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Tiisdagen og Tingdagen d: 10 Janvarij Anno 1693
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoegett
Daniell Kellinghuusen Herritzschriffver
Nielß Mortensen i Herslef
Anders Madßen i Vinding
Nielß Hanßen i Donß
Madß Raufn i Herslef
Hans Nielsen i Egom
Jenß Andersen i Herslef
Hanß Pedersen i Allmind
og Thomaß Jepsen i Taule Nebbel
Sørren Madsens sag som Regimentschriveren hafver indstefnet begærede Jørgen Gregerßen
paa hans vegne effter forrige i rettesettelse domb, sagen optagen i otte dage.
Dend sag med Jørgen Gregerßen paa Regimentschrifverens vegne Contra Jens Nielsen i
Kongsted Torp er In Seqvestre optagen i 14 dage.
Jørgen Gregerßen paa Regimentschriver Blanchstedß wegne effter forrige Tingß
forreleggelße eschede att Nielß Pedersen motte fremlegge dend Contract som imellom
hannem og de Sellerup Mend schall werre oprettet, till sagens viedere opliusning angl: dend
omtvistede Jord i Sellerup Niels Pedersen forrelagtt anden gang till i dag otte dage dend
oprettede Contract att fremlegge, sagen opsatt i otte dage.
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens wegneeschede domb effter forrige i rettesettelse
og opsettelse [papir defekt] Else Jensdatter i Donß, sagen optagen i otte dage.
Regimentschriverens sag contra Simon Sørensen i Dons og Hans Hiuler er optagen till i dag
otte dage.
Jørgen Gregersen paa K:M: Regimentschriver Blanchsteds wegne, mødte for Retten som
beviiste wed kaldßmend Jenß Sørensen og Søren Tomßen begge i Horstrup det de wed Æed
med opragte fingre effter lowen afhiemlede till i dag att hafver hid i rette stefnet Maren
Pederßdaatter i Horstrup imod beschylding og domb anl: hendis Leyermaalß bøder for
begangne Leyermaaler Nembl: tvende og siden der effter formeenende Continuerende
Løßagtig forhold hvor for Jørgen Gregersen satte i rette og formeente om iche bemelte Maren
Pedersdaatter bør for hver Leyermaall att betalle 12 loed sølf er 24 loed sølf og der forwden
for hendis Løsagtig forhold Meenigheden att forrewiiseß, hvor effter Jørgen Gregersen
eschede domb. Maren Pedersdaatter paaraabt mødte iche, sagen optagen i 14 dage.
Jørgen Gregersen paa K:M: Regimentschriver Blanchstedß wegne mødte for retten, som
beviiste wed forn: kaldß mend till i dag att hafve i rette stefnet Hans Jensen Ennemerche i
Herslef imod tiltalle og domb, anl: 2de qvindfolch og inderster som Hans Jensen imod nogen
tilkiende gifvelße effter loven hoß sig har indtagen, nafnlig Maren og Kiersten, hvilche
qvindfolch ey heller effter Præstens anmoding deris schudß maall willet frembeviise, med i
rettesettelsen beroer till i dag 14 dage, sagen optagen i 14 dage.
Madß Tommesen i Dons loed læße ett Aftegts bref og Tingsvinde som liuder saaledis: Jenß
Bertelsen Høg i Schougaard Herritsfoegett i Brusch Herrit, Jens Jensen Rafn i Horstrup
Tingschrifver og Hans Christensen Hartt, giør witterligt att Ao Christi 1681 Løfverdagen d: 3
December paa fornt: ting for dom og Retten war schichett Madß Tommesen i Donß som
lovlig eschett, stedis og fich ett fuld tingßvinde af Hans Christensen i Hartt, Las Madsen,
Peder Knudsen, Jørgen Ollufßen, Thomas Ollufßen, Laue Jensen, Mogens Pedersen ibid: og
Peder Willadsen Sellerup[?] gaard, hvilche forschr: otte Trofaste dannemend alle
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sandrechtelig wande paa derriß goede troe og [papir defekt] her i dag for retten fremstod
Simon Sørensen og Søfren Sørensen ibid: og i h… [papir defekt] ß løfverdag dennem till
forpligt att Efftersom Mads Tommesen intet for sit fædrende Eiendomb bekommer hvor fore
vj lofver og oß till forpligter Mads Tommesen att forsiøne sin gandsche lifß tiid med føde og
klede og forsvarlig seng, som di will forsvare baade for Gud og Mennischer og der som Madß
Tommesen iche vill lade sig nøye der med da schall Simon Sørensen gifve Madß Tommesen
aarligen 10 Sldr: og Søfren Søfrensen schall gifve hannem aarligen 5 Sldr: forvden hanß
forsvarlig seng, som enn hver af oß kand till kommit hver et Aarlig Aar, hvor imoed Mads
Tommesen lofvet og sig till forpligtet att være hoß Simon Sørensen heller Søfren Søfrensen,
hvilchen af dem hand will wære hoeß og iche hoes nogen andre, og naar fornt: Mads
Thommesen wed døden afgaar lofver wi Simon Sørensen og Søfren Søfrensen att bekoste
hannem en hæderlig begrafvelse hvilchett forschr: de lofvet paa alle sider wryggeligen att
holde og effterkomme hver andre schadesløß, og stod dee samptlig med hver andre till
weddermaalß ting der dette winde gich beschrefven, att saa gich og for her i dag for domb dett
vinder wi med woriß beseigling datum Anno die et Loco ut Supra. Jenß Høg, Jenß Jenßen
Raffnn, Hanß HCS Christensen.

Niels Søfrensen vdj Herslef lader opliuse ett Gammell brun Øg med fiire hvide føder og en
stierne i panden, som hand hafver haft i 10 vggers tid som er 2de gange till forne opliust om
nogen gott folch dend var frakommen schulle de dend gierne bekomme.
Tiisdagen og Tingdagen den 17 Januarij 1693
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchrifver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Hans Madsen ibd:
Søren Jensen ibd:
Peder Laßen ibd:
Christen Madsen ibd:
Mads Raun ibd:
Jeß Tomesen ibd:
og Niels Ibsen ibd:
Knud Madsen og Christen Madsen af Trelle mødte for retten som kiendtis og tilstod at have
solt afhændet saa som de og her med selger og afhænder fra dennem og deris arvinger till
deris broder Jep Madsen i Trelle /: som og self stod till vedermaals ting :/ hans hustrue og
deris arvinger den Bonde eyendoms gaard [papir defekt] paa boer, som deris Sl: fader Mads
Jepsen haver tilhørt og dennem arveligen er tilfalden, hvilchen forschrefne Bunde eyendoms
gaard med tilliggende tvende huuse, i huuse og bygning, gaard og gaards steder, abildhauge,
homelhauge og kaalhauge, skov og march, agger og eng, fischevand og fægang, tørveschiør
og lungslet, intet undtagen i nogen maader af alt det som af Arilds tiid tilligget haver og med
rette hør og bør der till at ligge, bemelte Jep Madsen, hans hustrue og arvinger schall have
nyde og beholde till evindel: ejendom, og kiendis bem: Knud Madsen og Christen Madsen for
dennem og deris arvinger sig ingen ret eller retighed at have till bem: bonde eyendoms gaard
og des tilligen i nogen maader mens af deris Broder Jep Madsen derfor at have bekommet
fyllest og fuld værd, saa de tacher hannem godt for god og nøyagtig betalling og der for lover
at schall frj frelse hiemle og tillstaa ham forschrefne Bonde eyendoms Gaard for hver mands
hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand have at tale og der imod forhaabning saa
schede samme bonde eyendoms Gaard eller noget af des tilliggende hannem eller hans
arvinger blef fra vunden for nogen deris vanhiemels brøst schyld saa lover de inden 6 uger der
effter at forschaffe deris broder lige god vederleg og i saa maade for dennem og deris arvinger
holde bem: Jep Madsen hans hustrue og arvinger for dette kiøb schadesløs der paa parterne nu
her for Retten gave hver andre deris hænder att alt saaledis holdes og effterkomes schall som
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forschrevet staar hvor effter Jep Madsen var eyendoms tingsvinde som schiøde begærende
som og blef sted.
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne begærde effter forrige i rette settelse og
opsettelse dom over Søren Madsen i Herslef. Sagen optagen i 8 dage:
Regimentschriverens sag Contra Niels Pederßen i Sellerup optagen till i dag 8 dage.
Jørgen Gregersen møte og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Else
Jensdaater i Dons; Sagen optagen i 8 dage.
Regimentschriverens sager Contra Simon Sørensen i Dons og Hans Hiuler i lige maader
optagen till i dag 8 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 24 Januarij 1693
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
[papir defekt]
Mads Pedersen i Follerup
Jens Sørensen i Follerup
Hans Dall i Herslef
Mads Raun i Herslef
Jens Lauridsen ibd:
Niels Christensen ibd:
Jørgen Gregerßen pa Regimentschriverens vegne begærede effter forrige i rettesettelse og
opsettelße dom over Søren Madsen i Herslef. Daniell Bager paa Søren Madsens vegne møtte
og begærede opsettelse till i dag 8 dage, saa som hand i dag agter at føre nogle vinder till
sagens oplysning. Jørgen Gregersen begærede endnu som tillforne dom. Sagen optagen till i
dag 8 dage.
Jørgen Gregersen paa samptlig Sellerup Mænds vegne eschede endnu som tilforne den
Contract i rette Niels Pederßen i Sellerup sig paaberaaber. Niels Pedersen paarobt møtte iche,
hvor for Jørgen Gregerßen paa Samptl: Sellerup Mends vegne formente at saa som Niels
Pederßen af Sellerup iche effter tvende tings forelegelse haver villet udj retten producere den i
mellem hannem og de Sellerup Mænd oprettede Contract hvor af kand sees hvorledis med den
omtvistede Jord sammen henger hvilchen Contract samptlig Sellerup Mænd her inden tinge
har opsagt ey at kunde holde saa og beviist med vidnisbyrd at en deel Jord som Niels
Pedersen i brug haver till samptl: Sellerup Mænd deris Gaarde wed Landmaalingen er maalt
og det samme Jord ey fra deris Gaarde imod Loven kand lade fratage hvor for Jørgen
Gregersen formente og sate i rette om iche Niels Pedersen bør samme Jord igien till de
Sellerup Mænds gaarde at udlegge og en hver sin part der af at bruge og sig saa nøtig giøre
som de best ved og kand og i saa fald den opretede Contract at være ophevet og Niels
Pedersen at betale denne proceßis anvente bekostning med 5 Rdr: Niels Pederßen forelagt till
i dag 8 dage at i rettelegge den Contract hand om bem: Jord med de Sellerup Mænd haver
oprettet.
Jørgen Gregerßen paa Regimentschriverens vegne begærede effter forrige i rette settelse og
opsettelße dom over Else Jensdaatter og Hans Hiuler; Indciterede paarobt mødte iche; Tj blef
saaledis dømt og afsagt; Effterdj Else Jensdater haver her for Retten vedgaaet og bekiendt
denne sin sidste med Hans Hiuler begangne leyermaal at være den tridie da vidste Jeg hende
iche at befrj det hun jo bør effter Loven pag: 938: og 939: Act: 9: at straffes till Kagen og
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Hans Hiuler som hendis udleggelse eij haver negtet eller møt for Retten noget for sig at svare
at betale sin leyermaals bøder eller og effter Loven at paagribes hvor hand kunde straffes till
fengsell.
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og
Søren Tomesen i Hostrup det de ved eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till
videre till i dag at have i Rette stefnet Maren Pedersdaater i Hostrup till videre i rettesettelse
og endel: dom for hendis leyermaals bøder sampt paafølgende straf for hendis løsagtig
forhold, hvor effter Jørgen Gregersen refererede sig till den i dag 14 dage over Maren
Pedersdaater giorde i rettesettelse og videre formente og satte i rette at som Maren
Pedersdaater først for besættels Reten formedelst i hendis Ægteschab begange horerj er dømt
fra hendis mand Peder Kyd i Aagaard og hun siden der effter hafde continueret med slig
hendis letferdig lefnet saa at hun siden haver bekommet tvende uegte børn hvor fore Jørgen
Gregersen formener hun iche alleniste bør at betale for tvende leyermaal mens endog der for
uden at stryges till kagen for hendis løsagtighed og der paa begærde dom. Hans Jensen paa
Maren Pedersdaaters vegne møte og begærede 14 dages opsettelse. Sagen optagen i 8 dage.
Daniell Bagger paa Søren Madsens vegne ag Herslef mødte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Niels Nielsen af Høyrup og Jens Tygesen i Herslef det de ved eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede till i dag med schrifftlig kald seddell af 10 Janv: at have stefnet
Jens Madsen i Tolstrup, Jens Andersen og hans kone Karen, Jes Tommesen og hans kone
Karen Jeßes, Hans Jensen og hans daater Dorothe Hansdaater, Søren Jensen og hans hustrue
Mette Sørensdaater, Peder Laßen, Hans Tyggesen i Herslef alle de U=møndige med deris
Laugverger, Jørgen Nielsen i Follerup, Jens Jørgensen og Anna Kreijbiergs med hendis
Laugverge begge udj Høyrup, deris sandheds vinde ved eed at aflegge og till spørsmaal at
svare om hvis dem kand være bevist anlangende det stoele stade som Peder Hiuler i Herslef
sig for nogen tiid siden haver bemegtiget og nu paastaar till samme tiid med fulde 14 dages
kald og varsell samme winder at paahøre stefnis og K:M: Regimentschriver Sr Søren
Blanchsted i Colding og med 8 dages varsell till fornefnte tiid stefnet Peder Hiuller, Tygge
Jensen, Anna Jensdaater, Jacob Hansen tienende Christen Bull alle i Herslef, Simon Pedersen
i Høyrup, Christen Jensen ibid: alle for hinder at paahøre om de her udi [papir defekt] noget at
svare, hvor effter Daniell Bagger [kaldte] indciterede vinder till forhør. Da for retten fremkom
Jens Madsen i Tolstrup som effter aflagde Eed vandt at en 40 Aar siden hand kom till hans
gaard kand hand mindis at det stoelestade Søren Madsens hustrue i staar har været till Søren
Madsens gaard i saa lang tiid upaaklaget; der foruden kand hand mindes at det tredje stade i
bemelte stoll i lige vmaader i fornefnte tiid har ligget till Søren Madsens gaard hvor paa hand
bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Jens Andersen i Herslef som vandt at i 50
Aar hand haver boet her i byen har det første og trede stade i den femte Qvindestoel, oven fra
ligget till Søren Madsens gaard i Herslef, derpaa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for
retten fremkom Karen Pedersdaater som vandt at i 40 Aar hun haver boet her i Herslef har det
første og tridie stade i den femte Qvinde stoel ligget till Søren Madsens gaard derpaa hun bad
sig Gud till hielp. Eendnu for retten fremkom Jeß Tommesen i Herslef som wandt at i 40 Aar
hand haver wæret i Herslef har det første og tridie stade ligget till Søren Madsens gaard
derpaa hand bad sig gud till hielp. Peder Christensen i Herslef mødte for retten og tilspurte
fornefnte vidnisbyrd om de iche var bevist at Peder Christensens hustrue og hendis børn altiid
haver haft stolestade i fornefnte stoel som Søren Madsens hustrue i sidderm hvor paa de
svarede ja at Peder Christensens kone haver det fierde stade i samme stoel. Daniell Bager paa
Søren Madsens vegne begærede tingsvinde sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Janvarij 1693
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Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldß absentz
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Peder Laßen ibd:
Jenß Sørrensen i Follerup
Hans Hanß: i Stenderup
Carll Christensen i Wiuff
Jens Wollesen I Taule
Jens Andersen I Herslef
Niels Christensen ibd:
Jørgen Gregersen paa Regimentschriver Søren Blanchsteds wegne mødte for Retten [papir
defekt] forrige i rettesettelse og opsettelse [papir defekt]
[papir defekt] Søren Madsen i Herslef, sagen optagen i otte dage.
Jørgen Gregerßen eschede domb ofver Nielß Pederßen i Sellerup effter forrige i rettesettelße
og opsettelse der imod Comparerede Nielß Pederßen for retten og her imod i rettelagde ett
tingsvinde og forening imellom hannem paa dend ene og samptl: Sellerup Byemend paa dend
anden side, wdsted af Hollmandtz Herritz ting d: 13 Octobr: 1679 for retten lest og
paaschrefven og wdj Acten schall worde indførtt, hvor effter Nielß Pederßen forminte att
samme 10 Rdr: som wdj foreeningen ommeldes bør han aff Sellerup Byemend att erstatteß
hvor effter hand begærede dommerens kiendelße. Jørgen Gregerßen paa Regimentschr:
wegne forminte att dend af Niels Pederßen wdj dag fremlagde Tingsvinde og foreening
imellom Niels Pederßen og de Sellerup Mend angl: den Jord som Nielß Pederßen fra de
Sellerup Mends paaboende Kongl: Maytz: Gaarde hidtill imoed Loven hafver hafft i brug ey
bør for nogett att anseeß, heldst som de Sellerup Mend ey hafver dend magtt att de imod
lowen noget Jord som till deris paaboende K:M: gaarde liggende maa lade bortleye eller till
andre att lade saae eller dørke for nogen drik eller gilde att kand bortt gifve eller borttusche,
mens Jørgen Gergerß: endnu som till forne formeente att att hviß Jord som Niels Pederßen fra
de Sellerup Mends gaarde hid till imoed loven og hans forresatte øfrigheds minde har hafft i
brug bør igien till en hver deris gaarde att wdleges for dett øfrige Refererede Jørgen
Gregerßen sig till hans forrige her om giorde i rettesettelse og vden widere ophold eschede
endnu som før domb hvad sig de 10 rd: angaar som Niels Pederßen af de Sellerup Mend men
effter dend i rette [papir defekt –derer,] da formeener Jørgen Gregerßen [papir defekt] for er
som før en anden sag bør att gifve dennem lovlig warsell og ellers som samme foreening ey af
nogen øfrighed er Approberit formeener Jørgen Gregersen att dend ey de Sellerup Mend i
ringeste maader kand præiudicere. Niels Pederßen her imod svarede og formeente att naar de
beviiser att dend afgrøde som Jørgen Gregersen melder om som till deris gaarde schulle igien
tillegges, som hand hidtill ibrug hafver bør dett lovligen att beviise, eller og hand self dett att
beholde, der forvden formeente Niels Pedersen att denne sag bør att agteß for gyldig før end
dett lovligen blifve siuffnett og der for lovligen kald og warsell attgiften. Jørgen Gregersen
imod denne Niels Pedersens indførde protestation melder og formeente att dett noch som
baade med de førte windeßbiurd saa well som med dend af Niels Pedersen i dag fremlagde
Tingsvinde og freening er beviist att dend Jord som omtvistes og wdj bemelte foreening
ommelder har ligget og hørtt till de Sellerup Mends Gaarde som Jørgen Gregersen for meener
igien der till bør att wdlegges, mens eschede domb; sagen optagen till i dag otte dage.
Jørgen Gregersen esche i lige maade domb effter forrige i rettesettelse og opsettelse ofver
Maren Pedersdaatter i Horstrup, sagen optagen i otte dage.
Jørgen Gregersen paa Regimentschrifverens wegne møtte for retten som beviiste wed kaldß
mænd Jenß Sørensen og Søren Tommeßen begge i Horstrup, dett de ved Æed med opragte
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fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve hid i rettestefnett Maren Anderßdaatter sidst
werrende till Jenß Nielßens i Kongsted Torp imod beschylding og domb, att lide for 3de gange
begangene leyermaall, da wiedere hendis bekiendelse att aflegge. Maren Andersdaatter blef
3de sinde lydelig paa raabt om hun eller nogen paa hendis wegne [papir defekt] stede, som
her imod [papir defekt] møtte till weddermehle hvor for hun af dommeren blef forrelagt i dag
otte dage her i egen person att møde sagen optagen i otte dage.
Tiißdagen og Tingdagen dend 7 Februarij Anno 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldß absentz – og svaghed
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd
Madß Pedersen i Follerup
Hans Ifverßen i Herslef
Carll Christensen i Wiuf
Jens Sørrenß: i Follerup
Jeß Tommesen i Herslef
Hanß Pedersen i Follerup
Og Jørgen Nielßen sammestedß
Jørgen Gregersen paa Regimentschr: Blanchsteds wegne møtte for Retten som begærede
effter forige i rettesettelse og opsettelse domb ofver Søren Madsen i Herslef. Thi blef saaledis
dømbt og afsagt. Saa som af de førte vidner fornemmis Søren Madsenß wschichelig forhold i
Herslef Kiercke, i dett hand schall hafve omstødt Peder Hiuerß daatter, menß som hand intett
sig till befrielse fremlegger, saa wiste Jeg hannem iche for samme sin begangne forseelse att
befrie dett hand jo bør att lide effter lovens pag: 916: Act: 10 og betalle proceßens bekostning
med 2 Rdr: inden 15 dage wnder lovens tvang og der imod hafve sin Regreß till Peder Hiulers
daatter, om hand nogen prætention till hende kand hafve, sig forbeholden, ved lovlig medfart
att søge.
Denne domb dømbte Herritzfoegden Gregers Blichfeld self.
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens wegne begærede dommen beschrefven.
Jørgen Gregerßen eschede domb ofver Nielß Pederßen i Sellerup, effter forrige i rettel: Thi
blef saaledis dømbt og afsagtt. Saa som af dend fremlagde contract af dato 13 Octob: 1679
oprettett imellom Nielß Pederßen i Sellerup og samptl: de andre Sellerup Bymend, angaaende
dend omtvistede Jord, som ligger till deris gaarde [ulæseligt] till er maa at, fornemmes
[ulæseligt] schulle staa wed magtt [papir defekt] Sellerup Boende Bymend war i lefvende
lifve, med wiedere samme Contract indeholder, menß som endeell af samme Sellerup
Byemend, schall werre død, og andre gaardene nu beboer, thi vidste Jeg ey rettere att kiende,
end effter de afdøde mends effterkommere, hafver hid indtill blefvet ved dend oprettede
Contragt, og særdehlis … Afvigte Juull annemmet hvis Nielß Pederßen Aarlig af samme Jord
schulle gifve, da bør Niels Pederßen att nyde samme afgrøde af samme Jord wdj dette Aar
1693 og de afdøde mendß effterkommere effter Contracten siden att nyde deris Jord w-paa
ankett till deris gaarde, og de effter samme Contract endnu lefvende mend dend att holde
hvorimod Nielß Pederßen bør igien att nyde hvis Jord som nogen af dem af Hans Rand hafve,
i dett øfrige betaller samptl: Sellerup Byemend proceßens bekostning med fiire Rigsd: inden
femten dage vnder Lovens tvang.
