minde eller tilladelse hvor till bunden svarede ney, forstanderen paa Rettens vegne 
tilsagens videre oplysning till i dag 8te dage bunden loulig at lade indekalde: Sagen optagen 
till i dag 8te dage. 
 

25 Junij Anno 1690 
 

Mr: Laurids Jensen paa sin fader Aßeßor Jens Lauridsen Risoms vegne paa Nebbe møtte for 
retten som beviste ved kaldsmend Jens Sørensen og Jens Mortensen i Gaarslef det de ved Ed 
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Søren Sørensen, 
Jørgen Nielsen, Niels Jørgensen, Augustinus Povelsen, Laurids Jensen, Hans Hansens Enche, 
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i Rans, till doms anl: en øde gaard i Rans de haver haft i leye og ey derfor Clareret beroende 
med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Peder Hansen paa sin hosbond Sr: Søren Blanchsteds vegne møtte for retten som beviste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Jens Mortensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Morten Ollufsen og Laurids Bang i 
Gaverslund og Iver Hvid sammesteds, Jens Buch og Hans Skredder i Børkop, Jens Nielsen 
Snedicher, Johan Svensche, Rasmus Andersen og Rasmus Rasmusen i Gaarslef, Anders 
Jørgensen, Christen Timsen, Hans Pedersen, Laurids Klinchhammer og Mogens Jørgensen i 
Store Velling og Michell Hansen i Lille Velling, Augustinus Povelsen i Rans, Hans 
Mortensen i Mørchholt, Olluf Vinter i Schierup og Jep Nielsen i Winding, alle imod 
beschylding og dom angaaende deris gaarders forsiddelse og restances effter staaelse, 
beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Jens Rasmusen ved Consumptionen i Colding indgaf en klage over Hans Andersen ….. og 
hans hustrue, Peder Balle, og Peder Bull i Erresøe, som hannem d: 23 hujus uChristel: og 
utilbørlig antastede og fra ham røvede sin kaarde, hvilchen og nathue, da draget han fra hesten 
og slaget ham med vogen kieppe, neve hug, haargreb, indschuf med meere des vitløfftige 
indhold for retten lest og paaschreven ! 
 
Hendrich Jacobsen Bech af Colding møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Hans 
Pedersen og Jørgen Povelsen i Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jochim Ram i Møsvraa till hans udgifne Obligation 
at høre læse, og paaschrive, tj producerede hand Jochim Rams Oblig: af saadan indhold: 
Kiendis Jeg mig underschrefne Jochim Ram i Møsvraa at Jeg af ret vitterlig gield schyldig er 
og pligtig Erlig agt og velfornemme mand Hendrich Jacobsen Bech boger og indvohner udj 
Colding 10 Sldr: hver till 64 sk: hvilche fornefnte 10 Sldr: Jeg lover ved min gode troe, Ære 
og love at Contentere og betale till nu først kommende Valdborg dag 1682 d: 1 Maij og holde 
Hendrich Jacobsen Bech eller hans arvinger af mig eller mine arvinger en for alle og alle for 
een uden trete schade eller schadisløs paaførende i nogen maader og ydermere till bekrefftelse 
haver Jeg venl: ombedet Hans Pedersen Kiøbmand i Colding og Hans Tomesen Møller 
Consumptionsbetienter med mig till witterlighed at underschrive og min egen haand først med 
2de bogstaver og merche undertegnet Actum Møsvraa d: 21 Novemb: 1681: JR: till 
witterlighed Hans Pedersen, till vitterlighed Hans Tommesen Møller. Paa bem: Oblig: var 
schreven. Anno 1686 d: 22 Janv: er betalt paa dette bref med en tønde byg hver schippe for 10 
sk: som samme Oblig: formeldte bref lest og paaschreven. Jochim Ram paarobt mødte iche. 
 
Jørgen Buch i Rodevad paa Hospitall forstander Jens Flyes vegne af Colding møtte for retten 
som effter forrige i rettesettelße over Dorote Nielsdaater producerede hans schrifftl: indleg af 
25 Junij for retten lest paaschreven og i acten schall vorde indført der hos en Attest under Hr: 
Christen Madsens haand Sognepræst till Harte og Bramdrup af Dato 10 Junij 1690. I lige 
maader en Attest under Huusfogeden Christian Lemyrs haand af 11 Junij 1690 for retten lest 
paaschreven og udj acten scall vorde indført; Christen Povellsen i Gudsøe paa Dorote 
Nielsdaaters vegne begærde sagen maate optages schall her till blive svaret, optagen i 14 
dage. 
 
Jørgen Buch i Rodevag paa Hospitall forstander Jens Flyes vegne beviiste ved kaldsmænd 
Povell Ollesen og Jørgen Pedersen af Almind det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Olle Jensen i Rodevad till doms for resterende 
landgilde, neml: Ao 88: 1 brendsvin p: 1 mk: for 89: brendsvin penge 1 mk: Landgilde penge 
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for 89: 2 mk: Rug for 89: 1 schpp: 1 mk: 6 sk: Landgilde byg for for 89: 1½ schpp: 1 mk: 8 
sk: Landgilde havre 89: 2 schpp: 1 mk: 4 sk: Landgl: Smør for 89: 16 March for 3 mk: bleget 
ha[?] rug 2 schpp: for 3 mk: er tilsammen 14 mk: 2 sk: som er foruden ½ f: Smør hvilche till 
[?] er forfalden, der om hand videre producerede hans schrifftl: indleg af 25 Junj 1690: lest og 
paaschreven, der hos Stiftamptmandens Mißive af 1 Octobr: 89: saa vell her af vedkomne er 
lest og paaschreven ! Olle Jensen begærede opsettelse i 3 uger, schall her till blive svaret, 
optagen i 14 dage.  
 
Peder Hansen i Taule Nebbell mødte for retten som kiendtis og tilstod at have annammet og 
opbaaret af Simon Sørensen i Dons hvis hans hustrue Anna Simonsdaater effter hendis Sl: 
Moder arvel: var tilfalden nemlig 50 Sldr: hvor for han tachede Simon Sørensen for god og 
nøyagtig betalling jefnet schifte og deeling. I lige maader tilstod Peder Hansen at have 
bekommet af Simon Sørensen till medgifft med hans hustrue Anna Simonsdaater penge 
=200= som hans hustrue effter hendis fader Simon Sørensen eij kand tillkomme at give nogett 
førind hendis sødschinde der imod haver bekommet  endelig effter loven. Og begærde Simon 
Sørensen her effter tingsvinde sted. 
 
Søren Hansen i Breining mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Troels Simonsen af 
Breining og Hans Sørensen af Breining det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Thomas Madsen i Breining Mølle imod vinder at 
paahøre al: nogen tvistighed hann: paa Grandstefne haver været i mellem dennem om nogen 
ord i mellem dennem er paßeret, og tilspurte Søren Hansen Thomas Madsen om hand veed 
noget uærligt paa hans Sl: fader at sige, hvor till hand svarede ney at hand vidste intet med 
hans Sl: fader Hans Jørgensen Hemand andet end det som Erligt er; Søren Hansen i Breining 
videre tilspurte Thomas Madsen om hand vidste noget med hannem self andet det som erligt 
er, hvor till hand svarede at hand vidste med Søren Heemand iche andet end det erligt er og 
hvad en erlig mand vell Egner og  anstaar, iche heller vidste Søren Hansen noget med Thomas 
Madsen end det erligt er iche heller haver hand beschylt ham for noget, hvor paa de her for 
retten gave hver andre deris hænder bleve venl: og vell forligt og begærede parterne 
tingsvinde som blef sted. 
 
Tygge Jensen i Herslef gaf last og klage over Lizabet Michellsdaater som haver i gaar en time 
for aften overfalden hans pige Dorote og hende slagen og ilde medhandlet, som hand agter at 
beviiße. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 1 Julij Anno 1690 
 

Jørgen Gregersen paa Kongel: M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne mødte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridßen i Børup, det de 
ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jens 
Widdeßen, Tue Bertelsen, Peder Hansen Ellkier og Michell Møller i Erresøe, Christen 
Povelsen, Laurids Nielßen og Niels Christenßen i Kongsted, og Niels Madßen i Stallerup 
imod beschylding og dom angaaende deris gaarders for siddelse og restancers effterstaaelse, i 
lige maader stefnet, Anders Riber i Bredstrup angaaende restancer effterstaaelse baade for 
schatter landgilde og laanekorn, saa og samptl: Oddersted Mænd Michell Bunde, Anders 
Christenßen, Niels Christenßen, Jens Nielßen, Michell Sørenßen, Niels Anderßen, imod 
beschylding og dom beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschrivers vegne effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage 
sag gaf Morten Ollufßes efftermand i Gaurslund Mogens Pedersen for laane korn Ao 88: 9½ 
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schip rug, 1 schip byg, 1 tdr; haure; Laurids Bang Ao 88: laane korn: 2 tdr: byg 4 tdr: haure: 
Ao 89: 4 schip rug 1 tdr: byg 2 tdr: haure, Anno 1690: 6 schip byg: hvilchet forbem: begge 
mænd her for retten tilstod at være schyldig. Iver Hvid ibid: for Ao 88: 1 tdr: 6 schip rug 1½ 
tdr: byg 2 tdr: haure: Ao: 1690: 6 schip byg, som hand i lige maader her for retten tilstod at 
være schyldig. Jens Buch i Børkop schyldig laane korn for Ao 1688: 1 tdr: rug 2 tdr: biug  4 
tdr: haure, for Ao 89: 1 tdr: byg 2 tdr: haure. Hans Skreder i Børkop for Ao 1688: laane korn 
4 schip rug 4 schip haure, Ao 1690: 6 schip byg: som hand tilstod at være schyldig. Beroende 
med saggivelse till i dag 8te dage med de øfrige og de till den tid forelagt at møde og høre paa 
deris restances oplæsning. 
 
Jens Lauridsens sag contra indciterede optagen till i dag 8te dage. 
 
Peder Jensen i Brønsted mødte paa Mads Andersen tienende i Fridericia hans vegne mødte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen, till i dag med 14 
dages varsell at have i rette stefnet Jens Nielsen i Kongsted Torp imod beschylding og dom 
for resterende gield beroende med saggivelse till neste ting. 
 
Lisabeth Hansdaater boende i Herslef mødte for retten som foregaf at saasom hun nest 
forleden Torsdag hafver ladet falde nogen ubeqvems ord imod Tygge Jensen i Herslef. Da 
saasom hun sligt ingen schiell eller rede end mens saadant er sched af hastighed hvor for hun 
for retten bad Tygge Jensen i Herslef omforladelse louede sligt iche mere at schee, hvor paa 
her for retten bleve venl: og vell forligte.Tygge Jensen begærede her tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 8 Julij Anno 1690 
 

Tingmænd 

Peder Raun i Børkop  Hans Iversen i Herslef 
Jens Sørensen i Follerup  Mads Nielsen i Børkop 
Mads Raun i Herslef  Hans Tygesen ibid: 

 
Jens Flye af Kolding mødte som begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom over 
Olle Jenßen i Rodevad og Dorote Nielsdaater ibid: Indciterede paarobt mødte iche ey heller 
nogen paa deris vegne, optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriveren Sr Søren Blanchsteds vegne mødte for retten som 
effter forrige indhiemlede kald saggaf Laurids Bang i Gaurslund at være schyldig for 
resterende laane korn Ao: 1688: 1689 og 1690: tilsammen bedragende effter hosfølgende 
restanz som er lest og paaschreven og i acten schall vorde indført tilsammen 12 Rdr: 4 sk: 
Laurids Hansen Bang møtte og svarede hvis hand er schyldig erbyder hand at betale. Iver 
Hvid ibd: schyldig for laane korn bekommet Ao: 1688 og 90: penge 4 Rdr: 5 mk: 2 sk: Iver 
Hvid erbød sig at betale dette hand er schyldig. Jens Buch i Børkop schyldig for laane korn 
Anno 1688 og 89: til sammen 6 Rdr: 1 mk: 8 sk: Hans Pedersen i Børkop schyldig for laane 
korn Ao: 88 og 1690: penge 1 Rdr: 3 mk: 12 sk: Jens Snedicher i Gaarslef schyldig for laane 
korn landgilde effter indgifne specification 42 Rdr: 1 mk: 10 sk: Johan Ollufsen Svensche 
rester den fulde landgilde, saavell som for laane korn og andet tilsammen effter indgifven 
specification 46 Rdr: 1 mk: 10 sk: Rasmus Andersen i Gaarslef rester tilsammen effter der 
over forfatede specification 43 Rdr: 4 mk: 15 sk: Rasmus Rasmusen ibd: schyldig tilsammen 
26 Rdr: 3 mk: 12 sk: Hans Mortensen i Mørchholt er schyldig for leyermaals bøder 12 Rdr: 
Christen Timsen i Store Welling schyldig effter der over forfatede restanz penge 37 Rdr: 8 sk: 
Anders Jørgensen i Store Welling for 18 Rdr: 4 mk: 14 sk: Hans Pedersen i Store Welling 
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rester effter indleverede restanz 33 Rdr: 3 mk: 4 sk: ! Laurids Klinchhammer i Store Welling 
er schyldig tilsammen 40 Rdr: 3 mk: 6 sk: Mogens Jørgensen ibd: schyldig 25 Rdr: 2 mk: 10 
sk: Michell Hansen i Lille Welling schyldig 2 Rdr: 4 mk: Olluf Winter i Schierup 2 Rdr: 3 
mk: 4 sk: Jep Nielsen i Winding schyldig 5 Rdr: 3 mk: Augustinus Povellsen i Rans schyldig 
4 Rdr: 4 mk: 8 sk: Optagen i 14 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne effter forrige indhiemlede kald i dag 8te 
dage saggaf Jens Andersen Videsen i Erresøe at være schyldig effter indgifne restanz 50 Rdr: 
3 mk: 4 sk: Tue Bertelsen ibid: 5 Rdl: 4 mk: Peder Hansen i Ellekier 1 Rdl: 2 mk: 9 sk: 
Michell Pedersen Møller ibid: 39 Rdl: 3 mk: 2½ sk: Christen Povellsen i Kongsted schyldig 
49 Rdl: 3 mk: 2 sk: Laurids Nielsen ibid: bekommet 47 Rdl: 3 mk: 6½ sk: Niels Christensen 
Gade ibid: schyldig 47 Rdl: 1 mk: 6½ sk: Niels Madsen i Stallerup schyldig tilsammen 6 Rdl: 
4 mk: 8 sk: Anders Madsen Riber i Bredstrup schyldig 53 Rdl: 5 mk: 8 sk: Jens Nielsen i 
Oddersted schyldig 61 Rdl: 3 mk: 9½ sk: noch 4½ mk: Michell Hanßen Bunde ibid: 55 Rdl: 1 
mk: 1 sk: noch 4½ mk: Niels Christenßen ibid: 52 Rdl: noch 4½ mk: Niels Anderßen Bierg 
ibid: 50 Rdl: 3 sk: Anders Christensen ibid: 51 Rdl: 2 mk: 2 sk: Michell Sørensen ibid: 35 
Rdl: 5 mk: ½ sk: med i rettesettelse om iche forschrefne en hver for sig samme deris 
Restancer inden 15 dage bør at betale eller at lide Nam der for i deris boe og gods hvor det 
findis og om de det iche kand betale, da de som K:M: gaarde i feste haver deris feste forbrut 
og straffis till betalling eller nøyagtig forsichring af dem scheer, sampt de som selfeyer 
rettighed tilhold der till hans K:M: at være forbrut og hiemfalden, med arbeijd udj K:M: 
arbeijde saasom de med slige Restancer paadragelse har forsiddet K:M: gaarde efftersom de 
fleste her udj deris paaboende gaarde findis gandsche brøstfeldig, hvor for hand formener de 
effter tilforne paa dennem tager siun bør straf verdig at kiendis med videre af Dato 8 Julij 
1690: lest og paaschreven. Optagen i 14 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen det de ved Eed  med opragte fingre effter 
Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jens Smedegaard, Hans Madsen, Mads 
Madsen, Michell Iversen, Jens Jensen, Jep Tommesen, Jens Smed, Jens Wideßen, Peder 
Jensen og Jens Rasmusen, imod tilltale beschylding og dom for 3de træer de haver hugget i 
Lagaards schou, som de samplig Erresøe mænd var given seddell paa at schulle have og 
fornefnte mænd som fornemmis uden en deel af de andre bymænds videnschab og villie 
schall have for dennem self hugget der ved Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne 
formente de sig ….vel: at have forseet og der for for samme schouhug burde at lide saa som 
for uhiemmelt hvor paa eschis dom. Optagen i 14 dage. 
 
