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Anno 1695
Tiisdage og Tingdagen den 8 Januarij 1695
Anders Juull i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt Absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßschrifver
Tingmænd
Jes Tommesen i Herslef
Hans Iversen ibd:
Jens Andersen ibd:
Søren Grousen i Tolstrup
Hans Ollufsen i Follerup
Jørgen Nielsen ibd:
Søren Madsen i Herslef
Laurids Tommesen i Almind
Hr Jochim Rhrimers sag Contra Capt: Ellebracht fremdeelis optagen till i dag 8 dage.
Blef lest en Landstings tillysning og warsell anl: en deel personer som till Sl: Faustes Sterbboe er
schyldig som den Sl: Mands umøndige Børn er tillagt som Søren Lund og Marchus Bagger og
Peder Sørensen er formønder for, med videre dis udviisning af dato Viborg Landsting d: 12
Decemb: 94: som blef lest og paaschreven.
Simon Sørensen i Dons møte for Retten som beviiste ved kaldsmend Laue Lavesen og Mads
Nielsen tiente ham self, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have
i rette stefnet hans Myndtling Jørgen Andersen ibid: at tage imod hans arve [papir defekt] hans Sl:
faders midler saasom hand er nu hans egen [papir defekt] forregaf Simon Sørensen at effterdj
bemelte Jørgen Andersen er nu over sine 18 Aar gl: til [papir defekt] arvepart effter hans Sl:
forældre [papir defekt] effter schifftebrevets udviisning 183 Sldr: 1 mk: 12 sk: hvor paa Jørgen
Andersen haver bekommet 63 Sldr: 1 mk: 12 sk: bliver saa tillbage 120 Sldr: at hand dennem nu
self vill antage saa som Simon Sørensen dennem iche lenger will forrente, Jørgen svarede at hand
pengene iche wille imod tage, mens de mote blive staaendis rentisløs hos hans formønder Simon
Sørensen fra dato af indtill hand dennem af bem hans formønder begærede, hvor med Simon
Sørensen war tilfreds og belovede derfor at levere hannem samme 120 Sldr: naar hand dennem
begærede, og war Simon Sørensen her effter tingsvinde begærendis som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 15 Januarij Ao1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Bÿefogedens Svaghed
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Peder Laßen i Herslef
Peder Christensen ibd:
Jens Andersen ibd:
Søren Madsen ibd:
Christen Pedersen af Tolstrup
Anders Tÿgesen i Follerup
Jens Rasmußen Smed i Herslef
Blef først af Raadmand Jochim Richter forrevist Hr: Stifft Amptmand von Speckhans ordre og
befalling till Olluf Knudsen i Fridericia.att Sidde i dommer Sæde som Setefoget Reten i den sag
imellem Jochim Richter og Sl: Risoms arvinger schall betiene her till tinget med videre dis
udvisning af 8 Nov: 94: hvorpaa war schreven Hr: Amptmand Schvartzes svar af 10 Janv: 95: som
er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Der effter for Retten fremkom Anders Juull af
Fridericia som paa Raadmand Jochim Richters wegne ibid: beviste ved Rasmus Ibsen og Peder
(?aße) udj Fridericia det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med
schrifftlig kaldseddell at have ladet stefne ….foreaarsages Jeg underschrefne Jochim Richter har
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med 14 dages [papir defekt] her till tinget at lade Citere Eder effterschrefne [papir defekt] min
daater Elisabet Richter [papir defekt, teksten på næste side næsten ulæsl:] nest afvigte Michelsdag
kom Sl: Christian Risom sÿg hiem fra Middellfart Marched till Gaarden som iche hafde roe
formedelst lengsell effter hans Kieriste mens strax befalede pigen som da var udj køchenet Nafnlig
Karen Sørensdaater at karlen tiende [ulæslig] nafnlig Enevold schulle ovenbemeldte Karen
Sørensdaater [papir defekt] strax schulle hendte hans Kiæriste Elisabet Richter [papir defekt] videre
bekiendte de at Claus Mathisen [ulæsl:] Sl: Risom var død war hos denne saa vell som de andre
tieneste [resten af siden ulæsl:] schulle gaa till ting og winde om Elisabet Richters ang: [ulæsl:].
Kongl: Maytz: Allernaad: forordning om Matricul schat og Rÿterholds penge saa vell som Oxe og
Flesche schaten for Ao 95: sampt om [?]ten udj Kiøbstederne udj Danmarch af 9 Decmbr: 94:
allerunderdanigst lest og paaschreven.
Hans Pedersen lod oplyse et hvit Soesvin med nogle sorte pleter paa som funden hos ham om nogen
det vedkiender, som er ubrent og g[?]schien en 14 Ugers tid.
Blef af […….] Sognefogederne wille [….] som om Resterende u[…] penge at det inden 8 dage
bliver […..]
Mads Pedersen i Follerup lod oplyse en Ung svin som er […..] paa [..] det sig nogen veedkiender.
Tiisdagen og Tingdagen den 22 Januarij Ao 1695
Rasmus Ibsen af Fridericia i dommer Sæde udj Bÿefoget Gregers Blichfelds absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßschrifver
Tingmænd
Mads Jesen i Børup
Christen Lauridsen i Taule Nebell
Søren Jensen i Herslef
Jørgen Nielsen i Follerup
Hans Jensen i Herslef
Jep Hansen i Høÿrup
Niels Sørensen i Høÿrup
Hans Iversen i Herslef
K:M: Regimentschriver Johan Hollender ved hans schrifftl: begæring [?] Rÿterbønderne i Eld,
Brusch og Holmands Herreder at de med ….. for deeligeste Clarerer deris Caße og familie penge
saa fremt de iche vill med Executions tvang till …vis at betale … af 22 Janv: 95 Lest og
paaschreven.
Blef Lest en Landstings tillÿsning og advarsell anl: ….. som er indstefnet anl: Gields fordring Sl:
Rudolph Faust …. Formøndere hos dennem søger hvilchet de til [papir defekt] ting d: 20 Martij
agter at tage beschreven [papir defekt] de till wellbem: Faustes Stervboe [papir defekt]
Tiisdagen og Tingdagen den 29 Janv: 1695
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßschrifver
Tingmænd
Hans Ollufsen i Follerup
Jens Jeßen i Herslef
Hans Tÿggesen i Herslef
Hans Iversen ibd:
Søren Madsen ibd:
Mads Raun ibd:
Niels Christensen i Oddersted
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Johan Hollender lod læse hans K:M: Allernaadigste befallings bref at være Regimentschriver ved
Oberste Baßens Regiment af 16 October 94: Allerunderdanigst lest og paaschreven.
I lige maader lod Regimentschriveren læse en Memorial anl: frj tagen [?] Slagsmaal, Leÿermaal
sampt sligge sagefald. Noch de som schall betale [?] pengene de dem nu Medio Feb: leverer, saa
vell som heste penge, og laane korn for Ao 92 med videre lest og paaschreven.
Niels Tuesen i Svinholt lod oplyse en sort stud som siunis at være sex aar gl: og er split i høyre øre,
haver en hvidgior i dend eene side og hallen er hvid till mit paa.
Tirsdagen og Tingdagen d: 5te Februarij 1695
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herridsfouget
Anders Juell udj Skriffuers sted
Tingmend
Søffren Großum af Tolstrup
Peder Madß: ibd:
Bertell Jenß: ibd:
Jørgen Nielß: i Follerup
Hans Ollufß: ibd:
Jens Jeß: i Herslef
Søffren Madß: ibd:
Hans Jenß: Enmerche ibd:
Blef lest hans Kongl: Maytz: Allernaadigste Postforordning udj Danmarch og Norge sampt
førstendømmerne Sleswig og Holsten, daterit Haffnia d: 25 December 1694.
[papir defekt] Marchus Jenß: Bager og Peder Søfrenß: [papir defekt] formÿndere for En deell af Sl:
Borgemester (Rudolph Faust) ibid: lod læße en Landstings Stefning af dato 12 December 1694 for
Retten lest og paaschrefven.
Niels Tuesen af Svinholdt lader opliuße en sort stud som siufnis at were 6 ar gammell, og er splidt i
det høyere øre, hafuer en hvid gier i dend ene side og hallen er hvid end till midt oppaa.
Tirsdagen og Tingdagen den 12 Februarij Ao 1695.
Jens Festeler i dommer sæde udj Herritzfogden G: Blichfeldz absenctz
Rasmus Ibsen schrifuer udj Herritzschrifverens absentz
Tingmend
Jens Jesen i Herslef
Søren Madsen ibd:
Michel Jensen ibd:
Mads Rafn ibd:
Hans Pedersen i Follerup
Anders Tÿggesen ibd:
Jens Sørensen ibd:
Jørgen Nielß: ibd:
Niels Tuesen af Svinholt, lader oplyse en sort Stud som siunis at were Sex aar, og er split i det højre
øre, hafuer en huid [ ]er i den eene side, og hallen er huid til mit paa.