Denne domb dømbte Heritz foegen Gregers Blichfeld self
Parterne begærede dommen beschrefven.
Jørgen Gregerßen eschede i lige maader domb ofver Maren Pederßdaatter i Horstrup blef
Maren Pederßdaatter 3de sinde lydeligen paaraabtt om hun eller nogen paa hendis vegne var
till stede som hafde noget imoed Jørgen Gregerßen forrige i rettelse nogett att svare, mens
mødte ingen till weddermehle, - sagen optagen i otte dage:
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Jørgen Gregerßen eschede i lige maader domb effter forrige i rettelse Maren Andersdaatter
sidst werende till Jens Nielßens i Kongsted Torp, i rette hendis egen bekiendelse att giøre anl:
3de af hende begangne lejer maaller, blef 3de sinde lydel: paaraabtt om hun eller nogen paa
hendis vegne møtte mens møtte ingen till weddermeehle hvor for Jørgen Gregersen paa
Regimentschriverens vegne satte Corteligen udj rette om iche bemelte Maren Andersdaatter
bør for 3de begangne leyermaaler att betalle for hver gang 12 loed sølf, og der foruden effter
loven att strygges till Kaagen hvor paa hand var domb begerendeß, sagen optagen till i dag
8te dage Bemelte qvindefolck forrel [papir defekt] llder [resten af siden mangler]
Welbem: Oberste Baßen loed læse en schrifftl: advarsell seddel att paa førstkommendes
Tingdag som er d: 14 Februarij schall holde schiffte i Schierbech effter Sl: Ritmester Steensen
da nu hver som enten noget der till boet kand schyldig verre eller noget de hafde att fordre,
dett ville angifve og ellers beviise af Dato 4 Februarij 92, lest og paßchrefven.
14 Februarij Anno 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldz absentz og svaghed
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifveren
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Sørren Jensen ibd:
Nielß Anderßen ibd:
Michell Jenßen ibd:
Nielß Pedersen ibd:
Nielß Ibßen ibd:
Jens Lauridsen sammestedß
Tygge Jenßen i Herslef møtte for retten som paa Regimentschrifverenß Sr Søren Blanchstedß
wegne begærede dom ofver Maren Pederßdaatter i Horstrup: Maren Pedersdaatter blef af
retten 3de sinde lydeligen paaraabtt, om hun eller nogen paa hindis wegne møtte, mens ingen
till weddermehle, thi blef saaledis kiendt og afsagtt: Saasom dett befindeß att Maren
Pederßdaatter for horrerj og sitt lettferdige lefnett for nogle Aar siden er dømbtt og schilt fra
sin mand, og hun nu siden hafde faaet tuende hore børn da som hun sig intet till befrielse
fremlegger eller møder noget at svare, saa vidste Jeg hinde iche att befrj dett hun jo bør att
lide effter lovens pag: 938: Act: 9: att straffeß till Kagen, og betalle proceßens andvendte
bekostning med 2 Rdr: inden 15 dage wnder lovenß tvang.
Ofver denne domb dømbte Herritzfoegeden Gregers Blichfeldt self
Jørgen Nielsen i Follerup paa Olle Knudsens wegne i Fridericia mødte for retten førte tvende
tingß stefner Neml: Mads Raufn og Jeß Tomsen begge i Herslef, dett de ved æed med opragte
fingre effter loven afhiemblede till i dag med fulde otte dages varsell att hafve hid i rette
stefnet Jens Nielsen i Torp i moed beschylding og dom, [papir defekt] hannem beschylte og
tiltalte Jens Nielsen i Torp, schyldig att vere till Olluf Knudsen i Fridericia 11 Sldr: 3 mk: 15
sk: hvor paa er betalt 3 Sldr: blifver saa igien 8 Sldr: 3 mk: 15 sk: hvilche hand formeente att
hand burde att betalle med sagens andvendte bekostning inden 15 dage, eller lide Nam efter
loven der paa hand begærede dom, sagen optagen i 14 dage, hvor da Jens Nielsen erbød sig
till bemte tid att svare.
Søren Madsen i Herslef møtte for retten som beviste med kaldßmend Jens Tyggesen i Herslef
og Hans Tommesen Møller i Colding dett de ved æed med opragte fingre effter loven
afhiemblede till i dag med schrifftlig kald seddell saaledes.
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Søren Madsen i Herslef lader her med 8te dages kald og varsell gifve till, Elboe, Brusch og
Hollmandz Herritz ting att møde dend 14 Februarij førstkommende effterschr: Jens Jesen wdj
Herslef, Dorete Hansdaatter, Maren Schreder kone, Maren Jesenß alle med deris Laugværge
ibid: Anne Kreibergs, og Jørgen Pedersen vdj Høyrup, Jep Jensen i Tolstrup, alle for deris
sandhedß winde ved æed att aflegge; om hvis dennem kand verre bevist anl: dend Tumult og
Wschichelighed som for nogen tid siden schall werre begangett i Herslef Kierche, om ett
stoelestade af Peder Hiulers daatter Anne Pedersdaatter i Herslef imod Søren Madsenß Koene
Anne Sørenß ibid: till forn: tid og sted med fulde 14 dages varsell stefneß og K:M:
Regimentschr: Sr Søren Blanchsted vdj Colding saa well og med 8te dages warsell till fornte
tid og sted Effterschr: Christen Tveragger, Christen Schreder, Simon Pedersen, alle vdj
Høyrup, Niels Andersen, Jacob Hansen tienende Christen Dall, Anne Jensdaatter, Tygge
Jenßen, alle vdj Herslef og alle forn: vinder att paahøre, om de der imod vill hafve nogett at
svare. Endel: med lige kald till ovenbemelte tid og sted stefnes og Peder Hiulers daatter Anne
Pedersdaatter med hendis Laugværge samme vinder att paahøre, som imod beschylding og
domb ang: ovenbemte Tumult, Wschichelighed om stoelestade, hvor [papir defekt] og domb
att Erverbe i Herslef d: [papir defekt] Christen Dall paa sin Koneß søsters vegne protesterede
imod diße winder og formeente de burde dett were førtt føre. Sørren Madsen begærede endnu
som till forne att hanß winder motte stedeß till forhør, winderne stedes hvor da effter eedenß
oplæßning fremkom Karren Schreder Kone som vandt, att Peder Hiulers daatter for nogen tid
siden indkom i Herslef Kirche og trøgte Søren Madsens Kone af hindeß Stoelestade, som af
Ariltz tid till gaarden hafde ligget, menß Sørren Madsens Kone ingen ringeste aarsag der till
gaf, hvor ofver Sørren Madsens Kone motte gaa af stoelen, og i en anden staell, som er dett
3die stade, hvor paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Karen Jeseß, som ved Æed
vandt, hende att vere dett samme bevist som Karen Schreder Kone for om vundett hafde, der
paa hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Dorethe Hansdaatter som vandt att hun dett
samme hørte og saa som de andre for om vundett hafver og ydermere saa att Søren Madsens
Kone i dett Peder Hiulers daatter trøgte hinde af sit 3die stade falt ned imod forsædett med
hendis hænder, der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Anne Kreibergs i Høyrup
som vandt dett samme som Dorethe Hanßdaatter for om vundett hafde og Sørren Madsens
Kone ingen aarsage der till gaf, hvor paa hun bad sig Gud till hielp. Jep Jenßen i Tolstrup
møtte i ligemaader for Retten som ved eed bekrefftede att hand vidste intet af denne sag att
sige, der paa hand bad sig Gud till hielp. Effter forberørte winderß afleggelse satte Sørren
Madsen i rette om iche Peder Hiulers daatter iche bør att lide effter Loven for saadan
w=schichelighed hvor paa hand war dommerens kiendelse begierendeß tillige med sagens
andvendte bekostning inden 15 dage. Bendix Funch paa Regimentschriverens vegne møtte udj
Retten og her till svarede att saavitt som hand [papir defekt] Ichun en Biesag som de afhofved
sa[papir defekt] dømbte er will wdlede, og for [papir defekt] bør att wdstedes iche heller dette
kald og warsell att komme Peder Hiulers daatter till nogen hinder præiuditz eller schade, hvor
paa hand dommerenß retmeßig kiendelse var begierindes. Thi blef saaledis af dommeren og
Reßoluerett. Saa som lovgen tillader enhver vidne att førre till sin sags opliußning torde Jeg
iche wnderstaa mig andett end att effterlefve lovgen hvor fore winderne som allereede ere
sted blifver ved sin fulde wærd, sagen optagen i 8 dage.
Tygge Mortensen i Torup i Taule Nebbel Sogen lod læse en Contract og forening hand med
Laß Pedersen i Torp haver oprettet anlangende hans gaards afstaaelse till hannem hvis hand
hannem og hans hustrue Kirsten Christensdaater till aarlig aftegt af bem: Gaard haver lovet af
Dato 18 Mai 91: af Hr: Laurids Pedersen Bang i Taule, Anders Clausen og Hans Hansen till
vitterlighed underschreven, lest og paaschreven.
21 Februarij 1693
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Daniell Bagger i dommer Sæde udj Herridsfogden Gregers Blichfeldts Absenz og Svaghed
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Peder Laßen ibd:
Jens Jensen ibd:
Niels Ibsen ibd:
Mads Raun ibd:
Michell Jensen ibd:
Hans Jensen i Tiufkier
Bendix Funch paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne møtte for
retten som beviiste ved kaldsmænd Jacob Hansen og Christen Pedersen her af Herslef det de
ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Søren
Madsen i Herslef hans feste bref at fremlegge baade paa hans i boende gaard saa vell som den
Smeden Jens Rasmußen iboer, og begærede Søren Madsen motte paaraabes at fremlegge hans
feste bref. Søren Madsen møtte og svarede at hand vill drage ud till Regimentschriveren og
lade hannem see det og begærede der for opsettelse till i dag 8 dage. Sagen optagen i 8 dage.
Bendix Funch beviiste i ligemaad paa Regimentschriverens vegne ved fornefnte kaldsmænd
till i dag at have i rette stefnet Søren Madsen [papir defekt] paahøre angaaende den formente
stridighed imellem Peder Hiulers daater og Søren Madsens Kone i Herslef. Noch hidstefnet
Karen Jeßes, Karen Schreder Kone og Dorothe Hansdaater i Herslef saa og Anna Kreijbierigs
i Høyrup, vinder at paahøre, og till fornefnte tiid og sted hidstefnet effterschrefne deris vinde i
samme sag at aflegge neml: Christen Degn i Herslef, Hans Ollufßen i Follerup, Hans Møller i
Follerup Mølle og Anne Jens Kone; hvor effter Bendix Funch begærede de indciterede vinder
till forhør; Da for Retten fremkom Christen Degen i Herslef som effter Eedens oplæsning
vandt at den 20 November nest afvigte var Anna Jens Kone og Peder Hiulers daater i Søren
Madsens Stoel, saa kom Søren Madsens Kone gaaendis i Stoelen og ville sette sig ned
imellem Peder Hiulers daater og Smede Konen /: dend tiid sad ingen i det yderste stade :/ saa
kunde hun iche komme der imellem saa gich hun af stoelen, og videre Refererede sig till sin
udgifne Attest; der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for Retten fremkom Anna Jens
Kone som vandt at den dag da Niels Mortensen i Høyrup hafde bryllup i Herslef Kirche var
hun og Peder Hiulmands daater i Søren Madsens Kones stoel saa kom Søren Madsens Kone
ind i bem: Herslef Kirche i stoelen till dem og ville sæt sig ned imellem bemelte Anna Jens
Kone og Peder Hiulers daater, der hun iche kunde komme ned imellem dem gich hun af
Stoelen, og saa iche Peder Hiulers daater giorde Søren Madsens Kone nogen gevalt uden
allene der Søren Madsens Kone ville have trøgt sig need imellem dem da stod Peder Hiulers
daater imod og ville iche lade hende komme imellem dennem, hvor udover Søren Madsens
Kone gich af stoelen, der paa hun bad sig Gud till hielp; Hans Møller af Follerup Mølle møtte
og svarede at hand samme dag iche var i kierchen; Søren Madsens Kone møtte og svarede at
hun ville sæt sig ned imellem Anna Jens Kone og Peder Hiulers daater var aarsagen at hun
hafde forundt hendis Rytter Kone [papir defekt] som hun tillige med nyede [papir defekt]
tingsvinde som og blef sted.
Søren Madsens sag Contra Peder Hiulers daater er fremdeelis optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen dend 28 Februarij Ao 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Sr Gregers Blichfelds absentz
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd
Christen Madsen i Herslef
Hans Ifversen ibd:
Anders Knudsen i Høÿrup
Christen Tøggerß: i Tiufkier
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Hans Madsen i Herslef
Nielß Pedersen ibd:

Peder Christenßen ibd:
Michell Jenßen ibd:

Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Søren Blanchsteds wegne møtte for Retten som
begærede effter forrige tings forelegelße att Søren Madsen sitt festebref her for Retten wille
fremlegge saa well paa dend hanß iboende gaard som den [han] tillforne hafver paaboed og
hviß Sørren Madsen det iche fremlegger formeener hand derfor og setter i rette, om iche
Søren Madßen bør der for att lide og stande till rette effter loven som for w=hiemblet, hvor
paa hand war dommerens kiendelse begierendeß. Sørren Madsen forrelagt anden gang till i
dag otte dage sitt festebref wnder straf som ved bør at fremlegge, imidlertid optagen i otte
dage.
Jacob Ifversen i Gaarslef paa Hr: Lauridß Davidsens wegne i Piedsted møtte for retten som
beviiste wed kaldsmend Ifver Jensen og Søren Jenßen begge i Gaarslef dett de ved Eed med
opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet effterschrefne for
gield som de hannem schyldig var, Thomaß Hanßen i Schiechballe, Lauridß Offersen i
Mørchholt, Michel Hansen ibid: Nielß Andersen i Rans, hvor effter hand beschylte og tiltalte
fornte Thomaß Hanßen i Schiechballe for 1 tdr: Rug 2 Sldr: Lauridß Offersen 1 Tønde Roug
for 2 Sldr: noch foruden hans hustrueß fader Jeß Nielßen [papir defekt] self betingede og
godvilligen [papir defekt] Hansen ibid: som hand Resterer paa en Tønde Roug 1 sld: Niels
Anderßen for hanß hustrus forrige Mandß*) liig Predichen 1 Rdr: noch for hanß stifsønß liig
Predichen 1 Sldr: hvor effter Jacob Ifversen paa Hr: Lauridses wegne satte vdj rette og
forminte de pligtig er og bør samme penge med foraarsagede omkostning inden 15 dage att
betalle eller lide effter loven, hvor paa hand dommerenß kiendelße war begierindeß:
Indciterede paaraabtt mødte iche sagen optagen i otte dage.
*)

formentlig Laurids Jensen på gård nr. 2 i Rans.

Jenß Nielsen i Torup mødte for retten som effter forschydelße i dag 14 dage imoed Olluf
Knudsenß krauf svarede att Olluf Knudsen bør att beviise hans krauf effter lovenß 5 bogß 14
Capt: 1: 2 og 50 Act: og i dett øfrige wille svare till i dag otte dage, sagen optagen i 8 dage.
Er Vdnefnt Tingmend i indeværende aar 1693
Christen Lauridßen i Torp, Carll Christenßen i Wiuf, Olle Johanßen i Gaarslef, Christen
Tøggerßen i Tiufkier, Hans Bertelßen i Horstrup, Hanß Hanßen i Stenderup, Hanß Hanßen i
Torup, Ifver Sørenßen i Vester Nebell.
Tiisdagen og Tingdagen dend 7 Martij Ao 1693
Gregerß Blichfeld, Kongl: Maÿttz: Herritzfoegett
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Hans Madsen ibd:
Hanß Jensen ibd:
Niels Jepßen ibd:
Christen Dall ibd:
Jørgen Niellß: i Follerup
Christen Tøgerß: i Tiufkier
Nielß Mortenßen i Herslef
Ingvartt Jacobßen paa Welbr: Hr: Jegermester Brochdofs wegne mødte for retten og ved 2de
mend nemblig Peder Ollufßen i Børkop Mølle og Olle Nielßen i Schierup loed wor [papir
defekt] hviid hoppe og en liden brun hest som de[papir defekt] er ertappett i Stoustrup [papir
defekt] paa som de nu her [papir defekt] heste og wogen =
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Hr: Lauridz Dauidßen sag af Piedsted Contra indciterede optagen i otte dage.
Regimentschriverens sag Contra Søren Madßen i Herslef begærde att Søren Madßen hans
fæste bref motte for retten fremlegges. Søren Madßen mødte og i rette lagde hanß fæstebref af
4 Septemb: 84: paa dend gaardß part hans broder Hans Madßen i Herslef forhen paaboede og
erbød sig wiedere att wille feste dend anden halfve partt om hans øfrighed hannem dett wille
tillade. Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne her till svarede, att saa som Søren
Madßen iche tilforn før end nu hand af øfrigheden om sitt feste brefs fremleggelße paa dend
anden halfve partt forsøgt nogen feste der paa af nogen øfrighed begierde hafver formoder
hand endnu som till forne att Søren Madßen bør effter loven for samme i brug hafvende
halfve partt gaard wden feste og adkomst som for andett w=hiemblett bør att lide, hvor effter
hand war dommerens kiendelße begierindes optagen i fiorten dage!
Søren Madsens sag Contra Peder Hiulers daatter Anne Pedersdaatter i Herslef optagen i otte
dage!
Ingvartt Jacobßen paa Olluf Knudsens wegne i Fridericia mødte og begærede domb ofver
Jenß Nielßen i Torp. Jenß Nielßen mødte og i rette lagde hanß schrifftelig indleg af 7 Martij
93 som [papir defekt] paaschrefven og i acten schall vorde indført [papir defekt] sagen
optagen i otte dage.
Johan Raufn af Kolding mødte for retten som kienteß og tillstod att hafve soldt og afhændet
fra sig sin hustrue og arfvinger till hæderl: og wellærde wnge mand Olluf Simonß: boende i
Schierup hanß hustrue og arfvinger en ½ otting jorde liggende paa Schierup march med
tilhørende schov agger og eng som der til legger og af Ariltz tid tilleggett hafver ved hvad
nafn dett werre kand intet wndtagen i nogen maader hvilchen forschrefne ½ otting Jord Sr
Olluf Simonßen og hans arfvinger schall niude og beholde till evindel: Eiendomb og Kiendteß
Johan Raufn og hans arfvinger, ey mere loed deell rett eller rettighed effter dags der till att
hafve menß der forre bekommett og oppebaahrit fyllest og fuld wærd saa hand tachede Olluf
Simonßen gott for god betalling i alle maader og derfor lofvede att schulle frj frelße hiemble
og tilstaa Olluf Simonßen forschrefne ½ otting jorde for hver mandß hinder og tiltalle som der
paa med nogen rett kand hafve att talle, og der som imod forhaabning saa scheede bem: ½
otting Jorde eller nogett af des rette tilliggende hannem hans hustrue eller arfvinger blef
fravonden for nogen hans wanhiemmelß Brøst schyld, saa lofver Johan Raufn inden 8te wgger
der effter att forschaffe Olle Simonß: lige goed wedderleg der for eller og nøyagtig betalling
og i saa maader for sig og sine arfvinger holde Olle Simonsen hanß hustrue og arfvinger for
dett kiøb schadeßløs der paa Parterne her for retten gafve hver andre deris hænder, att forschr:
weyggelig holdeß og effterkommeß schall som forschrevet staar, hvor effter Olluf Simonß:
war Eiendembs Tingßvinde som schiøde Begærendeß som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 14 Martij Ao 1693
Daniell Bagger i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfelds absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
[papir defekt]
Christen Tøgersen i Tiufkier
Christen Lauridsen i Torp
Jørgen Pedersen i Høÿrup
Hans Hansen i Torup
Jens Ollesen i Skierup
Peder Laßen i Herslef
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Niels Jenßen i Piedsted møtte for Retten og begærede effter forrige i retesettelse og opsettelse
dom over indciterede for Hr: Laurids Davisen Foß. Indciterede blef af Retten trende sinde
lydeligen paarobt møtte iche ey heller nogen paa deris vegne; Thj blef saaledis dømt og
afsagt; Efftersom Indciterede Personer effter loul: indstefning i rettesettelse og opsettelse ey
møder med noget till afbeviis eller gienmelde imod ansøgningen langt mindre retter for sig
som det sig bør hvor for en hver af dennem tilfindis at betale till Hr: Laurids Davidsen Fos de
fordrende penge Neml: Thomas Hanßen i Schichballe 2 Sldr: Laurids Offerßen i Mørchholt 4
Sldr: Michell Hanßen i Mørchholt 1 Sldr: Niels Anderßen Rans 2 Sldr: 2 mk: tillige med
sagens anvendte bekostning inden 15 dage under nam og wurdering i deris boe og gods
middell og formue hvor det findis effter loven.
Mads Pederßen paa Olluf Knudsens vegne i Fridericia møtte for retten og begærede dom over
Jens Nielsen i Torp og der hos i rette lagde hand Olluf Knudsens schrifftlig indleg af 14
Martij 1693: som for retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Jens
Nielsen møtte for Retten og forschiød sig till sit i dag 8 dage her i retten indgifne indleg; og
for modede der effter at vorde frjkiendt; Sagen optagen i 8 dage.