Aßeßor Jens Lauridsen effter de forrige indførte kald over de Rans mænd, foregaf at de hans 
Øde gaard i Rans paa 12 aars tiid haver bemegt formeener de bør at betale hannem aarlig der 
af de 5 mænd den brugt har aarlig hver med 2 Rdr: tillige med proceßens bekostning, inden 15 
dage, derpaa hand begærede dom. 
 
Blef fremlagt et indleg fra tvende af de Rans mænd nafnl: Søren Sørensen, Maren 
Sørensdaater, af Dato 30 Junij 1690: for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde 
indført. Jens Lauridsen svarede ingen af dennem schall beviise de haver betalt noget af dette 
till ham uden Laurids Jensen, som rester noget lidet, mens Søren Sørensen og Maren 
Sørensdaater for hver i for bemte: 12 Aar intet betalt, og begær de schulle foreviise hvad 
hiemmell de hafver hafft till at bruge hans gaard. Optagen i 8te dage: og derfor uden forbød 
de Ranß mænd ey at indføre deris korn før de faar givet ham sin tiende. Jørgen Gregersen paa 
Regimentschriverens vegne svarede naar de af Hr. Aßeßor indstefnede mænd der af dennem 
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udj deris indleg paaberaabende specification fremlegger saa og ellers sagens beschaffenhed 
udførligen forklarer om der med angaaes saa vit loul: schulle Regimentschriveren saa vit ret 
eragtes dennem tilbørl: paa K:M: vegne forsvar: Optagen i 8te dage.  
 
Jørgen Gregersen begærde 4 mænd motte udtages som kunde siøne og beregtige Jens Buchs 
gaard i Børkop og Hans Pedersen Schreders hus ibid: der till udtages Hans Staphensen og 
Peder Dall i Andkier, Niels Møller i Bregning og Knud Madsen ibid: 
 
Jørgen Gregersen paa Jens Nielsen i Gaarslef hans vegne beviste ved kaldsmænd Iver Jensen 
og Jens Sørensen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i 
dag at have i rette stefnet Johan Ollufsen i Gaarslef for en Soe hand slog ihiell fra 6 griise, og 
efftersom hand ingen vidnisbyrd hvem der haver seet det uden hand self, om Johan Ollufßen 
iche da maa foreleggis at giøre sin Eed hand det iche haver giort, og der som hand vill 
benegte det vill hand lide schaden. Johan Ollufßen her till svarede at hand iche ville giøre 
nogen Eed mens der som Jens Nielsen ville giøre sin Eed hand at Johan Ollufsen har slagen 
soen ihiell vill hand betale hannem soen. Jens Nielsen svarede hand hafde iche seet det mens 
den tiid hand hørte soen schreeg kom hand ud og gich hen till Johan Ollesen og spurte om 
hand hafde slagen hans soe, da svaret han det var iche sandt hand hafde iche slaget soen. 
Sagen optagen i 8te dage. 
 
Mads Andersen af Fredericia effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage over Jens Nielsen 
i Torp. Saggaf hannem at være schyldig paa hans løn 7 Sldr: setter i rette om hand iche pligtig 
er og bør samme penge med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage at betale under Nam 
effter loven, der paa hand begærede dom. Jens Nielsen paarobt mødte iche, optagen i 8te 
dage. 
 
Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne af Stoustrup mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Knud Nielßen og Thomas Jenßen i Stoustrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Erich Pedersen i Stoustrup imod 
vinder at paahøre spørsmaal at svare og dom at lide angaaende en Agger paa Rerslef March 
Jørgen Knudsen sig tilforhandlet haver. I lige maader stefnet effterschrefne Peder Jørgensen i 
Kongsted, Laue Knudsen i Torp, Mette Knuds i Stoustrup, Knud Pag af Fridericia, Palle 
Clausen i Kobbell deris vinde at aflegge, paarobt mødte iche, hvor for de er forelagt till i dag 
8te dage. 

15 Julij Anno 1690 
 

Jørgen Gregersen paa Kongel: M: Regimentschriver Sr: Søren Blanchsteds vegne møtte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Iver Jensen og Jens Sørensen i Gaarslef det de ved Eed 
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Peder Ollufsen 
Møller i Børkop Mølle imod beschylding og dom anlangende hvis greß som hand haver 
aftaget paa Børkop Rytters tijring uden nogen hiemmell og hiem till sit huus haver ladet føre, 
hvor om Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne till neste ting ville føre videre 
beviislighed. Peder Ollufßen Møller møtte og i rette lagde hans schrifftelig indleg af 14 Julij 
Anno 1690: for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indført. Sagen optagen i 14 
dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Jens Nielsens vegne i Garslef begærede at Johan Ollufsen motte giøre 
sin Eed hand iche haver slaget hans Soe ihiel, Johan Ollufsen svarede og begærede at Jens 
Nielsen motte giøre sin Eed at hand har slagen hans Soe ihiell saa ville hand betale hannem 
den. Da for Retten fremkom Jens Nielsen som giorde sin Eed saa sant Gud hannem schulle 
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hielpe at Ollufsen haver slaget eller stød bemelte hans soe saa hand der over har schilt den 
ved Livet, der paa hand bad sig Gud till hielp. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Anders Juull paa Mads Andersens wegne begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse 
dom over Jens Nielsen i Torp. Jens Nielsen blef af retten trende sinde lydeligen paarobt mødte 
iche ey heller nogen paa hams vegne. Ti blef saaledis loulig indstefning i rettesettelse og 
opsettelse ey møder med noget till gienmelde eller afbeviis imod ansøgningen langt mindre 
retter for sig som det sig bør hvorfor Jens Nielsen tilfindis inden 15 dage at betale till Mads 
Andersen hans fordrende og resterende løn 7 Sldr: tillige med sagens anvendte bekostning 
under Nam effter Loven. 
 
Hospitalsforstanderens sager contra indciterede optagen till i dag 8te dage. 
 
Søren Sørensen og Maren Sørensdatter af Rans effter i dag 8te dages opsettelse Contra Jens 
Lauridsen Risom paa Nebbe i rettelagde deris schrifftlig indleg af 14 Julij 1690 for retten lest 
paaschreven og i Acten schall vorde indført og foregaf Søren Sørensen at hver haver iche 
lovet hannem mere Aarligen end 10 March; Jørgen Nielsen i Rans mødte og svarede at hand 
Jens Lauridsen intet schyldig er af bemte Øde Gaard uden for et Aar, og bliver hand schyldig 4 
Sldr: till hannem tillige med hans Søn som de tvende parter hafde en hver 2 Sldr: Sagen 
optagen i 8te dage. 
 
Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne i Stoustrup begærede de indciterede winder till 
forhør; Erich Pedersen mødte og formente ingen vinder burde at stedis inden 
Regimentschriveren haver faaet kald og varsell der for, efftersom det angaar Ryttergodßes 
Jord og eyendom, og begærede hans fuldmegtig hand haver at søge noget Jord hos hannem. 
Anders Juull formoder vinderne bliver sted till forhør. Vinderne sted till forhør. Da for retten 
fremkom Peder Jørgensen i Kongsted, som ved Eed vandt at den Agger kaldet Ruglyche 
Agger, haver for et half hundrede Aar siden har den ligget till Pugedall Præstegaard og Sl: 
Mester Peder Bøgvad har arvet den effter hans Sl: fader Hr: Niels Præst i Pugedall, og er bem: 
Peder Jørgensen iche heller bevist at Erich Pedersens fader haver eyet eller hafft bemelte 
omtvistede Agger saa lenge hand kand mindes, der paa hand bad sig Gud till hielp. Erich 
Pedersen tilspurte Peder Jørgensen om hand iche veed hvis Ottings fald denne Agger ligger 
udj, hvor till hand svarede ney hand vidste det iche. Der nest for retten fremkom Laue 
Knudsen i Torp som effter aflagde Eed vandt at hand veed well Sl: Mester Peders arvinger i 
Pugedall haver tilholdt sig samme Agger, under tiden har hunleyet det bort under tiden har 
den ligget i baare; og ligget bem: Agger i Erich Pedersens gaards Otting Jord, og for 
Landmaalingen befatede Erich Pedersen sig intet med denne forschrefne agger, mens siden 
den tiid har Erich Pedersen brugt den, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten 
fremkom Knud Paag i Fridericia som effter aflagde Eed vandt at det er hannem bevist at Sl: 
Mester Bøgvad tilforne boende i Pugedall hans hustrue Anna Sl: M: Peders har leyet den 
omtvistede Agger bort, og end ogsaa till hans broder Peder Nielsen som boede i Stoustrup, 
som er ungefer 8 eller 10 Aar siden, og gaf hende af den Aarligen en Slet daler og 4 mk: 
smør, iche heller veed hand at bem: Agger haver ligget till Erich Pedersens gaard, der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Mette Knuds af Stoustrup som effter 
aflagde Eed vandt at samme for omschrefne Agger har ligget till Pugedall Præstegaard i 40 
Aar, og tilhørt Hr: Niels Bøgvad og Hr: Mester Peder Bøgvad, som de uanchet og upaa klaget 
haver hafft, og i 40 Aar har samme ager iche ligget till Erich Pedersens gaard i Stoustrup ey 
heller haver Erich Pedersen eller hans fader eyet den, der paa hun bad sig Gud till hielp. 
Endnu fremkom Palle Klausen i Kobbell om hand iche veed at tre agere paa Husbye lang agre 
som ligger paa et sted og rener imellem Hans Michelsens gaards jord paa den øster side og 
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Erich Pedersens paa den westre, har tilhørt Anna Sl: Mester Peders. Palle Clausen her till 
svarede effter Knud Jørgensens tilspørsell, ja at diße trende agre ved Landmaalingen blef 
tillmaalt Anna Sl: Mester Peders. Endnu tilspurte hand Palle Clausen om 4 agre i humpelen 
iche ogsaa tilhører hende som ligger paa et sted ved Peder Tordsens jord paa den østre og 
Hans Michelsens paa den vestre; Palle Clausen svarede at 4 støcher blef tilmaalt Anna Mester 
Peders i samme fald ved Landmaalingen og ingen klage har været over dem siden den tiid, 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Erich Pedersen tilspurte Peder Jørgensen i Kongsted, 
Lauve Knudsen i Torp, Knud Paag i Fridericia og Mette Knuds i Stoustrup om dem er beviste 
at Sl: Hr: Niels Bøgvad og M: Peder Bøgvad og deris Arvinger har hafft denne forom tvistede 
Agger till eyendom, med bevilling eller till leye, kiøb eller pandt, der till de svarede de vidste 
det iche. Anders Juull tilspurte Erich Pedersen om det er iche en eyendoms gaard hand bor 
paa om hans fader nogen tiid har eyet denne omtvistede agger, Erich Pedersen svarede det er 
en eyendoms gaard som den har været af Arrilds tiid, og aggeren ligger i hans gaards otting 
fald, og hans fader haver undt Mester Peder den med minde og Erich Pedersen har ogsaa undt 
Anna M: Peders den till leye, saa tilstod hand ogsaa at foromtvistede Agger haver tilhørt hans 
gaard og ligger der till, som den og i Landmaalings taxten er tilmaalt hans gaard. Anders Juull 
tilspurte Erich Pedersen om hans fader eller hand haver nogen sinde brugt denne jord, før 
effter landmaalingen hand tilegnedes sig den. Erich Pedersen svarede ney med de andre har 
hafft den i deris villie og minde. Anders Juull begærede tingsvinde, Erich Pedersen gienpart 
sted. 
 
Peder Ollufsen i Børkop Mølle begærde 4 mænd som kunde siune det høe som staar paa 
stedet der er slaget paa ager ender, der till udtagen Søren Jørgensen, Niels Pedersen, Jacob 
Hansen og Peder Hansen i Brøndsted. 
 
Erich Pedersen begærede 4 siunsmænd som kunde besigtige Ruglyches Agger paa Reerslef 
March om den iche ligger i hans Ottings fald, der till udtagen Peder Jeßen i Kongsted, Peder 
Jensen ibid: Peder Nielsen ibid: og Lave Hendrichsen i Bredstrup. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 22 Julij Anno 1690 
 

Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne begærde Dom over de Indciterede Morten 
Ollufß: og Laurids Bang i Gaverslund og Iver Hvid samesteds, Jens Buch og Hans Skreder i 
Børkop, Jens Nielsen Snedicher, Johan Svensche, Rasmus Andersen og Rasmus Rasmusen i 
Gaarslef, Anders Jørgensen, Christen Timsen, Hans Pedersen, Laurids Klinchhammer, og 
Mogens Jørgenß: i Store Velling og Michell Hansen i Lille Velling, Augustinus Povellsen i 
Rans, Hans Mortensen i Mørchholt, Olluf Winter i Schierup og Jep Nielsen i Winding. 
Indciterede paarobt mødte iche. Sagen optagen i 8te dage. 
 
I lige maader begærede han dom over Jens Smedegaard, Hans Madsen, Mads Madsen, 
Michell Jensen, Jens Jensen, Jep Tomesen, Jens Smed, Jens Widesen, Peder Jensen og Jens 
Rasmusen i Erresøe. Optagen i 8te dage. 
 
I lige maader begærde dom over Jens Wildesen, Tue Bertelsen, Peder Hansen Ellkier, Michell 
Møller i Erresøe, Christen Povelßen, Laurids Nielsen og Niels Christenß: i Kongsted og Niels 
Madsen i Stallerup, Anders Riber i Bredsterup, Michell Bunde, Anders Christensen, Niels 
Christensen, Jens Nielsen, Michell Sørensen, Niels Andersen i do: Optagen i 8te dage. 

 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Mortensen og 
Søren Jensen i  Gaarslef det de ved Eed med opragte finger afhiemlede till i dag at have i rette 
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stefnet Peder Raun i Børkop, Hans Pedersen Skreder, Peder Smed, Niels Dall, Jens Buch, 
Jørgen Krag, Mads Nielsen, Søren Nielsen, Jens Sørensen, Jens Christensen, Søren Sørensen, 
Jens Sørensen, og Niels Jensen, Hans Mortensen, og Peder Iversen, Peder Jensen i Brøndsted 
Mølle, deris sandhed at vinde og ellers at till staa saa mange som her givet Peder Ollufsen lov 
till samme tyring at slaa eller høste og ellers at vinde hvis dennem om samme gresis høstning 
af Peder Ollufsen bevist og ellers till spørsmaal at svare till samme tiid endnu at paahøre og 
der effter dom at lide stefnet Peder Ollufsen Møller, hvor effter hand begærede de jnd …rede 
till forhør da for retten fremkom Peder Raun i Børkop, som tilstod at hand for 
Regimentschriveren haver angivet effter Øfrighedens befalling, hvis byen till ulempe schall 
schee, at Peder Ollufsen hafde slaget det gres paa Rytter tyringen, hvor till hand iche hafde 
givet hannem nogen forlof, der for hand og klagede der over, og beretede hand iche haver 
givet hannem forlof till at slaa bemelte tyring ey heller hafde hafft det i hans minde mens 
ellers paa Elleffte Aar har bem: Møller slagen samme Agger mader. Der effter fremkom 
Peder Smed i Børkop som berette att mølleren iche i aar eller i for hen hafft det i hans minde 
at legge sit gres paa bemte: agger ender, langt mindre hafver hand givet hannem lof at slaa 
Rytter tyringen, der paa hand bad sig gud till hielp. Der effter for retten fremkom Niels Dall 
ibid: Jens Buch ibid: Peder Jensen i Brøndsted Mølle, Mads Nielsen Hvid i Børkop, Peder 
Iversen ibid: Jens Christensen i Børkop, Søren Sørensen ibid: Niels Jensen ibid: Hans 

Mortensen ibid: som samptelig ved deris Eed aflagde at de iche i dette Aar har givet hannem 
nemlig Peder Ollufsen Møller forlof at legge sit gres paa Rytter tyringen, iche heller haver de 
givet hannem forlof at slaa Rytter tyringen. Jørgen Gregersen tilspurte Peder Ollufsen Møller 
om hand iche hafde slaget greßet paa Rytter tyringen hvor till hand svarede ja at hand hafde 
slaget det.Peder Ollufsen mødte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 21 Julij 1690: lest 
paaschreven og i acten schall vorde indført. Jørgen Gregersen begærde her effter tingsvinde 
sted. 
 