Nielß Tueßen Rytterbunde af Sellerup, møtte for Retten og beviiste med kaldzmend Laus Olleßen i
Sellerup, Niels Tomeß: i Breining, som med æd med opragte fingre bekrefftede till i dag at hafue
hidkaldet til dombs, meenige bønder og ligemend boende udj Gaverslund, angaaende en Eng Jord
kaldet Stoflings Eng, som hand med et tingsvinde kan beviise, at det offuer 26 aar for Svensche
tiiden hans paaboende gaard har tilliget, og det nu igien med domb vild hente. Niels Tuesen i
rettelagde hans schrifftl: indleg, af d: 12 Febr: 95: blef lest og paaschrefuen, og i acten schall worde
indført. Endnu i rette lagde et tingßwinde udsted af Eld, Brusch og Holmandz Herritzting, af dato d:
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27 Novbr: 1694, som blef lest og paaschrefuen, og i acten schall worde indført. Niels Jensen og
Mogens Pedersen bege af Gauerslund møtte paa samptlige bymendz wegne, og begerede opsettelße
i 14 dage. Sagen opsat i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 19 Febr: 1695
Jens Festeler i dommer sæde udj Herridsfoget Gregers Blichfelds Absentz
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Jens Jeßen i Herslef
Jørgen Nielsen i Follerup
Søren Tomesen i Hostrup
Jens Sørenßen ibd:
Jens Hansen i Wester Nebbell
Christen Willadßen ibd:
Claus Nielsen ibd:
Jens Ibsen ibd:
Bernt Offermand paa Hr: Laurids Bang i Taule og Hr: Laurids Risom i Smidstrup deris wegne møte
og begærede 4 mænd motte udmeldis som kunde siune og besigtige deris Myntlinger Jochim og
Jens Risoms effter deris Sl: forældre tilfaldene Jordegods, der till udtagen Laurids Christensen i
Skierup, Jens Raun i Hostrup, Peder Raun i Børkop og Torn Ollesen i Gaverslund, hvilche forn:
Mænd deris siun derom till i dag 8 dage haver at afsige.
Blef lest en Seddell fra Regimentschriveren anl: Caße pengene og laane kornet naar det schall
leveris med videre af 14 Febr: 95:
Tiisdagen og Tingdagen den 26 Febr: 1695
Anders Juull i dommer Sæde udj Herridsfogden Gregers Blichfelds Absens
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Jens Jeßen i Herslef
Jes Tommesen ibd:
Christen Dall i Herslef
Peder Laßen ibd:
Peder Koed i Herslef
Søren Madsen ibd:
Jens Andersen ibd:
Niels Nielsen i Welling
Niels Tuesen i Sellerup møte og begærede dom over indciterede Gauerslund Mænd, Toren Ollufßen
og Niels Raun af Gaverslund møte og begærede paa samptlig indciteredes wegne tingsvindes
opsettelse. Sagen optagen i 14 dage, og de Gaverslund Mænd forelagt till den tiid at indgive hvis de
her imod kand have at svare.
Hans Nielsen i Lunde Møllested møte for Retten som beviiste ved kalds Mænd Laurids Erichsen i
Hostrup og Søren Jacobsen i Welling det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede
till i dag at have hidstefnet Joost Tommesen i Andkier og Capt: Lieut: Hans Elers liggende i
Hostrup og Thomas Hansen i Schichballe, Skouløber, og wedtalte de Jost Tommesen og Thomas
Hansens hustrue og Cap: Lieutnant Hans Elers self imod laubud ofuer en Eyendoms Enemerche
kaldis Lunde Mølleschou med [papir defekt] liggende agger og engbund; og laubød Hans Nielsen
[papir defekt] først till forbemeldte eyendom till overschrefne [papir defekt] om de den will kiøbe;
Indciterede [papir defekt] sted første ting.
Bernt Offermand paa Hr Laurids Bang i Taule og Hr Laurids Risom i Smidstrup deris wegne møte
og begærede af Retten i dag 8 dage udmeldte Mænd, Laurids Christensen i Skierup, Jens Raun i
Hostrup, Peder Raun i Børkop og Torn Ollufßen i Gaverslund, at besigtige Jochim og Jens Risoms
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Jordegods, hvor da forbemelte 4 Mænd for retten fremkom og aflagde deris siun der om saaledis, at
de i torsdags og fredags haver besigtiget godset og befunden saaledis, Neml: Jochim Risoms.
Gaarslef: Peder Poulß: 10 fag salshuus paa leider norder lengde 10 fag paa stolper udøgtig ofver
lengden 10 fag temmelig ved magt; haver 4 Beester, 3 Kiør, 2 ungnød, 4 Griise, 4 faar: Willads
Sørensen ibid: 7 fag døgtig Salshuus paa leider, Synder lengde 8 fag udøgtig Stolpe huus; 3 beester,
4 kiør, 4 Ungnød, 3 faar, 3 Svin: Peder Friis ibid: 6 fag Salshuus paa leider og 5 fag stolpe huus, 2
fag gammell wogenhuus, 2 bester, 2 kiøe, 6 faar: Jens Mortensen ibid: 6 fag Salshuus paa stolper, 1
koe. Rans: den Gaard som de 4 Mænd bruger, Olluf Nielsen 3½ fag got Salshuus paa leider, noch 5
fag døgtig Stolpehuus, 2 beester, 2 kiør, 1 ungnød, 5 faar. Iver Mortensen ibid: 3½ fag got Salshuus
paa leyder 5 fag døgtig Stolpe huus, 1 best, 1 koe, 2 faar. Anders Gregersen 8 fag temmelig Stolpe
huus, 1 best, 2 kiør, 1 ungnød, 5 faar. Peder Skiøte 2 fag Salshuus 6 fag temmelig Stolpehuus, 2
kiør, 2 faar, 1 lamb. Weylbye: Mads Lumholt 7 fag døgtig Salshuus paa leyder 8 fag døgtig
ladehuus paa Stolper Øster lengde, 13 fag døgtig paa Stolper, 2 port huuse, 4 Beester, 6 kiør, 1 qvie,
4 ungnød, 10 faar, 2 svin. Tved: Søren Nielsen 10 fag temmelig Salshuus paa stolper vester lengde,
8 fag gamell Stolpehuus, Synder lengde 7 fag temmelig Stolpehuus, 4 Bester, 5 Kiør, 4 ungnød, 4
kalve, 10 faar, 1 svin, fantis noget Bygningstimmer till 2 fag huus. Niels Terchelsen ibid: 7 fag
Salshuus gandsche brøstfeldig 7 fag lade huus paa Stolper ogsaa brøstfeldig, noch 7 fag andet huus,
fantis noget timmer till 4 fag huus, 4 Bester, 4 Kiør, 2 kalve, 6 faar, 2 griise. Erresø [ papir defekt] 6
fag temmelig salshuus paa stolper [?] fag ladehuus paa stolper, 1 gl: wognhuus [papir defekt] 2 kiør,
faar, 2 grise [papir defekt] 11 fag Salshuus og lade huus paa stolper temmelig ved magt, noch 8 fag
andet temmelig Stolpe huus, 2 beester, 2 kiør, 1 Ungnød, 6 faar, 1 svin. Peder Skreder ibid: 6 fag
Salshuus paa Stolper, 3 fag ladehuus paa stolper, 2 Unde beester, 1 koe, 4 faar 1 Svin. Jens Risoms
lod i Gaarslef: Jørgen Nielsen 7 fag temmelig Salshuus paa leider vester lengde 7 fag gl: leide huus
øster lengde 8 fag døgtig leijde huus, 4 Beester, 3 Kiør, 3 Ungnød, 10 faar, 3 Griise. Hans Kremers
huus ibid: 8 fag got Salshuus paa leijder, vester lengde 5 fag maadelig stolpehuus, 2 Kiør, 3 faar, 2
griise. Morten Jørgensen ibid: 7 fag udøgtig Salshuus paa Stolper, 1 gl: Wogenhuus, 1 Koe, 1 hest.
Søren Nielsen ibid: 7 fag udøgtig Salshuuß paa stolper, 1 Ovenhuus, 2 Kiør, 2 faar, 2 griise. Rans
Alboen Jensen 3 fag leide huus, 2 fag stolpe huus, 2 Kiør, 2 faar. Børkop Jens Sørensen 8 fag
Salshuus paa leijder og 4 fag Stolpehuus gandsche Brøstfeldig vester lengde 12 fag stolpehuus og 2
fag Porthuus, Øster lengde 7 fag stolpehuus gammell og brøstfeldig, 3 beester, 4 Kiør, 1 quie, 1
ungnød, 8 faar, 2 sviin med griise. Jens Skoemager ibid: 7 fag maadel: Salshuus paa Stolper, Sÿnder
lengde 7 fag døgtig ladehuus, 2 Kiør, 2 faar. Weylbye: Thomas Timßen 6 fag Salshuus paa Stolper,
8 fag ladehuus paa stolper temmelig ved magt, 2 beester, 2 kiør, 2 faar. Egeskov: Hans Jacobsen 8
fag salshuus paa stolper en deel temmel: en deel brøstfeldig, øster lengde 6 fag stolpehuus,
temmelig ved magt, vester lengde 8 fag udøgtig stolpehuus, sÿd lengde 9 fag god stole huus, 4 kiør,
3 ungstude, 4 ungnød, 10 faar, 1 svin. Mads Bertellsen ibid: 11 fag Salshuus paa Stolper temelig
ved magt, 10 fag god dÿtig ladehuus paa leÿder 8 fag andet got huus paa stolper, 4 Beester, 5 Kiør,
5 Ungnød, 10 faar, 3 Svin. Piedsted: Michell Videsens gaard 6 fag got leÿde huus som en Rÿter har
leÿet af Jens Nielßen i Piedsted. Erich Preens huus ibid: som Rasmus Skreder paaboer 14 fag
temelig Stolpehuus, noch 4 fag Stolpehuus, 2 Kiør, 5 faar, 2 grise. [?] Pedersens huus ibid: 10 fag
med 1 stolehuus, 2 Kiør [papir defekt] som Christen Nielßen og Laß Schreder bruger [papir defekt]
6 fag nÿe Salshuus og 6 fag [papir defekt] Stolpehuus, 2 beester, 1 føll [papir defekt] 1 Svin. Paa
Laurids Schreders part fandtis ingen Bygning, hvilchet fornefnte deris siun de saaledis her for Reten
afsagde saaledis at wære udj sandhed, der paa de bade sig Gud till hielp, og begærede Bernt
Offermand at Hr: Laurids Bang i Taule paa Myndtlings vegne mote stedis et tingsvinde paa hans
Møndtlings Jochim Risoms lod. I ligge maader begærede Bernt Offermand paa Hr: Laurids Risoms
wegne for hans Møndtling Jens Risom paa hans lod ogsaa et A parte tingsvinde hvilche tvende
tingsvinder blef sted.