Søren Madsens sag Contra Peder Hiuller fremdeelis optagen till i dag 8 dage efftersom ingen
paa Søren Madßens vegne møtte.
Tiißdage og Tingdagen dend 21 Martij Ao 1693
Olluf Knudsen i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absents og Svaghed
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Sørren Jensen i Herslef
Hanß Ifversen ibd:
Jeß Tommesen ibd:
Hanß Ollufßen i Follerup
Christen Tøgerß: i Tiufkier
Jenß Ollufß: i Skierup
Hans Hansen af Torup
[papir defekt]
Ingvard Jacobß: paa Welbr: Hr: Jegermester Brochdorfs wegne Comparerede for Retten som
beviiste wed kaldß mend Morten [?] i Børup og Nielß Nielßen ibid: detd de ved Eed med
opragte fingre effter loven afhiemblede, till i dag at haffve i rette stefnet Raadmand Jochim
Richter i Fridericia saa well som hanß tieniste karll nafnlig Hans, imod winderne att
hørespørßmaall att svare i anlangende w-loufl: schoufhug hvor effter hand agter Tingßvinde
att erverbe hvor effter Ingvard Jacobß: paa HøyEdle Hr: Brochdorfs wegne begærede att hanß
windere motte stedeß till forhør: Winderne sted. Hvor effter for Retten fremkom Schouløfveren i Ell Herrit nafnl: Tom Bendsen som wed Eed bekrefftede att hand kom gaaendeß i
Stoustrup schov, blef hand war Jochim Richterß tienestekarll nafnl: Hanß Roed og da
befanteß hoß hannem schou schade ald werre giortt, nembl: 84 Riißbøgger som hand hafde
afhuggen hvor af hand hafde 64 paa sin wogn opleßett, da hand hannem antreffeden der
forvden blef tilbage liggende 20 Riißbøger som schouløberen siden self wed manden som
schouparten Eiede nafnl: Michell Paag som blef agget hiem i hanß gaard, schouløberen
berettede og att hand tilspurte tieniste karllen om hand dett war hanß hoßbondß willie eller
befalling att hand slig schouschade schulle forøfve, hvor till karlen svarede att hand schulle
kiøre ad schoven, hvilchett war hanß hoßbond befalling der paa hand bad sig Gud till hielp.
Daniell Bagger paa R: Jochim Richterß wegne tilspurte fornte Schouløber Toerd Bendtz: der
hand tilspurte Hr: Raadmand Richterß tiener om hviis befalling hand hafde paa att giøre
saadan schouschade hvad hand da svarede om Hr: Raadmand hannem slig schouschade hafde
tilsagtt att schulle forøfve, hvor till schouløberen her i moed svarede, att Jochim Richterß
karells ord war till hannem [papir defekt] og svarede Ey wiedere [papir defekt] Erich
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Pedersen i Stoustrup som siunis [papir defekt] att der Schouløberen var kommen i Michell
Paagß gaard i Stoustrup med Jochim Richters heste og wogen tillige med tieniste kallen med
endeell Riißbøger, da begærede Schouløberen att hand tillige med flere wdnefnte wille
besigtige og siufne hvor mange Riißbøger paa forberørte Jochim Richters wogn fanteß da
svarede Erich Pederßen hand sig ey sligtt torde wnder staa, dett att siufne før end hand
wiedere ordre fra JægerMesterenn bekom, da Effter Jegermesterens befalling till Michell
Paags karll att Schouløberen schulle dett med fiire mend lade beesigtige som og schede, da
befanteß 64 Riißbøger paa bemte wogn smaa og stoere; Erich Pederß: wiedere tilspurtte
Jochim Richters tieniste kall, att det hvor hanß hoßbondß befalling att hand schulle giøre slig
schouschade eller og om hand schulle kiøre i Stoustrup schov, hvor till hand svarede att hanß
hoßbondß befalling war att hand schulle kiøre ad schoven og vidste iche hvor hand schulle faa
noget, hvor paa Erich Pedersen bag sig Gud till hielp! Der effter fremkom Nielß Knudß:
Hans Michelß: og Olle Jenßen alle i Stoustrup som war Erich Pederßens winde i alle maader
gestendig att saaledis i alle maader paßerede, hvor paa de samptl: bad dennem Gud till hielp.
Daniell Bagger paa Raadmand Jochim Richterß wegne Comparerede for Retten og till diße
førte winder svarede, att Jochim Richter sig allereede wed denne tilfelde hafver erklærett
nembl: att weere w=vidende og w=schyldig og finder sig ved denne sag søgelse, mest
brøstholden wed dett hanß tieniste karll hafver bagaaett w=lovl: schouhug og der ved heste og
wogn forlatt, Ja omsidder gandsche tienisten der ofver w=lovligen fra rømbtt og wed slig
wndvigelse wed sin bortrømmelse gierningen med [?]gensagen i sig self endelig er imod
indf[papir defekt] heste og wogn effter wordering [papir defekt] formeente Daniell Bagger
[papir defekt] wegne dend høy øfrighed [papir defekt] Eed søren maa ey kunde fortencht at
holde eller till svarelße anmoede saa som loven 3 pag 550 Act: siger att tienerenß forseelse ey
maa føre sin hosbonds schade paa hænde da dog dend største schade R: Richter der ved er till
moxsen som sine heste og wogn hafver nøtt ind frelße og deßforvden er forlegen wed
tienistekarlenß gierning og wndvigelße, hvor effter Ingvart Jacobßen paa Høyædle Hr:
Jegermester Brochdorfs wegne war tingswinde begierindeß, som og blef sted.
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens wegne begærede domb ofver Sørren Madsen anl:
festen effter forrige i rettesettelße og opsettelße. Thi blef saaledis dømbtt og afsagt ! Saa som
Søren Madsen d: 7 Martij hafver frembvist ett festebref af dato 4 Decembr: 84 paa dend
halfve gaardß partt hand beboer i Herslef, og self da bekient ingen festebref paa dend anden
halfve part hafver da effterdj loven pag: 459 Act: 1: forklarer att landboe og festebønder
schall feste gaard og boeligß brug og deris herschab i dett som andett lydig findeß og dett
befindeß Sørren Madsen sig hafver tillfordristett, samme halfve gaardß part, med sin
tilleggelße i 9 samfelde Aar wden nogen minde eller feste af herschabet att hafve brugt, og
dørchett, thi widste jeg hannem iche at befrie dett hand jo af samme w festede halfve gaards
brug bør att wdviißeß og ellerß for slig w=hiemblett brug att lide som loven pag: 729 Act: 11
om andet w=hiemelt tilholder; Sagenß omkostning betaler hand med 2 Rix daller inden 15
dage wnder lovens videre tvang.
Jørgen Gregerß: paa Regimentschriverens wegne begærede effter forrige protesterede
windeßbiurd og førte beviißlig heder domb i dend af Sørren Madßsen imod Peder Hiuler
indstefnede sag. Thi blef saaledis dømbtt og afsagt, End og Søren Madsen fremlegger: [papir
defekt] dato 14 februarij nest afvigte an[papir defekt] saa widste Jeg dog iche i samme [papir
defekt] Regimentschriverens [….gtiig] dend [papir defekt] forhverfvett Sampt Sogne Prestenß
Attest som dermed ofvereenß kommer att ansee imoed loven pag: 108 Art: 11 hvilched Tingß
vinde forklarer att Sørren Madsens hustrue samme dag iche hafr søgtt dett stoelestade hvor
hendeß sæde falt, som hun self bekiender att hafve ofverlatt Rÿtter konen med med magtt
trengtt sig imellom Peder Hiulers daatter og Anne JensKone og som dett hende mißlingede af
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stoelen borttgaaen, thi seeß iche Peder Hiulers daatter effter Søren Madsens irettesettelße att
kand eragteß straffeldig menß for slig tiltalle fri att werre, og Søren Madßens hustrue som slig
w=fred og forargelße i Kierchen wnder Gudßtienisten hafver øfvett, att bøde effter loven pag
91 Art: 16 trende tie loed sølf og Betalle Proceßens bekostning med 2 rdlr: inden femtem dage
wnder Namb effter loven, og for forargelsen Meenigheden gifven er effter Prestens og hans
med hielpers Rett Besindende att staa till Rette; Herritzfoegeden diße 2de domme self
afsagde.
Daniell Bagger i denne Sag i dommer Sæde.
Olluf Knudß: Comparerede for Retten og effter forrige Irettesettelße og opsettelße war domb
begierendeß: Jens Nielßen effter hanß indgifvende var i lige maader domb begærendis.
Daniell Bagger som settefoegett i denne sag iche grundeligen sagen var bekient, hvor for hand
dend till dombß till i dag otte dage, optog sagen: optagen i otte dage.
Olluf Knudsen Settefoegett
Ingvard Jacobß: paa Welbr: Hr: Jegermester Brochdorfs wegne mødte for Retten som beviiste
ved kaldsmend Laß Jørgenßen og Laß Jenßen begge i Andkier det de ved Eed med opragte
fingre effter loven afhiemlede till i dag med fulde 8te dages warßell att hafve hidstefned Peder
Hiuler af Andkier imod windeß biurd att paahøre og spørßmaal att svare angl: schouschader
som hand wdj Svinholtschou har for øfved, her effter for retten fremkom Niels Tusen i
Svinholt, som bekreftede ved Eed med opragte fingre effter loven at Peder Hiuler med hans
søn Peder, tillige med hanß tiener hafver af hugged wed roeden tvende frische og [papir
defekt] wngefehr wdj Tychelße paa 3 allen [papir defekt] Peder Hiuler førde fornte tvende
[papir defekt] hand bad sig Gud till hielp. [papir defekt] Nielß Jenßen begge i Svinholt som
ved Eed bekientte med opragte fingre att de Nielß Tusens winde i alle maader war gestendig
og att saaledis i alle maader var i Svinholt schou Paßeritt af Peder Hiuler hvor paa de bade sig
Gud till hielp. Ingvartt Jacobß: begærede tingßvinde. Peder Hiuler i egen persohn for retten
Comparerede og begærede att sagen motte optages i otte dage till hvilchen tid hand belofvede
att wille forschaffe Schourideren Ingvartt Jacobß: schrifftl: svarer dettz beschaffenhed.
Ingvartt Jacobß: begærede endnu som tilforne Tingßvinde, sted.
Tiisdagen og Tingdagen dend 28 Martij Anno 1693
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoeget
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
Hanß Pedersen i Follerup
Jens Ollufß: i Schierup
Christen Tøggerß: i Tiufkier
Hans Hansen i Torup
Nielß Pederßen i Herslef
og Tÿgge Jenß: ibd:
Jørgen Gregersen paa Regimentschr: Blanchsteds wegne møtte for Retten som beviiste wed
kaldsmend Ifver Jensen og Søren Jensen begge i Gaarslef dett de wed æed med opragte fingre
effter Loven afhiemblede till i dag med fulde otte dages warsell att hafve hid i rette stefnett
Niels Smed tilligemed hans hustrue Dorethe i Gaarslef boende imod widnisbiurd att paahøre
beschylding og domb anl: Niels Smedß hustrueß w-schichelig forhold og stedß øfvende
Clammerie i moed en deell Gaarslef Mend. I lige maader att hafver hid stefnett Samptl:
Gaarslef Sogne Mend, deris sandhed att winde og wdsige og ellers till spørsmaall at svare anl:
hvis dennem om bemelte Niels Smedß hustrues forhold witterlig er; Hvor da effter Eedens
oplæßning for Retten fremkom samptl: Gaarslef Sognemend som bekiente att de iche war
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stefnett att winde nogett ofver Niels Smedß hustrue i Gaarslef, hvor forre stefnemaalett er
spilt.
Jørgen Gregerßen paa Regimentschr: Blanchsteds wegne [papir defekt] beviiste wed kaldß
Mend Ifver Jensen og [papir defekt] af Gaarslef, dett de wed æed med opragte fingre [papir
defekt] afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Knud Monsen i Gaarslef imod
beschylding, tiltalle og domb att lide og spørsmaall att til svare anl: hans Gaardßs forseddelse,
med wiedere som af Regimentschriveren, forregifveß kand, hvor effter Jørgen Gregersen
saggaf bemelte Knud Monsen, og først tilspurtte hannem hvor hand hafde solt dend Plag som
var i 3die aar hvilchen hannem med gaarden blef lefveret, og hans K:M: war tilhørende, hvor
till hand svarede hand hafde solt dend paa Kolding Marchet og fich der for 5 mk: 2 sk: som
hand kiøbte Roug for till att saa. Bemelte Knud Maansen blef af Jørgen Gregersen tilspurt
hvor hand hafde giort af dett Roug som hand af Rougsæden med gaarden fik, hvor till hand
svarede hand brugte dett till att wnderholde hans Rytter med, der effter Jørgen Gregersen paa
R:schrens wegne satte i rette og formeente att som Knud Monsen gaarden med fuld sæd har
Annamett og Ey dett ringeste der af igien af dett resterende laane korn har lefveritt hand
endog det hannem med gaarden lefverede K:M: Ploug Bæst, wden nogens widens chabeller
forlof har borttsoldt, saa Regimentschrifveren der wdofver finder hannem w-døgtig till
gaarden att kand besidte, langtt mindre K:M: afgiffter der af kand wdreede, hvor forre
J:Gregersen formeente bemelte Knud Maanß: hans fæste hafver forbrutt og der for vden
formedelst hand K: Maytz: hest fragaaden hafver bortt solt, bør der forre strafværdig att
Kiendeß, hvorpaa Jørgen Gregersen war domb begærendes nu. Sagen optagen i otte dage. –
Ingvartt Jacobß: paa Welbrde Hr: Jegermester Brochdorfs wegne møtte for Retten, som
beviiste wed kaldsmend Laß Jørgenßen og Larß Jenßen begge i Andkier, dett de wed æed
med opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Peder Hiuler af
Andkier imod Tings winde att høre læse, spørsmaall att svare og der effter domb att liide.
Beroende med saggifvelse till i dag otte dage. Peder Hiuler.
Jørgen Ollufßen af Hartt, mødte og loed læse en Contract og aftegtß Bref oprettet imellom
[papir defekt] Svoger Madß Laßen, boendes i [papir defekt] arij 1692 lest og paaschrefven
[papir defekt].
Ingvard Jacobßen paa Olluf Knudßens wegne i Fridericia mødte for retten og begærede effter
forrige irettesettelße og opsettelße og opsettelße domb, ofver Jenß Nielßen i Kongsted Torp,
thi blef saaledis dømbt og afsagt. Efftersom Olluf Knudßen i sit indleg og wnder hans egen
haand bekreffter denne hans Sl: formands fordring att vere rigtig, og offte baade i Olluf
Knudß: samptt egett huus der for hafver wærit kræfvett, som hand ey benegter; og der paa
begiertt delation som hand og hafver faaet; Thi vidste Jeg iche hannem nogen eed att kunde
tilstede imoed Loven og død mandß fordring, menß tilfinder ham att betalle till Sl: Knud
Brunß Sterfboe, de fordrende 8 Sldr: 3 mk: 15 sk: med sagens andvendte bekostning inden 15
dage wnder Namb effter Loven. Jens Nielsen begærede gienpartt af dommen.
Tiisdagen og Tingdagen dend 4 April 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Sr Gregers Blichfelds absentz og svaghed
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Jeß Tommeßen ibd:
Christen Tøggerß: i Tiufkier
Madß Tÿggeßen af Piedsted
Jørgen Nielßen i Follerup
Hans Tÿggesen i Herslef
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og Sørren Sørenß: i Starup
Ingvartt Jacobß: paa Welbr: Hr: Jegermester Brochdorphs vegne møtte som effter forschydelße i dag otte dage i rette lagde ett Tingsvinde wdsted her af Tingett dend 21 Martij
Contra Peder Hiuler som for Retten blef lest og paaschrvenn og i acten schall worde indførtt,
hvor effter hand beschyltte og tiltalte Peder Hiuler af Andkier om hand iche pligtig er og bør
att liide for schouschade som er 2de frische frugt borne Eger og der for vden att forschaffe fuld
kommen og lovlig hiemmell, eller og att lide og betalle effter schov forordningens 29 Act:
indhold tillige med sagens foraarsagede andvendte bekostning, hvor paa hand dommerens
kiendelße war begierendeß. Peder Hiuler blef af Retten 3 de sindt lydeligen paaraabtt, møtte
iche sagen optagen i 8te dage.
Dend sag med Regimentschres Contra Knud Maanßen [papir defekt] optagen i otte dage.
[papir defekt] Wraa møtte for Retten som [papir defekt]bsteds w[?]gne beviste wed
kaldsmend Sørren Jenßen i Gaarslef og Ifver Jenßen ibid: dett de wed æed med opragte fingre
effter Loven afhiemblede till i dag att hafve hid stefnett Peder Tyggeßen Raun i Børkop imod
widnisbiurd tiltalle og domb att lide anlangende dend hest, som hand wden befalling har
tagett fra Peder Schreder og lefverit till Jens Buch i Børkop som dog ey nogen hest war
tillagtt, og nu er død blefven med wiedere, som da angifwes kand anl: samme hest, som war
w=døgtig og Peder Raun till att kiøbe, hanß K:M: har anschaffett der hand dog war beviist att
dend till intett war dygtig, till samme tid har de att indstefnett samptl: Børkop Mend deris
sandhed att winde og wdsige, hvorledis samme hest har wæret førend Peder Raun dend hid till
Colding førdt att tage af K:M: penge for med wiedere som da dem kand worde tilspurtt,
beroende med saggifvelse till i dag otte dage.
Kongl: M: SchowRider Hans Pederßen i Almind møtte frem begærede af Retten hannem
motte wdmeldes otte Dannemend som H:K:M: vegne haver i Brusch Herrit kunde siune og
besigtige og saaledis deris siun till i dag 14 dage her for Retten att frasige som de agter att
ansvare, hvor till blef wdmeltt Olle Sudder i Tiufkier, Sørren Møller i Starup, Rasmus
Raßmußen i Horstrup, Sørren Wllf i Bierte, Stafen Nielß: i Bramdrup, Ifver Sørrenß: i
Stoudrup, Olle Knudsen i Eltang og Johan Sander i Herslef, hvilche fornte otte Dannemend
hafver att møde wdj Bramdrup først kommende Mandag som er d: 10 April klochen præsiiß 6
og der tillige med K:M: Schovrider Hans Pederßen deris siun att forrette, og fra sige som
bemelt er.
Kongl: Maytz: SchouRider Ingvartt Jacobß: møtte som begærede af Retten hannem motte
wdmeldeß otte Dannemend som H:K:M: schowe i Hollmandz Herritt kunde siune og
besigtige og saaledis deris siun till i dag 14 dage her for Retten att fra sige, som de agter att
ansvare hvor till blef wdmelte Hans Olleßen i Follerup, Jørgen Nielßen sammested, Anders
Olleßen i Smidstrup, Niels Bull i Welling, Jeß Pederßen i Schierup, Niels Pederßen i
Winding, Peder Dall i Andkier, Niels Pederßen i Sellerup, hvilche fornte otte Dannemend
hafver att møde wdj Winding først kommende [papir defekt] klochen 6 og der tillige med
K:M: [papir defekt] deris siun att forrette og [papir defekt].
Tißdagen og Tingdagen dend 11 April Ao 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldz absentz og svaghed
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
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Sørren Jensen ibd:
Hanß Hanßen i Torup
og Hanß Pedersen ibd:

Christen Tøgerß: i Tiufkier
Nielß Dall i Børkop

Ingvart Jacobsen paa Welbr: Hr: Jegermesterens wegne begærede effter forrige i rettesettelse
og opsettelse domb ofver Peder Hiuler, sagen optagen till neste Ting; og blef hand 3de sinde
lydeligen paaraabt møtte iche ey heller nogen paa hans wegne.
Bendix Funch paa Regimentschrer weigne begærde effter forschydelße i dag Otte dage Contra
Peder Raun att hanß winder motte stedes til forhør, winderne sted, hvor da effter Ædens
oplæßning fremkom Hanß Schreder af Børkop som effter tilspørsell melt: Att wngefehr 3
wgger før Juul helligdag fich hand bud fra Sognefoegeden Peder Raufn ibd: hand schulle
komme op till hannem og annammen ett Best, som hann: af Commißarierne war tillagt, hvor
paa hand og gich op till hannem, og der hand kom der op og fich at wide hvad dett war for en
best hd schulle hafve, da sagde Hanß Schreder dett var Arrig scharn dett tiener hverchen
hannem eller nogen mand og gich derpaa hiemb. Neste morgen derefter kom Peder Raufnß
dreng Ridendis med forbemelte Best og bandt dett wed hans dør, og som hand dend tid iche
war hiemme, og strax der effter wed hans hiemkomst fant hand forbemte: best bunden wed
hanß dør, og der paa toeg dend og førde dend till Lieutnant Røde i Breining og wille lade ham
see dend, hvor paa L: svarede, dett war scharn hand schulle [papir defekt] Peder Raufn [?]
hand wille talle med [papir defekt] hand schulle enten faaett døgtig [papir defekt] og gich der
paa fra Lieutnanten og [papir defekt] hoß sig, mens dett iche brugte worde. En gang hanß
Svend hafde dett till schow menß dett iche kunde wende hiem, med nogett læß brendewed,
hvorpaa hand. Loed dett føre till Peder Raufn igien, hvorpaa hand bad sig Gud till hielp.