Jørgen Gregersen begærde dom over Johan Svensche i Gaarslef, optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og 
Søren Tommesen i Hostrup, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i 
dag at have i rette stefnet Hans Pedersen i Rodevad, Jep Tusen i Eistrup,Hans Nielsen i 
Stenderup, Hans Nielß: Anders Lauridsen, Terchell Tommesen, Hans Jensen og Christen 
Pedersen i Lillballe, Hans Hansens Enche, og Søren Pedersen i Skougaard, Christen Jensen, 
Knud Andersen, Christen Jensen og Peder Jachobsen i Høyrup, Hans Mogensen i Wiuf, 
Povell Pedersens Enche, Peder Christensen Heils, Giermand Hansen, Søren Broch og Søren 
Madsen i Tiufkier, imod tiltalle og dom at lide for deris gaardes forsiddelse og till doms for 
restanser sampt paa deris selfeyer retighed og festes forbrydelse. I lige maader beviste ved 
kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen i Gaarslef det de i lige maader ved ed effter 
Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Michell Pedersen og Søren Rasmusen, Søren 
Pedersen i Skierup, Otte Smed i Smidstrup, Mads Hansen, Christen Rod, Niels Hansen og 
Niels Jørgensen i Welling, Peder Tusen, Thomas Skomager, Mads Tygesen, Jens Jversen, 
Laurids Jørgensen, og Anders Pedersen i Piedsted, Niels Michellsen og Albarn Jensen i 
Gaarslef og Jens Svendsen i Mørchholt imod tiltalle og dom at lide for deris gaardes 
forsiddelse, restanser paadragelse og der effter doms hendelse saa vell som paa deris festes 
samt deris selfeyeris rettigheds forbrydelse. I lige maader beviiste ved  kaldsmænd Morten 
Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre afhiemlede till i 
dag at have i rette stefnet Niels Staphensen i Børup, Hans Henningen i Skierbech, Christen 
Lauridsen i Kongsted Torp, Friderich Nielsen og Mads Nielsen i Bredstrup, Hans Hansen og 
Jens Jensen i Trelle, Niels Hansen, Søren Nielsen og Jens Hansen i Egom, Thomas Madsen, 
Niels Tommesen, Peder Madsen, Olluf Hansen, Michell Iversen, Offer Pedersen og Niels 
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Michellsen i Erresøe till doms for deris gaarders forsiddelse restanzes paadragelse og der 
effter doms hændelse, hvor effter Jørgen Gregersen producerede en Restanz under 
Regimentschriverens haand af Dato 22 Julij 1690: hvor effter Hans Pedersen i Roodevad er 
schyldig 46 Rdr: 1 mk: 2 sk: Jens Tusen i Estrup 44 Rdr: 5 mk: 3 sk: Hans Nielsen i 
Stenderup 52 Rdr: 4 mk: 6 sk: Hans Nielsen i Lillballe 40 Rdr: 4 mk: 13½ sk: Anders 
Lauridsen og Terchell Tomesen ibid: 75 Rdr: 5 mk: 10 sk: Christen Pedersen ibid: 52 Rdr: 4 
mk: 10 sk: Hans Jensen ibid: 76 Rdr: 2 mk: Hans Hansens Enche og Søren Pedersen i 
Skusgaard = 46 Rdr: 5 mk: 14 sk: Høyrup: Christen Jensen 60 Rdr: 12½ sk: Knud Andersen 
ibid: 44 Rdr: 3 mk: 3 sk: Christen Jensen og Peder Jacobsen ibid: 34 Rdr: 5 mk: 3 sk: Hans 
Mogensen i Wiuf 70 Rdr: 4 mk: 14½ sk: Povell Pedersen i Tiufkier 13 Rdr: Peder Christensen 
Heijls 43 Rdr: 11½ sk: Giermand Hansen ibid: 33 Rdr: 4 mk: 7½ sk: Søren Broch ibid: 37 
Rdr: 4 mk: 15½ sk: tillige med Søren Madsen som paa en gaard =  Michell Pedersen og Søren 
Rasmusen i Skierup 11 Rdr: 12 sk: Søren Pedersen ibid: 2 Rdr: 2 sk: Otte Smed i Smidstrup 2 
Rdr: 1 mk: 4½ sk: Mads Hansen i Store Welling 44 Rdr: 4 sk: Christen Rod ibid: 24 Rdr: 5 
mk: 15 sk: Niels Hansen ibid: 11 Rdr: 2 mk: 12 sk: Niels Jørgensen 12 sk: Peder Tusen i 
Piedsted 8 Rdr: 2 mk: 8½ sk: Thomas Schomager 48 Rdr: 2 mk: 15 sk: Mads Tyggesen 47 
Rdr: 4 mk: 3 sk: Laurids Jørgensen og Anders Pedersen ibid: 56 Rdr: 2 mk: 9 sk: Jens Joensen 
47 Rdr: 1 mk: 3 sk: Niels Michelsen i Gaarslef 40 Rdr: 1 mk: 6 ¼ sk: Aalborn Jensen 15 Rdr: 
1 mk: 5½ sk: Jens Svendsen i Mørchholt 2 Rdr: 1 mk: Ellherret, Børup: Niels Staphensen 56 
Rdr: 1 mk: 15 sk: Christen Lauridsen i Kongsted 36 Rdr: 2 mk: 7 sk: Friderich Nielsen og 
Mads Nielsen i Bredstrup 38 Rdr: 3 mk: 5½ sk: Hans Hansen i Trelle 42 Rdr: 7 sk: Jens 
Jensen ibid: Niels Hansen i Egom 16 Rdr: 4 mk: Søren Nielsen ibid: 38 Rdr: 4 mk: 10 sk: 
Jens Hansen ibid: 39 Rdr: 1 mk: 2 sk: Thomas Madsen i Erresøe 40 Rdr: 1 mk: 3 sk: Niels 
Tomesen og Peder Madsen ibid: 35 Rdr: 4 mk: 11 sk: Olluf Hansen ibid: 35 Rdr: 1 mk: 7½ 
sk: Michell Iversen ibid: 89 Rdr: 4 mk: 12½ sk: Offer Pedersen 27 Rdr: 2 mk: 12 sk: hvor paa 
Regimentschriverens i Rettesettelse er schreven udi formeening de indciterede inden 15 dage 
bør at betale samme Restanzer eller lide Nam effter Loven og hvis iche da de som sig selfeyer 
rettighed tilholder den at have forbrut till Kongen, og de som gaarde i feste haver fested at 
have forbrut med videre lest og paaschreven. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Iversen og 
Iver Sørensen af Erresøe till i dag at have i rette stefnet Peder Tusen og Jens Smed i Erresøe 
vinder at paahøre anl: det slagsmaal imellem dem schall være paßeret, med videre tilltale der 
for. I lige maader stefnet Peder Lasen, Peder Borlef, Mads Pedersen, Jep Pedersen, Peder 
Pedersen deris vinde der om at aflegge. Der effter fremkom Peder Borlef som ved Eed vant, at 
de var till Peder Jensens till Barsell i Søndags 8te dage som var imod dag kom Peder Tusen 
og Jens Smed i klammerie, saa spurte Jens Jensen Peder Tusen hvad hand var for en karll som 
kom først af hvor till Peder Tusen sagde hand var en bunde og hand har tijent som dreng Jens 
Jensen sagde da tiente hand for en hundspot saa slog Peder Tusen Jens Jensen paa sin Mund, 
og sagde Jens Jensen till Peder Tusen da mote hand være en ungemottes (?) hundsfot og 
schuch for hver mand, der med kilte de paa hinanden og sloges, og saa intet videre der till 
mens blef siddende ved bordet, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten 
fremkom Peder Laßen som effter aflagde Eed vand at have seet og hørt det samme som Peder 
Borlef om wundet haver og saaledis at være i sandhed der paa hand bad sig Gud till hielp. Der 
effter for retten fremkom Mads Pedersen som effter aflagde Eed vandt det samme og saaledis 
at være i sandhed som Peder Borlef om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Der 
effter for retten fremkom Peder Pedersen som tiener Peder Tusen som vandt lige som Peder 
Borlef om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Jep Pedersen 
som i lige maade vandt saaledis at være i sandhed som Peder Borlef om vundet haver der paa 
hand bad sig Gud till hielp.Hvor effter Jørgen Gregersen begærede tingsvinde og videre vill 
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forfølge sagen ved Lov og Ret: Peter Tusen og Jens Smed mødte og tilstode at de haver 
slogets till sammen. Jens Smed mødte og svarede at den tvistighed de hafde med hinanden er 
de forligt om og hvor intet med hinanden at bestille. Peder Tusen svarede hand er iche forligt 
anderledis end dersom det kand schee med Øfrighedens minde og tilladelse. Sted. 
 
Anders Juull paa Jens Flyes vegne af Colding forblef ved hans forige protestation og 
formodede at den mand som hafde taget Dorote Nielsdaater i huuset iche var møndig det at 
giøre uden hosbundes minde som hand begærede at foreviise. Dorote Nielsdaater mødte og i 
rette lagde hendis schrifftl: indleg af 21 Julii 1690 for retten lest paaschreven og i Acten schall 
vorde indført. Ti blef saaledis afsagt. Saasom Sr Jens Flye her for retten søger Dorte 
Nielsdaater formedelst hun paa 2 Aars tiid hafde uden hans minde været till huse hos Olluf 
Jensen i Rodevad, men som hun med Olle Jensens qvitering beviiser at have fornøyet og 
betalt ham den ringe wærelse hun som en fatig enche hos hannem nødt haver, Sr Flye ey 
heller beviiser bunden ved fornte Dorote Nielsdaater er tilføyet nogen schade effter Loven men 
Olle Jensen i sin given qvitering der imod sagen at have hafft stor nøte af hende baade om 
høsten og andre tid saa hand intet paa hende haver at klage, ti sees iche Dorote Nielsdater med 
billighed kand tillkomme at svare Jens Flye noget effterdi hun iche hafde nøt nogen 
fuldkommen huus paa bundens stoue men alene et hiørne af bundens eene stue, det af Sr Flye 
giorte forbud paa hendis gods her med være ophevet og Dorote Nielsfaater inden 14 dage at 
forføye sig fra Hospitalets Stafn till et andet sted hvor hende self lyster. Hvad sig den 
fremlagde Attest anbelanger, saa er det en a parte sag som effter loulig medfart kand søges, ti 
slige Attester som effter Loven ey ere beædigede kand ey for Gyldig anses. 
 
Anders Juull paa Jens Flyes vegne begærede dom over Olle Jensen, og formoder at saasom 
hand iche till rette tid hafde nødt sit Landgilde effter Loven om hand iche der for bør at have 
sit feste forbrut. Ti blef saaledis dømt og afsagt. Saasom Olle Jensen søges og tilltalis af 
Hospitals forstanderen Jens Flye for én deel resterende Landgilde som effter Specification 
bedrager 14 mk: 2 sk: mens som intet till afbeviis fremleggis, tilfindis hand at betale de 
fordrende 14 mk: 2 sk: inden 15 dage med sagens billig Anvendte bekostning under Nam 
effter Loven. 
 
Jens Flyes sag Contra Mads Jørgensen med bevilling optagen i 8te dage. 
 
Jens Sørensen i Bramdrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Hansen og 
Jørgen Povellsen af Bramdrup till i dag at have i rette stefnet hans søn Søren Jensen og hans 
hustrus fader Iver Povelsen imod laugbud om den hans halfve Selff eijer Gaard i Bramdrup 
hand paabuor vill kiøbe som hand dennem tilbød. 
 
Blef lest en Contract opretted i mellem Søren Jensen i Bramdrup, og Jens Gregersen Smed i 
Seest anl: Søren Jensens halfve Self eijer Gaard hand paaboer som hand hannem solt haver af 
14 Julij 1690: lest og paaschreven. 
 
Anders Juull paa Knud Jørgensens vegne i Stoustrup mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Knud Nielß: og Thomas Jensen i Stoustrup at have stefnet Erich Pedersen i 
Stoustrup tingsvinde at høre læse og dom at lide og fremviiste Anders Juull fuldmegtig fra 
Amptmanden i Colding S: Claus Schvartz at gaa i rette i sagen af Dato 17 Julij 1690 ti 
producerede hand et tingsvinde udsted her af tinget udsted d: 15 Julij 1690 lest paaschreven 
og udj Acten schall vorde indført. I lige maader et skiøde hannem given paa det sted i 
Stoustrup huor af Elsebet Pedersdatter given af Dato 20 Martij 1690: der hos hans schrifftl: 
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indleg af 22 Julij 1690: lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Erich Pedersen 
begærde gienpart her af: schall der till bleve svaret. Optagen i 14 dage. 
 
Erich Pedersen i Stoustrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Olle Simonsen og 
Jens Andersen af Stoustrup till i dag at have i rette stefnet Jørgen Knudsen i Stoustrup imod 
siuns afsigelse; da for retten fremkom Lave Hendrichsen i Bredstrup, Peder Jesen, Peder 
Nielsen og Peder Jensen af Kongsted som effter udnevelse af tinget hafver besigtiget Erich 
Pedersens jord paa Borlef march Rugløchesfald kaldet som marchen bestaar i 12 Otinger, da 
befindis den omtvistede Agger som Jørgen Knudsen sig tilegner at ligge i Erich Pedersens 
Otinges fald, som er den tiende Oting; og derforuden bestaar de andre Otings fald, da befantis 
Erich Pedersens Agger der udj at falde ibr: Otings fald lige som denne, og beretede diße 
Siunsmænd at Lodseyerne stod der hos der dette siun blef giort som bekrefftede og tilstode 
det saaledis at være som de for hen haver bereted her for retten. Erich Pedersen begærede 
tingsvinde sted. Anderß Juull begærde gienpart sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Julij Anno 1690 
 

Jens Sørensen i Bramdrup mødte og till andet ting laubød hans halve Selfeijer Gaard i 
Bramdrup [han] paaboer till neste frender paa fæderne og Møderne side, om de den vill kiøbe. 
 
Jens Lauridsens sag paa Nebb Contra Indciterede optagen till i dag 8te dage. 
 
Jens Sørensen Snedicher i Gaarslef begærde dom over Johan Ollufsen og foregaf at Soen er 
wurderet for 2 Sldr: som hand formener Johan Ollufsen hannem med sagens anvendte 
bekostining bør at betale, der paa hand begærde dom. Johan Ollufsen paarobt mødte iche. 
Sagen optaget i 8te dage. 
 