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Hans Pedersen i Smidstrup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Otte Hansen og Søren
Sørensen af Smidstrup de de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
rette stefnet Niels Madsen Bull i Store Welling winder at paahøre anl: tvende støcher Jord paa
Smidstrup March SkrijnKier kaldet; I lige maader stefnet Otte Pedersen, Peder Jensen ibid: Mads
Ollufsen ibid: Peder Madsen ibid: alle i Smidstrup, og Hans Koed i Store Welling winder der om at
aflegge. I lige maader stefnet Rasmus Rasmusen i Horstrup og Povell Michelsen i Tiufkier, og Niels
Pedersen i Hostrup deris winde at aflegge om de iche er witerl: bem Jord blef Maalt till Hans
Pedersens Gaard; Berent Offermand paa Hr: Laurids Risoms wegne møte og formoede hand sin
Hosbund for Gaarden her imod burde at have loul: kald og warsell saa som Jorden i fremtiiden er
tagen fra gaarden, winder er sted; Saa for Retten fremkom Hans Pedersens Stiffader Otte Pedersen i
Smidstrup som effter Eedens oplæsning wandt at hand i 32 Aar haver brugt samme forommeldte
2de støcher jord SkrijnKier kaldet ulast og upaakiæret og haver hans kones fader Niels Jørgensen i
Store Welling givet samme Jord med hende fra gaarden og kand hand erindre at før end hand med
hans hustrue kom i Egteschab haver hands forremænd i 20 Aars tiid brugt samme støcher Jord
Ellers er aldtid ind till landmaalingen givet af hannem Aarlig Landgilde og siden till Rytteriet den 4
part afgifft till Kongen og Rytteriet Nemlig naar dee gavis Aarig 3 mk: gaf hand 12 sk: ellers ingen
Bundeschyld nogen sinde gaaen af bemeldte [papir defekt], der paa hand bad sig Gud till hielp. Der
nest for Retten fremkom Peder Jensen i Smidstrup som effter Edens oplæsning wandt at hand kand
mindes [papir defekt] i 32 Aar brugt forommeldte tvende[papir defekt] bad sig Gud till hielp. Noch
fremkom [Mads Ollufsen?] i Smidstrup som i lige maader wandt at hand kand mindes Otte
Pedersen haver hafft og brugt forommeldte tvende støcher Jord i [?] Aaar, der paa hand bad sig Gud
till hielp. Endnu fro Retten fremkom Peder Madsen Degen i Smidstrup, som wandt at effter bem
Otte Pedersen i 32 Aar haver brugt diße tvende støcher omwundene Jord, der paa hand bad sig Gud
till hielp. Endnu for Retten fremkom Hans Hansen Koed i Welling som efter Eedens oplæsning
wandt att samme at wære beviist som Peder Madsen Degen i Smidstrup om vundet haver, mens
samme Jord ligger i Niels Buls Jords […] der imod mister hand samme støcher Jord formedelst Otte
Pedersen haver brugt dennem der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Rasmus
Rasmusen i Hostrup, Niels Pedersen i Hostrup, Povell Michelsen i Tiufkier som wandt at de war
hos der Jorden blef Maalt med Kiæden, da lod Hans Pedersen i Smidstrup diße tvende agre ind sig
till maale till hans gaard og kiendte sig der ved Neml: SkrynKier kaldet, der paa de bade sig Gud till
hielp; hvor effter Hans Pedersen begærede tingsvinde Sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 5 Martij Anno 1695
Anders Juull i dommer Sæde udj K:M: Herridsfogets Gregers Blichfeldts Absebz
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Jens Jeßen i Herslef
Jes Tommesen ibd:
Mads Raun af Herslef
Søren Madsen ibd:
Mads Pedersen i Follerup
Peder Jensen i Kongsted
Lave Hansen i Kongsted
og Jens Pedersen i Kongsted
Hans Ollufsen i Follerup paa Hans Nielsens i Lunde Møllested, hans wegne Møte og till andet ting
Laugbød till neste frender paa fæderne og møderne Siden et Eÿendoms Enemerche Lunde
Møllested kaldet med des tilligende agger og engbund. Sted andet ting.
Bernt Offermand paa Hr: Laurids Risoms vegne i Smidstrup møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Laurids Erichsen i Hostrup og Søren Jacobsen i Wilstrup det de ved Eed med opragte
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fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Peder Jensen i Brønsted Mølle imod
siuns [papir defekt]mædelse at lade besigtige Brøndsted Mølles og Huuses [papir defekt] som hand
till i dag 8 dage her till tinget agter at tage beschrefven og begærede Bernt Offermand paa Hr.
Laurids Risoms wegne Mænd der mote udmeldis som kunde dis [papir defekt] der till udtagen
Peder Ollufßen i Børkop Mølle, David Sørensen i Egoms Mølle, Jens Michelsen i Bouballe Mølle,
Hans Madsen i Follerup Mølle, Jens Tømmermand og Søren Damkier i Skierup, Niels Pedersen og
Jep Nißen i Winding, som i dag 8 dage der om deris schrifftlig Siun at afsige.
Thomas Povelsen i Brønsted lod læse en Contract hand haver opretet den 23 Janv: 91 anl: hvis hand
till sine tvende døtre Mette Thomasdaatter og Maren Thomasdaatter haver udlovet at vill give dem
efter deris Sl: Moder Birgite Nielsdaatter, Neml: en hver at give 50 Sldr: endvidere dis udvisning,
hvilchen er underschrefven af faderen Thomas Povellsen, Jørgen Hansen og till witerlighed af
Andreas Caßper Wellerup, Peder Jensen Møller i Brøndsted Mølle, Hans Ollufsen og Knud
Povellßen underskreven. Lest og paaschreven.
Tiisdage og Tingdagen d: 12 Martij Ao 1695
Herridsfougden Gregers Blichfeld
Anders Juull udj Herridßskrifverens Kellinghuusens Absenz
Tingmend
Søfren Madß: i Herslef
Hans Jensen ibd:
Mads Rafn ibd:
Tÿgge Jenß: ibd:
Jørgen Nielß: i Follerup
PederNielß: i Kongsted
Hans Jenß: i Lille Welling
Mads Søfrenß: i Schousgaard
Blef lest hans Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning om Rendte Penge sampt om opgieldt paa
Species daterit Haffnia d: 19 Februarij 1695.
Blef lest En Copie af General Commiseariatets Resolution angaaende at hans Maytz: Allernaadigst
har effter ladt Rytter Bønderne alle Restantzerne till første Maÿ 1692 = daterit af Commißionen udj
Raadstuen d: 26 Febr: 1695 = med Welbaarne Hr: EtatsRaad og Amptmands sampt Welbaarne Hr:
Oberste von Baßis paaskreffter af 10 Martÿ nest afvigte.
Hans Nielsen af Lunde Mølle for Retten frembkomb som udj dag tredje ting Laugbød till Neste
fædderne og Møderne frender Et Eyendombs Enemerche Lunde Mølle Skou kaldet med dis
tilligende agger og Engbond; Michell Jespersen paa Hr: Laurids Risumbs wegne mødte og Erbød
sig der [papir defekt] sølf og penge, og lofuede Hans Nielsen [papir defekt] at gifue Hr Laurids
Risumbs [papir defekt].
Niels Tueßen af Sellerup begierdte domb ofver de Gauerslund Mend effter forrige udi rettesettelse
og opsettelße. Thor Ollufßen paa de Gauerslund Mends wegne mødte og udi rette lagde En Attest
udgiffven af Jost Tommeßen, Niels Hanßen Møller og Johanna Pedersdatter Hougaard angaaende
dend omtvistede Stobbelengs Eng datterit Hvilßbierg d: 11 Martij 1695, lest og paaschrefven og udj
Acten skall blifue indførdt. Noch udj Rettelagde Et indleg af dato 12 Martij 1695, som for Retten
blef lest og paaschrefven og udj Acten skall blifue indførdt. Niels Tueßen begierdte gienpart af hvis
som udj Retten Er Producered udj denne sag. Sagen opsadt till i dag 8te dage.
Christen Jensen i Høyerup for Retten frembkom som kiendtis og tilstod at hafve annammet og
oppebaaret af Jep Hansen udj Høyerup fyllest og fuld werd, for ald dend arfue part hand paa sin
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hustrues Karen Hansdatters wegne effter hendis fader og moder arfveligen kunde tillfalde det werre
sig Eyendomb eller andet wed hvad nafn det werre kand, saa Christen Jensen tacher Jep Hanßen for
god og nøyagtig betalling og i saa maader holde Jep Hanßen, hans hustrue og arfvinger for samme
arfve parter skadesløß, hvor paa de her for Retten gafue hver andre deris hender og war Jep Hanßen
her effter afkalds tingswinde begierinde som og blef stedt.