Jenß Nielßen af Børkop frem kom som effter ædens oplæßning wandt, att hand ommeldt best
af Peder Raufn annammitt hafr., og dett paa en 14 dages tid før Juull hafde bekommett og i
hans wære blef tillsidst in Marty i indeværende Aar, mens hverchen hafde dett brugtt eller
kunde dett bruge wden en Eeniste Egte hand hafde giortt med en stachell, till Brøndsted
berettede, att dend war w=døgtig enten till ham eller nogen, hvor paa dett i forbemelte Martij
døde, wiedere var ham iche bevist, der paa hand., bad sig Gud till hielp. Jenß Sørenßen ibid:
fremkom som i ligemaader som bekrefftede att hand hafde soldt 2de bester som hand hafde
soldt i Colding till Regimentschr: fuldmegtig wnder ett kiøb for 19 dr: - 2 mk: Huilche af
Regimentschr: Blanchsted og en anden Regimentschr: blef beseld og dend ene Regimentschr: Rasch saa forbemelte best og sagde dett war wngbest, dett stoed sig well till att forbedre
og i dett øfrige bad sig Gud till hielp. Mads Hvid ibid: bekrefftede i ligemaader effter eedens
oplæßning att dett forbemelte best war w=dygtig og scharn og tiente ingen Mand, og ey
wieder der om war bevist, der paa hand bad sig Gud till hielper. Jenß Christenßen ibid: war i
ligemaader Madtz Hvidz winde i alle maader gestendig, hvor paa hand bad sig Gud til hielp.
Og i alle maader vedstoed dett og var hoß dend tid Jørgen Gregerßen kiøbte dett, Nielß
Jenßen ibid: war i ligemaader, Jenß Christenßens winde gestendig, hvor paa hd: bad sig Gud
till hielp. Sørren Sørrenß: ibid: war i ligemaader forbemelte Niels Jenßens winde gestendig
og ey wiedere derom war bevist. Morten Jørgenßen og Sørren Christensen, begge ibid: war i
ligemaade Sørren Sørensens winde i alle maader gestendig der paa de bad sig Gud till hielp.
Jenß Jørgenßen ibid: fremstoed i ligemaader for retten som vandt att saa længe som hand
dett kiente war dett mager og tøgte iche dett tiente nogen, der paa hand bad sig Gud till hielp.
Peder Raufn i Børkop tilspurte Nielß Jenßen og Jenß Christenßen, begge i Børkop, om hand
nogett med samme [papir defekt] att bestille, hvor till de svarede at [papir defekt] Peder
Raufn hafde nogett med for [papir defekt] hørde noch att Jørgen Gregerßen bød penge derfor,
wiedere war dem ey beviist. Noch tilspurte Peder Raufn Jenß Sørrenß: som soldte samme best
om hand begærede nogen willighed af ham for hand schulle schille ham ved samme best hvor
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till Jenß Sørrenßen svarede att hand begærede intet af hannem og ey heller fich, mens Peder
Raufn begærede paa Øfrighedz wegne att Jenß Sørrenß: wille drage vd og lade øfrigheden see
dem om de wille kiøbe dem eller ey og her hoß erbød sig Peder Raufn att giøre sin Æed, om
dommeren dett nødigtt eragter, att hand iche hafver giortt andett end effter hans Øfrighedz
befalling paa forbemte best. Bendix Funch begærede Tingsvinde, og Peder Raufn gienpartt
som og blef sted !
Nielß Kye i Starup møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Jens Christensen og Knud
Andersen, begge i Starup, dett de wed Æed med opragte fingre effter lovenn afhiemblede till i
dag med fulde 14 dages mundtl: kald att hafve hidstefnett samptl: Starup, Hesellballe og
Aagaard saawell Donß Mølleß byemend og loedß Eyere samptl: imod forreleggelseß winde,
att deris qveg og Bester iche schulle komme paa deris schov og Marcher. Peder Kye i
Aagaard paa samptlige Byemendeneß wegne møtte for Retten som svarede att de iche
tillegnede sig nogett af Starup Schov March og grund mens at dett alleeniste motte forblifve
wed dett som af Arildz tid wærit hafver. Niels Kye begærede for Retten om de indkallede
hafde nogen adkomst paa Starup Marche eller Schove, att de det da wille fremlegge. Peder
Kye forschød sig till sit forrige svar. Jens Ifverßen i Heßelballe paa samptl: Byemendeneß
wegne Refererede sig till samptl: Aagaardz Mends svar og formoedede, att det der ved
forblef; Stoudrup(?) Mend og Donß Møller Enche blef 3de gange lydeligen paaraabtt møtte
iche ey heller nogen paa deris wegne. Nielß Kye begærede foreleggelßeß winde her effter
som og blef sted.
Berent Offermand paa Aßeßor Jens Lauridsen Risoms wegne møtte for Retten som beviiste
wed kaldsmend Peder Hanßen i Piedsted og Povell Ifverßen af Bredstrup dett de wed Æed
med opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnett Michell Bunde i
Ændersted [papir defekt] Taule Nebbell saa vell og samptl: Egoms Byemend [papir defekt]
saa well og med lige kald [papir defekt] winder att paahøre angaaende det [papir defekt]
Kobbell kaldett fra falder af sagsøgeren self, saa som de iche retteligen kunde afhiemble dett
som schee burde.
Blef Allerunderdanigst lest hans K: Maytz wdgangne Trøgte forordning angl: Fangers wnderholding som Arresteris, af dato Hafn d: 18 Martij Anno 93: som Allerunderdanigst blef lest og
paaschrefven.
Blef lest Amptmand Schwartzeß Advarsel seddell, att hveer sognefoegett sin staa hest schulle
fremviiße for sitt sogn desligeste Presterne i Coldinghuus Amptt att frembviise deris Stuterie
effter forordningen, af dato Coldinghuus d: 9 April Ao 93 ÷
Tiißdagen og Tingdagen dend 25 April Ao 1693
Daneill Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absentz og Svaghed
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd
Hanß Ifversen i Herslef
Christen Tøggerß: i Tiufkier
Jeß Tommeßen i Herslef
Peder Raun i Børkop
Nielß Pederß: i Herslef
Hanß Jenß: i Ennemerche
Hanß Tÿggeß: i Herslef
Jørgen Gregersen møtte for Retten som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse
domb ofver Knud Maansen. Knud Maansen møtte som ey hafde noget imoed
Regimentschriverens tiltalle att svare, hvor for sagen er optagen till dombß till i dag otte dage.
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Effter forrige Tingß wdmeldte Mend Comparerede Christen Hanßen og Staphen Nielßen
begge i Bramdrup, Sørren Wlff og Hendrich Ebbeßen i Bierte, Ifver Sørrensen i Stoudrup,
Olle Sudder i Tiufkier, Sørren Møller i Starup, Johan Sander i Herslef, som deris siun effter
wdmeldelße paa effterfølgende maade frasagde som følger. Wdj Kongl: M: Dyrhauge fantes
huggen nogle wdgangne Eggestumper, i Bramdrup Schov som som er Cronens og Bundenß,
fantes paa adschillig steder Rudhuggen og stivet og en deell opsnedien, i Lille Balle schov
Cronens og Bundens fanteß ogsaa noget Rodhuggen wngefehr 6 Bøgger og 3 Egger, Bierte
schov kaldet Dreyens, 9 Rodhuggen Bøgger og udj Hestholm huggen [papir defekt], schov,
Cronens og Bundens [papir defekt] Bøgger, og 5 Egger, [papir defekt] huggen 5 Bøgger og 2
Egger, Starup schov meste parten Cronenß og 2 selfEier gaarde paa dend eene self Eier
Gaardß schov Peder Ifverßen tilhørrig er Egge schoven megett forhuggen og dend Cron
Gaard Sl: Peder Hanßen tilhørde, er giord en stoer schade med w=lovl: schouhug af de
Aagaardß Mend, og i synderlighed Peder Kyed, Horstrup schov otte Bøgger stivett og 4re
Bøgger Roedhuggen, Wilstrup Landerup schow huggen otte Bøgger og 5 Riiß bøger, Eltang
schow Cronens og bundens huggett 15 Bøgger og nogle steder stivet, Tiufkier schov huggen
16 gl: Bøgger, Stenderup schow paa Cronenß 3 Bøgger huggen, paa self Eier 5 stomper af
Bøg huggen, hvilchett forschr: bemelte 8te mend dette for ett fuldkommen siun afsagde
saaledis att hafve siufnett wdj K:M: Schovriders Hanß Pederßen og Schovfoegeden Hans
Jenßens deris ofverwærelße hvor paa en hver bad sig Gud till hielp. – Her effter war Hanß
Pederßen Schourider Tingß saawell som siunß winde begierendes som og blef sted.
Effter forrige Tingß wdmelte mend Comparerede, Jørgen Nielßen i Follerup, Niels Pederßen i
Winding, Jeß Pederßen i Schierup, Madß Pederßen i Follerup, Anderß Olleßen i Smidstrup,
Nielß Madßen Bull i Stor Welling, Peder Mortenßen i Andkier, og Niels Pederßen i Sellerup
som deris siun effter lovl: udmeldelse paa effter følgende maade for aarsag de som følger i
Svinholt wester schow 2 Egger og en Bøg, roedhuggen, item 2 les wed nedstivet, ellers fantes
nogle gamle stumper huggen till Brendeved. I Svinholtt Enge, 4re Eegger roedhugen,
Schierup schov 2 gl: Eege stobber till Brendeved, 4re forfaarerede Bøgge stubber till
Brendeved, Welling schov, otte gl: Eege stobber og 4re gl: Bøg stobber, roedhugen, item
stivett af nogle gl: Eege 4 les, Snidstrup schov otte gl: Eegge stobber, og 16 gl: forfaarerede
Bøgge stobber roedhuggen, Follerup schov [papir defekt] stobber og 6 bøgge stobber
w=frugttbahre [papir defekt] Piedsted schov 14 gl: Bøgge [papir defekt] Børkop Øster schov
6 gl: bøgge stubber roed huggen, Wester schov 1 Eege stobbe, otte bøgge stobber
w=frugttbahre roedhuggen, Mørchholt schov 3 w=frugtbahre Bøgger roedhuggen, Gaarslef
schov O, Gaverslund schov 20 gl: bøgge stobber, roedhuggen, Breining schov 10 gl:
w=frugtbahre roedhuggen bøgger, Sellerup schov 12 gl: w=frugtbahre bøgger stobber,
roedhuggen, Andkier schov 20 gl: w=frugtbahre bøgger roedhuggen, og otte Eige stubber,
Winding schov 6 gl: Eiger, og 10 gl: bøgge stubber roedhugen, hvilche ofver schrefne siun
formte otte Mend for ett fult siun afsagde, saaledis att hafve siunett som forschr: staar, wdj
SchovRiderens Ingvartt Jacobsens og Schovfoegedens Jost Tommesens ofverwærelße, hvor
paa en hver bad sig Gud till hielp, hvor effter Ingvart Jacobßen begærede effter alt forschr:
Siuns saawell som Tings winde begærendeß, som og sted blef.
Ingvart Jacobß: møtte for Retten som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelße
ofver Peder Hiuler i Andkier domb. Thi blef saaledis dømbtt og afsagtt. Saa som af det
fremlagde Tings winde w=feylbahrlig kand fornemmeß dett Peder Hiuler i Andkier att hafve
huggett 2de frische og frugtbahre Eiger og samme af schoven bortførtt, da som hand ingen
hiemmell der till hafver forschaffet, langtt mindre i retten nogett fremlegger sig till befrielße,
att svare. Thi widste Jeg ham ey at befri, dett hand jo bør effter schovforordningenß 29 Act:
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deß 2 punct, att bøde sine woldß bøder, og hans boeßloed till hanß herschab att werre
forfalden, og betalle denne proceßes omkostning med 2 rd: inden fembten dage wnder lovens
wiedere tvang.
Tiißdagen og Tingdagen den 2 Maij Ao 93
Daniell Bagger i Dommersæde, i Herritzfoegeden Gregers Blichfeltß absentz og svaghed
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver.
Tingmænd
Hans Ifversen i Herslef i Hans Bertelßens sted i Horstrup, Christen Tøggeß: i Tiufkier, Jeß
Tommesen i Herslef for Christen Lauridß: i Torp, [papir defekt]
og saa som der ingen flere af ting[papir defekt] schrefne 4re kunde af det aarsag ingen [papir
defekt] allereede er anhengig blifver [papir defekt].
Tiißdagen og Tingdagen d: 9 Maij Ao 1693
Gregerß Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmænd
Christen Madßen i Herslef
Hanß Tÿggeßen ibd:
Hanß Ifverßen ibd:
Hanß Jenß: ibd:
Jeß Tommeßen ibd:
Jenß Lauridß: ibd:
Christen Tøggerßen i Tiufkier
Morten Lauridß: paa Regimentschr: Søren Blanchstedz wegne mødte og begærede effter
forrige i rette settelße og opsettelße domb ofver Knud Mogenß: i Gaarslef. Thi blef saaledis
dømbt og afsagt. Effterdj Knud Mogenß: self bekiender det hand det omtvistede Ploug best
som Kongl: Maytz: war tilhørig, og hannem tillsin auflings fortsettelße war betroed, paa
Colding Marchet hafver solt for 5 Sldr: 2 sk: og aldehlis intet sig till befrielße hafver fremlagt,
alleeniste forregifvne samme penge till sin Roug sæd att hafve andvendt, da hand dog siden
wedgaar korn aff hanß Maytz: til forstrechning att hafve bekommet, og gaarden med
plougbester og fuld sæd att hafve annemmet, Thi widste Jeg iche i rettesettelßen att forbi gaa,
menß fornte Knud Mogenßen effter lovens pag 459 Act: 1: sit fæste att hafve forbrut, og
erstatte proceßens bekostning med 2 rd: inden 15 dage, wnder lovenß widere tvang.
Tiißdagen og Tingdagen dend 16 Maij Anno 1693:
Gregerß Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoegett
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
I dag war ingen sager, ey heller møtte nogen som hafde nogett att bestille.
Tiißdagen og Tingdagen dend 23 Maij Ao 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfelds absentz
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
[papir defekt]
Jeß Tommeßen ibd:
[papir defekt]
Hanß Staphenß: i Andkier
Peder Mortenß: Dall ibd:
Simon Pederß: i Høÿrup
Hans Jenßen i Møßwraa
Effter Hr: Regimentschriver Sr Sørren Blanchsteds begæring her for retten, er i dag wdnefnet,
af Brusch Herritz ting 4 Mend af hver Herrit, Nembl: Ell, Brusch og Hollmandz Herrit till att
siune og Besigtige K:M: Rytter Goedß, er effterschrefne, Jørgen Nielßen i Follerup, Nielß
Bull i Store Welling, Jenß Buch i Børkop, Anderß Staphenß: i Gaarslef, Hans Bull i
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Horstrup, Povell Michellßen i Tiufkier, Hanß Ifverßen i Herslef, Jenß Pederßen i Elltang,
Thomaß Jepß: i Taufle Nebbell, Jørgen Schøtt i Trell, og Michell Bunde i Aadersted, Laue
Hendrichßen i Bredstrup hvilche fornefnte Dannemend hafver att møde paa Aasteden, effter
offten warselß gifvelße og da deris siun her for retten igien att fra sig sige naar tillsiges og de
agter att ansvare!
Tiisdagen og Tingdagen den 30 Maij Anno 1693
Daniell Bagger i dommer sæde udj Herridsfoged Gregers Blichfeldts Absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßchrifver
Af de ordinerede tingmænd møtte iche uden Hans Iverßen og Jes Tommesen i Herslef,
Christen Tyggesen i Tiufkier og Anders Lauridsen i Erresøe for Hans Hanßen i Torrup, hvor
for ingen ting kunde holdes.
Tiisdagen og Tingdagen d: 13 Junij Anno 1693
Gregerß Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoegett
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Hans Ifversen i Herslef
Tÿgge Jenß: ibd:
Jeß Tommeßen ibd:
Hans Hanß: i Torup
Ingen ting kunde holldeß saasom der ey war møtte mere en fornte 4re till med er og ingen
sager indstefnet eller wed eller anhengig giort!
Tiisdagen og Tingdagen dend 20 Junij 1693
Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegett Gregers Blichfeldß absentz
Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Hanß Ifversen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
Nielß Christenß: Svendsch ibd:
Sørren Madß: ibd:
Johan Sander ibd:
Hanß Torreß: ibd:
Madß Rafn ibd:
Hanß Kongl: Maytz: Postmester og Controliur Hans Lund i Colding, mødte for Retten som
beviiste wed kaldsmend Madß Laßen og Jenß Madßen Rauf begge aff Colding till i dag att
hafve i rette stefnet saaledis paa hanß K: M: sampt paa Hr: Justitz Raadß Told og
Consumptions directeur ofver danmarch Høyædle og Welbr: Evart Crußes*) wegne gifveß
eder Knud Rod wdi Nør Biert otte dageß og fiorten dageß kald og warßell till Brusk Elld og
Hollmandß Herritz ting imod tingßvinde att høre læße widneß biurd att lade fører med
wiedere, og der effter domb att hænde Colding d: 13 Junij 93. H:Lund.
Hvor effter Hanß Lund i rette lagde ett Tingßvinde wdsted af Tystrup Herritzting af dato 9
Maij 1693 som ord til andet i acten schall worde indførtt! dernest i rette lade en attest af Peder
Jeßen Hugger og Michell Hanßen af Sønder Stenderup wdgifven af d: 17 Junij Ao 93 som ord
till andett i acten schall worde indført! – i det øfrige i rettelagde Hans Lund hans schrifftl:
indleg af 20 Junij 93 som for Retten er lest og paaschrefven og wdi acten schall worde
indført! Fremdehlis i rette lagde hans Kongl: Maytz: Allernaad: wdgangne trøgte
forordningen anl: Tolds og anden K:M: Rettighedß forsvigelße af 30 Junij 93: som og for
Retten blef begierrett af Sr Lund att motte læßes og paaschrifveß som og scheed er. Sr Lund
refererer sig till hans forrige her i retten indgifne schriftl: indleg. Knud Roed møtte for Retten
som begærede 3 wggers opsettelße, tillhvilchen tid hand acter att føre nogle vinder i sagen.
Sagen optagen i fiorten dage.
*)

1629-1695, se DBL.
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Friderich Nielßen Deyn till Weylbie Kierche mødte for retten som beviiste wed kaldsmend
Søren Nielßen i Egom og Peder Jørgenßen i Trelle till i dag att hafve i rette stefnet Kirsten
Olleß i Weylbye med hendeß laugværge imod Beschichelßeß winde att paahøre og hvor effter
hand og Tingßvinde att erverbe. Friderich Nielßen [papir defekt] att hanß beschichelseß
widner motte [papir defekt] da for Retten fremkom Knud [papir defekt] Jenßen i Weylbye,
som berettede og forregaff att de dend 11 Junij nest afvigte war i Beschichelße wiiß for
Deignen Friderich Nielßen hoß Kirsten Olleß i Weylbye og tilspurde hende paa fornte:
Deignens wegne, om hun beschylte hannem noget for hendeß bort kome tafft i kierchen, hvor
till hun svarede, att hun beschylte hannem hverchen for tafft eller widste andet med hannem
end som en erlig karl well eigner og anstaar att Kirsten Olles saaledis for dennem forberørte
ord berettede hvor paa de bad sig Gud till hielp, hvor effter Friderich Nielßen war tingsvinde
begærendes som sted.
Jenß Anderßen i Stoustrup mødte for retten som tilligge med hans Søn Anders Jenßen
berettede og till kende gaff att hand for sin søn Anders Jenßen lyste i kuld og køn med hans
egne børn og till arfve tilsagde hand hammen effter hanß død 4 Sld: dett hand her paa tinget
for en sidendeß ret offentlig tingliuste, hvor effter sønnen Anders Jenßen war tingvinde
begærende som og blef sted!
Hanß Anderß: i Bierte lader lyße effter en sortte Brun hest, som er fremschoed som er blefven
borte for hannem om nogen gott folch dend forrekom wille de lade dend vere hannem
følgagtig imod goed findeløn.
Kongl: Maytz: Ridefoegett paa Coldinghuuß hans fuldmegtig Morten Lemeyer Comparerede
her for retten og begærede hannem motte wdmeldeß 4re Dannemend som kunde siune og
besigtige Friderich Nielsens gaard i Bierte hvor till af Retten blef wdmelt, Anders Kier,
Michell Jepß: Jep Hanß: og Christen Povellßen, alle i Gudsøe som hafver att møde paa
Aaesteden effter offten warsell og deris siun her for Retten at fra dennem sige somm de agter
att anßvare.
Tiisdagen og Tingdagen d: 27 Junij Anno 1693
Daniell Bagger i dommer sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßchrifver
Tingmænd
81 + 82
Morten Lemeyr møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Iversen og Jens Hanßen i
Bierte det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette
stefnet Lieut: Uldrich Bech i Bierte imod siunsvinder at paahøre ang: hans gaards
brøstfeldighed saavell som imod beschylding og dom for resterende landgielde og schatter saa
vell som brøstfeldighed paa gaarden, med videre. Da for retten fremkom Hans Iversen, Jens
Pedersen, Hans Hansen den eldre og Hans Hansen den yngre i Eltang som afsagde deris siun
dom saaledis at Ao 1693 d: 30 Maij var de effter Welb: Hr: EtatsRaad og Amptmand
Schvartzes befalling i Bierte at siune Lieut: Uldrich Beches gaards brøstfeldighed og den
Sanere hvor da er forrettet saaledis; den Norder Lengde 9 fag foedstycher nu gandsche huuset
æstimeret for 6 sld: tre dørre a 2 mk: er 1 sld: to gaule begge 1 sld: 2 mk: den vester lengde 9
fag foedstycher over alt paa baade siderne 6 sld: gaulene en foedstyche og en bielche 2 sld:
dør 2 mk: 10 traver tag a 1 mk: er 2 sld: 2 mk: noch 6 fag vester Lengde æstimeret for tømmer
og tag og aldt at reparere 10 sld: den øster lengde 9 fag æstimeret over alt tømmer og tag at
reparere 7 sld: 2 mk: den sønder lengde som er salshuuset til sammen med tømmer tag og
dørre at reparere 12 sld: er till sammen 49 sld: 2 mk: hvilchet de her for Retten saaledis for et
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fult siun afsagde, her hos i rette lagdes en Restanz under Amptschriveren Hendrich Hanßens
haand af 7 Junij 93: bedragende til sammen 27 Rsld: 1 mk: 14 sk: Setter her effter udj Rette
og formeener at saasom L: Uldrich Bech iche sine schatter og landgielde i rette tide effter
Loven har udredet ey heller gaarden forsvarl: ved lige holdet hand der for bør at have sit feste
forbrut og er herpaa en retmeßig dom begærindis. Lieut: Uldrich Bech trende sinde paaraabt
møtte iche. Sagen optagen i 14 dage.