Hans Nielsen af Lillballe paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens 
Mortensen og Søren Jensen det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i 
dag at have i rette stefnet Hr: Clemend Sørensen i Smidstrup hans effterkommere Peder 
Madsen og Anders Nielsen, i lige maader Søren Nielsen, Peder Pedersen og Anders Madsen 
af Store Welling samptlig till dom at lide for Restance effterstaaelse sampt og for deriß 
Gaarder og Huuses forsiddelse beroende med Saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Hans Nielsen af Lillballe paa Regimentschriverens vegne beviste ved kaldsmænd Jens 
Mortensen og Søren Jensen i Garslef till i dag at have i rette stefnet Peder Ollufsen i Børkop 
Mølle till doms for Rytter tyringen hand haver slagen; Peder Ollufsen mødte og i rette lagde 
hans schrifftl: indleg af 29 Julij 1690 for retten lest paaschreven og udj retten schall vorde 
indført. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen af Lillballe paa Regimentschriverens wegne beviiste ved kaldsmænd Jens 
Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Mads Bech i Landerup Gaard, saa vell som hans 
tieneste karll Simon Nielsen till vidnisbyrd at paahøre beschylding og dom at lide angaaende 
den overlast med slag og hug de schall have øvet paa Søren Pedersens Qvinde Kirsten 
Bertelsdaater og hans Stifdaater Karen Jensdaater, i lige maader stefnet Mads Bechis tieneste 
folch Jens Pedersen og en pige Ellen, saa vell som Mads Bechis hustrue deris sandhed at 
vinde og udsige om hvad de har hørt og seet da denne Qvinde med hendis Daater de hug og 
slag af Mads Bech og hans karll Simon bekom, beroende med vindernis førelse till i dag 8te 
dage. 
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I lige maader beviiste ved fornefnte kaldsmænd af Hostrup till i dag at have i rette stefnet 
Søren Tøgersen i Hostrup till doms for resterende Landgilde og andet beviende ved 
saggivelse till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 5 Aug: Ao 1690 
 

Jørgen Gregersen begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom over de indciterede 
for Restanzers effterstaaelße. Sagen optagen till neste ting till doms. 
 
Jørgen Gregersen begærede i lige maader dom over de andre indciterede for Restancers 
effterstaaelse. Hans Henningsen i Skierbech mødte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 
22 Julij 1690: for Retten lest paaschreven og udj Acten schal vorde indført, ellers mødte en 
deel af de andre indciterede og svarede at hvis de haver bekommet siden de blef udlagt till 
Rytterhold er byder de at betale mens hvad Amptschriverens opførte Restanz for de 3 Aars 
resterende Landgilde angaar formoder de at blive fri for. Jørgen Gregersen formoder slig 
angivende dennem iche kand befri med mindre de derfor fremviiser qvitering og begærede 
endnu som tilforne dom. Sagen optagen till i dag 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen effter forrige indhiemlede kald over Hr: Clemend Sørensens effterkommer i 
Smidstrup at være schyldig for Ao: 87: 2 Sldr: 1 mk: 4½ sk: Peder Madsen Degen ogsaa 2 
Sldr: 1 mk: 4½ sk: I lige maader saggaf Anders Nielsen i Welling den femte part af en gaards 
landgilde og andet tilsammen 10 Rdr: 4 mk: 4 sk: Søren Nielsen schyldig 10 Rdr: 4 mk: 4 sk: 
Peder Pedersen ibid: 17 Rdr: 2 mk: 1 sk: Anders Michellsen ibid: for den 1/5 part 17 Rdr: 1 
mk: 3 sk: Søren Tygesen i Hostrup schyldig tillsammen 7 Rdr: 9 sk: De indciterede mødte og 
begærde opsettelse till i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Friderich Nielsen og Anders Nielsen Toffte som Regimentschriveren haver tilltalt og søgt her 
till tinget d: 22 Julij mote og producerede deris festebref af Hr: Amptmand Schvarz 
underschreven og Hendrich Hansen Amptschriver udgiven, af Dato 1 Maij 86: at de schall 
beholde det sted med 2 Aars frihed till Aars dagen 88: med videre lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført, der hos deris schrifftl: indleg af 4 Aug: 1690: for retten lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Sagen optagen till i dag 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen effter forrige indhiemlede kald over Peder Ollufsen Møller sate i rete at 
saasom af det her inden 1 uge erverbede Tingsvinde erfaris at Peder Ollufsen samme gresning 
hafver slaget uden samptlige lodseijris minde eller forlof som Peder Ollufsen dog udj sit 
indleg foregiver saa formente Jørgen Gregersen at bem: Peder Ollufsen bør formedelst hand 
samme gresning uden nogen hiemmell haver slaget og brugt, hand derfor bør at lide saasom 
for uhiemmelt effter Loven, og der paa er dom begærendis. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen begærede dom over Johan Ollufsen Svensche. Ti blef saaledis dømt og 
afsagt. At effterdj Jens Sørensen Snedicher haver aflagt sin Eed at Johan Ollufsen haver slaget 
hans Soe ihiell som schall være wurderet for 2 Sldr: Da som Johan Ollufsen her for retten 
haver erbudt sig at betale Soen naar Jens Sørensen giorde sin Eed at hand hafde salget den 
ihiell, hvorfor Johan Ollufsen tilfindis at betale Jens Snedicher forschrefne 2 Sldr: med sagens 
anvendte bekostning inden 15 dage under Nam effter Loven. 
 
De indciterede vinder fra Landerup Gaard paarobt møte ingen af dennem hvor for de er 
forelagt till i dag 8te dage at møde. 
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Jørgen Gregersen paa Povell Erichsens vegne af Wiuf og samptl: byemænds vegne mødte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Mogens Sørensen, Hartvig Hansen begge tienende i Wiuf, 
till i dag at have i rette stefnet Niels Skyebierg i Tiufkier og hans svend Jeppe Christensen, 
Peder Suder ibid: Strange Nielsen ibid: Joen Nielsen ibid: vinder at pahøre angaaende det 
slagsmaal de schall have begaaet imod Wiuf mænd; samptlig Viuf og Tiufkier mænd mødte 
og foregave at de med hinanden var om dette slagsmaal forligte undtagen hvis kongens sager 
angaar hvilchet de for øfrigheden vill afbede, hvor for med dette beror till neste ting. 
 
Jørgen Gregersen paa høyædle og welbaarne Hr: Amptmand Schvartzes og Regimentschrive-
ren Sr Blanchsteds vegne beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i 
Børup till i dag at have i rette stefnet Thomas Hansen i Trelle imod beschylding og dom 
anlangende tvende schriffter hand haver schrevet till Hr: Geheime Raad Spechhaen1) og Hr: 
Krigs Commißario Hofman2) udj hvilche Hr: Etats Raad og Regimentschriveren temmelig 
angribes dog usandfærdig som agtes at beviises, og hand der fore tilbørlig schall blive sat till 
rette. Ti producerede Jørgen Gregersen Thomas Hansens indgifne klage till Land Commißario 
Hofman af Dato 18 Julij 90: med Hofmans der paa tegnede svar og henviisning till Hr: Etats 
Raad og Amptmand Claus Schwartz af 22 Junij 1690: med Hr: Amptmands der paa tegnede 
resolution af 28 Dito at Regimentschriveren Søren Blanchsted vill derfor tilltale Thomas 
Hansen ved Lands Lov og Ret og tilholde hannem denne klage at beviise eller derfor lide 
effter Loven. Der effter Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens wegne tilltalede Thomas 
Hansen af Trelle og formente at Thomas Hansen i samme sin angivende klage meget 
sandheden hafde sparet og der imod igien meget usandfærdigt Ja ubeviisligt angivet, det 
meeste især i det hand i samme sin klage foregiver at Hans Hansens børn er fra deris forældris 
middeler gandsche forschut saa vell som en deel andet samme Thomas Hansens indgifne 
klage om melder hvilchet Jørgen Gregersen formente at Thomas Hansen i Trelle her af retten 
worder tilholdet først samme sin angivende at beviise hvor paa da Regimentschriveren self 
eller ved sin fuldmegtig forbeholder sig videre at svare og den rete sande oplysning at giøre 
ellers hvis det schulle manq52nere at Thomas Hansen Trelle ey fornefnte sin angivende saa 
loulig som af Retten kand erkiendis kand bevise og gotgiøre formente Jørgen Gregersen hand 
derfor bør at lide saasom for usandfærdig og uretmeßig angivende og beschylding paa Welb: 
Hr: Etats Raad og Amptmand som hans foresate Øfrighed og ellers paa Regimentschrivern. 
Thomas Hansen mødte og begærede sagen i 14 dage motte optages schall her till blive svaret. 
Sagen optagen i 14 dage. 
1) Stiftamtmand Frans Eberhard von Speckhan. 2)

Johannes Hieronimus Hofman til Grimstedgaard, Krigskom- 
   mißær i Nørre Jylland. 
 
Jørgen Gregersen begærede 4 mænd mote opnefnis som kunde besigtige den eng Lillballe 
folch tilhør og Almin mænd meenis dennem for nær at have fra slaget. Der till udtagen Hans 
Hansen Bull i Eltang, Hans Bertelsen ibid: Simon Sørensen og Peder Andersen i Dons som 
kand møde i morgen effter middag det at besigtige. 
 
Christen Aarøe Degn paa Hr: Anders Iversen og Hans Ollufsens vegne i Follerup mødte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Christensen og Mads Raun af Herslef till i dag at 
have i rette stefnet Hans Jepsen i Høyrup og Peder Tyggesen i Follerup for hvis de till kirchen 
af korn tiende kand med restere. Beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Jens Sørensen i Bramdrup mødte og till tredie ting lougbød hans halve selfeyer Gaard hand 
paaboer till neste Slegtinger, blef paarobt mødte ingen. 
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Jens Sørensen i Bramdrup mødte for retten som kiendtis og tilstod at have solt og afhændt saa 
som hand og her med selger og afhænder fra sig og sine arvinger till Jens Gregersen Smed i 
Seest hans halfve Selfeyer Gaard i Bramdrup hand paaboer, hvilchen forschrefne halve 
selfeyer gaard det være sig i gaard og eyendom, huuse og bygning, abild gaard, kaal hauge og 
hommell hauge, agger og eng, skou og march, støche og stue, fischevand og fægang, 
torvegrøfft og lyngslet, forte og fellet, intet i nogen maader undtagen af alt det som nu der till 
ligger og af Arrilds tiid tilligget haver, og hør og bør der till at ligge inde og uden all 
marcheschiell Jens Gregersen Smed i Seest hans hustrue og arvinger schall have nyde og 
beholde till evindelig eyendom ey schyllendis og uigienkallendis till evig tiid, hvor for Jens 
Sørensen kientis at have annammet og oppebaaret fyllest og fuld værd effter hans nøye saa 
hand tacher hannem got for god og nøyagtig betallning, og der for lovet at fri frelse hiemle og 
fuldkommen tillstaa Jens Gregersen hans hustrue og arvinger forschrefne halfve Selfeyer 
gaard med dis tilliggende for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand 
have at tale i nogen maader, og kientis Jens Sørensen for sig sin hustrue og arvinger effter 
denne dag ey at have ydermere ret eller rettighed i eller till fornefnte halve selfeyer gaard i 
nogen maader, mens den at følge Jens Sørensen hans hustrue og arvinger for et fultkommen 
kiøbt kiøb till evindel: eyendom uden schade i alle maader ydermehre forpligter sig og sine 
arvinger om det saa scheede at fornte halfve gaard blef Jens Gregersen hans hustrue eller 
arvinger fravunden for nogen hans wanhiemmels brøst schyld at Jens Sørensen eller hans 
arvinger inden 6 uger der nest effter schall forschaffe Jens Gregersen lige saa got eyendom og 
velbeliggende skadisløs, og befindis samme halfve selfeyer gaard 3de tingdage loul: at være 
lougbøden. Der paa parterne nu her for retten gave hver andre deris hænder at alt saaledis 
uryggel: holdes og effterkommes schall som forschrevet staar hvor effter Jens Gregersen 
begærede eyendoms tingsvinde som schiøde. 
 
Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne i Stoustrup mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Knud Nielsen og Thomas Jensen i Stoustrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Erich Pedersen i Stoustrup winder at 
paahøre og spørsmaal at svare anl: Rugløches Agger som ligger paa Reerslef March; I lige 
maader stefnet Jens Bertelsen i Winding, Christen Pallesen i Fridericia, Hans Lasen ibid: deris 
vinde derom at aflegge saavit dennem derom er bevist, hvor effter Anders Juull begærde de 
indciterede vinder till forhør. Da for retten fremkom Christen Pallesen af Fridericia som effter 
aflagde Eed vandt at hand haver tient Sl: M: Peder Nielsen Bøgvag i mider tiid hand boede i 
Pugdall i Sex Aar, og laa den omtvistede agger paa Reerslef Mk. Rugløches aggr kaldet till 
hans gaard som hand hafde pløyede og soede self, som var i den første Svensche krig som er 
ungefer 46 Aar siden imidlertid var ingen som haver klaget og kiæret paa bemelte Agger før 
nu, fra bemelte tiid af, og haver hand aldrig hørt at denne Aggr haver ligget till Erich 
Pedersens Gaard, mens laa till Pugdall Præstegaard og hafde den ligget till Erich Pedersens 
Gaard, da hafde hans fader [Peder Eriksen] eller hand well ført etc der paa. Erich Pedersen 
tilspurte Christen Pallesen om hand vidste om Sl: M: Peder Bøgvad hafde denne Agger till 
Laan, pant eller kiøb eller af hvem; Christen Pallesen svarede at den samme Agger laae till 
Præstegaarden og hafde Præsterne jord paa Huusbye March, som hand ogsaa har pløyet og 
saaed, Erich Pedersen spurte om hand widste af hvem hand hafde faaet den jord, hvor till 
hand svarede neij enl: Christen Pallesen der paa hand bad sig Gud til hielp: Der effter for 
retten fremkom Jens Bertelsen i Vinding som efter aflagde eed vandt, at hans Sl: fader Bertell 
Madsen boede paa den gaard Erich Pedersen i Stoustrup paaboer, og hafde udi feste af Hr: 
Christen Pedersen i Hverring [død 1630 iflg. Wiberg], og fra hand var 12 Aar till hand bleff 
22 Aar da hand kom der fra, som var Anno 1644, da fulte hand hans faders ploug i marchen, 
daa saa hand Sl: Hr: Niels Bøgvads folch i Pugdall pløyede og saade den omtvistede Agger 
paa Reerslef March i Rugløche fald, till Pugdall Præstegaard og siden Hr: Niels døde saae 
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hand hans Søn M: Peder Bøgvads folch pløyede og Saaede den till Pugdall Præstegaard, iche 
heller er hannem bevist at samme Agger har ligget till Erich Pederßens gaard i Stoustrup, ey 
heller hvad adkomst bem: Sl: Hr: Niels og Sl: Her Peder Bøgvad hafde paa bemelte Agger, 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Hans Laßen i Fridericia som 
ved Eed vandt at hand for en 14 eller 15 Aar siden da hand tiente Erich Pedersen i Stoustrup, 
brugte Erich Pedersen samme Agger iche i forschrefne tiid som var her ved 10 Aar hand 
tiente hannem, mens Anna Sl: M: Peder brugte den og till ignede sig den og de kalte den 
hendis Agger, og hørte iche Erich Pedersen kierde der paa at Anna Mag: Peders brugte for om 
schrefne Agger, mens ved at Aggeren ligger i Erich Pedersens otings fald, derpaa hand bad 
sig Gud till hielp. Anders Juull begærde paa Jørgen Knudsens vegne her effter tingsvinde 
sted. 
 
Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne contra Erich Pedersen i Stoustrup begærde at saa 
som Erich Pedersen har forschut sig till svar till i dag hand da ville fremligge hvis hand kunde 
have at hand vide der paa i tide at svare saa som det er snart ved 6te Uges dag: Erich Pedersen 
svarede at hand haver givet kald og varsell at ville føre vinder og kald iche for dem iført før i 
dag 8te dage. 
 
Jens Lauridsens sag contra indciterede optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 12 Aug: Anno 1690 
 

Kongel: M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsted mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Laurids Hansen, Jens Lauridsen og 
Jens Sørensen i Tiufkier till doms for effter staaende Restanz, saggaf Laurids Hansen at være 
schyldig tilsammen 5 Rdr: 3 mk: 11 sk: Jens Lauridsen ibid: 5 Rdr: 3 mk: 11 sk: Jens 
Sørensen ibid: rester 3 Rdr: 3 mk: 6½ sk: Setter i rette om de iche pligtig er og bør under Nam 
effter Loven der paa hand begærede dom, beroende till i dag 8te dage. 
 