Jochim Richter lod læße En Capittels domb daterit Riber Capitals Huuß 1694 d = 19 Septber: falden
imellum hanß datter Elisabeth Richters og Sl: Christian Risum og arfvinger angaaende hvis [?]skabs
løffter Sl: Christian Risum hende hafver giordt. I ligemaade lod Raadmand Jochim Richter læße En
Landstings domb udsted af Wiiborig Landßting d: 30 Januarij 1695 imellem Raadmand Jochim
Richterß datter Elisabeth Richters og Sl: Christian Risumbs arfvinger anlangende Et tingswidne
[papir defekt] Augustij 94 til Eld, Brusk og Holmands Herredsting [papir defekt] hvilchet
tingswidne til Landstinget [papir defekt].
Tiisdagen og Tingdagen den 19 Martij Ao 1695
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Søren Jensen i Herslef
Hans Iversen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Hens Jensen ibd:
Jørgen Nielß: i Follerup
Staphen Iversen i Bramdrup
Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning om Gammell Maals og Wegts afschaffelse og
Sønderbrÿdelse i Danmarch og Norge af 2 Martÿ 95 Allerunderdanigst lest og paaschreven.
Blef lest Copie af de høÿe Herres ordre dat [?] Commisionen og Raadstuen d: 20 Febr: 95, at Rytter
Bønderne er effterladt alle Restanzer till d: 1 Maÿ 92: undtagen det samme Aars Waarsæd og
forstragte laane korn, med videre lest og paaschreven.
Hans Nielßen i Lunde Mølle møte for Reten som kiendtis og tillstod at have Soldt og afhændet saa
som hand og her wed Selger og afhænder fra sig sin Hustrue og deris arvinger, till Hr: Laurids
Risom i Smidstrup paa hvis vegne var tillsted Michell Jespersen i Rønshauge / hans hustrue og
Arvinger Eet Eÿendoms Eenemerche Lunde Mølle Skou kaldet, med des tilliggende Agger og
Eengbund, hvilchet forschrefne Eÿendoms Enemerche i Skou og March, agger og Eng med hvis af
Arrilds tiid der till ligget haver og med rete der till hør og bør at ligge indtet i nogen maader
undtagen bemeldte Hr: Laurids Risom, hans hustrue og Arvinger schall have nyde og beholde till
evindelig eÿendom og kiendtis Hans Nielßen sig der till effter dags eÿ at have ÿdermehre Ret eller
Retighed mens derfor bekommet og oppebaaret fÿllest og fuld wærd som hand tacher for god og
nøÿagtig betalling i alle maader, lover derfor at schall frj frelse hiemle og tillstaa Hr: Laurids Risom
for bemt: Eÿendoms Enemerche Lunde Mølle Skou med dis tilliggende Agger og Engbund for hver
mands hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand have at tale og dersom imod forhaabning
saa scheede samme eÿendom eller noget af dens tilliggende hannem eller hans Arvinger blef
frawunden for nogen hans wanhiemls brøst schÿld saa lover Hans Nielßen inden 6 Uger der effter at
forschaffe Hr: Laurids Risom lige god og welbeleÿligt eÿendom eller [papir defekt] og i saa maader
Er sig og sine [papir defekt] Hr: Laurids Jensen Risom og hans Arvinger for dette Kiøb schadesløs
og [papir defekt] des bem: Eÿendom trende ting dage tilforne loul: at wære loul: Hvor paa parterne
nu her for Reten gave hinanden deris hænder at alt saaledis holdis og effterkommis schall som
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forschrevet staar hvor effter Michell Jespersen paa Hr: Laurids Jensen Risoms vegne begærede
eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Niels Tuesen i Sellerup møte og i rettelagde sit schrifftlig indleg af 19 Martij 1695 som for Retten
blef lest paaschrefven og udj Acten schall vorde indført, Niels Jensen og Laurids Jensen af
Gauerslund møte og begærede gienpart schall blive svaret, Niels Tuesen møte og begærede dom. Tj
blef saaledis dømt og afsagt, som Niels Tuesen af Sellerup haver her for Retten indstefnet Een deel
Gaverslund Sognemænd angaaende en Eng kaldet Stoblings Eng som till hans paaboende Gaard
schall have ligget, hvorimod de Gaverslund Mænd ved Jost Tommesen, Niels Hansen Møller og
Johanne Pedersdaaters i rette lagde Attest formeener at beviise samme Eng som st.. for ud satt i
schyld ey at bør høre till Niels Tuesens Gaard og dog siger at den haver lagt till samme gaard till
Kongens Jagt og Jegerheste i forrige tiider med widere, hvilchen Attest som ey er beædiget strider
imod hans K:M: Allernaadigste Lov og forordning ey for gyldig kand ansees, ey heller nogen anden
beviis der imod fremleggis. Niels Tuesen der imod med tingsvinde beviiser at samme Eng till hans
paaboende gaard i mange Aar før den Svensche Krigs tiid haver lagt, formedelst gaarden
langsommelig tiid laa Øde før hand den antog paa Sær Maade der fra schall wære bortkommen, og
af Jost Tommeßen og Sl: Aßeßor Risom wæret brugt, effter slig beschaffenhed og sagens
omstendighed, siunis effter hans K:M: Allernaadigste Lov, det bem Stoblings Eng bør her effter
billigt at ligge till Niels Tuesens iboende Gaard, og hand der af at svare alle kongel: Contributioner
og afgifft og de Gaverslund Mænd at betale denne Sags bekostning med 2 Rdlr. Inden 15 dage
under Nam effter Loven.
Tiisdagen og Tingdagen d: 2 Aprill Ao 1695
Herridsfoged Gregers Blichfeld
i Herridßschriverens absenz Anders Juull
Tingmend
Hans Pedersen i Almind
Ingvar Jacobsen af Schierup
Jørgen Nielsen af Follerup
Hans Ifverß: i Hersleb
Søfren Madsen ibd:
Mads Raun ibd:
Niels Thueß: i Sellerup
Jens Rasmuß: i Hersleb
Blef lest En Landstings Warßell Seddell offer samptlig afgangene Sl: Jens Larsen Risumbs
effterlatte arfvinger hvor de findis inden eller uden Lands de umÿndige med deris Laugwerger for
domb, som Sl: Borgemester Faustis beviß formøndere udj Colding agter at forhverffue d: 7de Maÿ
først kommende angaaende hvis Sl: Jens Larsen Risomb till Sl: Hr: Borgemester Faustis Sterfboe
kand Skyldig werre, samme warßell seddell er daterit d: 27 Febr: 1695.
Jørgen Gregersen paa Margereta Henrichsdatter Sl: Friderich Bechis Effter leffverskeß boende udj
Kiøbenhaffn hendis wegne for Retten frembkom som beviste med kaldsmend Palle Lauridsen og
Dyniß Hanßen, begge af Colding af hvilche Palle Lauridßen mødte og afhiemblede wed Eed
lougligen at hafue stefnit tillige med Dyniß Hanßen som formedelst Svaghed ej self kunde Møde sit
kald at afhiemble og derforre frembskichede sit schrifftlige beædigede wedstaaelße af hannem
louglig at were skeed som Jens Hanßen og Hans Thommeßen her for Retten Confirmerede, at
samme stefnemaal louligen war skeedt till i dag som er nestholdende ting effter Paaske og wedstod
at Dyniß Hanßen war Sengeliggende og iche kunde komme kaldet att afhiemble og lÿder at de till i
dag hafuer stefnet Rasmus Kruße udj Vranderup, Laurs Jeßen og Peder Anderßen i Ejstrup,
Christen Michelßen i Paabye, Mogens Pederßen og Mads Laßen i Hart, Søfren Joenßen udj
Lÿnggaard, Ifuer Søfrenßen i Stubdrup og Hanß Pederßen i Rodewad, samptlige en for alle og alle
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for en, paa Hart Sognemends wegne saa mange som bruger aufling og sæd, imod tiltalle og domb at
lide, med formeening de deris till fornefnte Enche dend 25 Julÿ 93 udgifvene forskrifning om Hart
Kircheß anpardt Korntiende har imod gaaet i det at de ej det till hinde udlofuede penge udj rette
tiide har leveret, hvor ofuer hun skade og fortred er tilføÿet der fore hun meener samme Contract
effter hendis tilforne til dem giorde og [papir defekt] bør at werre ophæffved. Hvor paa Jørgen
Gregerßen lagde dend imellum Magaretta Henrichsdatter Sl: Bechis Enche og Hart Sogne Mendß
fuldmegtige oprettede Contract dateris Paabye Prestegaard d: 25 Julÿ 1693 som for Retten blef lest
og paaschrefuen og udj Acten schall worde indførdt.
Noch blef udj Rette lagt En opsiggelße af dato Haffnia d: 3die December 1694 under Enchen
Margaretta Henrichsdatters egen hand som d: 14 December nest effter af Nielß Bøgvad og Jens
Gregersen for de indstefnte mend skall werre forkyndiget, for Retten lest og paaskrefuen og udj
Acten skall worde indførdt. Noch udj Retten fremlagt Margarette Henrichsdatters Sl: Friderich
Bechis skrifftlig indleg daterit Kiøbenhafn d: 8tende Martij Ao 1695 som for Retten er lest og
paaskrefuen og udj Acten skall blefue indførdt. Effter aldt forskrefuene Jørgen Gregerßen paa
Margaretta Henrichsdatters wegne war domb begierendiß. Sagen optagen i 8te dage.