Blef lest en Landstings opsettelse i den sag med Welb: Oberste Rantsou Og Erich Pedersen i
Stoustrup at sagen till Landstinget er opsat till d: 26 Julij først kommende till hvilchen tiid
parterne haver at møde med alt hvis de till sagens oplysning fornøden eragter, saa at gøres
som hvis lov og ret er med videre lest og paaschreven af 22 Martij 93:
4 Julij Anno 1693
Tingmænd møtte iche uden effterschrefne neml: Hans Iversen i Herslef, Jens Andersen ibid:
Jørgen Nielsen i Follerup, Hans Jens Skoufoget i Møsvraa, hvor for ingen ting i dag kunde
settes mens K:M: Skourider Ingvart Jacobsen begærede hans varsell over Jochim Richter
Raadmands karll indført till beschylding og vedmagt staaelse till i dag 8 dage som blef sted.
Da for Retten fremkom Ingvart Jacobsen som beviiste ved kaldsmænd Mads Pedersen og
Niels Sørensen i Andkier det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag
med 14 dages varsell paa Welb: Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne at have hidstefnet R:
Jochim Richters tieniste karll i Fridericia Hans Rod fra R: Richters huus af, tingsvinde at høre
læse og der effter dom at lide angaaende de Riisbøge som bem:Jochim Richters tieniste karll i
Stoustrup schou hugget haver, med videre schrifftlig eller muntl: for retten proponerit kand,
beroende med videre till neste ting at i rette legge, saa som det ey i dag af oven schrfne aarsag
kunde schee.
De øfrige sager beroer till i dag 8 dage saasom ingen fuld ting kunde settis.
11te Jullij 1693
Hans Kongl: Maytz: Postmester og Controleur Hans Lund i Colding møtte ogbegærede effter
forige i rettesettelse og opsettelse ofver Knud Roed i Nør Bierte endelig domb, sagen optagen
af dommeren i 3½ dage.
Kongl: M: Ridefoegett paa Coldinghuus hans fuldmegtig Morten Lemeyer møtte for retten og
eschede dom effter forrige i rette settelse og opsettelse ofver Leutnant Wldrich Bech i Bierte,
sagen optagen i 8te dage.
Kongl: M: Schourider Ingvart Jacobsen møtte for Retten som effter i dag 8te dage [papir
defekt] till beschylding og beviiste [papir defekt] i rettelagde ett Tingßvinde wdsted her af
tingett d: 21 Martij af 3: som ord till andett i Acten schall schall worde indført ! – Hvor effter
hand beschylte og tiltalte fornte Hanß Roed om ham iche pligtig er og bør att lide og
wndgielde effter schouforordningenß 29 Acts indhold, hvor paa hand war domb begærendeß,
sagen optagen i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen dend 18 Jullij 1693
Kongl: M: Schourider Ingvartt Jacobß: møtte for Retten som begærede effter forrige i
rettesettelße og opsettelße domb ofver Hans Roed, sagen optagen till i dag otte dage.
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Kongl: Mayttz: Postmesterß sag i Colding contra Knud Roed og der forvden i rettelagde hanß
schrifftl: indleg af dato 18 Julij 93: som i Acten schal indføres. Er optagen till dombß till i dag
otte dage.
Kongl: M: Ridefoegett paa Coldinghuuß hanß fuldmegtig Morten Leymeyer møtte i Retten
som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelße domb ofver Lieutnant Uldrich Bech,
optagen till dombß till i dag 8te dage.
Blef 3de sinde lydeligen af Retten paaraabt om nogen hafde nogett mere att forrette menß
ingen møtte.
25 Jullij 1693
Morten Leymyer af Colding paa M: Postmester Hanß Lundß wegne ibid: møtte og i rettelagde
en schrifftl: Reigning paa [papir defekt] som er andvendt i dend sag i mellom [papir defekt] i
Biertte som bedrager sig [papir defekt] af dato d: 24 Jullij 93: hvilchett ord till andett i Acten
schall indføreß, i dett øfrige ofver alt Effter i rettesettelße, var domb begærende, sagen
optagen till dombß till i dag otte dage.
Morten Lemeyer paa K:M: Schourider Ingvartt Jacobßens wegne i Schierup møtte og
begærede effter forrige i rettesettelße og opsettelße domb ofver Hanß Roed, paaraabt møtte
iche, thi bleff saalediß dømbtt og affsagt ! Saa som med dett fremlagde Tingßvinde wdsted
her af Retten d: 21 Martij nest afvigte, beviißeß dett R. Richterß forige tieniste karll Hanß
Roed wden hanß hoßbondß willie og minde, wdi Stoustrup schou w=lovlig hafver huggett 84
Riiß bøger og strax paa slig grofve forseelße bortt rømtt, thi vidste jeg ham iche att befri, dett
hand jou bør att liide effter K:M: Schouforordning af dato Kiøbenhafn d: 13 September 87:
dend 29 Act: og som hand er wndvigett og ey wideß hand nogen boeß loed hafver bør hand
effter samme Act: wiedere indhold att straffeß med arbeide paa Holmen, og angribeß hvor
hand kand antreffeß.
Morten Lemeyer paa K:M: Ridefoegett paa Coldinghuuß hanß wegne møtte og begærede
effter forrige i rettesettelße og opsettelße, domb ofver Lieutnantt Uldrich Bech i Bierte,
paaraabtt møtte iche, Thi blef saaledis dømbtt og afsagtt. Effter som med 4 w=villige siunß
mendß afsigtt beviißeß Lieutnantt Uldrich Bechs paaboende gaardß brøstfeldighed i Bierte
bedrager till penge 49 Sldr: 2 mk: saawell som og med Amptschr: Hendrich Hanßens
fremlagde Restantz befindeß hand till Coldinghuuß Ampt att restere schatter og landgilde som
bedrager till 27 Rixd: 1 mk: 14 sk: og som intet till afbeviißning her i moed er fremlagtt,
widste jeg ham iche att befrie dett hand jou bør forbemelte Restantz og brøstfeldighed [papir
defekt] tillige med andvendte bekostning [papir defekt] wnder Namb effter loven [papir
defekt] iche i rette tider hafver effterkommett ey heller gaarden forsvarlig wdi hæufd hafver
hollden, bør hand effter lovenß pag: 459 og 460: 1 og 2 Act: samme gaardß feste att hafve
forbrutt.
Diße tvende domme afsagde Herritzfoegeden Gregerß Blichfeld selff.
Morten Lemeyer paa K:M: Ridefoegett paa Coldinghuuß hans wegne mødte for Retten som
beviiste wed kaldßmend Hanß Pederßen og Christen Jenßen begge i Bramdrup det de wed
æed med opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Christen
Simonßen i Donß Mølle imod beschylding og domb anl: hanß fæste, hvor effter hand satte vdi
rette og formeener att forn: Christen Simonßen Møller bør att effterlefve Rente Kammeritz
Instruxtions 3 Artt: eller og saa att tage huußfoededenß minde, saasom dett af Arrilttz tid
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hafver wærett att de schulle tage huußfoegedenß minde og hafve fæstebref wnder hanß haand
effter samme Instruxtions indhold og er her paa en rettmeßig domb begærendeß Christen
Simonßen begærede 14 dageß opsettelße, hvor hand da anlofvede att wille svare, sagen
optagen i 14 dage.
2 Augustij Ao 1693
Morten Lemeyer af Coldinghuus paa K:M: Postmester Hanß Lundß wegne ibid: møtte og
eschede endnu som [papir defekt] Knud Roed i Bierte, hvilche hafde intett [papir defekt] Thi
blef saaledis dømbt [papir defekt] effter de med tingßvinde wdsted af Tystrup Herretzting
dend 9 Maij sidst afvigte for mig beviißeß dett Knud Roed hafver med værett dend 8 Martij
nest for hen, da 2de hestee wed Natte tide fra ett w=fri told sted till andett, nembl: fra Dreyenß
Ode wnder Coldinghuuß og till dend sønder side wnder Hadderslef Huuß Ampt, W=lovl: og
W=fortoldett Ere Wdførtte, der nest og af Peder Jeßen Hugger og Michell Hanßen af Synder
Stenderup deris schrifftlig Attest, befindeß de ham 2de heste hafver afkiøbt, som hand
bemelte dend 12de Artij hafver med wærett og tillhiulpen att ofversette. Knud Roed og self
wd i ßitt indleg wedgaar att Peder Jeßen og Michell Hanßen ham samme heste hafver afkiøbtt
og hand der med till sin side hafver ofver fuldt, menß som Knud Roed intet till afbeviiß
fremblegger widste Jeg ham iche att befri dett hand jo bør som medhielpere wed slig w=lovlig
wdførsell effter hanß Kongl: Maytz: der om wdgangne forordning att bøde till
Christianßhafnß Kierche thou hundrede Rdr: og betalle proceßens bekostning med 5 rd:
wnder Namb og wordering inden 15 dage effter loven.
Tiißdagen og Tingdagen dend 9 Augustij 1693
Daniell Bagger i dommersæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldß Absendz.
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver.
Jeß Tommeßen i Herßlef
Tygge Jenßen ibid:
Hanß Jenßen Ennemerche ibid:
Christen Tøggerßen i Tiufkier
Christen Nielß: i Torup for Hans Hanß: Søren Mogenßen i Wiuf
Og Call Christenßen i Wiuf.
Jørgen Anderßen i Donß Mølle møtte [papir defekt] hanß faderß Christen Simonßens [papir
defekt] motte opsetteß [papir defekt] Colldinghuuß, sagen optagen i 14 dage, saa som Kongl:
Maytz: Ridefoegett belf 3de sinde lydeligen paaraabt menß møtte iche.
16 Aug: Ao: 1693
Tyge Jenßen i Herslef paa Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Blanchstedß wegne i Kolding
hanß wegne mødte for Retten som beviiste wed kaldsmend Jens Sørenßen og Søren Tomeß:
begge i Horstrup det de wed æd med opragte finger effter loven afhiemblede till i dag at hafve
hidstefnet Peder Mortenßen i Schierup og Afgangne Sl: Povell Nielßens ibid: imod
beschylding og domb for W=lydighed att de hafve siddett effter siddende med deris Konge
Egter, beroende med saggifvelße till i dag otte dage.
Blef lest en Contract og forening Christen Michelsen i Poby haver giort med hans festemøs
fader Jens Hansen som gaarden for hannem haver oplat, saa lover bemte: Christen Michelsen
at forschaffe Jens Hansen saa lenge hand lever sin tilbørl: huusværelse i gaarden med seng,
ild, lius sampt tilbørl: liifs ophold med øll og mad saa got hand det self nyde tillige med klæde
og schoe, som forsvarl: agtis kand og for uden give ham hans sedvanl: offer penge till Præst
og Degen aarl: till Juull, Paasche og Pindse dage, sampt en hæderlig Jordefærd naar hand ved
døden afgaar, ydermere lover Christen Michelsen og hans festemøe at give hans festemøes
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Søster Johanne Jensdaater naar hun kand blive gifft i reede penge 40 Sldr: og en seng eller 18
daler i steden, sampt en kiste og et schrin, saa og en hæderlig klæning eller der for 15 Sldr:
som hende uden all hind eller modsigelße rigtig og tilbørl: i alle maader schall blive
Contenteret enten med døgtige wahre eller reede penge i steden der for effter den Taxt og
Priiß her for er meldt, dog schall alt forschrefne staa hos Christen Michelßen uden Rente saa
lenge Johanne Jensdaater er ugifft, mens dersom hun ey bliver gifft eller i egteschab forsiunet
før hun bliver 26 Aar gammel da schall fra den tiid af de her indmeldte 40 Sldr: saa lenge de
ubetalt fremdeelis bestaaendis worder gives aarl: tilbørl: Rente effter Loven etc. med videre
dis udviisning Dat: [papir defekt] 91: af Hr: Christen i Poby, Jens Bertelsen [papir defekt] i
Lundschov og Niels Nielsen, [papir defekt] Lest og paaschreven.
Tiißdagen och Tingdagen dend 22 Augustij Ao 1693
Jørgen Gregerßen paa R: Blanchstedß wegne møtde och Effter i dag otte dage indførte
warßell tiltallede Peder Mortenßen och Povell Nielßenß enche formedelß de ey effter
tillßigelße har willett møtt och kiøre med hendeß M: Droningens Suite wdi egte forleden 5
Aug: idett indeværende Aar ßaa well ßom nest forleden Aar 92 da de og der om er blefven
advahrett og Befallet, og ey har Villet møtt hvor for Jørgen Gregerßen satte i rette om iche
bemte: Peder Mortenßen og Povell Nielsens Enche Pligtig er og bør forvden att betalle for
egten for hver Miill effter Kongl: Maytz: forordning fra Viuf og till Colding a 28 sk: er for
tvende gange 7 mk: sampt derfor uden att betalle for hver gang deris W=lydighedß bøder
effter loven og ellers betalle denne sags bekostning effter loven hvor effter hand var dom
begærendeß optagen i otte dage.
Jørgen Gregerßen paa egimentschriver Sr Blanchstedß vegne mødte for retten som beviiste
wed kaldßmend Ifver Jensen og Sørren Jenß: begge i Gaarslef dett de wed Æed med opragte
fingre effter loven afhiemblede till i dag med fulde 8 dageß warßell att hafve hidstefnett Nielß
Michelß: af Gaarslef angl: en deell goedß som fra endeell af Obriste Gambß Regimentz
Ryttere er borttkommen og paa hanß wogn schall werre befunden effter der om derris og
Officerernis indgifvende klageß viedere indhold som viedere till neste ting schall blifve
forregifvett.
I lige maade beviiste wed kaldßmend Peder Sørrenßen og Hans Sørrenßen, begge af Erreßøe,
det de i lige maade ved æd effter loven afhiemblede till i dag med lige warsell att hafve
hidstefnett Peder Tueßen i Erreßøe imod tiltalle, beschyldig og domb att lide anlangende en
deell goedß som paa Marchen fra Snoghøy og till Collding [papir defekt] af Hr: Obriste
Gambs wnde[papir defekt] bortkommen effter samme Ryttere og Officerers klageß wiedere
indhold som till neste ting schall vorde forregifvett, till hvilchen tid sagen er optagen.
Noch beviiste Jørgen Gregerßen wed kaldßmed Iffer Jenßen och Sørren Jenßen begge i
Gaarslef att de ved æed med opragte finger effter loven afhiemblede lovlig till i dag otte dage
hafve hidstefnett Nielß Pederßen af Sellerup till widneßbiurd att paahøre ang: dend jord och
march ßom Nielß Pederßen fra ßamptl: Sellerup Byemend till hanß gaard en tid lang hr haft i
brug och under Proceß som med samme warßellß mend beviste wed lige kald i samme sag, att
hafve hidstefnet Hanß Tommeßen Lund och Hanß Hanßen Schoußen i Sellerup dereß
sandhed att winde och wdsige hviß de om samme jord beschaffendhed kand werre bevist och
hvorledis dend fra dee Sellerup mendß gaarde till Nielß Pederßens kand verre kommen, der
effter Jørgen Gregerßen begærede indl: hanß vinder till forhøre vnder nested. Saa fremkom
Hanß Tommeßen Lund i Sellerup, som effter ædenß oplæßning vandt saa som hand paa
samme gaard var barnfød som Nielß Pederßen ibd: nu paaboer, att wngefehr for 50 Aar siden
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var hanß fader Thomaß Hanßen i Kiøbenhafn for samptel: Sellerup Byemend och
Supplicerede till Hanß:M: om afßlag paa derris schyld hvilchett hand och fich, och som hd
Hiemkom tilspurde samptl: byemendene ham hvad hand schulle hafve for hanß reiße, hvor till
hand svarede om Byemendene wille wnde ham til hanß gaard hanß lifß tiid for de thou
støcher hoved aggere i Horßelldall og nogle ßmaa humplinger i Anderßeß Kier ßom var Eng
jord, og hand da tilßammen motte beholde sin Liffs tiid war hand fornøjet for hanß reißeß
bekostning ßom hand hafde giortt for dem, og der hans faders ved døden var afgaaen fich
hanß Broder Peder Tomeßen gaarden ßom og hafde samme jord og engbond i Byemendeneß
minde ßin lifßtid og wnder tiden gaf dennem aarligen en tdr: Øll der for og vnder tiden giorde
reißer for dennem baade till Wiborg og andre steder saa vell og vant att Nielß Pederßen som
nu gaarden beboer haffr: haft dett hid indtill, og i lige maade i Byemendeneß minde, ydermere
wantt att der gich en wey fra Hoedbergß Wey og ned [papir defekt] ßom hand well vdi ett 50
Aar kand mindeß [papir defekt] hafr: oppløyett saa dee Ey kand komme [papir defekt] hiem
till deriß huuße hvor paa hand bad sig Gud till hielp. I ligemaader fremkom Hanß Hanßen
Schoußen ßom wandt att hand wdi ett 50 Aar kand mindeß att baade Thomaß Hanßen saa vel
Peder Tommeß: ßom gaarden hafver beboed før Niels Pederßen hafver haft i mendeneß
minde dett omtvistede agger og Eng ßom og Nielß Pederß: ßom nu samme gaard beboer
hafver haft. I lige maader med byemendeneß minde; anlangende dend omtvistede Weij ßom
af Nielß Pederßen schall werre oppløyett wor hand i lige maade og beviste og bekrefftede
Hanß Tomß: vinde i alle sine ord og ydermere vandt att samme veij wed seeniste landmaaling
war lagtt till en f.. veij hvor paa hand bad ßig Gud till hielp! – Noch fremkom Terchild
Madsen i Andkier att dend Weij ßom om vundett er af Hanß Tommeß: og Hanß Hanßen
Schoußen war hand i alle maader beviiste ßom de om vundett haffr: hvor paa hand bad sig
Gud till hielp ! – Nielß Pederßen tilßpurde Hanß Tommeßen og Hanß Hanßen om dend
omtvistede weij iche war pløyett og ßaaett der hand kom till gaarden, hvor till de begge
ßvarede att de iche vidste enten dett Vang war indtagen till Pløjgningen dett Aar eller iche,
hvor effter Jørgen Gregerßen begærede tingßvinde, som og blef sted. Jørgen Gregerßen paa R: Wegne begærede att hannem her af retten motte opmeldeß 4re
w=villige Dannemend som vedkommende Torßdag dend 24 Aug: kunde møde i Stubdrup og
der i siun tage hviß huuß og bygning samptt agger og Eng og schou med ald dens tilliggende
till én K:M: Gaard i Stubdrup beliggende hvor af dend største deell hid till har liggett øde og
nu dend halfve partt till Anderß Pederßen er hen fest og paa dett hand kunde vide hviß agger
eng og huußværelße hand af samme gaard kand tilkomme att da de 4re mend tillige med andre
4re mend som till Aandst Herritz ting er blefven opmeldt, kunde samme halfve gaard saa vell
af agger og eng og andett tilliggende som huußværelse kunde retteligen wdviiße dend halve
partt till bemelte Anderß Pederß: og dett anden halve partt till Peder Hanßen i bemte Stubdrup
hvor da af retten blef wdmelt Ifver Sørrenß: og Jenß Christenßen af Stubdrup, Ifver Nielßen af
Bramdrup, og Larß Jeßen af Eistrup, hvilche 4re Dannemend har dennem først kommende
Torßdag dend 24 Aug: till Stubdrup att begifve og der till med de andre 4re Dannemend som
[papir defekt] ting schall verre opmeldte [papir defkt] gaard tilliggende Jord og ey [papir
defekt] tag og dett siden saa wellsom huußværelßen som ved samme gaard befindeß wden
forschiell att deele imellom fornte Anderß Pederßen og Peder Hanßen saa att en hver dend
halfve partt af lige Bonitet og beschaffenhed bekommer hvilchen derris forrettning de vnder
derris hænder tillige med de andre 4re Dannemend har fra dennem att gifve beschrefven og
viedere her inden tinge wedstaa naar begierreß.
Jenß Jepßen i Lildballe som viiste Regimentschrifverenß Sr Blanchstedß seddell att hand som
laugværge for Sl: Hanß Bertelßenß Enche till 3de ting, laugbyder dend partt af bemelte
Eiendombß Gaard i Eltang hvor paa hand begærede de tvende kaldsmend Nielß Pederßen i
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Eltang og Hanß Hanßen sammestedß att de med 14 dageß warßell hafver hidstefnett Anne
Hansdaatter i Horßkier med hendiß laugværge, noch med 8te dageß warßell att hafve
hidstefnett Maren Hanßdaatter i Viuf med hendeß laugwærge saa vell og Bertell Hanßen i
Eltang med hanß laugwærge Jeß Madßen i Stenderup. Item Karen Hanßdaatter, Maren
Hanßdaatter og Mette Hanßdaatter en hver med deris laugværge, nemblig Peder Hanßen Koed
i Wiuf, Hanß Bertelßen i Horßkier og Bertell Hanßen i Bierte, saa well Jenß Bertelßen i
Stenvad Mølle, alle med 8te 14: 3: og 4re vgerß varßell imod laugbud og schiøde som Jenß
Jepßen i Lildballe agter att erwerbe og gifve paa Boelld Christenßdaatter, sall: Hanß
Bertelßens effter lefversche hendiß vegne i Eltang till hendeß festemand Ifver Hanßen Bull i
Eltang hvor effter hand laugbød i dag samme første ting dend 4de partt af hendeß paaboende
selffeyer gaards jord i Eltang. Ifver Hanßen Bull møtte for retten som erbød sølf og penge der
for, hvor effter af dommeren blef 3de sinde lydeligen paaraabtt, om nogen imod samme
laugbydelße hafde nogett at svare, menß ingen møtte till weddermehle.
Dend 29 Augustij 1693
Anderß Jørgenßen møtte paa R: Blanchstedß wegne og begærede att sagen Contra Nielß
Michellßen af Gaarslef og Peder Tueßen af Erresøe motte optageß till beschylding till i dag
otte dage, sagen optagen till i dag otte dage.