Regimentschriveren begærede dom effter forrige i rette settelse og opsettelse over indciterede 
for deris effterstaaende Restance. Og hvis Mads Nielsen og Friderich Nielsen i Bredstrup 
kand fremviise qvitering de af den paastaaende Landgilde Restanz haver noget betalt schall 
det her i afkortes. Sagen Contra alle indciterede optagen med Regimentschriverens bevilling 
till i dag 8te dage till doms.  

 
Regimentschriveren begærde effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Peder 
Ollufsen i Børkop Mølle. Peder Ollufsen i Børkop Mølle mødte og i rette lagde hans 
schrifftelig indleg af 12 Augustij Anno 1690: for retten lest paaschreven og udj Acten schall 
vorde indført. Regimentschriveren begærde dom om Mølleren iche bør at lide for uhiemmelt 
formedelst Rytter tyringen hand uden forlou og minde haver slaget. Sagen optagen till i dag 
8te dage. 
 
K:M: Regimentschriver beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i 
Hostrup det de ved Eed med opragte finger effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Christen Povellsen i Hostrup for hans boepæll imod tilltale beschylding og dom at lide 
for bortrømning fra Kongl: Maytz: Gaard i Hostrup. Og som hand bem: Christen Povellsen 
haver bortrømt og forlat Kongl: Maytz: Ryttergaard om hand iche der for bør at lide fengsell 
paa Bremerhollm, derpaa hand begærede dom. Christen Povellsen blef af retten tvende sinde 
lydeligen paarobt mødte iche ey heller nogen paa hans wegne noget  her imod at svare. Ti blef 
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saaledis dømt og afsagt. Efftersom fornemmis Christen Povellsen i Hostrup sin gaard uloulig 
at være undviget som strider tvert imod hans kongel: Maytz: Allernaadigste Lov og 
forordninger, da som ingen paa hans vegne effter loulig indstefning møder noget at svare, ti 
vidste Jeg iche  /: andre till afschye :/ Christen Povellsen at kunde befrie hand jo bør for sin 
gaards undvigelse at lide arbeijd paa Bremerholm effter loven og forordningen og betale 
proceßens bekostning  inden 15 dage under lovens tvang. 
 
Regimentschriveren Sr Søren Blanchsted paa Erich Pedersens vegne i Stoustrup mødte for 
retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Lauridsen og Villads Simonsen af Stoustrup, det de 
ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag att have i rette stefnet Lauge 
Knudsen, Jens Nielsen og Povell Tyggesen i Torp, saa vell som Hans Hansen i Torp, Lauge 
Hansen i Kongsted, Niels Knudsen og Michell Madsen, Hans Bertelsen alle i Stoustrup, Mads 
Sørensen, Hans Pedersen, Jens Jensen Keyser, Hans Jensen Bull og Hans Andersen i 
Fredericia, hvilke samptlig ere byemænd og lodseyer i Rerslef March at møde till tinget i dag 
deris sandheds vinder med Eed at aflegge angaaende den agger paa Rerslef March i 
Rugløches fald som Jørgen Knudsen udj Stoustrup sig schall ved kiende, sampt imod 
spørsmaal at svare, i lige maader till samme tiid og sted at møde stefnet effterschrefne som 
tilforne i sagen vundet haver nemlig Jørgen Knudsens farbroder Peder Jørgensen i Kongsted 
hans Moder Mette Knuds i Stoustrup med hendis laugverge sampt hans tvende Svogre Palle 
Clausen i Kobbell og Knud Nielsen Pag i Fredericia saa og Lauge Knudsen i Torp om de 
noget imod samme vinder haver. Her nest stefnis till overschrefne tiid og sted Jens Jørgensen 
Krag og hans hustrue, Thomas Povellsen, Maren Sl: Niels Hansens med hendis laugverge, 
Niels Hansen, Jens Ollufsen og Søren Nielsen af Egom i lige maader till deris sandhed vinde 
ved Eed at forklare hvis dennem er vitterligt angaaende den jord Sl: Mester Peders daater af 
Fredericia till Jørgen Knudsen i Stoustrup schall have soldt og videre till spørsmaal at svare, 
till samme vindisbyrd at paahøre stefnis ovenschrefne Jørgen Knudsen i Stoustrup med sin 
fuldmegtig Anders Juull i Fredericia om de noget imod samme vinder agter at fremføre 
efftersom Erich Pedersen her effter agter tingsvinde at forhverve. Hvor effter Regiment-
schriveren begærde de ind citerede vinder till forhør. Da for retten fremkom Jens Nielsen i 
Kongsted Torp som Regimentschriveren først tilspurte om hannem iche er bevist at Rerslef 
March bestaar i 12 Otingers lodder og om den tiende Otings lod iche tilhører Erich Pedersen i 
Stoustrup over gandsche Rerslef March, hvor till Jens Nielsen svarede ja at Rerslef March 
bestaar i 12 Oringer og den tiende Oting til tilhører Erich Pedersen i Stoustrup. 2: om den 
agger paa Rerslef March i Rugløche fald som Jørgen Knudsen i Stoustrup sig vedkiender iche 
ligger i Erich Pedersens gaards otings fald, Jens Nielsen svarede ja at den ligger i hans Otings 
fald som er den tiende Oting. 3: om hand veed Anna Sl: M: Peders eller Sl: Mester Peder eller 
og hans arvinger veed de haver hafft noget part i Rerslef March i diße Otings lodder hvor till 
hand svarede neij hand vidste det iche. 4: om ham er bevist Sl: M: Peders hans hustrue eller 
arvinger veed schiøde eller pant enten af Erich Pedersen hans fader eller arvinger haver hafft 
samme jord, hvor till Jens Nielsen svarede hand veed det iche eller har hørt det. 5: om hand er 
bivist Anna Sl: M: Peders hustrue eller arvinger haver givet noget af samme agger till kongen 
eller tiende der af, saasom lodseyerne self haver tienden i feste. Hand svarede hand haver iche 
hørt noget der af. 6: Om Erich Pedersen ligesaa vell af samme Agger som af alle hans anden 
Jord haver schated till Rytter holdet baade for Landmaalingen og siden effter, Jens Nielsen 
svarede hand har iche andet hørt og veed iche nogen anden har schated og tiendet deraf end 
Erich Pedersen. 7: Om hand i sandhed kand sige at Erich Pedersen nogen steds paa Reerslef 
March findis brøstholden i nogen hans Otings Lodder eller om hand har nogen i hans Otings 
Lodder videre end de som ligger till hans gaard, Jens Nielsen svarede hand veed iche hand 
haver ……end de der ligger i Otings fald paa Reerslef March uden en agger som ligger uden 
for de 12 Otings fald som kaldis en hordons Agger for vester bierg, der paa hand bad sig Gud 
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till hielp. Der effter for retten fremkom Lauge Hansen i Kongsted som ved Eed vand at hand 
veed iche andet end den Agger paa Reerslef March i Rugløche fald som Jørgen Knudsen sig 
vedkiender jo ligger i Erich Pedersens Otings fald. 2: er hannem iche viterligt paa en 8te Aars 
tiid hand haver boet paa gaarden at Anna Sl: M: Peders eller hendis arvinger har hafft nogen 
Jord paa Reerslef March i Erich Pedersens Otings fald. 3: Svarede hand at hand iche veed 
Anna Sl: M: Peders har hafft nogen Jord ved schiøde eller pant af Erich Pedersens fader eller 
hannem. 4: Er hannem iche bevist nogen anden haver givet tiende af Erich Pedersens Jord paa 
Reerslef March eller nogen afgifft till Kongen uden Erich Pedersen, tj hand veed iche Anna 
Sl: M: Peders eller hendis arvinger haver givet noget der af till Kongen eller Kongens 
tiende.5: I de Aaringer hand haver været i Kongsted har Erich Pedersen af den Agger schated 
og svaret till Rytter hold lige saa vell som hans anden Jord. 6: Er hannem iche bevist Erich 
Pedersen findis nogensteds brøstholden paa Reerslef March i hans Otings fald, iche heller 
haver nogen Jord till overs uden en agger som ligger uden for de 12 Otings fald som kaldes 
Hordons Agger; Anders Juull tilspurte Lauge Hansen om hand kand sige med en god 
samvittighed at denne omtvistede Agger paa Reerslef March tilhører Erich Pedersen, Lauge 
Hansen svarede hans vinde er allerede udført og veed intet andet at vinde om forom melte 
Agger, end scheed er, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Niels 
Knudsen i Stoustrup som effter aflagde Eed vant at hand haver hørt folch sige Anna Sl: M: 
Peders haver hafft denne Agger, mens somme haver kaldet den Erich Pedersens Agger og 
somme Anna Sl: M: Peders, Regimentschriveren saasom hand merchede at dette vinde er et 
villig vinde og Jørgen Knudsens broder begærer hand ingen videre vinde af hannem, der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Jens Krag i Egom som blef tilspurt om hannem 
noget var bevist angaaende den Jord den Qvinde f[ra] Norge som sig for Mester Peders daater 
angaf ville selge og med hvad adkomst eller tilladelse hun den frembød og om hun d[et] 
videre frembød End det dennem paa Huusbye March ved Landmaalingen var tillagt og med 
gamle Skiøder kunde beviise sampt hvad hun derfor begærte og om hun iche forandrede sit 
Nafn, Jens Krag svarede hand aldeelis intet derom er bevist uden Erich Pedersen har betalt 
Kongens tiende af alle hans Otings fald paa Reerslef March, mens bem: Sl: Mester Peders 
daater kom till hannem og spurte om hand vidste nogen oplysning om den Jord paa Huusbye 
March som Sl: Peder Madsen haver hafft i leye, hvor till hand svarede Ja, 7 støcher veed hand 
hand haver hafft i leye, som er 5 lang Ager 3 ligger østen for de Egoms mænds Agre nest op 
till Erich Pedersens Agre, og 2 wester for de Egoms mænds fald som reener med Søren 
Marchusen vester op till Egoms Jord, og 2 Aggre vender paa Stallerup mk: i mellem veyen. I 
lige maader tilspurte hun om hand vidste iche nogen som ville kiøbe denne Jord, der till hand 
svarede ney uden de till Storemarens ville kiøbe det, hun spurte om hand vidste iche nogen 
meere oplysning om denne Jord de haver, hun sagde de schulle have meget meere mens 
kunde ingen effterretning faae der om, hand sagde hand vidste det iche. Jens Krag spurte om 
hun hafde nogen Skiøde og Kiøbe bref paa bemte Jord, der till hun svarede hun hafde et 
Kiøbe bref af Jacob Ullerup og et gamelt schiøde, kiøbe brevet lod hun læse, hun spurte Jens 
Krag om hand iche vidste hvad den Jord kunde koste, hand svarede hand vidste iche om hun 
kunde faa en snees daler der for, widere spurte hun om nogen effter hendis kiøbe bref kunde 
kiøbe den Jord af hende, hand svarede hvad de 7 støcher Jord angich kunde hun noch selge, 
hun svarede hun kunde iche selge videre end hun kunde hiemle dem, og blef iche talt om den 
Agger paa Reerslef March eller bød den fald saasom hand iche veedste noget der om, der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Jens Ollufßen i Egom som ved Eed 
vandt at hand i et half hundre Aar har boet i Egom mens haver iche hørt denne Agger schulle 
tilhøre Sl: M: Peders arvinger, og om dette for omschrefne veed iche noget at vinde, der paa 
hand bad sig Gud till hielp, hvor effter Regimentschriveren paa Erich Pedersens vegne 
begærede tingsvinde. Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne gienpart som og blef sted. 
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Regimentschriveren beviiste i lige maader paa Erich Pedersens vegne ved kaldsmænd Jens 
Lauridsen og Jens Andersen af Stoustrup till i dag at have i rette stefnet Jørgen Knudsen i 
Stoustrup og hans fuldmegtig at fremvise hvad adkomst hand haver till den Agger paa 
Reerslef March hand sig tilleger, der paa at fremviise beviis schiøde og fuldmagt. Anders 
Juull paa Jørgen Knudsens wegne svarede imod dette stefne maal at saa lenge hans i rette 
lagde breve og documenter som allerede er fremlagt og endnu produceris u=svechede ved 
magt staar og ingen bedre opliusning siunis endnu at være kommen formoder hand sligt at 
være noch: Regimentschriveren svarede efftersom Jørgen Knudsen tilleger sig en Agger i 
Erich Pedersens Otings fald, og Regimentschriveren nu med vidnisbyrd haver beviist samme 
Agger ligger i Erich Pedersens Otings fald formoe hand Jørgen Knudsen bør at fremlegge 
loulig adkomst og schiøde der paa, som hand nu en gang begærer motte schee og i det øfrige 
begærede tingsvinde, Anders Juull forschyder sig till sit forrige svar, tingsvinde sted.  
 
Anders Juull paa Jørgen Knudsens vegne Contra Erich Pedersen producerede et tingsvinde 
udsted her af tinget d: 5 Aug: 1690: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde 
indført, I lige maader producerede en fuldmagt till Elsebet Bøgvads at selge foromrørte Jorde 
af  Dato 29 Martij 1690: Regimentschriveren tilspurte Anders Juull og begærede at hand 
motte foreleggis at fremviise hvis schiøde og adkomst der kand være nogen adkomst åaa 
forommelte Agger. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiisdage og Tingdagen d: 19 Aug: Anno 1690 
 

Jørgen Gregersen begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom paa 
Regimentschriverens vegne over indciterede for Restancers effterstaaelse.som d: 25 Junij her 
till tinget er indstefnet. Indciterede blef paarobt mødte iche. Ti blef saaledis dømt og afsagt. 
Effterdi ingen af Indciterede Personer møder effter saa lang self begærte opsettelse noget 
imod Regimentschrivers producerede Restanz till afbeviis at fremlegge eller svare hvorfor de 
tilfindis en hver for sig Nemlig: Morten Ollufsen i Gaverslund som er schyldig 2 Rdr: 5 mk: 
11½ sk: Laurids Bang ibid: 12 Rdr: 4 sk: Iver Hvid ibid: 4 Rdr: 5 mk: 2 sk: Jens Buch ibid: 6 
Rdr: 1 mk: 8 sk: Hans Pedersen Schreder i Børkop 1 Rdr: 3 mk: 12 sk: Jens Nielsen Snedicher 
i Gaarslef 42 Rdr: 1 mk: 10 sk: Johan Svensche 46 Rdr: 1 mk: 10 sk: Rasmus Andersen ibid: 
43 Rdr: 4 mk: 15 sk: Rasmus Rasmusen ibid: 26 Rdr: 3 mk: 12 sk: Anders Jørgensen i Store 
Velling 18 Rdr: 4 mk: 14 sk: Christen Timsen ibid: 37 Rdr: 8 sk: Hans Pedersen ibid: 33 Rdr: 
3 mk: 4 sk: Laurids Klinchhammer ibid: 40 Rdr: 3 mk: 6 sk: Mogens Jørgensen ibid: 25 Rdr: 
2 mk: 10 sk: Michell Hansen 2 Rdr: 4 mk: Olluf Winter i Skierup 2 Rdr: 3 mk: 4 sk: Jep 
Nielsen i Winding 5 Rdr: 3 mk: Augustinus Povelsen i Ranß 4 Rdr: 4 mk: 8 sk: forschrefne 
fordrende Restanz at betale inden 15 dage tillige med proceßens anvendte bekostning saa 
fremt de effter hans Kongel: Maytz: Lov og forordning vill lide Nam i deris boe gods og 
formue hvor det findis og saafremt de ey kand svare da at lide paa deris feste og eyendom. 
 