Hans Pederßen Schouridder af Almind begierdte hannem af Retten maatte udmeldiß 8te Siufnsmend, at siufne Schofvene udj Bruskherredt, der till blef udnefnit effterschreffne nembl: Christen
Seest i Haastrup, Hans Griiß i Høÿerup, Jørgen Pederßen ibid: Jenß Pederßen i Eltang, Pouell
Michelßen i Tÿfkier, Jens Madßen i Taalstrup, Nielß Henrichßen i Staarup, Ifver Bohl i Eltang,
bemte Mend hafuer at møde i Bramdrup førstkommende Mandag som er d: 8tende April.
Ingwar Jacobß: af Schierup Schouridder for Retten frembkom som begierdte hannem af Retten
motte udmeldes 16ten Mend at siufne Holmands og Eldboe Herreds Schoue, der till blef udnefnit at
siufne Holmands Herreds skoue, Thomas Jensen i Andkier, Thomas Bonde i Winding, Søfren
Madßen ibid: Nielß Dall i Børkop, Anderß Staphenßen i Gaarslef, Peder Jørgensen ibid: unge Hanß
Schoußen i Sellerup, Mads Ollufßen i Smidstrup, Hanß Buch i Schierup. Till Eldboe Herreds
skoue at siufne er udnefnet Peder Qvist i Weÿelbye, Hanß Søfrenßen og unge Nielß Ouß: i Trelde,
Peder Jenßen Smids i Erredsøe og […] Hanßen, Peder Willadß: i Taule Neble, Hanß Tommeß: i
[papir defekt] Skou i Taarup. De till Holmands Herreds Schou ere [papir defekt] befallet at møde
udj Winding førstkommende [papir defekt] som ere udnefnet at Siufne at møde [papir defekt] alle
wed Solens opgang.
Tiisdagen og Tingdagen den 9 Aprill 1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfelts Absenz
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Hans Ollufßen i Follerup
Mads Bech i Landerup Gaard
Jens Rasmußen i Herslef
Peder Koed ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Jens Tÿggesen i Sellerup Møllested
Jørger Gregerßen paa Margrete Hendrichsdaater Sl: Friderich Bechis vegne møte og begærede dom
over de indstefnede Hart Mænds wegne, Indciterede Hart Mænd møte iche eÿ heller nogen paa deris
vegne; Sagen optagen i 14 dage.
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Jens Nielsen Kølholt begærede 8 mænd mote udmeldis som kunde siune og besigtige Nebbegaard
og des Bygning hvor ledis den nu befindis, saa som hand Gaarden haver forpagtet og till Valdborg
dag schall tilltræde; der till udtagen Jens Ulf og Niels Pedersen i Vinding, Thomas Smed i Andkier,
Thorn Ollufsen i Gaverslund, Hans Møller i Follerup Mølle, Peder Raun i Børkop, Jens Nielsen og
Niels Raun i Piedsted, som paa torsdag haver at møde paa aastedet og deris siun der som i dag 14
dage for sig sige her till tinget.
Olluf Knudßen i dommer Sæde i effterfølgende Sag udj effter Hr: Stifft Ampt Mand von Speckhans
ordre af 8 November 1694:
Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Rasmus Ibsen og Peder Mortensen Bødicher det de ved Eed med opragte fingre effter loven
afhiemlede till i dag at have ladet effter schrifftl: kald seddel stefne Saaledis: Effter de høÿædle og
Welb: Hr: Landsdommeris dom afsagt paa Wiborg Landsting d: 31 Janv: 95: er jeg Raad: Jochim
Richter paa min daaters Elizabeths Richters vegne [papir defekt] till nestfølgende ting effter denne
stefnings [papir defekt] paa Ellbo, Brusch og Holmands Herrets ting at lade indstefne Claus
Mathisen Bang, Bernt Offerman, Hans Mørch, alle tÿeende paa Nebbegaard saa vell og Peder
Povellßen Degen i Gaarslef og Mads Lumholt i Weÿlbye tienner till Nebbegaard Stavn till
beschylding og dom formedelst, bem: min daater paa gode Røgte og [……] haver angreben effter
og u=[….]meßig sammesteds udste dito tingsvinde af d: 28 Aug 94 [papir defekt] angaaende Sl:
Christian Risoms [papir defekt] i sær neml: Hr: Laurids Pedersen [papir defekt] Laurids Jensen
Risom Sognepræst till Smidstrup og Skierup Meenigheder, Hr: Jeremias Wolf i Weÿle, saa vell og
Høÿagtbar Jacob Joenßen Roß i Frid: de umøndige med deris laugverge, till samme tid og sted at
møde anl: hvis min daater Elizabeth Richters effter Riber Cap. Dom af 19 Decemb: 94: og andre
loumeßige beviiser effter hendis festemand Sl: Christen Risom formeener sig hos Eder med tilfor
[papir defekt] skade gield at nyde i sær effter som iche effter min [papir defekt] schrifftl:
beschichelse og anmoeding af [papir defekt] indeværende Aar [papir defekt] beqvemme i
mindelighed [papir defekt] widre? og penge spilde at forekomme alle? og eÿ hver at lide og
undgielde effter loven og sagens Egentl: beschaffenhed som vedbør till Endel: og Retmeßig doms
erlangelse Datum Frid: d: 29 Martÿ Ao 1695: Beroer med Saggivelse i 14 dage om Arvingerne sig i
midlertiid till forliig ville beqvemme effter for hen for Rum tiid siden [papir defekt] beschichelse
saa som R: Jochim Richter iche schall [papir defekt] Optagen i 14 dage; Indciterede Arvinger
paarobt møde iche eÿ heller nogen paa deris wegne.
Hans Pederßen Skourider i Eltang møte for Reten som begærede de her af tinget udmeldte mænd i
dag 8 dage motte fremkomme deris Siun at afsige, anl: hvis træer kand were huggen; da for Reten
fremkom Søren Clausen og Jens Mau i Bramdrup, Povell Michellsen i Tiufkier, Iver Bull og Jens
Pedersen i Eltang, Hans Griis og Jørgen Pedersen i Høÿrup, Jens Madsen i Tolstrup og Christen
Povellsen i Hostrup, som afsagde deris Siun der om saaledis. At Ao 95 d: 8 April haver de siunet
Skovene i Brusch Herred og befunden der at wære Rodhuggen effter følgende træer som eÿ ere
udviiste, neml: i K:M: Dyrehauge 8 Ege, 10 Bøge, Bramdrup Skov Bekestub felleds schou og
Strandschou 158 Bøge, 10 Ege. Endnu i Bramdrup Nør Skov 30 Ege og 5 Bøge. I Bierte Skov med
Dreÿns 7 Ege og 82 Bøge. I Eltang tilliggende Skov fantis 23 Bøge, 7 Ege. Wilstrup Landerup
March 14 Ege 41 Bøge. Lillballe Skov 7 Ege, 18 Bøge. Wiuf Schov 61 Ege, 30 Bøge. Tiufkier
Schov, Cronens og Bundens i Mars Mars 14 Ege, i wester schov 2 Ege, 24 Bøge. I Fredsted schov
29 Ege og 17 Bøge. I Starup Skov 33 Ege, 24 Bøge. I Haastrup Skov 30 Bøge dog gamle, hvilchet
bemeldte dannemænd saaledis for et fult siun afsagde; der paa de bade sig Gud till hielp, hour effter
Hans Pedersen Skovrider begærede tingsvinde, som blef sted.
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[papir defekt] begærede der i dag 8 dage her af tinget [papir defekt] fremkomme deris siun at afsige.
Da for Reten fremkom Peder Jensen Smed af Erresøe, Peder Willadsen af Taule Nebbell, Peder
Skov af Torrup, unge Niels Ovsen og Hans Sørensen af Trelde, Hans Tommesen af Weÿllbye,
Peder Qvist ibid: som afsagde deris Siun der om Saaledis; at Anno 1695 d: 4 April haver de Siunet
Skovene i Ell Herret og befunden saaledis; I Børup og Skierbech Skov Roedhuggen 36 Bøge, I
Ladegaards Skov roed huggen 21 Ege, 4 Bøge, 18 Riisbøge. I Erresøe Skov Roedhuggen 7 gl:
Bøge. I Stoustrup Schov Rodhuggen 14 Riisbøge, 9 gl: Bøgestubber. I Holme Schou Roedhuggen 4
Ege, 3 Bøge, Stÿvet till 3 læs af en Eeg. I Taule Nebbell schou Roedhuggen 29 Bøge, 4 Ege. I
Torrup Skou Roedhuggen 12 Bøge, 39 Riisbøge. I Trelle Skou fantis Riisbøge nogle saa store som
half alen tÿch og nogle mindre, og en deel saa store som en god staue t¨ch tilhoobe ungefehr 753
Roedhuggen gammell Bøge, Roedhuggen 43 støcher, gammell Ege stupper Roedhuggen 17:
hvilchet forbemeldte dannemænd saaledis for et fult siun afsagde hvor paa de bade sig Gud till hielp
og war Ingvert Jacobsen her effter tingsvinde begærende som og blef sted; Alle diße træer var uudviiste.