Anderß Jørgenßen møtte paa R: Blanchsteds wegne som beviiste wed kaldßmend Jenß
Tøgerß: af Sellerup Møllested og Laß Jenßen i Andkier, det de wed æed med opragte fingre
effter loven afhiemblede till i dag att hafve hidstefnet Thomaß Smidß carll Axßell Michelß: i
Andkier der wiedere hanß bekiendelße att giøre widneßbiurd att paahøre og der effter
beschylding tiltalle og domb att lide for medelst hand forleden Freddag Nat imellom dend 11te
og 12te Augustij er indgaaen ofver gierden og befunden att stielle frugt i Peder Jørgenßen i
Andkier hanß hauge hvor hand samme tiid er blefven i træet paagreben. I lige maader stefnett
Peder Dalß dreng Raßmus og Peder Sørenß: hoeß Anderß Nielßen sampt Søren Mogenßens
søn Mogens Sørenßen alle i Andkier, samptl: paa fornte: Axßell Michelßens bekiendelße og
wineßbiurd att paahøre, og der effter tiltalle og domb att lide hvor effter agteß tingßvinde att
erhverfveß. I lige maader stefnet med lige kald Hanß Escheßen, Laurß Jørgenßen og Just
Tommeßen i Andkier, deriß sandhed att winde og wdsige, hviß de i denne sag kand verre
bevist med wiedere og war samme kaldß Seddell effter en Menoriall indtegnett, hvor effter
Anderß Jørgenßen begærede hanß indciterede winder motte stedeß till forhør, winderne sted,
hvor da fremkom for retten Hanß Escheßen som effter eedenß oplæßning wandtt att wngefehr
for 14 dageß tid om natten kom Peder J: kone løbendeß ned till hannem, og begiertte att hand
wille kome op till hendes mand Peder Jørgenßen hand wille talle med hannem men med dett
bud fulteß hand ey menß lidett der effter kom Pederß Pige till hannem igien att hand endel:
schulle komme op till hendes fader hand wille talle med ham hvor paa hand fulteß med
bemelte Pige op till Peder Jørgenßen, da hand did kom fulteß hand med Pigen wd i Abild
haugen, daa saa hand liggendeß wed ett Ebild træett Bunden Axßell Michelßen med ett reeb
da klagede Axßell Michelßen sig for hannem att hand war slagen forderfvett saa hand sig ey
kunde kiere som hand forregaff Peder Jørgenßen hafde giortt [papir defekt] staalne koster
enten eble eller [papir defekt] goedß hvor effter Hanß Eschelldßen gich hiemb till sitt huuß
lidelig efter gich hand op till Peder Jørgenßen igien, og da fantt hand siddenß Axßell
Michelßen wed schorsteenen løß ydermere vandt att Axßell Michelßen forregaf att Peder
Dalß dreng Raßmus og Peder Sørenßen hoß Anderß Nielßen tienende, sampt Søren
Mogenßen Søn Mogenß Sørenßen hafde wærett med hannem ude entten de hafde wærett med
hannem i Abild haugen eller andre stediß Nefde hand ey og anchede Axßell Michelßen iche,
paa forberørte peeßohner att di hafde giort hannem nogen schade og talte da Hanß Eschenßen

29

med Peder Jørgenßen samt flere som da till stede war att bemelte Axßell Michelßen motte
komme hiem till hanß hoßbondß huuß hvilchett og effter deris indstendig begiering blef
effterkommett, hvor paa hand bad sig Gud till hielp ! Laurß Jørgenßen møtte som effter
æedenß oplæßning i lige maader wantt alt dette Hanß Escheldß: for omvundett hafver og i alle
maader wed stoed og bekreftede ded saa i sandhed att verre hvor paa hand bad sig Gud till
hielp ! Jost Tomeßen som blef af retten 3de sinde lydel: paaraabtt mødte iche, ey heller nogen
paa hanß wegne. Winter Jenßen i Andkier mødte i retten med ett schrifftlig svar og erklering
fra Axßell Michellßen att hand wndschylder sig for dend giordte søgtelße med viedere samme
svar indeholder af 29 April, som i Acten schall vorde indført og forregaf samme Winter
Jenßen att Axßell Michelßen ey war saadan at hand her for retten kunde møde for svaghedß
schyld. Peder Dalß dreng Raßmuß Nielßen i Andkier bekrefftede att hand Ey war wdi fornte:
Peder Jørgenßens hauge med Axßell Michellßen eller widste nogett af detz wiedere forhold
som for om vundett er, hvor paa hand bad sig Gud till hielp ! Peder Sørenßen tiennende
Anderß Nielßen i Andkier mødte og i lige maader bekrefftede dett som Raßmuß Nielßen før
vundet hafver hvor paa hand bad sig Gud till hielp ! Søren Mogenßen i Andkier paa sin sønß
Mogenß Sørenßens wegne mødte i retten uden kald og warßell og forregaf at samme hanß
indstefnede søn war w=myndig og ey i sin fulde biur alderß Aar hvor forre hand formeente
det Ey var nødig hannem i retten att lade Comparere, hvor effter Anderß Jørgenßen paa
Regiment-schriverß vegne begærede tingß vinde som sted blef ! Beschyldingen delaterett till i
dag otte dage till Axßell Michelßen og de andre wedkommende.
Anderß Jørgenßen mødte og begærede paa R: Blanchstedß wegne domb ofver Peder
Mortenßen og Povell Nielßenß Enche i Schierup effter for [papir defekt] og opsettelße
optagen i 14 dage.
[papir defekt] i dag som er anden ting om louligen laugbøed demd self Eiereß 4de partt af
dend gaard i Eltang som Sl: Hanß Bertelßen paaboede, om nogen imoed samme laugbydelße
hafde nogett att svare, menß ingen mødte effter 3de sindeß lydelige paaraabelße, wden Ifver
Hanßen i Eltang som endnu som før erbød sølf og penge derfor.
Hanß Ollufßen i Follerup tillige med samptl: Follerup Mend møtte her for Retten og
paaeschede beschyldingen af samptl: Piedsted Sogne Mend effter som di er hidstefnett till i
dag for brefveß læßning, beschylding og domb, da ey eigentl: iche videß hvor for dett for, og
paastod att de dennem ville hafde forbeholden derris forsømelse i sin tid att søge, og ey agter
att svare till samme gifne kald.
Tiißdagen og Tingdagen dend 5 September Anno 1693
Bendix Funk paa K:M: Regimentschriver Sr Blenchsteds wegne, møtte wdi retten og i dend
sag Contra Axßell Michelßen i Andkier og effter forhen gifven kald og warsell sampt winderß
førelße satte wdi rette og for meente at fornte Axßell Michelßen bør at liide og till rette stande
effter lovens 6 Bogß 17 Capt: 23 Actt: sampt proceßens andvendte omkostning att erstatteß,
hvor paa domerenß rettmeßig kiendelße begærendeß, Axßell M: blef af retten 3de sinde
lydeligen paaraabtt, møtte iche, sagen optagen i 14 dage.
Bendix Funch paa K:M: R: Sr Blanchstedß wegne møtte som vdi dend sag C: Nielß
Michelßen i Gaarslef saa som hand iche effter adwarßell, saa well her till tinget som
Øfrigheden sin Erklæring aflagtt hafver, anl: dett beschylte goedß hvor om acten wiedere for
melder formeener hand bør att liide og till rette stande effter lovenß 5 bogß 9 Cap: 2 Actt: og
deß forvden [papir defekt] lydighed att hafve sin fors[papir defekt] betalle proceßens
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andvendte bekostning hvor paa domerenß rettmeßig kiendelße er begærendes, sagen optagen i
14 dage, og till dend tiid forrelagtt Niels Michelßen af Gaarslef her for Retten att møde wnder
sit faldßmaall effter loven ! –
Hanß Pederßen Schourider af Allmind møtte for Retten som wden kald og warßell begærede
att hannem her af Retten motte vdmeldeß otte Dannemend som kunde siune og besigtige
Brusch Herretz Schove som i Indeværende aar kunde findeß, hvor da blef udmelt Jenß Jepßen
i Lilldballe, Jeßper Madßen i Stenderup, Peder Kyed i Bierte, Madß Kyed i Eltang, Bertell
Jørgenßen i Bramdrup, Nielß Kyed i Starup, Tygge Jenßen i Herslef og Nielß Ifverßen i
Fredsted de effter often warßell att møde paa aaestederne, bemelte schove deßen olden att
Taxere saa vit der paa kand findeß vdi dette aar og siden derris siufn forrettning neste Ting
der effter at fra sige og afhiemble dett saalediß som di agter at forsvare og der effter siunß
tingßvinde beschrefven gifve.
Ingvartt Jacobß: Schourider i Hollmandz og Elld Herret møtte for retten og begærede dett
hannem her af retten motte wdmeldeß otte Dannemend som kunde besigtige ollden i Kongl:
M: schove i Hollmandz Herritt som i indeværende aar kand findeß hvor da blef wdmelt Jep
Neßen i Winding, Thomaß Bunde ibid: Sørren Mogenßen af Andkier, Jenß Raßmußen ibid:
Nielß Tueßen af Sellerup, Nielß Møller af Breining, Hendrich Nielßen i Welling og Carsten
ibid: I ligemaader begærteß otte Dannemend oldene i indeværende aar i Ell Herrett att siiune
og besigtige, hvor da blef wdmelt Jenß Wonßen i Hollm, Peder Jeßen af Kongsted, Peder
Jenßen Smed af Erresøe, Peder Tueßen ibid: Michell Paag i Stoustrup, Nielß Sørrenßen i
Treld, Jep Madßen ibid: Jenß Gade af Eggeschov og Hanß Gade ibid: sampttl: forrelagtt paa
Aaastederne effter offten warßells gifvel: [papir defekt] forsvarligen att giøre effter [papir
defekt] forsvarligen eragter og deris forrettning i dag 8 dage her inden tinge fra dennem
beschrefven gifve.
Jep Pederßen af Wester Nebell lader opliuße en liden graa hoppe som er femb aar og sette og
er schaarett ett styche af dett venstre øre og splitt i dett høyre og manen afschaarett wden en
Mahrloch om nogen gottfolch den kunde werre frakomen saa schall dend verre dennem
følgagtig imod goed findeløn.
Jenß Jepßen I Lildballe møtte for Retten og till tredie ting laugbød dend 4de part Eyendoms
gaard i Eltang Hans Bertelßen paaboede till neste frender om nogen af dennem ville kiøbe.
Møtte ingen af arfvingerne menß Ifver Hanßen i Eltang møtte og bød der for sølf og penge,
hvor effter Jenß Jepßen begærede laugbuds winde sted.
Jenß Jepßen i Lildballe paa Boedel Christensdaatter Sl: Hanß Bertelßen i Eltang hanß
effterlefversche hendes wegne som hendes till forordnede laugværge møtte for Retten som
paa hendeß wegne kiendteß og tilstod at hun med fri villie og welberaad hue hafver solt og
afhændt, saa som og her med selger og afhender fra sig og sine arfvinger till Ifver Hanßen i
Eltang som nu self stoed till weddermaals ting og hanß arfvinger fierde parten af dend
selfeyer gaard i Eltang hun paaboer hvor vdi hun effter schiødeß foreviißning af 8 Martij 1673
halfparten er Berettigett hvilchen forschr: 4de part i berørte Gaard og Eyendomb vd???? og
bygning, gaard og gardsted, avildhauge, hommelhauge og kaalhauge, agger og Eng, schou og
march, boeliger og Eyendomme, furte og fellet, stue og støche, størt og lidet, fischewand og
fægang, vordt og tørdt slett intet vndtagen ved hvad nafn det nefnes kand af aldt dett som nu
tillege r af Arilds tid tilligget hafver og hør og bør der till att ligge med rette inden og uden
alle marchschiell og bekiendte Jenß Jepßen i Lildballe att Boedel Christensdaatter for forschr:
4de part eiendomb hafde annammet oppebaaren sin fulde nøye og redelig betalling effter
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hendes egett villie og minde, og der for kiendteß og tilstod att Boeld Christenßdaatter eller
hendeß arfvinger nu her effter hafde ingen ydermeere loed deell rett eller rettighed vdi eller
till forschr: Eyendombß anpartt, menß dend her effter schall og maa føllge Ifver Hanßen og
hanß arfvinger for et fult fritt og fast Enchelte Eyendomß kiøb till evindelig eye og eiendomb,
ey [papir defekt] igien kaldendeß till Evig tid [papir defekt] sine arfvinger att fri [papir defekt]
Ifver Hanßen Bull og hanß arfvinger forschrefne Eyendombß anpartt effter som som
forschrefvet staar for alle og hver mands paatalle som der paa kand hafve att talle med rette i
nogen maader, ydermeere till forpligter hun sig og sine arfvinger att hviß saa schede dett og
Gud forbyde det forschr: anpartt aff berørte Eiendomb blef Ifver Hanßen Bull fravunden ved
nogen domb eller rettergang, for hendeß vanhiemmelß brøst eller forsømmelseß schyld da
lofver Jenß Jepßen att Boedell Christianßdaatter inden 6 vgger der effter schall vdlegge
hannem saa got eiendomb og saa well beleiligtt i alle maader schadeßløß og er samme 4de part
eiendombß gaard 3de ting till neste arfvinger lovl: laugbøden hvor effter Ifver Hanßen Bull var
Eiendombß tingßvinde som schiøde begæredeß som og blef sted.
12 Septembr: 1693
Bendix Funch paa K:M: Regimentschrifver Sr Blanchstedß wegne møtte som begærede ofver
de 2de indciterede Persohner af Schierup for Konge Egter effter forrige i rettesettelße sampt
proceßens bekostning domb, sagen optagen i otte dage.
Hanß Pederßen Schourider møtte og fremstillede af siunßmende Nembl: Jenß Jepßen i
Lildballe, Tygge Jenßen i Herslef, Bertell Jørgenßen i Bramdrup, Søren Claußen ibid: Jep
Pederßen i Wester Nebbell som tillige med de 3de andre i dag 8te dage wd nefnte mend hafver
siunett og besigtiget K:M: Schove ofver alt i Brusch Herrit hvad all den af bog og aggen der
wdi kunde werre og wed derris giordt forretning og siufn i bemelte schoue aldehlis ingen
frugt af aggen og bog funden, som for nogett kunde eragteß, eller for dett ringeste Taxeris;
hvilchett de saaledis for Ett fult siun afhiemblede der paa de bad sig Gud till hielp, hvor effter
Hanß Pedersen war tingßvinde begærendes sted.
Hanß Pederßen paa Ingvart Jacobsen Schouriderß wegne møtte for retten og i lige maader
fremstillede siuns mend nembl: Søren Mogensen i Andkier, Jenß Raßmusen ibid: Niels
Tueßen i Sellerup, Niels Hanßen i Breining og Carsten Jenßen i Welling som forregaf att de
tillige med de andre 3de i dag otte dage wdnefnt mend have siunett og besigtiget K:M: Schoue
ofver alt i Hollmandß Herritz hvad Ollden af Bog og Aggen der vdi kunde verre og ved derris
giorde forretning og siun i bemelte schoue aldehliß ingen frugt af aggen og Bog funden som
for noget kunde eragteß eller for det ringeste Taxeris hvilchett de saaledis her for Retten for
ett fult siufn afhiemblede, der paa de med opragte fingre bad sig Gud till hielp: hvor effter
Hans Pedersen paa Ingvartt Jacobsenß wegne war siuns saawell tingßvinde begærendeß sted.
Hanß Pederßen paa Ingvartt Jacobßen Schouriderß vegne møtte for rette og fremstillede siunß
mend Nemblig Peder Jeßen i Kongsted, Jenß Nielßen Gade i Egschou, Niels Sørenßen Ousen
i Treld, Jep Madßen ibid: Hanß Bertelßen i Igom og Michell Paag i Stoustrup, Peder Tueßen i
Erresøe og Peder Jenßen Smed ibid: som forregaf at de hafver siunet og besigtigett K:M:
schoue ofver alt i Ellherret, hvad Ollden af Bog og Aggen der wdj kunde werre og wed drris
giorde forretning og siun i bemelte schoue, aldehlis ingen frugt af aggen og Bog funden som
for nogen kunde eragteß eller for det ringeste Taxeris wden alleniste Hollme Schou som de
Taxerede og eragtede att kunde werre ett half svinß allden wdi, hvilchett de saaledis for beuis
her for Retten for ett fult siun afhiemblede, der paa de med opragte fingre bad sig Gud till
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hielp: hvor effter Hanß Pederßen paa Ingvart Jacobsens wegne war siuns saa well tingßvinde
begærendeß sted.
Hanß Pederßen i Smidstrup og Anderß Tyggeßen i Follerup mødte for Retten som kiendteß
og tillstod at de fra dennem og deris arfvinger [papir defekt] i Smidstrup Knud Pederßen
forhen tilhørde og ham till bemelte Hanß Pederßen i Smidstrup og Tygge Pederßen i Follerup
effter gifne schiøde, solt hafver till Hanß Tyggeßen og hanß hustrue Maren Hanßdaatter i
Smidstrup, hvilchen gaard med ald dendß tilliggende wed hvad nafn det hafver kand bemelte
Hanß Tyggeßen og hanß hustrue Maren Hanßdaater og deris arfvinger schall hafve nyde og
beholde till Evindelig Eiendomb, for dennem og deris arfvinger wden nogen paatalle i alle
maader, og kiendteß Hanß Pederßen og Anderß Tyggeßen ey mere rettighed i nogen maader
till bemelte gaard at hafve, men der wdinden holde Hanß Tyggeßen og hanß arfvinger for
bemelte schadeßløß hvor paa de her for retten gafve hver andre deris hænder hvor effter Hanß
Tyggeßen begærede Eiendombß tingßvinde som schiøde begærendeß, som sted blef.
Tiißdagen dend 19 Septembr: 1693
Regimentschriverens sag Contra Peder Mortenßen och Povell Nielßenß Enche i Schierup,
bleff saaledeß dømbt Att effterdj Povell Nielßenß Enche og Peder Mortenßen i Schierup effter
lovlig indstefning ey møder noget sig till befrielße imod begangene forseelße at fremlegge
hvor fore de till findes for Resterende og ude blifvende 2de Egter att betalle effter i
rettesettelßen de fordrende 7 tdr: sampt proceßens bekostning med 2 rd: inden 15 dage under
namb effter loven.
Jenß Pederßen af Kongsted mødte for Retten som beviiste wed kaldßmend Lauriß Madßen og
Nielß Claueß: af Schierbech dett de ved æed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i
dag at hafve i rette stefnet [Olle Simonßen] i Stoustrup imod winder at paahøre [papir defekt]
noget græß hand hafver slaget fra Jenß Pederßen, noch at hafve hidstefnet Christen
Christenßen i Kongsted og Jenß Anderßen i Stoustrup deris sandhed der om at winde, hvor da
effter Æedenß oplæßning for rette fremkom Christen Christenßen af Kongsted som wandt att
nest afvigte høe høst da spurede Jenß Anderßen i Stoustrup som og Christen Christenßen gich
paa Stoustrup March og sagde, hvem monne hafve slaget her hvor till Olle Simonßen som da
war hoß svarede det hafver Jeg mens widste iche hviß grund dett war paa ey heller der om
blev talt ey heller saae hand att Olle Simonßen det hafde slaget eller borttaget hvor paa hand
bad sig Gud till hielp ! Saa fremkom Jenß Jenßen tienende Laue Knudsen i Torp som effter
æedenß oplæßning want, att han kom gaende paa Nør Rærßløe March hvor Olle Simonßen
gich da sagde liden Jenß Pederßen af Kongsted till Olle Simonsen I faar wist w=tach for
vorris græß I har slagen, da svarede Olle Simonsen og sagde Jeg slog iche uden dett lidett
korn og bad dem de wille gaae med og see dett som de og giorde, da war dett slagen ofver alt
paa Kongsted March og viiste dem hvor megett hand hafde slagen nembl: saa vit som det var
smalt dett bredre rettede Olle Simonsen war slaget høe hvor paa hand bad sig Gud till hielp,
hvor effter Jenß Pederßen var tingßvinde begærendeß som sted bleff, sagen optagen i 8 dage.
Jørgen Gregerßen paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchstedß wegne mødte som begærede
effter forrige i rettesettelße domb ofver Axßell Michelßen af Andkier, sagen optagen i otte
dage.
Jørgen Gregerßen paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchstedß wegne mødte som begærede
effter forrige i rettesettelße og opsettelße domb ofver Nielß Michellßen i Gaarslef, sagen
optagen i otte dage.
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Søren Claueßen i Bramdrup mødte for retten som kiendteß og tillstod att hand med fri villie
og welberaad hue sampt hanß hustrueß willie og minde hafver solt og afhændt saasom hand
og her med selger og afhænder fra sig og [papir defekt] Madß Knudßen og hanß hustrue
Johanne [papir defekt] i Bramdrup og deris arfvinger i hanß tillhørende og i bemelte
Bramdrup beliggende halfve self Eier Gaard, med ald denß rette tilliggenße det werre sig
agger og Eng, schou og March, Boeliger og Ennemercher, furte og fellet, stort og lidet,
fichewand og fægang, wordt og tørdt slett intet wndtagen wed hvad nafn dett enten hafve eller
werre kand af alt dett som nu tilligger og af Arildß tid tilliggett hafver og hør og bør at ligge
der till med rette inden og vden alle Marcheschiell, og bekiendte bemelte Sørren Claueßen for
bemelte half SelfEier Gaard at hafve annammet og oppebaaren sin fulde nøye og redelig
betalling effter hanß egen willie og minde, og derfor kiendteß og tillstoed at hand eller hanß
arfvinger nu her effter ingen ydermere loed deell, rett eller rettighed vdi eller till forschrefne
Eiendombß halfve selfEier Gaard, men dend her effter schall og maa følge Madß Knudßen og
hanß arfvinger for ett fult frit og fast Eiendombß kiøb, till evindelig Eie og Eiendomb ey
schylldendeß og W=igienkaldendeß till Evig tid, og till forpligter hand sig og sine arfvinger at
fri frelße hiemble, og tillstaa Berørte Madß Knudßen og hanß arfvinger forschr: Eiendomb
effter som forschrefvet staar for alle og hver Mandß paatalle som der paa kand hafve at talle
med rette i nogen maader ydermere tillforpligter hand sig og sine arfvinger at hviß saa
scheede det og Gud forbyde, dett forschrefne self Eiendomb blef Madß Knudßen fravunden
wed nogen domb eller rettergang for hanß wanhiemmelß brøst eller forsømmelßeß schyld da
lofver Sørren Claueßen inden 6 Wger der effter att wdlegge hannem saa gott Eiendomb og saa
welbeleiligtt i alle maader schadeßløs hvor paa de gaf hver andre derris hænder, hvor effter
forschr: Madß Knudßen var tingßvinde som schiøde begærendeß sted.