Jørgen Gregersen begærede i lige maader dom over de andre indciterede d: 1 Julij: Indciterede 
paarobt mødte iche. Ti blef saaledis dømt og afsagt. Effterdi ingen af Indciterede personer 
møder effter saa lang opsettelse noget imod Regimentschriverens producerede Restanz till 
afbeviis at fremlegge eller svare, hvorfor de tilfindis en hver for sig Nemlig: Jens Widesen i 
Erresøe som er schyldig 50 Rdr: 3 mk: 4 sk: Tue Bertelsen ibid: 5 Rdr: 4 mk: Peder Hansen 
Ellkier 1 Rdr: 2 mk: 9 sk: Michell Møller ibid: 39 Rdr: 3 mk: 2½ sk: Christen Povellsen i 
Kongsted 49 Rdr: 3 mk: 2 sk: Laurids Nielsen ibid: 47 Rdr: 3 mk: 6½ sk: Niels Christensen 
ibid: 47 Rdr: 1 mk: 6½ sk: Niels Madsen i Stallerup 6 Rdr: 4 mk: 8 sk: Anders Riber i 
Bredstrup 53 Rdr: 5 mk: 8½ sk: Jens Nielsen i Oddersted 62 Rdr: 2 mk: 1½ sk: Michell 
Hansen Bunde ibid: 55 Rdr: 5 mk: 9 sk: Niels Christensen ibid: 53 Rdr: 1 mk: 8 sk: Niels 
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Andersen ibid: 50 Rdr: 3 sk: Anders Christensen ibid: 51 Rdr: 2 mk: 2 sk: Michell Sørensen 
ibid: 35 Rdr: 5 mk: ½ sk: forschrefne fordrende Restanz at betale inden 15 dage tillige med 
proceßens bekostning, saafremt de ey effter Kongel: M: Lov og forordning vill lide Nam i 
deris boe gods og formue hvor det findis, og saafremt de ey kand svare da at lide paa deris 
feste og eyendom. 
 
Jørgen Gregersen begærede i lige maader dom over Hans Mortensen i Mørchholt: Paarobt 
mødte iche. Ti blef saaledis afsagt. Saasom Hans Mortensen effter loulig indstefning i 
rettesettelse og opsettelse ey møder med noget till gienmelde imod ansøgningen langt mindre 
retter for sig som det sig bør hvor for hand tilfindis at betale de fordrende Leyermaals bøder 
12 Rdr: tillige med proceßens anvendte bekostning inden 15 dage under Nam og vurdering i 
hans boe og gods hvor det findis effter Loven. 
 
Jørgen Gregersen begærede i lige maader dom over de andre indciterede: Hans Henningsen i 
Skiebret mødte og i rette lagde hans schrifftl: indleg af 18 Aug: 90: for retten lest paaschreven 
og udj Acten schall vorde indført. Friderich Nielsen og Mads Nielsen i Bredstrup mødte og 
producerede schifftebref effter deris Sl: fader forretted d: 25 Janv: 86: der udj findis indført, at 
Kongel: M: Amptschriver fordrede paa schifftet for resterende præste giesteri og deslige 
effterstaaen 21 Sldr: 1 mk: 7 sk: hvor for de formoder om Amptschriveren hafde hafft noget 
videre at fordre hafde hand det den tiid burt angive formoder der for at være fri, Jørgen 
Gregersen paa Regimentschriverens vegne svarede at saasom i schiffte bref iche meldis noget 
for resterende Landgilde at være fordret hvorfor sligt iche kand præjudicere mens forbliver 
ved hans forrige protestation og begærede dom. Friderich Nielsen formoder ogsaa dennem 
bliver gotgiort at de haver holt Rytters fra Decembr: till Maij 88: før deris frihed var ude. 
Sagen optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen begærede dom over Thomas Hansen i Trelle. Thomas Hansen paarobt 
mødte iche. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen contra Peder Ollufsen producerede et tingsvinde udsted af tinget d: 22 Julij 
90: lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført og begærede dom. Optagen i 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og 
Søren Tomeßen i Hostrup till i dag at have i rette stefnet med 8te dages varsell Anders Jensen 
i Almind imod siunsmænds opkrevelse, og till i dag 8te dage imod siuns frasigelse tingsvindis 
beschrivelse beschylding og dom anlangende noget Eng han de Lillballe mænd hafde fra 
Slaget og bortført. Der till udtagen samme Eng at besigtige Hans Hansen Bull og Hans 
Bertelsen i Eltang, Simon Sørensen og Peder Andersen i Dons, som effter advarsell haver at 
møde først kommende Torsdag effter middag. 
 
Erich Pedersen i Stoustrup mødte og effter i dag 8te dages foreleggelse eschede Jørgen 
Knudsens schiøde og adkomst i retten paa den Agger paa Reerslef March. Anders Juull paa 
Jørgen Knudsens vegne mødte og fremviiste et gammelt schiøde som man iche kunde læse 
noget sønderlig i. Erich Pedersen producerede et schiøde paa hans Gaard i Stoustrup af 21 
Sep: 1619 = udsted till Ellherrets ting: I lige maader producerede hovet schiødet paa hans 
Gaard i Stoustrup af 24 Janv: 1643: hans Sl: fader given, lest og paaschreven og udj Acten 
schall vorde indført, der nest producerede tvende tingsvinder udsted her af tinget d: 22 Julij og 
12 Aug: for retten alle trei leste paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Der hos hans 
schrifftlig indleg af 19 Aug: 1690: i lige maader for retten lest paaschreven og udj Acten 
schall vorde indført. Anders Juull begærede dom: 
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Hans Ibsen i Høyrup og Peder Tyggeseb i Follerup mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Tygge Pedersen i  Follerup og Povell Pedersen i Høyrup till i dag at have i rette 
stefnet samptl: Høyrup Mænd og samptlig Tolstrup Mænd saa vell som Hans Madsen i 
Gammelbye Mølle till doms for resterende tiendekorn till Kirchen i Herslef. 
 

Den 26 Augustij Ao 1690 
 

Kongel: Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchsted begærede effter forrige i rette settelse 
og opsettelse dom over indciterede for restancer effterstaaelse. Ti blef saaledis dømt …….54 
 
Regimentschriveren begærede i lige maader dom over Peder Ollufßen i Børkop: Peder 
Ollufßen mødte og i Rette lagde hans schrifftlig indleg af 26 Aug: 1690: for Retten lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Ti blef saaledis dømbt og afsagt. Enddog det i 
Rettelagde tingsvinde forklarer at Børkop byemænd iche tilstaar Peder Ollufßen for 
nerværende Aar de omtvistede Agger Enders brugelse, saa sees dog af de klagendis egen 
aflagde vinde, at hand det saaledis uden klage hafft haver og der imod iche fornemmis at det 
ham i Aar meere end de forrige aaringer haver forbudet været hand og med sin høyeste Eed 
bekreffter at hand slig uforbuden bevilling haver paastoelet, greßet og som hand søgis for 
schall være af ingen eller ringe verdi, som hand dog iche haver afført, paa deris egen grund er 
bestaaende, ti widste Jeg iche imod Lovens 6 B: pag 958: 7: 8: og 14 Act: den giorte 
beschylding at følge mens der for fri finder, dog formedelst hand iche Regimentschriverens 
tilladelße her om i tide haver søgt den giorte bekostning med 2 Rdr: at betalle inden 15 dage 
eller lide effter Loven. 
 
Hr. Regimentschriver Sr Blanchsted beviiste ved kaldsmænd Morten Sørenßen og Anders 
Lauridßen i Børup till i dag at have i Rette stefnet Thomas Hanßen i Trelle for gield som hans 
formand Tygge Jacobßen till Sl: B. Faustes Enche og arvinger schyldig var, hvilchen gield 
bem: Faustes Enche og arvinger haver Regimentschriveren i betalling overdraget, ti 
producerede hand Sl: Tygge Jacobßens Oblig: till B: Rudolpt Faust i Colding af 24 Aug: 
1672: paa penge 5 Rdr: med videre lest paaschreven og i Acten schall vorde indført, der hos 
en transport paa bemte: Obligation af Christian Faust i Colding af 25 Aug: 1690: for Retten 
lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Setter i Rette og formeener Thomas 
Hanßen pligtig er og bør samme penge med rente rentis rente og all foresagede omkostning 
inden 15 dage at betalle under nam effter Loven der paa hand begærede dom. Thomas Hanßen 
blef af Retten tvende sinde lydelig paarobt mødte iche. Ti blef saaledis dømt og afsagt. 
Saasom for mig i rette leggis Sl: Tygge Jacobßens Obligation till Sl: Borgem: Rudolph Faust i 
Colding udgiven d: 24 Augustij Anno 1672 paa Capital 5 Rdr: Da som Thomas Hanßen i 
Trelle som Tygge Jacobßens efftermand effter loulig indstefning og rette settelße ey møder 
noget her i mod at svare er tilfindis hand at betalle till Hr: Regimentschriver Sr Søren 
Blanchsted som samme Obligation er transporteret de fordrende femb Rix daler med rente 
rentis rente og sagens anvendte bekostning inden 15 dage eller dide nam og vurdering i hans 
boe gods middell og formue hvor det findis effter Loven. 
 
K:M: Regimentschriver Sr Blanchsted mødte og foregaf at hand af Tomas Hanßen i Trelle 
effter fremviiste kald seddell er hid Citeret vidner at paahøre og spørsmaal at svare, og 
saasom Thomas Hanßen iche møder hanem noget at tilltale formoder hand Tomas Hanßen bør 
at erstatte hannem hans omkostning, hvor paa hand begærede dommerens kiendelse, saasom 
Thomas Hanßen i Trelle haver ladet K:M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsted her till 
tinget indstefne, og nu iche møder at give hannem nogen sag effter stefningens indhold, hvor 



 42 

for hand till findis at betale till Sr Blanchsted, Vogenleye hid op till tinget effter kongel: 
forordning, tillige med dommens bekostning inden 15 dage under Lovens tvang. 
 
Regimentschriveren begærede paa welborne Hr: Amptmands og egne vegne effter forrige i 
rettesettelße og opsettelße dom over Thomas Hanßen i Trelle, sagen optagen till i dag 8te 
dage. 
 
Regimentschriveren effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage begærede de 4 siunsmænd i 
dag 8te dage var opnefnt mote fremkomme deris winde at aflegge, da fremkom Hans 
Bertelsen i Elltang og Hans Bull ibid: som afsagde deris siun saaledis, at d: 6 Augustij var de 
effter i Regimentschriverens fuldmegtis overværelse at siune noget Eng de Lillballe mænd 
tillhør, da blef de først af Lodseyerne viist Hans Jensens Eng som kaldis lille Pillmaey som 
løber med den Nørre ende till Almind Enge der var slagen 11 Seelands Alen og 1 qvarteer 
lenger op ind i hans Naboers som ligger paa begge siden ved hannem og 17 Alen bret. Der 
nest siunte de Terchell Tommesens og Anders Lauridsens Eng der var slagen 4 Alen ind paa 
Enden paa deris eng og samme Eng var 31 Alen bred, saa og siunte de Jens Ibsens Eng der 
var slagen sammesteds 3 Alen og sammesteds 2½ Alen ind over Enden paa samme Eng og 
Engen var 37 Alen bred alt med forrige Alen, som alt beretendis at være slagen till den halve 
gaard i Almind Anders Jensen paaboer og klagede over hannem der for, hvilchet de saaledis 
for et fult siun afsagde der paa de bade sig Gud till hielp. Noch fremkom Simon Sørensen og 
Peder Andersen i Dons som d: 21 Augustij var at besigtige forbemelte Eng da effter som 
dennem i samplig Lodseyeris i Almind og Lillballes overværelse blef paavist, befantis dette 
saaledis at være som Hans Bertelsen og Hans Bull for om vundet haver, der paa de bade sig 
Gud till hielp. Regimentschriveren begærede her effter tingsvinde sted. 
 
Anders Juull paa Regimentschriverens vegne begærede dom over Erich Pedersen i Stoustrup. 
Ti blef saaledis døbt og afsagt. Om endschiønt Erich Pedersen med siun og tingsvinde 
beviister at den omtvistende Agger er udj hans Gaards Otings fald beliggende, og der i blant 
ved Landmaalingen Taxeret, saa er dog aldeelis intet nøyagtig for mig i rette lagt som hans 
tillegnelse eller adkomst kand stadfeste videre end hand siden Landmaalingen paa nogle Aars 
tiid samme udj brug haver hafft, der imod er af Jørgen Knudsen fremlagt et u=svechet till 
tinge Confirmerede kiøbebref effter fuldkomen schiøde stiill og indhold, som Sl: Mester 
Peder Bøgvads arvinger haver udgiven og der udj iblant meere hannem samme Agger 
tilschiødet, hvilchen schiøde hiemmell og adkomst med tvende af Jørgen Knudsen erverbede 
tingsvinder Confirmerit som udtrøchelig forklarer at bemelte Agger er en af de ham tilschiødt 
er, som udj 40 ja 50 samfelde Aar haver været brugt i hæuf hafft og under tiden bort leyet af 
Sl: M: Peder Bøgvad og hans forældre og saaledis fra Arving till anden saa lenge uden nogen 
forhen giorte klage eller paa anchelse udj Roelig brug og hæud været ti vidste Jeg iche imod 
Lovens 5 Bogs pag: 756: 757: og 758: det 1: 2: 3: og 5te Act: saadan Jørgen Knudsens 
schiøde brug adkomst og hæud at sveche eller underkiende mens merbemelte agger Jørgen 
Knudsen og hans arvinger at tilhøre /:Byefogden afsagt half diße 3 domme:  
 
Laurids Christenßen Skoufoget paa Anders Madsen Skouriders vegne beviste ved kaldsmænd 
Niels Raßmußen og Nielß Anderßen i Schierup till i dag at have i rette stefnet Nielß 
Terchelßen og Peder Christenßen i Schierup for dom vinder og siuns afhiemling noget 
schouning og bier de schall have uloulig udhuggen i Skierup schou om Nattetider i dag 8te 
dage at beviise beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 

2 September Anno 1690 
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Regimentschriverens fuldmegtig Jørgen Gregersen mødte for retten og begærede effter forrige 
i rettesettelse og opsettelse dom ofver Thomas Hansen i Trelle. Thi blef saaledis dømbt og 
afsagt. Effterdi befindes, ded Thomas Hansen i Trelle u=blueligen haver angifvet Kongl: 
Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchsted, udi sin till Hr: Cammer Raad og Land Com-
mißarie Welb: Hofmand indgifne Suppliqve af dato 18 Julij sidst afvigte, og der udi hannem 
uforsvarligen sin bestellingß forretning angaaende, angreben. Daa som med  Welbemte Hr: 
Ambtmand Schwartzses paa samme Supplic der om antegnede svar og Resolution af Dato 28 
Ejusdem fornemmes bemelte angifvelse at være Vrang og u=sandfærdig og der fore samme 
till Regimentschrifverens paatale og Rettens kiendelse henviist hvor for Thomas Hansen iche 
till klagens afbeviisning eller sin befrielse ringeste haver fremstillet. Thi bør slig hans 
u=sandfærdige angifvelse iche at komme Velbemelte Blanchsted till nogen præjuditz, mens 
hand derfor at giøre Velbemte Hr: Etats Raad og Ambtmand sampt Regimentschrifveren 
Blanchsted en Offentlig afbettelse for Herreds tinget og der foruden gifve till de fattige 10 
Rdr: sampt betalle proceßens bekostning med fire Rdr: inden 15 dage under Nam effter 
Loven.  
 
Her udi Voderede Byfogeden self schrifftlig under hans haand blef lest en proclame udsted af 
Wiborg Landsting d: 13 Aug: sidste afvigte angaaende afgangene Jørgen Pedersen Notteler 
Borgere udi Colding at hvem som hafde noget at fordre effter hannem der sig udi Sterboen till 
schiffte og deele ville indfinde først kommende, 24 September med desvidere indhold for 
retten lest og paaschreven. 
 