K:M: Skourider Ingvert Jacobsen møte og begærede de her af tinget i dag 8 dage udmeldte Mænd at
siune Skovene i Holmands Herredt hvis træer der udj u-udviiste kand wære huggen, mote
fremkomme deris siun der om at afsige, da for Reten fremkom Jørgen Dall i Gaarslef, Thomas
Jensen af Andkier, Thomas Madsen af Bregning, Thomas Bunde af Winding, Mads Ollufsen af
Smidstrup og Niels Dall af Børkop, som afsagde deris Siun der om saaledis; at Ao 95 den 6 April
haver de Siunet Skovene i Holmands Herret hvis træer u-loul: og u-udviiste kand være huggen som
de haver befunden saaledis siden forleden schou siun scheede. I Svinholt schou 5 Bøge og 4 Ege
roedhuggen. I Skierup Skov 4 Ege og 13 Bøge Roedhuggen. I Welling Skov 11 gl: Ege Stubber og
29 gl: bøge stubber Roedhuggen. I Smidstrup Skov 5 Ege og 23 Bøge Roedhuggen. I Follerup Skov
3 gl: Ege og 11 gl: Bøge Roedhuggen, Riisbøge Rodhuggen 19: I Børchop Skov 25 gl: Bøge og 30
Riisbøge Roedhuggen. I Winding schov 32 gl: og ufrugtbare bøge roedhuggen, stÿvet 3 bøge till 4
læs brende [papir defekt]. Andkier schov 37 gl: ufrugtbare Bøge Roedhuggen [papir defekt], 3 Bøge
fielle 5 læs brende. Piedsted Skov 15 gl: bøge og 23 Riisbøge Roedhuggen. I Sellerup Skov 18 gl:
bøge Roedhuggen Stÿvet till 4 læs brende ved. I Bregning Skov 25 gl: bøge Roedhuggen. I
Gaverslund schov 41 gl: bøge stubber Roed huggen. I Gaarslef schov. 4 Bøge stubbe Roed huggen.
I Mørchholt schou 13 Bøge Roed huggen, hvilchet bemeldte Mænd her for Reten saaledis for et fult
siun afsagde og der paa bade sig Gud till hielp, hvor effter Ingvert Jacobsen begærede tingsvinde
som og blef sted.
Niels Pedersen i Sellerup møte og begærede 8 Mænd mote udmeldis som kunde siune det Jord paa
Sellerup March hand tvistes om med de Sellerup Mænd, der till udtagen Jens Damkier, Søren
Damkier, Niels Terchelsen og Jes Pedersen i Skierup, Anders Hansen, Thomas Bunde, Jens
Ollufsen og Niels Bendixsen.
Tiirsdagen og Tingdagen d: 16 April Anno 1695
Herridsfougden Gregers Blichfeld
Udj Herridßskrifuerens Absense Anders Juell
Tingmend
Torn Ollufß: i Gauslund
Peder Rafn i Børchop
Hanß Møller i Follerup Mølle
Nielß Pederß: i Winding
Jenß Ulf ibd:
Peder Nielß: i Gl: Bye Lÿche
Jenß Søfrenß: i Follerup
Nielß Jenß: i Piedsted
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Hans Jørgensen Smid af Trelde for Retten frembkom som beviiste med kaldsmend Jørgen Knudßen
i Winding og Laurids Ollufßen i Sellerup de hiemblede wed Eed med opragte fingere effter lougen
till i dag med 8te dageß warßel at hafue her till tinget hidstefnet Peder Lundmand udj Gaarslef
angaaende hundred og tredifue Sldr: som hand har leveret Peder Lundmand hvor forre hand schulde
hafue Nielß Ofuesens gaard udj Trelde. Endnu at hafue kaldet Thomaß Madßen Smid i Andkier og
Peder Espenßen i Sellerup med lige kald til i dag angaaende de hafde weridt udj beskiechelße till
Peder Lundemand om hand iche hafde annammet de penge der paa de bad sig Gud till hielppe.
Peder Lundmand begierdte at maatte indføres at Nielß Pederßen i Sellerup kaldte Hans Jørgenßen
Smed her for Retten for en Oxe, Peder Lundemand tilspurdte [papir defekt] mend om hand for
dennem hafde bekiendt [papir defekt] de hundrede og trefve Sldr: hvor till [papir defekt] dem af
Hans Jørgenßen Smid, [papir defekt] at Peder Lundemand iche negtet at hafue annammet de
omtvistede penge mens af hvem widste hand iche, derpaa hand bad sig Gud till hielppe. Peder
Espenßen wandt udj lige svoren Eed som Thomaß Madßen om wundet hafuer der paa hand bad sig
Gud til hielppe. Hans Jørgenßen Smid begierede her effter tingsvidne sampt domb, og bekiendte
Hans Smid hand aldrig hafde weridt til tinge til forne. Sagen optagen udj 14ten dage.
Niels Pederßen af Sellerup for Retten frembkom som beviiste med kaldsmend Jørgen Knudßen af
Winding og Laurids Ollufßen af Sellerup, de hiembled wed Eed med opragte fingere effter Loven
till i dag her till tinget med 8te dageß warßell at hafue hidstefnet Samptlige Sellerup byemend,
Nembl: Hanß Hanßen, Bertel Anderßen, Søfren Madß: Hanß Nielß Matthiasen, Peder Søfrenßen,
Niels Thueßen, Peder Jenßen, Michel Thueßens Enche, Knud Nielßen, Madß Michelß: Smid,
Gammel Hanß Skouß: Hans Thommeß: Lund og imod widner at paahørre og siufns widner at tage
beskrefuen; Nielß Tueßen af Sellerup paa Welbaarne Hr EtatsRaad og Amptmand Svardtzis saavel
og meenige Sellerup byemends vegne udj rettelag Hr Etats Raadß formeening at dommeren iche
stedde Nielß Pederßens siufns widner saasom hand derimod iche har faaet kald og warßell tilmed at
hand er dend som skall forsvare Kongenß Ryttergods samme hans svar war af daterit Coldinghuus
d: 16 April 1695 hvor under stod skrefuen Simon Clauß Svardtz. Nielß Pederßen begierdte hans
siufns widner og om hidstefnte widner maatte tageß og stedis til forhør. Saa for Retten frembkom
siufns Mendene deris Siufn at aflegge, Nembl: Thomas Hanßen Bonde af Winding, Anderß Hanß:
Jenß Ollufß: og Jenß Bertelß: alle af Winding, Søfren Nielß: af Damkier, Jenß Damkier af Skierup,
Jeß Pederßen og Nielß Therchelßen ibid: som wed Eed aflagde deriß siufn saaledis at de samptligen
d: 15 April Ao 1695, effter Nielß Pederßen begiering war paa Sellerup March og siufnet først et
støche Jord i Træer som de hverchen kunde see eller kiende at de enten er eller har werridt nogen
Wey paa, mens Nielß Pederßen tilbød de Sellerup mend at udlegge dem en høe wey som de
Prætenderer paa fornefnte iord som og tos for 3 f: biug sæd, for det andet Et støche Jord i Horsell
dall for Høelee børren saa de [papir defekt] for det 3die fandtis i Horseld dall en Houdumbß ager
wed Knud Schousens tofft med Byg og Reen, og fandtis gl: pælle som Sellerup Mend self wedstod
at hafue nedsadt imellum Nielß Pederßens Jord og de Sellerup Bygmends agre kand agtis for 1
schp: byg sæd for det 4de En Eng kaldis Andersis Kiær hvor paa siufnis at kand afliß 1 læß høe, og
hafuer Nielß Pederßen udj sampligeß paahør samme dag for Roligheds skyld tilbudet samptlige
Byemend paa effter følgende maade at hand tilbød dem dend Engß afstaaelße som kaldis Andersis
Kier og der till at udlegge dennem en fornøden Høewey 4re allen bred wed dend ager i Træerne
hvilchen tilbud nogle af byemendene wilde antage menß Nielß Tueßen og Mads Michelß: stod der
imod, hvilchet de samptlige for Et fuldt siufn saalediß afsagde, derpaa de bad sig Gud til hielppe.
Dernest for Retten frembkom Peder Hiuler i Breining som wandt at hafue høstet og slaget paa dend
omtvistede Jord med Nielß Pederßens formand Peder Thommeß: og at samme Engiord war af Peder
Grafver oprøddet af en Moridtz, hvilchet hand kan mindis i 40 aar og ej hørt til at hand har gifuet
noget der af der paa hand bad sig Gud til hielpe. Saa freembkom Anna Nielßdaatter i Gauslund som
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wandt at hun har boed 19 aar i Sellerup mens iche hørdt at Peder Thomßen har gifuet de Sellerup
mend noget af dend omtvistede iord, der paa hun bad sig Gud til hielpe. Saa frembkom Karen
Pederßdatter som wandt at i 44 aar hun kand mindis har aldrig nogen kraffuit noget af Peder
Thommeßen af dend omtvistede Jord, der paa hun bad sig Gud til hielper. Noch frembkom Boeld
Pederßdatter at i 30 aar hun kand mindiß hafuer der aldrig werridt gifuet noget af dend iord som
omtvistes der paa hun bad sig Gud til hielppe. I lige maader frembkom Peder Anderßen som wandt
at hand kunde mindis i 22 aar har ingen gifuen noget af dend omtvistede iord førend Nielß Pedersen
kom der, der paa hand bad sig Gud til hielppe. Noch frembkom Liborius Hanßen der wandt i lige
souren Eed som Peder Anderßen om vundet hafuer, hvor paa hand bad sig Gud til hielppe. Nielß
Pederßen war her effter tingsvinde begierinde som og blef stedt.