[papir defekt] lod læße en Contract oprette imellem [papir defekt] angaaende hans aftegtt
[papir defekt] i Bramdrup i hanß og hanß hustrueß lifß tid af dato 4 September 1693, som for
Retten blef lest og paaschrefven.
Sørren Grofverßen i Tolstrup lader liuße effter tvende hester som er en sortbließet hest med
hvide føder, og en Brun hoppe som forleden wed Snog Høy er borttkommen.
Peder Madßen ibid: i lige maader loed liuße effter 2de brune hester som og forleden afften
wed Snog Høye er bortkommen om nogen dem kunde forrekomme at de da ville lade dem
verre dem følgagtig.
Sørren Claueßen i Bramdrup loed wed schiødetz wdgifvelße till Madß Knudßen læße en
seddell arfvingerne hannem hafver gifven at de paa bemelte bortschiødelße ingen prætention
hafver som liuder saaledis. Kiendeß vj wnderschrefne att saa som Wi ere warßell gifven fra
Sørren Claueßen aff Bramdrup, imod laugbudß winde at svarre, anlangende dend half Self
Eiergaard wdi Bramdrup beliggende, om vi hafver nogett der paa at talle, da er dette wor
korte svar, at hand till dend hand gott siuneß maa selge og afhænde, af oß w=forhindrett eller
paatalt i nogen maader. Actum Bierte dend 18 Septemb: Anno 1693: Peder Kyed, M:P: S:R:
Ifver Nielßen, Madß Pederßen Kyed, Marren Nielßdaatter.

26 September 1693
Regimentschriverenß fuldmegtig Bendix Funch begærede hanß K:M: Allernaad: wdgifne
[papir defekt] dateret Rendeßborg 16 Septembr: 93 der [papir defekt] Korn Vahre af hanß
K:M: Riiger og Lande till fremmede steder indtill paa wiedere Allernaad: anordning at maa
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wdføreß samme befalling Inschechett till de høybydende Herrer paa RenteCameret hviß de
igien hafver beordret paa wedkommende steder at lade forkynde, derris paaschrift af 19
Septbr: 1693 som blef Allerunderd: lest og paaschrefven.
Bendix Funch paa K:M: Regimentschr: Sørren Blanchstedß wegne møtte og begærede endnu
som før domb ofver Axßell Michelßen i Andkier, sagen optagen i otte dage.
Bendix Funch paa K:M: Regimentschr: S: Blanchstedß wegne møtte og begærede i lige
maader som før domb ofver Nielß Michelßen i Gaarslef, optagen ti 8te dage.
Bendix Funch begærede at sagen Contra Olle Simonßen i Stoustrup motte delateris med
beschyldingen till i dag otte dage, optagen i 8 dage.
Bendix Funch beviiste wed kaldßmend Nielß Sørenßen og Larß Claueßen, begge i Herslef,
dett de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag att hafve hidkaldett
Nielß Mortenßen i Høyrup for slagßmaall hand ofver Jep Jenßens dreng i Høyrup forøvett
hafver, imod domb at lide, hvor paa Bendix Funch effter Jep Jenßen indgifvende klage till
beviislighed fremførde siunßmende Hanß Ifverßen og Hanß Madßen Dall i Herslef som fornte
Jep Jenßens dreng siunet og beßigtet hafver, hvilche Dannemend berettede att de siunett
bemelte dreng, da befant de att hand hafde faaett ett slag ofver dend eene arm som war brunt
og blot, hvilchett hand for dennem berettede at Nielß Mortenßen i Høyrup hafde giort dett og
ydermere forklarede att samme dreng bekiente att hand hafde faaett dett paa Marchen som
hand kiørte med hanß hoßbondß vogn, hvor paa de bade sig Gud till hielp, hvor effter Bendix
Funch begærde [papir defekt] vinde beschyldingen delateris [papir defekt].
3 October Anno 1693
Bendix Funch paa Kongl: M: Regimentschr: Sr Blanchstedß wegne møtte som begærede
endnu som før effter forhen i rettesettelße domb ofver Axßell Michelßen, sagen optagen i 8
dage.
Bendix Funck paa K:M: Regimentschr: Sr Blanchstedß wegne møtte som begærede effter
forrige i rettesettelße og opsettelße domb ofver Nielß Michelßen i Gaarslef, Nielß Michelßen
blef af Retten 3de sinde lydeligen paaraabt, møtte iche. Thi blef saaledis dømbt og afsagt.
Effterdi af Regimentschriverens fuldmegtig iche fremleggeß nogen beviiß det Nielß Michelß:
i Gaarslef effter forhen giorde i rettesettelße kand tilkiendeß at lide, medenß iche desto
mindre og formedelst hand effter forreleggelse her af Retten og hand ey effter hans Øfrighedß
eller fuldmegtigeß befalling iche hafver villet møde at giøre forklaring om dett omtvistende
fundene goedß bør hand at bøde till de fattige 4re Rixdl: og betalle till Hr Regimentschriver
eller hanß fuldmegtige proceßens bekostning Treij Rixdaller og det inden 15 dage eller lide
namb effter loven. Denne Domb afsagde Herritzfoegeden Blichfeld self.
Bendix Funck paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchsteds wegne møtte som effter tillfor
[papir defekt] otte dage, satte i rette ofver Olle Simonßen i Stoustrup at saasom hand paa en
fremmendeß Engbond hannem iche wedkommende og vden forlof slaget hafde som hand
selfver og for Dannemend som af winderne, seeß wedgaaet hafver formeener derforre hand
for slig wlovlig handell effter lovenß bogstaver bør at liide og proceßens omkostning at
erstatteß, hvor paa hand dommerenß rettmeßige kiendelße er begierendeß, optagen i 14 dage.
Regimentschriverens sag Contra Nielß Mortenßen i Høyrup er endnu med beschyldingen
beroende till i dag 14 dage.
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Bendix Funck paa K:M: Regimentschriver Blanchstedß wegne møtte for retten som beviiste
wed kaldßmend Michell Michellßen og Anderß Christenßen, begge af Piedsted dett de ved
Æed med opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag at hafve i rette stefnett Hanß Jenß:
Hemmingß: Schouløber i Piedsted, imod beschylding og domb angl: wolldelig ofverlast, hug
og slag hand ofver Larß Jørgenßen der sammestedß forøvet hafver, hvor effter Bendix Funch
paa bemelte Laß Jørgenßen K:M: Rytterbondeß wegne effter hanß indgifvende klage till
Øfrigheden till beviißlighed fremstillede 2de siunßmend nembl: Peder Raßmußen og Madß
Tyggeßen, begge af Piedsted i hvor well ey sees at Hanß Jenß:Hemmingß ey der imod schall
werre kaldett derris siun aflagde de saalediß! Hvor da effter Æedenß oplæßning fremkom
Peder Raßmußen i Piedsted som vandt at dend 25 Septembr: war hand i Laß Jørgenßens huuß
i Piedsted fant hannem sengeliggendeß og da effter Øfrighedenß befalling som siunede og
besigtigede, og da befanteß i dend wenstre side 3de blaae slag at hafve, samme slag hand
beschylte Hanß Hemingß for hannem at hafve giortt, for en Børen Tørne hand hafde schaaren
[papir defekt] hiemb og deß forvden en øxße han [papir defekt] fornefnte slag berettede [papir
defekt] verre giort med en herßfinger*), hvor paa hand bad sig Gud till hielp ! Madß Tyggeß
ibid: i lige maader fremkom som wandt att hand Peder Raßmußens winde i alle maader er
gestendig, hvor paa hand bad sig Gud till hielp ! Hvad wiedere beschylding, siunß vindeß
beschrifvelße imoed spørßmaall at svare, winderß paahør, og der effter tingsvindeß
beschrifning sampt last og klageß læßning saa og endelig sagß gifvelße er alt sammen af
Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne delateret, till i dag 14 dage. Hanß Jenß:
Hemingß: blef 3de sinde lydeligen paaraabt møtte iche.
*) = Hirschfänger, et dicederet jagtvåben.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Blanchstedß vegne møtte som beviiste wed
kaldßmend Jenß Sørrenßen og Sørren Tommeßen, begge i Horstrup att de otte og 14 dageß, 3:
4: 5: og 6: wggerß warßell hafver gifvett Raßmuß Cruße i Vranderup her till tingett at møde
imoed siunßmendenes opnefnelße paa dend gaard i Stubdrup som hand sig till Eiendomb
tillholde, og som kaldßmendene self tillstod her for Retten at de ey hafver kaldet Raßmuß
Cruße før som ingen kommer 14 dage, hvor forre ey nogen lovmaall imoed dette warßell, saa
vit siunßmendeneß wdmeldelße vedkommer i dag at kand stedeß. Spiltt !
10 Octobr: 1693
Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Blanchstedß wegne møtte wdi retten og [papir
defekt] Contra Axßell Michelßen i Andkier eschede endnu som før Domb. Thi blef saalediß
dømbtt og afsagtt. Saa som iche med de førte winder beviißeß dett Axßell Michelßen nogett
af Peder Jørgenßens hauge enten Eble eller andett Goedß at hafve borttagett og heller med
noget w=lovligt Goedß befunden, thi seßs iche hand effter dend giorte i rettesettelse bør at
liide, menß fordj hand hafde svungen i Peder Jørgenßenß haufve bød hand gifve till de
fattige 4re Rigsdaller og betalle proceßens bekostning med 2 Rdr: inden 15 dage wnder Namb
effter loven og som de øfrige 3de indstefnte Perßohner Ey nogett straffeldigtt ofver beviißeß,
bør de for Peder Jørgenßenß tiltalle fri att wære.
Denne Domb dømbte Herritzfoegeden Gregers Blichfeld selff.
Tiißdagen og Tingdagen dend 17 Octobr: Ao 1693
Tygge Jenßen i Herslef paa Kongl: M: Regimentschrifver Sr Blanchstedß wegne møtte for
Retten som fremstillede kaldßmend Christen Knudßen og Jeß Joenßen begge i Piedsted som
hiemblede wed Æed effter loven att hafve hidkaldett Hans Hemmingßen Schouløber i
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Piedsted med 8 dageß varßell imod spørsmaall, winderß paahør, siun og Tingsvinde
beschrifvelse sampt wed hørende last og klage saa og i mod beschylding og domb ang: de hug
og slag hand paa Larß Jørgensens Gaard i Piedsted øfvett og begangett hafver, for Retten
[papir defekt] Larß Jørgenßen i Piedsted og gaf last og klage ofver Hans Hemmingßen att
hand for 3 Wgger siden [papir defekt] og hugge sig nogen Torn till att forbygge en hull paa sit
huuß for nogen gieß for wiedere schade eller bortkomst da kom Hanß Hemingßen de samme
ommelte tider hvad dag det er kunde hand iche erindre till hannem og Pantet hannem en øxße
fra og slog ham om paa jorden og siden slog ham med en herß fenger meget schammel: saa
hand iche self kunde vide hvorledis hand kom der fra, og motte ligge i Marchen ofver samme
medfarte till om Natten klochen 12 hanß wdvendig schade hafver siuns mendene videre
afhiemblede hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Tygge Jenßen war der effter tingsvinde
klage begærendeß sted; Hanß Hemningenßen blef af retten 3de sinde lydeligen paaraabt mødte
iche! Klages Tingsvinde sted.
Regimentschriverens sag Contra Olle Simonsen i Stoustrup optagen i 8 dage.
Regimentschriverens sag Contra Niels Mortenßen i Høyrup er optagen till beschyldings
gifvelse till i dag 8 dage.
Tiisdagen og Tingdagen dend 24 Octobr: Ao 1693
Effter som ingen flere møtte vden forschr: 4re, effter lang opvartning baade ved tingett og
Herslef, kunde af deß aarsag ingen ting blifve holdet, og sager var som allereede indstefnet er
og giort anhengig optagen i 8 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 31 Octobr: 1693
Ingen møtte heller i dag vden [papir defekt] forre ingen Rett kunde holldes de allereede
indførte sager till opsettelse eller beschyldingers ditation worde i sin fulde valeur till i dag 8te
dage.
Tiisdagen og Tingdagen dend 7 November Anno 1693
Allerunderdaniigst blef lest og forkyndett hanß Kongl: M: Allernaadigste forordning om korn
schatten ofver ald Danmark for Aar 1694: Daterit Kiøbenhafn d: 20 October 1693, samme tid
allerunderdanigst lest og paaschrefven.
Peder Jeßen i Kongsted møtte for retten som fremwiiste tvende kaldsmend Søren Staffenßen
og Jens Pedersen, begge i Kongsted, som paa hans wegne till i dag hafde hid kaldet Michell
Nielßen ibid: imod spørßmaal att svare, siun og deßen winders førsell att svare og der effter
siuns og tingßvindeß beschrifvelse sampt beschylding og domb angaaende en stud som Peder
Jeßen eer worden for nogen tiid beschadigett, der effter fremkom Laue Hanßen i Kongsted og
Morten Nielßen ibid: som afhiemblede wed æed effter loven att de forleden Alle Hellgen dag
hafver wi effter Peder Jeßens begæring siunet en graa hielmett stud i hanß huuß, da befantes
dett wenster bag laar att verre kindset og beschadigett saa dend kunde lidet støtte der paa,
hvilchett de afhiemblede for ett fult siun hvor effter de bade sig Gud till hielp: Der effter
[papir defekt] siunß saa well tingßvinde be[papir defekt] Peder Jeßen begærde Michell
Nielßen hand wille hannem paa sin spørsmaall svarre, om dend omvundene stud af hannem
iche er forsømmet att hand dend till hanß grd. hafver hiemdrefvet om afften som dend
schaden hafver faaet. Michell Nielßen her paa svarede, att hand iche kunde negte jo studen
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blef ude dend aften og formedelst dend war kommen till Bredstrup …., da forfulte hand dend
der fra og till Laue Knudßens kre i Torp hvor hand dend motte qvitere for guds wejrlig, da
hafde dend intet, om morgenen hand schulle hente dend hafvede dend omvundene schade og
forregaf att hand iche hafde giortt dend nogen schade i ringeste maader, beschyldingen
delaterit till i dag otte dage.
Tiißdagen og Tingdagen dend 14 November 1693
Rectoren wdj Fridericia Gert Morvile møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Jens
Hvingell og Niels Tyggeßen, begge i Fridericia, det de wed æd med opragte fingre effter
loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet alle Auelß Mend i Tauele sogen paa sagen
Jenß Wognsen i Hollm, imod søeßmaall att svare, beschylding og domb ang: Boge tienden for
indeværende aar. Rector tilspurde Michell Jepßen af Gudsøe og E…. Pederßen af Schierbech
om de i dette aar hafde afset paa derris agger noget Bog hved kierve till Kongens partt eller
advahret Rectoren som der till er berettigett enten hand self eller andre paa hans wegne der
[papir defekt] stede eller og har tillført [papir defekt] hvor paa de svarede Ney att de ey nogen
deele hafver giort der af effter som att de i 30 Aar kand mindeß att de ey hafver gifvett nogett
der af. Rector till spurte dem ydermere om de iche dog af dette korn har lefverit till kierchen
og Presten eller om de før har lefverit i kierven till kongenß part, i diße aar de tall om hvor
paa dj svarede att dj dett iche kunde negte; att jou hafver baade gifvet till Presten og Kierchen
hvis som omtvistes, i kierven hafver de iche tiendet i de Aar, hvor effter Rectoren satte wdj
rette att effterdj tienden effter loven bør att dee leß wdj 3 liige parter, og Rector heller iche
som hans formend i de andre Aar imod fæste som de nød er Contraherett med dem om Baare
Matricul kornett om de da iche bør att effterlefve loven wdj d: 2 Bogs 23 Cap: 1 Artt om korn
tienden eller og at liide effter loven og efterdj de imod samme Cap: 5 Art: hverchen har afsagt
kierven till dend partt af boge tienden eller advah dend berettige till kongens deell att werre
till stede heller iche har till ført Rectoren nogett der af om de da der for iche effter samme
Act: lydelße er at straffeß som for w-lydighed og der forvden betalle omkostningen som paa
saa mange mend at indstefne og saa mange Reißer der om allereede giort er, er woxßet till 4re
Sld: forvden dend end og mere wed proceßen paa woxßende bør att betalle, hvor wdj Rector
er Dommerens kiendelße begærendes.
Bendix Funch paa sin hoßbondß R: Blanchstedß wegne møtte wdj retten for indciterede at
svarre med begierring sagen motte worde opsat i 4re wgger till hvilchen tiid fornøylig svare
og fuldkommen beviißlighed till denne her i Retten giorde protestation schall worde
producerit henseende formedelß andre forrestaaende forretninger schee kand. Rector
begærede [papir defekt] her wdj ville ansee hans [papir defkt] for ..ing ophold, scheer menß
[papir defekt] sagen optagen i 14 dage. Og indciterede forrelagt att møde om de nogett her
imoed will hafve at svare.
Jenß Hvingell af Fridericia Paa Madß Lumholteß wegne i Weylbye, møtte for retten ßom
beviste wed kaldßmend Christian Nielßen Tofft og Olle Nielßen Tofft, de der wed eed med
opragte finger effter loven afhiemblede till i dag at haffve i rettestefnet Hanß Jenßen i
Lomholt imod winder at paahøre angl: dend wold och ofverlast hand dend 6 gbr: sidst afvigte
imoed hannem paa hanß rette hiemb vere saa welsom wdj staden Frid: wdj Olluf Knudßenß
huuß haffve forøvet, winder her om att føre Og till spørßmaall att svare, till same tiid og sted
att møde er stefnett Madß Lumholteß Moder Maren wærende hoeß Hanß Jenßen wdj Lumholt,
Jenß Gade wdj Eeschou og hanß koene, Ebbe Nielßen i Weylbye, Hanß Lumholteß karll wdj
Lumhold, alle derriß sandhedß winde at aflegge hvor effter hand agter Tingßvinde ßampt
domb att erverbe, hvad de bade sig Gud till hielp ! Bendix Funch paa hanß hoßbondß Sr
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Blanchstedß wegne for Hanß Jenßen Lumholt att svare møtte wdj rette og begærede at motte
frembviißeß hvis øfrighedß tilladelße eller fuldmangt Jenß Hvingell af Fredericia hafver
Kongl: Maytz: Rytterbønder at ßøge og tiltalle, og i fald att iche noget der paa kunde
frembviiseß foruden hand kald og warßell, der wdofver till widere worder ßtiilt og var her paa
Rettens kiendelße begærendeß 1 winderne forrelagt till i dag otte dage at møde derris
sandhedß winde at aflegge effter stefningens andledning !
Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchstedß wegne møtte vdj rettenß om iche
den dom ofver Olle Simmonsen i Stoustrup. Olle Simonsen paaraabtt møtte iche. Thi blef
saaledis dømbt. Saa effterdj Olle Simonsen self ha[papir defekt]
……………………….[papir defekt]
Berent Berentß: Offerman paa Jacob Joenß: Roßeß wegne møtte som effter forrige
fuldmegtiges till forschydelße i dag 8te dage Contra indciterede, begærede endnu med
beschylding motte beroe till i dag otte dage till hvilchen tid sagen er optagen.
Peder Tueßen af Erreßøe møtte for Retten som paa Knud Nielß: Kobbell, og hans Søster
Maren Nielßdaatters, begge af Fridericia, deris wegne møtte som fremførde 2de kalds mend
Jens Jffersen og Jenß Nielßen, begge af Erresøe dett de ved æed med opragte fingre effter
loven afhiemblede till i dag og 2de nest effter følgende ting dage med 14 dageß warßell hafver
louligen indkaldett Peder Toedsen af Fridericia paa egen, sin Moder og Søsters Birgette
Pederßdaatters wegne, med derris laugværge. Item Maren Pederßdaatter og Dorette
Pederßdaatter, alle i Fridericia med derris laugværge fra derris boepell af Fridericia, alle imod
1ste 2den og 3die Tingeß laugbydelße, tingßvinde og schiødes beschrifvelße, angl: en
Eiendombs agger Jord beliggende paa Stoustrup March wdj Roulycke som fornte Knud
Nielßen Kobbell og hanß søster Maren Nielsdaatter arfveligen ere berettigeden og for sølf og
penge will afhænde, hvor effter Peder Tueß: i Erresøe paa Knud Nielß: Kobbell og hans søster
Maren Nielßdaatterß wegne giorde første laugbydelße og om ingen anden war bod, sølf og
penge derfor. Blef af dommeren 3de sinde lydeligen paaraabt om nogen imod samme
laugbydelße [papir defekt] svare, mens ingen [papir defekt]
d: 12 December 1693
Gert Morwille Rector udj Fridericia møte for retten som begærede effter forrige i rettesettelse
og opsettelse domb over indciterede Taule Mænd; Regimentschriveren Sr Blanchsted
begærede paa deris vegne 14 dages opsettelse schall herpaa blive svaret; Gert Morville
begærede dom; Sagen optagen till neste ting effter Juull.