Skovfogeden Hans Jensen mødte og begære de mænd at motte udmeldis Oldenen at besee udi 
Brusch Herret siun angaaendis, er udmeldet som følger. Knud Rod i Bierte, Peder Jørgensen 
ibid: Hans Hansen i Eltang, Niels Tomesen i Vilstrup, Hans Hansen ibid: Peder Suder i 
Tiufkier, Strange Nielsen ibid: Peder Ifversen i Horstrup, Povell Erichsen i Wiuf, alle er fore 
lagt at møde i Bramdrup ved Soelens opgang paa Mandag først kommendis d: 8 September. 
 
Ellherrit Peder Qvist paa Anders Madsens vegne begærede i lige maader mændene at motte 
opnefnis Oldenen paaschofen at besigtige er udnefnet som følger: Jens Ifversen og Peder 
Villadsen i Neb, Jep Clausen i Børup, Peder Borle og Peter Tusen i Erresøe, Jørgen Schøt og 
Christen Stor Smed i Treld og Jens Lasen ibid: I lige maader begærede effter forordningen at 
motte 8te mænd udmeldes schofvene i Holdmands Herret at besigtige, som effter følger Er 
meldet: Jens Nielsen i Piedsted, Anders Ollesen i Smedstrop, Peder Klinchhammer, Peder 
Dall i Andkier, Niels Hansen Møller ibid: Hans Pedersen i Follerup, Anders Madsen i 
Vinding og Hans Nielsen ibid: 
 

9 September Anno 1690 
 

Hans Pedersen Schourider i Bruschherret og Jerløf Herret mødte for retten som begærede de i 
dag 8te dage af tinget udmelte mænd at besigtige Oldenen i schovene her i Bruschherret motte 
frem komme deris siun der om at afsige hvor da for retten fremkom Peder Suder og Strange 
Nielsen udi Tyfkier, Niels Thomsen og Hans Hansen i Wilstrup, Jens Hansen i Haarstrup, 
Peder Jørgensen i Biert og Knud Rod ibid: Povell Erichsen i Wiuf som afsagde deris siun 
saaledis at den 28dende September sidst afvigte udi Schourideren Hans Pedersens, og Hans 
Jensens overværelse er saaledis siunet som følger: Cronens Part, Kongl: Maytz: Dyrhaue 2 
Svin, Bramdrup schou 18 Suin, Bierte schov 17 Svin, Eltang schov 3 Svin, Lildballe 5 Svin, 
Stenderup skov 3 Svin, Gudtzøe 2 Svin, Taalstrup schov 1 Svin, Herslef schov 1 Svin, 
Høyrup schov 1 Svin, Haarstrup schov 3 Svin, Wilstrup schov 2 Svin, Wiuf schov 12 Svin, 
Tyfkier schov 3 Svin, Fredsted schov 1½ Svin, Starup skov 4 Svin, Almind schov ½ Svin, 
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Møsvraa ½ Svin, hvilchet bemelte Dannemænd saaledes her for  retten for et fult siun afsagde 
hvor effter Hans Pedersen Skourider begærede Tingsvinde som blef sted. 
 
Hans Pedersen Skourider oplyste en Sort hop udi 6te Aar som hannem var frakommet hvor 
den kand findes naar effter spørges. 
 
Jens Festeler i lige maader lod lyse effter en graa Hoppe som hannem i dag 8te dage paa Bierte 
march er frakommen og om nogen got folch schulle have funden den e da ville lade hannem 
bekomme den imod billig betaling. 

 
Jep Clausen for retten fremkom og i rettelagde et Tingsvinde og fuldkommen schiøde af dato 
1663 d: 1 September angaaende en Eyendoms Gaard i Stoustrup som Hans Michelsen nu 
seenest paaboede og døde hvilchen Eyendoms Gaard med des tilliggende Michell Madsen og 
hans Søster Apolone Madsdaater arfveligen effter deris Sl: forældre er tilfalden, hvilchet 
bemelte schiøde i sig self videre om formelder, som for Retten blef lest og paaschrefven. 
 
I ligemaader fremlagde bemelte Jep Clausen en ofverdragelse paa en søster part af samme 
Eyendoms Gaard udgifven af Peder Berg forrige borgere udi Fredericia paa hans hustrues 
vegne af dato 22 Aprill 1681 hvilchet lyder saaledis som et fult kiøb fra hende og hendis 
arfvinger till Jep Clausen og hans arfvinger med videre lest og paaschrefven. 
 
I lige maader fremkom Michell Madsen som i dag till første ting lougbød effter loven till sin 
trolofvede festemøe Anne Andersdater at giøre hende lige riig og Deelagtig med sig udi 
samme Eyendoms Gaard. 
 
I lige maader fremkom Jep Clausen paa Michell Madsens Søster Apolone Madsdaaters vegne 
lougbød hendis anpart af bemelte Eyendoms Gaard saa velsom og sin egen anpart som Eer en 
Søster lod som hand fra Peder Berg effter for indførte kiøbebrefs videre formelding og frem 
stod Anders Jensen af Bredstrup paa sin Daaters vegne saa vell og Michell Madsen som der 
for bød sølf og penge. 
 

16 September Anno 1690 
Anders Madsen Schovrider i Ellboe, Hollmands Herret mødte for retten som begærede de i 
dag 14 dage indmelte mænd at besigtige Oldenen i schovene her i Holmands Herret motte 
fremkom deris siun der om at afsige, hvor da for retten fremkom effterschrefne Sr Anders 
Madsen fremlagde en deel af de udmelte og en deel som sig hafde undschylt, hvor i firre 
effterschrefne afsagde deris siun som følger nemlig af Ellherret: Jens Ifversen af Taule 
Nebbel: Peder Wiladsen ibid: Peder Tusen i Erresøe som fra sig sagde effter følgende siun. 
Trell Nes for 6 Svin, Stoustrup krat till 2 Svin, Erresøe krat for 4 Svin, Lagaard schov till 8 
Svin, Børrup schov 1½ Svin, Holm schov till 4 Svin, Nebbell schov 1 Svin, Taarup schov till 
2 Svin, Kongsted schov till 1 Svin, Bredstrup schov till 1 Svin. 
 
I lige maader fremkom effterschrefne Siønsmænd i Hollmands Herret som i dag 14 dage af 
tinget udmelte mænd som afsagde deris siøn saaledis: Jens Nielsen af Piedsted, Peder 
Mortensen i Andkier, Peder Jensen i Smidstrup, Anders Ollesen ibid: Anders Madsen i 
Winding, Hans Nielsen ibid: Knud Madsen i Breining, Niels Hansen ibid: som afsagde deris 
siun saaledis: Piedsted schov till 1 Svin, Follerup schov till 2 Svin, Smidstrup schou till 1 
Svin, Welling schou till 9 Svin, Schierup schou till 6 Svin, Andkier schou till 9 Svin, Sellerup 
Skov till 2 Svin, Breining schou till 2 Svin, Gaverslund schou till 4 Svin, Gorslef till 1 Svin, 
Mørchholt schov till ½ Svin, Børchop schov till 1 Svin, hvilchet bemelte Dannemænd 
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saaledis for et fult siun afsagde hvor effter Anders Madsen begærede tingsvinde som og blef 
Sted. 
 
Anders Madsen paa Hr: Jegermesters vegne lod lyse fred over oven bemelte schovene at alle 
folch schulle holde deris beste og kre der af. 
 
Hans Pedersen Skovrider lod oplyse en Sort hop paa 6 Aar som hannem er fore kommen og 
till alles effter retning anden gang lod oplyse. 
 
Sr Olle Knudsen for Retten fremkom som i rette lagde et kald seddel paa den rette sort Papir 
af dato 9 September Ao 1690 angaaende Peder Kod i Bredstrup om nogen schields ord som 
hand nest afvigte d: 5 September imod Olle Knudsen af Fridericia schall have forøfvet, hvor 
med Olle Knudsen med tingstefning beviste og i retten fremstillede sin kaldsmænd som 
lovligen ved Eed bekrefftede at hafve de vedkommende som for er meelt loulig stefnet, hvor 
da for retten fremkom Peder Nielsen Koed af Bredstrup som bekiente saaledis at saa som 
nogen tvistig ord d: 5 September nest afvigte er paßeret imellem velfornemme Sr Olle 
Knudsen borger af Fridericia og mig Peder Nielsen Koed af Bredstrup er paßeret nemblig at 
ieg udi ubesendighed og Druchen schab haver kalt og imod Olle Knudsen udsagt nogen 
ubeqvems ord, der her med for retten bekiender ieg offentlig at have giort uret og ei er vel 
endis andet med for nefnteOlle Knudsen end det som en Erlig karl vel egner og anstaar, hvor 
for jeg beder fornefnte Olle Knudsen om forladelse, og der paa her for retten gafve hver andre 
deris haand der ved at forblive, hvor effter Olle Knudsen begærede tings vinde sted. 
 
Michell Madsen fremkom for Retten som till inden ting lougbød effter loven till sin 
trolofvede festemøe Anne Andersdaater den part udi den Eyendoms Gaard i Stoustrup som 
hand arfveligen effter sine forældre er tilfalden hvor ofver hand lofver at giøre lige Deelagtig 
med sig. 
 
Noch fremkom Jep Clausen af Børrup saavell i dag som till i dag 8te dage den arfve part udi 
ofver bemelte Eyendoms Gaard i Stoustrup laug bød paa Apolone Madsdaaters vegne hendis 
part som for er melt med dis videre her imod fremkom Anders Jensen af Bredstrup som paa 
hans Daaters vegne for bemelte parter udi den Eyendoms Gaard bød Sløf og penge. Jep 
Clausen endnu anden gang laug bød den part som hand har indløst af Peder Berg forrige 
Borger af Fridericia paa deris vegne hvor for i ligemaader er bøden Sølf og Penge af fornefnte 
Anders Jensen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 23 September Ao: 1690 
 

Tingmænd 
Peder Mortensen Dall i Andkier 
Ifver Hvid i Gafverslund 

 
Hans Pedersen Schourider af Almind lod till tredie ting oplyse en liden Sort hop paa 6 Aar 
som hos hannem i rom tid haver været om nogen got folch den er frakommen er den hos 
hannem at bekomme og finde imod billig bekostning hvor effter hand var Tingsvinde 
begærendis, som blef sted. 
 
Jep Clausen mødte for retten som till tredje ting laugbød den arfve part udi den Eyendoms 
Gaard i Stoustrup som Hans Michelsen paaboede og hun er barnefød paa saavel og den part 
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udi samme Eyendoms Gaard som bemelte Jens Clausen af Peder Bierg forrige Borger i 
Fridericia haver indfried og betalt som for hen vedere er indført. 
 
Michell Madsen i lige maader laugbød till tredie ting sin part udi for bemelte Eyendoms 
Gaard i Stoustrup till sin kiereste Anna Andersdater og der udi at være lige deelagtig med 
hannem som forhen er meldt og Anders Jensen af Bredstrup endnu som tilforne till tredje ting 
paa sin Daater Anna AndersDaters vegne bød sølf og penge, som og Michel Madsen saavel 
og Jep Clausen af Børrup nu her for retten stod og bekiente at have foet fornøyelig og 
nøyagtig betaling der for i alle maader hvor paa de og nu her for retten gafve hver andre deris 
hænder at alt saaledis uryggelig holdes og effterkommes schall hver andre schadesløs i alle 
maader hvor paa hand et fuldkommen Eyendoms Tingsvinde som skiøde begærendis som og 
blef sted. 
 
Bertell Sørensen i Stor Welling lader lyse till første ting effter en sort stiernet hest som 
hannem  imellem Torsdag og Fredag nat er fra kommen. 
 
Jens Høg ud af Schovsgaard lod oplyse en sort hest med et Øye som hannem for 3 eller 4 
dage er fore kommen. 
 
Niels Nielsen af Piedsted mødte for retten som beviiste med kaldsmænd Jep Andersen og 
Laurids Ollesen at de haver till i dag hidstefnet Jens Nielsen i Piedsted till et kiøbebref at have 
læse og der effter dom at lide, der nest fremlagde et gienpart schiøde uddragen af Elboe 
Herritz tingbog des dato 1666 Den 7 Maij Confirmeret af Welbaarne Amptmand Svardtz paa 
Coldinghuus som begieres udi retten at motte læses indføris og protocolleris med des videre 
lest paaschreven og udi agten schall vorde indført, hvor effter Niels Nielsen begærede 
tingsvinde som blef sted. 
 

Den 30 September Ao 1690 
 

Ingen ting den dag. 
 

Den 7 October Anno 1690 
 

Ingen ting den dag. 
 

14 October Anno 1690 
 

Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om afscheders og Interlocutoriers indstefning 
sampt Nams Dommes Execution af 17 Maij Anno 1690. 
 
K:M: Allernaadigste forordning om Falliter og hvorledis med deris middell schall forholdes af 
17 Maij 1690: 
 
K:M: Allernaadigste forordning om Stemplet papir af 26 Julij 1690: 
 
K:M: Allernaadigste Placat og forbud om Splitflages førelse af 15 Julij 1690: 
 
K:M: Allernadigste forordning om korn og proviant schaten over all Danmarch for Aar 1691: 
af 28 Sept: 1690 for Retten Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 21 October Anno 1690 
Tingmænd 

Knud Ibsen i Høyrup – Laurids Christensen ibd: 
Niels Mortensen i Sellerup – Iver Hvid i Gaverslund 

Jens Povelsen i Nebell – Niels Nielsen ibd: 
Peder Mortensen Dall i Andkier. 

 
Tygge Jensen i Herslef mødte for retten som paa Hendrich Nielsens vegne i Lild Velling 
beviste ved kaldsmænd Ifver Hendrichsen og Svend Jensen af Store Velling det de ved eed 
med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i rete stefnet Jens Nielsen 
Timermand i Skierup formedelst hand uden loul: advarsell og opsigelse har undvigt Hendrich 
Nielsens huus i Store Welling. Ti producerede hand Hendrich Nielßens schrifftlig indleg af 21 
Octob: 1690: for Retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Jens Nielßen 
Timmermand mødte og i rette lagde hans festebref af Hendrich Nielßen hannem given d: 19 
Nov: 1687, og begærede opsettelse i 14 dage schall videre der till blive svaret. Sagen optagen 
i 8te dage. 
 
Jens Nielßen i Piedsted lod oplyse en Rødschimlet hest med 2 hvide fødder som er kommen 
drivendis till deris bye om nogen sig den ved kiender. 
 
Hans Staphensen i Almind lader lyse effter en sort foele i 2det Aar med 2 hvide fødder paa 
den venstre side uschaaren. 
 
Niels Lauridsen lader lyse effter en brun stiernet hoppe hannem er frakommen. 
 

28. october  Ao: 1690 
 

Hendrich Nielsens sag af Lille Welling contra Jens Nielsen Timmermand fremdeelis opsat till 
i dag 8te dage. 

 
Christen Christensen Tofft møtte for retten som beviste ved kaldsmænd Jens Mortensen og 
Jens Sørrensen begge i Gorslef de afhiemelede ved eed med opragte finger effter loven at de 
med 8te dages kald og warsell her till tinget i dag at have hidstefnet Mads Nielsen i Bredstrup, 
Lave Nielsen Krag i Kongsted, Margrete Olle Madsens i Store Velling for hvis hand kunde 
till dennem have at tale og det till doms. Der nest producerede hand hans schriftlig indleg af 
dato 28 October Ao: 1690 under hans egen haand, som for retten blef lest og paaschrefven og 
udi acten schall vorde indført. Frederich Nielsen Tofft møtte udi retten som udi retten 
producerede en Prouste stefning af Hr: Anders Jespersen Poust i Hollmands Herret udsted de 
dato Gaverslund Prestegaard 25 October 1690: hvilchen hand begærte her for retten motte 
læses och paaschrives og begierte hannem den igien motte lefveris og formodede der hos 
Christen Christensen Tofft om hand hannem eller hans broder noget videre haver at søge 
hannem till hans rette forum som hand formeener schall være den Geistl: Ret, Frederich 
Nielßen Tofft møtte udi retten som self her for retten ved stod og bekiente at den gield hand 
hans broder Mads Nielsen Tofft af hans farbroder søges for er hand schyldig og iche hans 
broder. Frederich Nielsen Tofft i lige maader møtte for retten og ved sin Siæls Eed bekreffte 
at hand hafde fornøyet hans Søster Leene Nielsdaater hendis part udi bemelte brendwins-
kiedell der paa hand erbød sig at giøre sin Eed naar behøfvedes. Dommeren Senterede 
angaaende det kald og warsell som Christen Christensen Tofft har gifven Mads Nielsen Tofft 
som henregnis till den Geistl: Rett bør til spilt at wære og Christen Christensen Tofft om hand 
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widere tiltale till Mads Nielsen hafve vill da hannem till hans rette forum louligen at Citere. 
Sagen optagen i 8te dage. 
 