Tiisdagen og Tingdagen den 23 April Anno 1695
[papir defekt] Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichelds [Absense]
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Allmind
Michell Jespersen i Ronshauge
Jørgen Nielsen i Follerup
Hans Sørensen i Store Welling
Søren Madsen i Herslef
Jens Rasmußen ibd:
Jens Sørensen i Hostrup
og Søren Tommeßen ibd:
Jørgen Gregersen paa Margrete Hendrichsdaater Friderich Bechis vegne begærede effter offte
ansøgning uden widere ophold dom over de Haarte Sognemend saa som hand ligger paa hans Reÿse
og sig alleniste der effter opholder, det end og vell er Herredsfogeden bevist at Enchen som Rete
sagsøgere er en fremet her fra stedet som eÿ med billighed burde opholdis imod Loven, helst som
ingen af Contra Parterne hidtill har ladet sig indfinde noget i ringeste maader imod Jørgen
Gregersens paa hendis wegne giorde protestationer tvende ting tilforn har ladet sig indfinde.
Indciterede Haarte Sognemænd paarobt møte iche eÿ heller nogen paa deris vegne. Sagen optagen
till i dag 8 dage.
Blef lest Rente Cammerets till varelse at Coldinghuus Ladegaard sampt alle frische Søer till de
høÿstbÿdende schall forpagtis fra d: 1 Maÿ førstkommende beregnit, og findis Conditionerne hos
Hr: Amptmand Schwartz med widere dis udviisning af 9 Apr: 95 lest og paaschreven og schall
forpagtningen foretages paa Rente Cammeret den 26 Apr: 95.
Jens Nielsen Køllholt møte for Reten som beviiste ved Kaldsmænd Peder Bertelsen og Mads Raun,
begge af Herslef det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i Rete
Stefnet effterschrefne Sl: Aßeßor Risoms Arvinger, nemlig Hr: Laurids Pedersen Bang i Taule
Nebbell og Hr: Laurids Jensen Risom til Smidstrup og Skierup Menigheder, siuns vinde at paahøre
som er scheed paa Nebbegaard angaaende dens brøstfeldighed hvor effter agtis Siuns winde at tage
beschreven. Bendix Funch protesterede paa Indciteredis vegne kald og warsell eÿ saa gÿldig at
wære som schee burde helst effter dj imod siunsmænds opkrevelse burde schee lovl: kald og warsell
saasom og fornemmis at de vedkommende af Sl: Risoms arvinger den opretede Contract imellem
dennem og Jens Nielsen Køllholt, Nebbegaard angaaende, at de lovl: ved kald og warsell [papir
defekt] stefnet siunis [?] at paahøre [papir defekt] dennem at kuldkaste mens stedis till forhør. Da
for Reten fremkom Siuns Mændene Thorn Ollufßen i Gaverslund, Peder Raun i Børkop, Hans
Møller i Follerup Mølle, Jens Bertellsen Ulf i Winding, Niels Pedersen ibid: Thomas Madsen i
Andkier, Peder Nielsen i Gammellbye Lÿche og Niels Jensen i Piedsted som afsagde deris Siun der
om saaledis, at d: 11 April var de effter udmelelse af tinget besigtiget Nebbegaard og befunden
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dens brøstfeldighed saaledis; Ladegaarden Sÿnder lengde 21 fag ladehuuß paa den Norder side
temmelig ved magt med tag, paa den Sÿnder side 11 fag udøgtig med tag de 10 fag temmel: med tag
12 leer vegge gandsche Øde paa den Sÿnder side i de nederste vegge fatis en half tÿlt deeler Øster
gaarden fatis en tÿlt deeler till at reparere paa Norder siden fatis 5 fag leider, noch fatis i laden en
Ege bielche man ingen gandsche brøstfeldig fantis i laden 10 traver tag og klapning. Vester
Lengden 13 fag og et port huus vell ved magt med tag og timmer fatis en tÿlt deeler till port og
wegge paa samme huus at reparere. Paa gaardens rete port fatis en Jeren krog og en fÿr dehle. Det
wester huus norden porten 7 fag stolpe huus brøstfeldig og staar par af. Norden lengen 27 fag paa
den Sønder side, 8 fag brøstfeldig for tag de 15 fag temmelig ved magt med tag, 4 fag ved den
wester ende gandsche brøstfeldig med timmer og tag paa den Sÿnder side brøstfeldig for leider over
alt den Nordre side siunis med den snareste at will hielpes baade med lecter og tag, møningen
gandsche Øde Øster lengde 10 fag stald vell ved magt med timmer og tag, paa begge sider fatis
nogle leer vegge og 3 deeler i den sÿnder Gaull. Tou Wogenhuuse ved den Øster ende af laden
temmelig ved magt. Møllen gandsche brøstfeldig uden qvern steen og mølle axsellen og jern,
gierderne omkring gaarden mestendeelen gandsche øde for staue og giersell. Paa vindeverne fatis
48 ruder. Paa lofftene kunde de eÿ komme formedelst de med laase og segell var forsichter, hvilchet
for bem: Siunsmænd her for Reten for et fult siun afsagde, der paa de bade sig Gud till hielp, hvor
efter Jens Nielsen Køllholt begærede tingsvinde. Bendix Funch begærede gienpart som og blef sted.
[papir defekt] paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne [papir defekt] opmeldis som kunde
siune [papir defekt] der till udtagen Hans Stafenßen i Andkier, Torn Ollufßen i Gaverslund, Jens
Rasmusen i Andkier, og Winter Jensen ibid: hvilche haver at møde førstkommende torsdag samme
huus at besigtige;
Olluf Knudsen af Fridericia forreviste Hr Stift Amptmands ordre af 8 Nov: 94, at wære Setefoget i
den Sag imellem Raadmand Jochim Richter og Sl: Risoms Arvinger; Bendix Funch paa Sl: Aßeßor
Risoms Arvingers wegne møte og fremviiste Høÿædle og Welbaarne Hr Etats Raad Simon Claus
Schwartz ordre af 22 April 95: at hand haver forordnet Bertell Pedersen i Læeschou till at dømme i
denne Sag imellem Hr Raadmand Richter paa hans daaters wegne og Sl: Aßeßor Risoms Arvinger
med videre dis udvisning Lest og paaschreven; Dog der hos respecterende hans Excellence Hr Stifft
Amptmands ordre i høÿeste Respect mens formeenende hans Excellence betenche Hr Amptmanden
den Mÿndighed hans K:M: Lov hannem tillader ÿdermehre begærende at hannem mote oplæse diße
formaal i dag 14 dage er udført og hannem givis beschreven; Anders Juull paa Sr Jochim Richters
wegne formoedede hans Excell: Hr Stifft Amptmands ordre som nu saa lang tiid haver wæret anseet
og respecteret uden nogen desputer eller paatale bliver bestaaende og udj ÿdmÿghed respecteret,
formoedis Hr Etats Raad Schwarthes der effter udgifne ordre den forrige iche præjudicerer, hvad sig
kald og warsell er angaaende vill hand formoede er scheed lovmeßig saa som der paa ingen indnu
før i dag har møt noget der imo at svare; derfor formoder hans documenter effter opsetelsens maade
bliver i Reten Accepteret og for Gÿldig anseet; Bendix Funch paa Risoms Arvingers wegne
Absolute beschÿldede procedurens maade at wære gandsche uloumeßig og begærer enten Hr Etats
Raads og Amptmands ordre bliver respecteret eller iche. Saa som Raadmand Jochim Richter udj
Fridericia d: 15 Janv: indeværende Aar udj Retten har præsenteret till hannem hans Excellences
Stifft Befallnings mands som Spechhaens ordre Olle Knudsen som Setdommer ordineret udj den
tvistige Sag. [resten af siden overstreget med blæk, samt det øverste af næste side] kunde ophevis,
des aarsag seer hand iche warselet at kand kuldkaste mens Sagen at have sin fremgang. Bendix
Funch begærede beschreven hvis paßeret er og formoedede igien loumaal blef sted saa som hand
denne afsagde dom først agter at indstefne for over dommerne, dommeren her udj indnu som
tilforne forbliver ved hans forrige som; Anders Juull paa R: Jochim Richters wegne producerede en
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Landstings dom af 30 Janv: 95: afsagt paa Wiborg Landsting imellem Raadmand Richter paa hans
daaters wegne og Sl: Risoms Arvinger som er bleven lest paaschreven og des Slutning i Acten
schall vorde indført. Der nest i Rete lagde Anders Juull en Capittels dom afsagt paa Ribe Capittell
d: 19 Sep: 94: som for Reten dis Slutning er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, for
det sidste i Rete lagde Anders Juull Raadmand Jochim Richters schrifftlig indleg af 23 Apr: 95: som
for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 30 April Anno 1695
Jens Festeler i dommer Sæde udj Kongel: Maÿtz: Herridsfoget Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Thorn Ollufßen i Gaverslund
Jens Anderßen i Herslef
[papir defekt]
Mads Raun ibd:
[papir defekt]
Peder Koed i Herslef
[papir defekt] Friderich Bech [papir defekt] Haarte Mænd fremdeelis optagen i 8 dage saa som
ingen af parterne møte.
Jens Roed i Fredsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Michell Pedersen i Fredsted angaaende dend dom hand Ao 91 d: 13 Octob: till bemelte
Herredsting over hannem erverbet haver hvilchen at effterleve hand eÿ will lade sig beqvemme, saa
agter Jens Roed nu till dens fornÿelse widere at indstefne hvor hand forvarter hannem at møde og
till hans defension at svare; beroende med Saggivelse till i dag 8 dage;
Blef lest en Contract oprettet imellem Jens Rasmusen i Eystrup hans hustrue og hans hustrues
Moder Leene Sl: Hans Nielsens om hendis aarlig afgifft saa lenge hun lever af dato 12 febr: 93:
underschreven till witterlighed af Hr: Christen Madsen, Jens Pedersen, Hans Pedersen og Niels
Nielsen i Eystrup, paa bemelte Contract war schreven; denne Contract og forliig som er scheed
imellem min Sl: formand Jens Rasmusen, hans effterlate hustrue og hustrues Moder lover Jeg
underschrefven at holde i alle sine ord og puncter som forschrefvet staar till witerlighed min egen
hand underschreven Actum Eystrup d: 23 Junij Ao 94: N:N:S: lest og paaschreven.