Bendix Funch paa Kongel: Maytz: Rytter bønders vegne neml: Hans Sørensen Schouløber,
Anders Ollesen i Wilstrup, Knud Jepsen i Wiuf deris vegne møtte for Retten som beviste ved
Kaldsmænd Anders Andersen i Bierte og Niels Hansen i Bierte det de ved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hans Pedersen Hougaard fra sit
fengsell af paa Coldinghuus med 8 og 14 dages varsell imod spørsmaal, vindes paahørelse
tingsvindes beschrivelse, saggivelse og doms erverbelse først angaaende en sortstiernet foelse
som Hans Olle Bundsen i Boerløf schall have soldt og Anders Ollesen i Wilstrup sig
vedkiender, der nest ang: en sortebrun hest gielding hand schall have soldt Michell Jepsen i
Gudsøe og Hans Sørensen Schouløber i Store Welling og schall tilhøre; for det 3die ang: en
brun foele hand schall have soldt Jens Snedicher i Gaarslef og Knud Jepsen i Wiuf schall
tillhøre: 4: angaaende en sort hudet stud hand schall have soldt Povell Slagter i Fridericia og
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Anders Ollesen i Wilstrup sig vedkiender. I ligemaader beviiste Bendix Funch ved
kaldsmænd Bertell Jensen og Jep Pedersen [papir defekt] de ved Eed med opragte fingre
effter Loven afhiemlede at have hidstefnet Anders Ollesen i Wilstrup paa spørsmaal at svare
og sig videre her for Retten vedkiender den sort stiernede foele hannem frakom, i lige maader
stefnet Hans Hansen i Skousgaard og Olle Andersen i Wilstrup paa spørsmaal og widne i
samme sag at svare till hvis dennem for Retten hand vorde tilspurt. I lige maader stefnet Olle
Bundesen i Boerløf paa spørsmaal at svare ang: fornefnte sortstiernede foele hand af Hans
Pedersen Hougaard kiøbt haver, noch paa spørsmaal og vidne i samme sag hidstefnet Anders
Knudsen, Dorote Pedersdaater og Giertrud Pedersdaater alle i Starup, saa og Jens Iversen i
Heßelballe og Mads Pedersen i Boerløf, ydermehre at have hidstefnet Hans Sørensen
Schouløber i Welling at vedkiende den sorte brun heste gilling hannem frastaalen er. I lige
maader hidstefnet Michell Jepsen i Gudsøe paa spørsmaal ang: samme Sortebrune heste
gilling hand af Hans Pedersen Hougaard schall have kiøbt, noch paa spørsmaal og videre udj
samme sag hidstefnet Anders Kier og Jep Hansen i Gudsøe, i lige maader hidstefnet Knud
Jepsen i Wiuf paa spørsmaal og sag vidne her for Retten at vedkiende den brune foele hannem
frastaalen er og hos Jens Snedicher i Gaarslef funden, i lige maader hidstefnet Anders Ollesen
i Wilstrup paa spørsmaal og sig videre her for Retten at vedkiende en sorthudet stud hannem
er frastaalen og i Fridericia schall være funden; i lige maader beviiste Bendix Funch ved
kaldsmænd Søren Jensen og Rasmus Michelsen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jens Snedicher i Gaarslef paa
spørsmaall ang: den brune foele hand af Hans Pedersen Hougaard sig tilkiøbt haver, noch paa
spørsmaal og videre i samme sag hidstefnet Peder Povelsen, Rasmus Rasmußen og Knud
Vogensen alle i Gaarslef ang: hvis dennem her for Retten kand vorde silspurt, effter for
indhiemlede kald tilspurte Bendix Funch Hans Pedersen Hougaard om hand iche haver soldt
Michell Jepßen i Gudsøe en sortebrun gilding; hvor paa Hans Pedersen Hougaard svarede, Jo
hand soldte hannem samme hest [papir defekt] Bolenschab; dernest tillspurte Bendix Funch
Hans Pedersen Hougaard om hand iche hafde soldt Olle Bundesen i Borløf en sortstiernet
foele, hvor paa Hans Pedersen Hougaard svarede Jo at hand i samme færd hafde soldt bente
Olle Bundesen en sortstiernet foele; 3: tilspurte Bendix Funch hannem om hand iche hafde
soldt Jens Snedicher i Gaarslef en brun foele, hvor paa Hans Pedersen svarede Jo at hand og i
samme færd hafde soldt Jens Snedicher den omschrefne brune foele; 4: Till spurte hannem
om hand iche hafde soldt Povell Slagters kone i Fridericia en sorthudet stud, hvor paa Hans
Pedersen Hougaard svarede Jo at hand og i samme færd hafde soldt hende den omschrefne
sorthudet stud; Bendix Funch videre tilspurte Anders Ollesen i Wilstrup om hand iche
vedkiender sig den sortstiernede foele som Hans Hougaard haver soldt Olle Bundesen i
Boreløf, hvor paa Anders Ollesen i Wilstrup svarede Jo at hand vedkiendte sig baade den
sortstiernede foele og sorthudede stud som Hans Hougaard haver soldt till Povell Slagters
kone i Fridericia, hvilche er hans egen opfødninger og hannem frastaalen hvilchet hand med
hans Byemænd kunde beviise. Regimentschriveren Sr Blanchsted paa Hans Hougaards wegne
formoede og at Anders Ollesen i Wilstrup dette ogsaa effter Loven bliver tilholden at beviise,
da till beviis for Retten fremkom Mads Iversen i Wilstrup, Jens Tommesen ibid: Hans Hansen
ibid: Povell Nielsen ibid: Niels Tommesen ibid: Peder Joensen ibid: Jep Pedersen ibid: og
Niels Pedersen ibid: hvilche alle effter Eedens oplæsning wandt at foromtalte sortstiernede
foele og sort hudede stud, er Anders Ollesens i Wilstrup egne opfødninger og hannem tilhører
hvor paa de bade sig Gud till hielp. Fremdeelis fremkom Hans Sørensen Schouløber i Welling
som blef tilspurt om hand iche sig vedkiender ved den sortebrun heste gilling som hos
Michell Jepsen i Gudsøe er funden og hannem er fratagen, hvor paa Hans Sørensen [papir
defekt] svarede Jo at samme sort brune [papir defekt] og hannem er fratagen [papir defekt] for
Retten kunde beviise og till dis beviis fremstille først Michell Hansen i Lille Welling som ved
Eed bekrefftede at hand samme sorte brune foele haver opdragen og soldt till Hans Sørensen
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Schouløber; Widere fremkom Peder Buch i Welling, Anders Tuesen ibid: Jens Pedersen
ibid: Niels Bull ibid: som ved Eed bekrefftede at foromschrefne sortebrune foele tilhører
Hans Sørensen Schouløber og er følgdragen hos Michell Hansen i Welling derpaa de bade sig
Gud till hielp. Regimentschriver Sr Blanchsted tilspurte diße Velling Mænd om de tilforne
haver hørt at Hans Pederßen i Welling tilforne haver staalen noget, der paa de svarede neij at
de iche tilforne haver hørt Hans Pedersen brugt nogen grove pudserj før dette. Endnu for
Retten fremkom Knud Jepsen i Wiuf som Bendix Funch tilspurte om hand sig iche
vedkiender den brune foele som Jens Snedicher i Gaarslef haver kiøbt af Hans Hougaard,
hvor paa Knud Jepsen i Wiuf for Retten tilstod samme brune foele hannem at tilhøre og
hannem at være frastaalen hvilchet hand med hans Naboer kand beviise, og till beviis for
Retten fremstillede, Søren Lund i Wiuf, Povell Nielßen ibid: Hans Kiøbmand ibid: Peder
Kiøbmand, Laurids Christensen, Mogens Hansen, Jens Aldmind, Thomas Andersen ibid: som
ved Eed tilstoede at denne brune foele som Jens Snedicher i Gaarslef haver kiøbt af Hans
Pedersen Hougaard i Welling tilhører Knud Jepsen i Wiuf og hand self samme foele haver
opfød; Regimentschriveren Sr Blanchsted formoedede at diße treide Mænd som vedkiender
sig diße omtalte treide foeler den stund bør effter loven at giøre deris Eed at samme dennem
tilhører og er dennem tiufstaalen fra, da for Retten fremkom; Anders Ollesen i Wilstrup, Hans
Sørensen i Store Welling og Knud Jepsen i Wiuf som aflagde deris Eed at diße for lere og den
[?] som de sig her for Retten haver vedkiendt tilhører dennem og er dennem tiufstaalen fra
[papir defekt] sig Gud till hielp; Olle Bundsen i Boerløf kom for Retten som tilstod at have
kiøbt af Hans Hougard i Welling den Sortstiernede foele som Anders Ollesen i Wilstrup sig
vedkiender og till dis beviis for Retten fremstillede, Anders Knudsen i Starup, Dorote
Pedersdaater i Starup og Giertrud Pedersdaater ibid: som tilstode at de ware overværende der
Olle Bundsen kiøbte den ene Sortstiernede foele af Hans Hougaard, der paa de bade sig Gud
till hielp. Michell Jepsen i Gudsøe for Retten fremkom som tilstod at have kiøbt af Hans
Pedersen Hougaard i Welling, den Sortebrune Hestegilling som Hans Sørensen i Welling sig
vedkiender, og till dis beviis for Retten fremstillede Anders Kier og Jep Hansen i Gudsøe som
tilstode at de var overværendis forleden Løverdag og 3 uger der Michell Jepsen kiøbte den
Sortebrune Hestegilling af Hans Pedersen Hougaard i Welling og gaf hannem der for 6 Sldr:
der paa de bade sig Gud till hielp. Jens Snedicher i Gaarslef for Reten fremkom som tilstod at
have kiøbt denne brune foele af Hans Hougaard i Welling som Knud Jepsen i Wiuf sig
vedkiender og till beviis fremstillede Peder Povellsen, Rasmus Rasmußen og Knud Mogensen
alle i Gaarslef som tilstod at de var overværende forleden Fredag 4 Uger hvor Jens Snedicher
i Gaarslef afkiøbte Hans Pedersen Hougaard denne brune foele for 14 Sldr: der paa de bade
sig Gud till hielp; Bendix Funch tilspurte Hans Pedersen Hougaard her for Reten hvor hand
var kommen till diße tvende bester og den stud, hand self haver bekiendt her for Reten at have
soldt, og Mændene som de tillhører haver givet deris Eed at være dennem fra staalen, der paa
Hans Pedersen Hougaard svarde at hand kom af sted som et galt mennische og tog det paa
marchen. Bendix Funch tilspurde tilstede værende Welling Mænd om de nogen tid haver
fornæmen Hans Pedersen Hougaard at have været Gall og Rasendis der till de svarede neij.
Effter hvilchen Hans Pedersen Hougaards egene Bekiendelse sampt andre windes før [papir
defekt] Bendix Funch paa K:M: Rytter Bønders vegne [papir defekt] og formente at fornefnte
Hans Hougaard [papir defekt] K:M: Allernaad: udgangne forordning de dato 4 Martij 1690,
som meld at han som stieler hest, hoppe eller stud paa Marchen schall dømmes till Galge saa
og effter Lovens 6 B: 17 Cap: 39 Art: bør at svare, lide og undgielde og var der paa
dommerens retmeßig kiendelse begærendis. Regimentschriveren Sr Blanchsted paa Hans
Hougaard forrige Rytter Bundes vegne formode at den Allernaad: udgangne forordning som
en schierpelse over Loven iche kunde anses till Hans Hougaard som nu første gang med
tyveri er befunden om end schiønt det er noget grofft, ey heller den af Bendix Funck
Allegerede Act: i Loven i det 6 B: 17 Cap: 39 Art: at kunde saa hart første gang henses till
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Hans Hougaard mens hand med Mildere straf effter Loven var der anseet der paa hand
begærede dommerens retmeßig kiendelse. Thj blef af Setefogeden Daniell Bagger tillige med
de 8 tingmænd, saaledis kiendt; Saa som Hans Pedersen Hougaard som løs og ledig her for
Retten haver bekiendt at have staalet de omtvistede tvende Heste og Stud, tillmed og med
førte LigKiøbs vinder er beviist hand samme heste og Stud haver soldt een till Michell Jepsen
i Gudsøe, den anden till Olle Bundsen i Borløf den tredje till Jens Snedicher i Gaarslef og
studen till Povell Slagters kone i Fridericia, der haver jeg effter Kongel: Maytz: Lovs
befalling till mig taget de 8 tingmænd og effter saadan krafft beviislighed eij tordt under staa
os at bifalde Edle Søren Blanchsteds i rettesettelse, mens effter Hans Pedersen Hougaards
egen giorde frj bekiendelse som med saadan grof tyverj er befunden effter hans Kongel:
Maytz: Allernaadigste forordning af dato 4 Martij 1690 at Henges i en Galge og som Lovens
pag: 986 Art: 39 befaler at hvis tiufs dom over gaar schall betale I gield og tvig [papir defekt]
og have sin hovet lod forbrut till sin hosbund [papir defekt] bør Hans Pedersen Hougaard
[papir defekt] Lovens paginæ og Articelle at [papir defekt].
Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Jens Rasmußen og Niels Jepsen af Trelle det de ved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet Niels Christensen fra hans sidste
tieneste steds af till Søren Schiøtes i Trelle, saa vell som Karen Jørgensdaater i Trelle saa vell
som hendis fader Jørgen Lauridsen som hendis Laugverge, for begangne Leÿermaal. Kaldet
Spilt.
Hans Pedersen af Fridericia paa Knud Kobbels vegne og hans Søster Maren Nielsdaaters
vegne i dag giorde anden Laubÿdelse paa dend agger Jord varsell i dag 8 dage indhiemlet
forklarer, og det effter warsell som for er rørt i dag 8te dage indført; Peder Tordsen af
Fridericia møte og formoede Knud Kobbell og hans Søster eÿ kand selge bem: Jord førend de
deris adkomst der paa fremviiser; og till beviis for Reten fremlagde Peder Tordsen en dom
udsted af Ell Herrets ting d: 29 Junij 1680: der udj er tilkiendt de tvende støcher Jord bør her
effter som tilforne at følge forbem: Peder Pedersen og Sl: Niels Simensens arvinger og de det
at bruge og giøre sig nøtig effter Egen Ligning; med widere Lest og paaschreven.
Tomas Sørensen af Fridericia paa J:Joensen Roßes vegne effter indhieml: kald saggaf Thomas
Hansen Schourider at være schÿldig 5 Sldr: 8 mk: Sl: Hans Tomesen Schreder i Trelle 3 mk:
6 sk:, Jens Povellsen i Gaarslef for en tdr: Rug: A0 90: 8 Julij 2 Sldr: 2 mk: 4 sk: Knud
Povellsen i Brønsted Ao 90: d: 20 Nov: for 7 Alen Polemit a 2 mk: Er 14 mk: Jacob Iversen i
Gaarslef Ao 91: 13 Apr: for en Alen læret 2 mk: 8 sk: Jens Nielsen Snedicher i Gaarslef Ao
92: d: 27 Octob: rester for en do: 2 mk: 8 sk: Peder Hansen Bull i Erresøe Anno 92 d: 4 Nov:
rester 1 mk: 10 sk: Peder Tusen i Erresøe effter Regning 10 dr: 3 mk: 10 sk: Michell Laßen i
Erresøe effter regenschab 1 dr: 2 mk: 1 sk: Anders Christensen i Aadersted effter Regenschab
1 dr: 3 mk: 14 sk: Hans Bertelsens arvinger i Stoustrup 2 dr: 8 sk: Søren Grousen i Tolstrup 7
dr: 4 sk: Jens Sørensen Qvist i Taule Nebbell 2 dr: 1 mk: 6 sk: Hans Hansen effter
Regenschab 2 dr: 1 mk: 8 sk: Jens Sørensen i Schikballe 20 dr: 2 mk: 11 sk: Povell Nielsen i
Erresøe Ao 88 d: 4 Junij schÿldig 23 dr: 14 mk: 5 sk: Setter i Rete om de indciterede iche
pligtig er og bør samme penge med foraarsagde bekostning inden 15 dage at betale under
Nam effter Loven der paa hand begærede Dom. Indciterede paarobt møte iche Sagen optagen
i 8 dage.
Tiisdagen og Tingdagen dend 19 December 1693
Anderß Juull i Dommer sæde i Herritsfogeden Gregerß Blichfeldß absebtz:
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
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Hanß Ifverßen i Herslef, Jeß Tomeß: ibid: Jenß Michelß: ibid: Jenß Anderß: ibid: Hanß Jenß:
Ennemercke, Hanß Ollufß: i Follerup Mads Pederß: Lumholt ibid: og Jenß Sørensen i
Follerup.
I Jacob Joenß: Roßeß sag Contra Indciterede er saaledis kiendt: Saa effterdj Ingen af de
Indstefnte Persohner Effter lovl: Indstefning i Retteßettelse og opsettelse Møder med nogett
till afbeviis imoed Sr Jacob Joensen Roßes andsøgning hvor forre En hver for sig bør att
betalle till Jacob Joensen Roß dend fordrende Summa, Nemblig Thomas Hanßen Schouløber i
Schiechballe 5 Sldr: 2 mk: Sl: Hanß Tommesen Smed i Trelle som Arfvingerne hafver at
betalle 3 mk: 6 sk: Jenß Povellß: i Gaarßlef 2 dr: 2 mk: 4 sk: Knud Pedersen i Brøndsted 3 dr:
2 mk: Jacob Ifversen i Gaarslef 2 mk: 8 sk: Erich Pedersen i Stoustrup 1 dr: 3 mk: 10 sk: Jenß
Niellß: Snedker i Gaarslef 2 mk: 8 sk: Peder Hansen Bull i Erresøe 1 mk: 10 sk: Peder Tueßen
i Erresøe 10 dr: 3 mk: 10 sk: Michell Laß: i Erresøe 1 dr: 2 mk: 1 sk: Anderß Christenß: i
Aadersted 1 dr: 3 mk: 14 sk: Hanß Bertelsens Arfvinger i Stoustrup 2 dr: 8 sk: Søren Grousen
i Tollstrup 7 dr: 4 sk: Jens Sørensen Qvist i Taule Nebbell 1 dr: 1 mk: 6 sk: Hans Hanßen i
Trelle hans arfvinger hafve att betalle 2 dr: 1 mk: 8 sk: Jens Sørensen i Schiekballe 20 dr: 2
mk: 11 sk: Povell Nielß: i Erresøe 3 dr: Nielß Jørgenßen i Ranß 2 dr: 14 sk: Med sagens
sandvendte bekostning inden 15 dage, eller lide nam Effter Loven.
Denne Domb Dømbte Herritzfougeden Blichfeld
Hanß Pedersen Fÿnboe borger af Fridericia giorde i dag 3die Laugbÿdelße paa Knud Kobbells
og Maren Nielßdaatterß wegne og [papir defekt] vinde paa forbemelte Rouløcheß agger og [?]
fremlagde ett Indleg wnder Knud Kobbell og Maren Nielßdaatterß hænder af 19 Decembr: Ao
1693 som for Retten er lest og Paaschrefven og wdj Actens beschrifvelse schall worde
indført. Peder Toerdsen af Fridericia her imoed møtte og irettelagde ett schrifftlig svar af ham
self wnder schrefven af 19 Decembr: 93 som er lest og Paaschrefven og wdj Acten schall
worde indført. Effter forschrefne war Hanß Pedersen Fÿnboe paa Knud Kobbell og Søsterß
wegne Laugbud som Tingßvinde begærrendeß som sted bleff.
Morten Lauridßen paa sin Hoßbond Regimentschr: Blanchstedß wegne møtte for Retten som
beviiste wed kaldßmend Nielß Jepsen i Trelld og Niellß Raßmuß: ibid: att de wed Æed med
opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve hidstefnett Nielß Christenßen i
Mørckholt og Karen Jørgenßdaatter i Trelle for leÿermaalß bøder. Satte wdj Rette med
formeening om de iche pligtig er og bør en hver for sig effter loven att betale bemelte
Begangne Leÿermaalß bøder tillige med proceßens andvendte bekostning, og war domb
begærendes, optagen till neste ting.
Lars Christensen i Schierup møtte for Retten som beviiste ved kaldsmend Hans Nielsen og
Marchus Nielsen begge af Schierup dett de wed Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemblede till i dag att hafve hidstefnett Hr. Lauridß i Smidstrup og Ingvart Jacobß:
Schourider, for winder att paahøre og spørßmaall att svarre anlangende Stoelestader hviß
hanß Salli formand hafft hafver. I lige maader hidstefnet Nielß Buck i Welling og hanß
hustrue, Peder Buch ibid: Hanß Buch i Schierup, og Peder Qvist ibid: Karen Nielßdaatter,
Maren Qvisteß, Søren Damkier om hviß dem er beviist om dett stoele stade i Schierup Kierke.
Endnu at hafve hidstefnet Olle Simonßen i Schierup om hand her till will hafve nogett att
svare.
Ingvart Jacobßen Effter Proustens begærring Protesterede imod dette kald og winderß førring
effterdj Kirchen [papir defekt] eÿ [?] till Tingett er stefnett saa som [papir defekt] Kirchenß
Mindeighed og eÿ nogen [papir defekt] I dag blifver ført eller sted [papir defekt] saa som
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Ingvart Jacobß: [papir defekt] og Wellærde Hr Anderßeß wegne af Gaurslund Prouist wdj
Hollmandsz Herret protesterer imod dette kald med formeening dette eÿ att werre lovligt af
aarßagen Kirchenß forßvar eÿ her om er stefnett till med en ßag som angaar Geistlig Rett hvor
forre formoedede Ingen vinder blef sted effter slig beschaffenhed og deßen billige protestation
effter loven vides Jeg iche att stede diße indciterede winder før end der worder effter loven
loul: blifver omgaaet og en hver som effter Loven i saa maader i sagen stefneß bør blifve
lovlig stefnett!
Blef lest Ett schiøde, Thomaß Hansen Bunde i Winding hafver gifvet hanß hustrue Karen
Christensdaatter paa dend fierde part af hanß Self Eier Gaard hand paaboer i Winding af dato
18 Junij 1683 lest og paaschrefven.

Slut paa Aaret 1693
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