Povell Jensen i Tolstrup mødte udi Retten som beviiste med kaldsmænd Christen Christensen 
og Niels Christensen begge af Kongsted de afhiemlede ved Eed med opragte fingre effter 
Loven at de med 8te dages kalds warsell her till tinget till i dag at have hidstefnet Søren 
Grosum I Tolstrup angaaende Povell Jensens tieneste lønnens forhold. I lige maader till 
samme tiid og sted stefnet Claus Sørensen her till tinget at møde angaaende hug og slag som 
hand woldeligen imod Povell Jensen forøfvet haver, end ydermeere till samme tiid og sted 
stefnet Maren Sørensdater og Anne Sørensdater videre herom at bære saavit dennem er bevist 
og bemelte Claus Sørensen vinderne at paahøre sambt og Søren Grosum saa velsom hans 
Sønn dom at lide vinderne forelagt till i dag 8te dage at møde under straf effter loven. Sagen 
optagen i 8te dage. 
 
Peder Jensen Hiuler i Eistrup lader lyse effter en Rødbleset hop i 6te aar sampt og en brun 
Marplag i 3de aar om nogen gotfolch kunde giøre hannem nogen kundschab, da ville hand 
gierne forschylde deris u=mage ! 
 

4 November Ao 1690 
 

Christen Christensen Tofft mødte udi Retten som effter forrige i rettesettelse og opsettelsen i 
dag 8te dage ofver ind Citerede begærede dom. Dernest udi Rette lagde Christen Christensen 
Tofft et schiffte bref effter Sl: Her Niels Christensen Tofft udi Bredstrup af dato 25 Januarij 
1686, hvor udi fantes schrefven Margrete Olle Madsens i Store Welling at være schyldig till 
boen 6 Sldr: 1 mk: 4 sk: hvilchet Christen Christensen Tofft endnu som tilforne formente hun 
pligtig er og bør at betale de fordrende 6 Sldr: med sagens anvendte bekostning og var endnu 
som tilforne dom begærendis. 
 
Jens Ollufsen mødte udi Retten oaa sin Moder Margrete Olle Madsens vegne som benegtede 
paa sin Moders vegne ingen gield at være vidende schyldig till Sl: Hr Niels Christensens 
Sterboe. Christen Christensen Tofft forschød sig till hans udi rettelagde schiffte bref effter Sl: 
Hr Niels Christensen Tofft hvilket hand formode usvechelig og wærend nu som tilforne dom 
begærendis. Dommeren tilspurte parterne om de noget videre hafde at fremlegge till sagens 
videre oplysning. Thi blef saaledis dømt og afsagt. Saasom beviises med udi Rettelagde 
schiffte bref effter Sl: Hr Niels Christensen Tofft, Margrette Olluf Madsens schyldig at være 
till Sterboen 6 Sldr: 1 mk: 4 sk: Hvorimod intet till afbeviiser frembeviist alleniste ichon en 
blot benegtelse af hendis Søn Jens Ollufsen, hvilchen iche siufnes at kand hindre Skifftes  
forretning, hvor fore tilfindes Margrete Olluf Madsens at betale till Christen Christensen Tofft 
de fordrende 6 Sldr: 1 mk: 4 sk: inden 15 dage tillige med proceßens omkostning under 
lovens tvang. 
 
Christen Christensen mødte udi Retten som paa begge sine møndlings vegne nemblig Olle 
Nielsen og Leena Nielsdater Tofftes vegne begærede [dom] over Laue Nielsen Krage i 
Kongsted effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom. Effter forhen udi Retten indleverede 
indleg ad dato 28 October 1690. Thi blef saaledis dømbt og afsagt: Saasom ingen møder paa 
Lauge Nielsen Krages vegne noget imod Christen Christensen Tofftes paa hans Myndlings 
vegne imod hans fordring at svare. Da som hand findes indført i schifftebrefvet effter Sl: Hr: 
Niels Tofft at wære schyldig till bemelte Christen Christensen Tofftes Myndlinger 19 Sldr; 1 
mk: 14 sk: bød hand samme penge 19 Sldr: 1 mk: 14 sk: till Christen Christensen inden 15 
dage at betale med proceßens omkostning under Lovens tvang. 
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Hendrich Nielsen af Lille Welling mødte udi Retten som effter forrige i rettesettelse og 
opsettelse ofver Jens Nielsen Timmermand begærede dom. Jens Nielsen Timmermand 
begærede sagen motte optages i 3 ugers dag. Blef sagen optagen i 8te dage. 
 
Povell Jensen af Tollstrup mødte udi Retten og begærede effter forrige i rettesettelse og 
opsettelse dom over Søfren Grumsen, angaaende hans resterende løn. Thi blef saaledis dømbt 
og afsagt. Saas om SørenGrumsen eller nogen paa hans vegne møder noget imod Povel 
Jensens fordring at svare langt mindre med nogen afbeviis thi bør Søren Grosum at betale till 
Povell Jensen hans resterende løn som bedrager 7 mk: 7 sk: tilligemed proceßens anvente 
bekostning inden 15 dage under lovens tvang. 
 
Povell Jensen mødte for Retten som begærede hans indciterede vinder motte paarobes og 
tages til forhør. Vinderne paarobt mødte iche, Povell Jensen satte der fore udi rette om de iche 
bør at lide effter loven vinderne forelagt till i dag 8te dage atmøde hvis iche da at lide effter 
loven. 
 

11 November Ao 1690 
Tingmænd 

Ifver Hvid i Gaverslund 
 

Peder Schow Tolder i Fridericia fremstillede tvende kaldsmænd Nemblig Morten Andersen 
og Christen Nielsen begge af Wilstrup, de afhiemlede ved Eed med opragte fingre effter 
Loven at de med 8te dages kald og warsell till i dag her till tinget at have hidstefnet 
effterschrefne nemblig Hans Ifversen i Bierte, Friderich Nielsen, Lieut: Uldrich Bech alle 
ibid: Hans Bertelsen i Eltang, for hvis resterende Kierche tiende de kand være schyldig till 
WelEdle Hr General Fischall Landorph*) og det till Doms berorende med saggifvelse till i dag 
8te dage. Sagen optagen i 8te dage. 
*) Jørgen Landorph ~ Katrine Mejer. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 18 November Ao 1690 
 

Blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende Kop og Qvæg og Ildsted schat af Dato 28 
September Ao 1690. 
 

Tygge Jensen betiente Retten udi denne sag. 
Anders Juul møtte for Retten som paa WelEdle Hr General Fischall Landorphs vegne som 
effter indhiemlede kald og warsell i dag 8te dage ofver de indciterede for Konge tiende gaf till 
sag Lieutnant Bech af Biert at restere for Ao 87: 88: 89: Kierche og Konge tiende effter 
accord Penge 12 Sldr: Friderich Nielsen  ibid: at restere for forleden Aars afgiffter af begge 
tiender 6 Sldr: Hans Ifversen som er paa Gaarden med Jep Hansen resterer med 3 Sldr: End 
ydermeere saggaf Anders Juul Hans Bertelsen i Eltang for forleden Aars afgiffter 10 Sldr: 8 
sk: setter der effter udi rette med formeening en hver for sig pligtig er og bør derfor fordrende 
penge en hver tilkommer at betale inden 15 dage under Lovens tvang. Der paa hand var Dom 
begærendes, sagen optagen 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 25 November Ao 1690 
 

Tygge Jensen af Herslef paa Hr Regimentschrifver Blanchsteds vegne møtte udi Retten som 
beviiste med Kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen, begge af Hostrup de afhiemlede 
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ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede at till i dag her till tinget at have 
hidstefnet Lauridtz Christensen i Wiuf imod vinder at paahøre, beschylding og Dom 
angaaende hvis tilhold angaaende de tyfveri hand med Hr Major Yttervigs tieneste tønde hafft 
hafver, vinderne paarobt møtte iche hvor fore de ere forelagt at møde till i dag 8te dage. Sagen 
optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 2 December Ao 1690 
 

Tolderens sag i Fridericia contra de indciterede er fremdeelis opsat till Doms till i dag 8te 
dage. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Las Christensen i Wiuf møtte udi Retten og erbød sig udi rette imod Hr Major Yttervig eller 
ogsaa Hr Regimentschrifver som hafver ladet Citere om nogen effter indstefningen hafde 
hannem noget at beschylde, de da ville fremkomme at gifve sag hvis iche nogen møtte i saa 
maader formodede hand ey alene kald og warsell at være spildt mens end og saa for sagen at 
være frikiendt. Dommeren Senterede. At saa som ingen møtte effter indstefning enten at 
saggifve eller vinder at føre Da bør dette stefnemaal spildt at være og Las Christensen fri for 
sagen at være indtill videre stefnemaal skeer. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 9 Decembr: Anno 1690 
 

Allerunderdangst lest og paaschrefven Høyeste Rettis Patent Dateret Hafnie d: 15 November 
Ao 1690 angaaende Høyeste Rettes forhold. 
 
Tolderen Peder Schovs sag Contra de indciterede fremdeelis optagen till endelig Doms till i 
dag 8te dage. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 16 December Anno 1690 
 

Jerløf Lauridsen møtte udi Retten som paa Tolderen Peder Schovs vegne begærede Dom. Thi 
blef saaledis Dømt og afsagt. Byfogeden Gregers Blichfeldt self Dommer i denne sag. Saa 
som ingen af de indciterede Personer ey heller nogen paa deris vegne effter i rettesettelse og 
opsettelse møder med noget till afbeviis imod den fordrende tiende restanz hvor fore de 
tilfindes en hver for sig till WelEdle Hr General Fischall at betale deris resterende qvota 
Nemlig Lieut: Bech i Bierte for Ao 87: 88: og 89: penge 12 Sldr: Friderich Nielsen i Bierte 6 
Sldr: Hans Ifversen ibid: 3 Sldr: Hans Bertelsen i Eltang 10 Sldr: 8 sk: inden 18 dage tillige 
med proceßens bekostning eller lide Nam og wurdering i deris boe og gods effter Loven. 
 
Regimentschrifverens fuldmegtig Jørgen Gregersen møtte for Retten og beviiste ved kalds-
mænd Jens Sørensen og Søren Thommesen af Hostrup loulig till i dag at hafve hidstefnet 
Laurids Christensen af Wiuf imod vidnisbyrd at paahøre og der effter tiltale og Dom at lide 
formeenende Lauridtz Christensen schall have dølget og med videre med en WelEdle og 
Welbyrdige Hr Major Yttervigs Dreng og tyende Nafnlig Johan Dyrmeier, hvilchen Dreng 
forleden d: 15 Novembr: i Hr Amptmands fuldmegtiges Bertell Pedersens og andres ofver-
værelse haver bekient adschilligt samme tøy fra WelErmelte Hr Majoren og hans folch at have 
stollet og effter fornefnte Lauridtz Christensens kones tilschyndelse, Lauridtz Christensen og 
hans Qvinde tilbragt og solten, hvilchet Jørgen Gregersen lovede till neste ting at forschaffe 
fornefnte Dreng her till tinget og hand da her videre kand Examineris saa som hand ey i dag 
her at kunde bringes tilstede, beroende med vindernis førelse till neste ting. 
 

Jens Christensen lod læse effterfølgende brefve. 
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Kiendes Jeg vnderschrefne at have opebaaret 17 Sldr: paa min Myndlings Friderich Jensens 
arfveligen tilfalden anpart effter hans Sl: fader Hederlig og meget Wellærde Mand Hr Jens 
Jensen fordom Vell Meriterede Sogneprest till Herslef og Wiuf Sogne udi dette bunde boelig i 
Taule Nebbel som Mads Jeßen iboede hvilche forn boliges anpart ieg paa min Myndlings 
Friderich Jensens vegne selger og afhænder till Sr Jens Christensen udi Fridericia og hans 
arfvinger Nemblig den part effter faderen tilfalden Taxeret effter schiftebrefs formelding som 
er 17 Sldr: og 8 sk: hvilche forn 17 Sldr: 8 sk: Jens Christensen mig fornøyet og betalt i alle 
maader, og lofver Jeg Hr Rasmus Clausen Sager, naar begeres da paa min Myntlings vegne at 
gifve Jens Christensen fuldkommen schiøde paa ofven bemelte anpart i samme boende bolig, 
naar paa Esches, og effter denne dato Jeg eller min Myndtling ey at have nogen ret eller 
rettighed i nogen maader udi forn boligs anpart, Det ofverschrefne lofver Jeg Hr Rasmus 
Clausen Sager at holde forn Jens Christensen og hans arfvinger uden schade i alle maader saa 
vit den arfvepart er angaaende, Venligen ombedet Marchus Jensen, og Lorendtz Thorbruegger 
med mig till vitterlighed at underschrifve. Colding d: 9 December Anno 1689: Marchus 
Jensen Bager, Rsmus Clausen Sager, Lorendtz Thorbruegger.  
 
Kiendes Jeg vnderskrefne Peder Clausen Emmerleff, Guds ords tiener till Eltang og Wilstrup 
Sogne og hermed for alle witterlig giør at Jeg hafver soldt og afhendt, paa min Myndling 
Jacob Jensens vegne, hans tilfalden arfvepart i det bonde boelig i Taule Nebbell som Mads 
Jeßen iboede, for 17 Sldr: 8 sk: effter schifftebrefvets indhold till Sr Jens Christensen 
velfornemme borger og handelsmand udi Fridericia*), Jeg siger den anpart, som min 
Myndtling arfveligen var tilfalden effter hans Sl: fader Hæderlig og Wellærde Mand Hr Jens 
Jensen, for dum Velfortiente Sogne Præst til Herslef og Wiuf Sogner, hvilche forschrefne 17 
Sldr: og 8 sk: Welbem Jens Christensen till mig paa min Myndtlings vegne richtig fornøyet og 
betalt haver og lofver Jeg Peder Clausen Emmerlef naar begieris Da paa min Myndtlings 
vegne at gifve Jens Christensen fuldkommen schiøde paa ovenbem anpart i samme bonde 
bolig, som tilbørligt og forsvarligt kand være, og effter denne dato vedstaar Jeg, at hverchen 
Jeg eller min Myndtling haver nogen prætention, ret eller rettighed i nogen maader til forn 
boliges anpart. Dette ofvenschrefne lofver Jeg Peder Clausen Emmerlef at holde Velbemelte 
Jens Christensen og hans arfvinger uden schade i alle maader, saa vit den arfvepart er 
angaaende, og till des ydermeere bekrefftelse, har herneden for sat baade min haand og 
Zignet. Stenderup Præstegaard den 3 December 1690: Peder Clausen Emmerleff 
                      Egen Haand (L:S:) 
 
*) Jens Christensen [skifte afholdt 11. April 1709] gift med Annicke Mortensdatter. Parret havde børnene: 1) 
    Jacob Jensen, provst i Skibet sogn, 2) Anne Kirstine Jensdatter ~ Johannes Iversen Bruun, stamfader til Bruun  
    slægten fra Fredericia. 3) Lisbeth Jensdatter ~ Claus Geerdtzen Thorbrygger, feltskærer i Vejle, 4) Jens  
    Jensen, bager i Vejle. 
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