Michell Bunde i Oddersted lod læse en foreening som Anders Christensen i Oddersted haver
indgaaende ang: hans formand Jørgen Bundes børn hvis hand dennem udlovet haver effter deris Sl:
fader neml: 4 drenge at underholde med frj klæde og føde till de bliver 16 aar og siden give en hver
i penge 6 mk: eller et [?] saa got, og 3 piger at undholde till deris 18 aar og give en hver 4mk: i
penge og en god opreed seng med widere dis udviisning lest og paaschreven af 8 Martij 88:
Hr: Lieutnant Hendrich Audj møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
rette stefnet Anders Ollufsen i Smidstrup vinder at paahøre og spørsmaal at svare ang: den Overlast
hand haver giort ved hans Rytters kone, i lige maader stefnet Jørgen Michelsen i Smidstrup og hans
hustrue, Peder Madsen Degen i Smidstrup og hans hustrue, Jens Kieldsen Rytter, hans hustrue og
daater i Smidstrup og Anders Ollufsens tienistepige ibid: deris winde at aflegge om hvis dennemder
om kand være beviist. Tygge Ursin paa Anders Ollufsen Rytter boendis [papir defekt] saa som alle
sagen vedkommende iche er kaldt saa for [papir defekt] hand effter Lovens 1 B: 4 Cap: 2 Act:
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[papir defekt] Lovmeßigt hvor paa hand begærede [papir defekt] kaldet hid [utydelig tekst] sagen
optagen [papir defekt] till i dag 8 dage:
Tygge Ursin paa K:M: Regimentschrivers Johan Hollenders vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Ebbe Jensen og Hans Tomß: begge i Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter
loven afhiemlede till i dag at have hiidstefnet Peder Tuesen i Erresøe till spørsmaal at svare og
endelig dom at lide angaaende tvende Qvier som hand har annammet af den bortrømte karll Thomas
Pedersen, som eÿ nogen gaard hafde udj feste iche heller kunde for selge af Gaardens Creatur med
videre som da schall blive proponeret; Peder Tuesen i Erresøe paarobt møte iche hvor for Tÿgge
Ursin begærede Peder Tuesen mote forreleggis till i dag 8 dage at møde till hans spørsmaall at
svare; Peder Tuesen forrelagt till i dag 8 dage at møde.
Tiisdagen og Tingdagen den 7 Maij Anno 1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Tÿgge Jensen i Herslef
Peder Laßen ibd:
Søren Jensen ibd:
Jens Andersen ibd:
Mads Raun ibd:
Jørgen Nielsen i Follerup
Jens Sørensen i Hostrup
Søren Tommesen ibd:
Jørgen Gregersens Sag Contra de Haarte Mænd formedeelis optagen till neste holdende ting effter
Pindsdag; de Haarte Mænd paaberobt møte iche eÿ heller nogen paa deris wegne.
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens wegne tilspurte Peder Tuesen om Thomas Pedersen iche
hafde fested hans Moders gaard eller waar udj Seßionen der for indschreven; Peder Tuesen svarede
hand der om indtet war bevist, der nest tilspurte Tÿgge Ursin Peder Tuesen ved hvad hiemmell hand
kiøbte diße qvier, Peder Tusen svarede at Thomas Pedersen og hans Moder hafde soldt hannem
Qvierne og Laurids Housted war der hos, der effter for Reten fremkom Thomas Pedersen som her
for Reten vedstoed at hand tillige med hans Moder hafde om Hellig Tre Konger gads tiider soldt
Peder Tusen diße tvende Qvier og derfor bekommet Reede penge af Peder Tuesen og lovet hand
schulle farre hannem samme Qvier till [papir defekt] dag, mens der hand tog tieniste ved Rÿteriet
[?] Peder Tuesen at hand schulle afhendte diße Qvier [papir defekt] ved stedet, for diße qvier hafde
[papir defekt] hest af Tÿge Sørensen i [?] Tÿgge Ursin tilspurte Thomas Pedersen om diße Qvier var
hans egne eller af fellis boe, Thomas Pedersen svarede at diße Qvier tilhørte hannem self og hafde
hand kiøbt den ene af Peder Sørensen Høllet i Erresøe og den anden af en Rÿter nafnlig Jochim
Wensell liggende i Erresøe; Sagen optagen till neste Søgnedag holdene ting effter Piindse Helligt
som er i dag 14 dage;
Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters wegne møte og begærede dom over Sl: Risoms
Arvinger; Bendix Funch paa Sl: Christian Risoms Arvingers wegne møte og begærede 14 dages
opsetelse till hvilchen tiid schall følge fornøÿelig svar; Parterne blef forrelagt till neste Søgne ting
som falder i dag 14 dage at møde og indlegge alt hvis de udj den Sag kand her till oplÿsning;
Den sag Contre Anders Ollufsens Rytter boende i Smidstrup er fremdeelis optagen till windernis
førelse till neste Søge ting og som holdis i dag 14 dage.
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Jens Roed i Fredsted møte som effter indhiemlede kald i dag 8 dage i Rete lagde en dom afsagt her
paa tinget d: 13 Octobr: 91: der udj Michell Pedersen er tilfunden at betale till Jens Roed penge 10
Sldr: 20 schp: Rug og 4 schp: haure med videre des udviisning Lest paaschreven og udj Acten
schall vorde indført: Michell Pedersen møte og i Rete lagde sit schrifftlig indleg af 6 Maij 95 som
for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Sagen optagen till neste ting effter
Pindse dag Helligt som falder i dag 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 21 Maij Anno 1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Kongel: Maÿtz: Herridsfoget Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Nielsen i Herslef
Jes Tommeßen ibd:
Mads Raun ibd:
Niels Mortenß: ibd:
Søren Madß: ibd:
Jørgen Nielß: i Follerup
Jens Andersen i Herslef
Bendix Funch paa Margrete Hendrichsdaater Sl: Friderich Bechis vegne af Kiøbenhafn møte og
begærede dom ofver de Haarte Mænd. Indciterede Haarte mænd [papir defekt] Reten trende sinde
lÿdelig [papir defekt] eÿ heller nogen paa deris vegne Tj blef effter Herridsfogeden Gregers
Blichfeldts indgifne vota saaledis dømt; Saa effterdj her i Reten for mig fremleggis en Contract
dateret 25 Julij 93 opretet imellem Madame Margrete Hendrichsdaater Sl: Friderich Bechis og de
Haarte Sognemænd om samme Kirches Korntiende dets Aarlig afgifft med videre Contracten i sig
self om formelder, saa fremleggis og en opsigelse till bemelte Sognemænd om for bemeldte tiendis
afgifft. Da som Haarte Sognemænd ved deris Contract haver forbunden sig at levere till Mad:
Margrete Hendrichsdaater aarlig ved Martini tider Aten Rigsdaler i Kiøbenhafn eller Contracten at
være dødig Magtisløs, som eÿ schall være effterkommet og bemelte Sognemænd eÿ møder noget
her imod at svare, hans K:M: Allernaadigste Lov og melder at Contracten bør at holdis i alle sine
Ord og puncter, Tj sees eÿ retere end den i Rete lagde Contract om forschrefne tiende jo bør at
wære ophevet og de Haart Sognemænd at betale denne Sags bekostning med 6 Rdlr. unden Nam
effter Loven.
Jens Roed i Fredsted møte og begærede dom over Michell Pedersen i Fredsted. Michell Pedersen i
Fredsted møte for Reten som i Rete lagde en Skifftes forretning holden effter Hans Sørenßen
Schreder i Fredsted d: 2 Junij 85: hvor udj ingen gield findis at være indført udj, samme forretning
formente Michel Pederßen at være falsch saa som denne fordrende gield der udj eÿ findis indført
som nu søges eÿ heller er forretningen af nogen anden underschreven end Rosendal forrige
Regimentschriver, Tj blef saaledis dømt og afsagt; saa som for mig udj Reten fremleggis en Herrids
tings dom dat: 13 Octob: 1691: Jens Roed tilhørende som udj alle Maader findis u=svechet,
hvilchen dom Michell Pedersen burde for rum tiid siden for høyere Ret [papir defekt] indstefnet om
hand siuntes imod forhobning [papir defekt] iche saa loul: schulle være omgaaet som det [papir
defekt] omstendighed sees iche retere end [papir defekt] Michell Pederß: bør at effterleve og betale
effter der forhen ergangne doms formelding saa vell og [resten af sagen er på filmen utydelig].
Peder Tuesen af Erresøe effter [denne sag er ligeledes ikke til at læse på filmen].
Bendix Funch begærede den Sag imod Rÿterbonden Anders Ollufßen i Smidstrup mote beroe med
vidernis førelse af aarsag de indstefnede winder er i Kongel: Maÿtz: forretning. Sagen optagen i 14
dage; og beviiste Bendix Funch ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det

19

de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Anders Ollufsen
i Smidstrup vinder at paahøre anl: den overlast hand haver givet Rÿteren Christian Langelands
hustrue og till spørsmaall at svare med videre der effter doms erverbelse beroende som før er melt
till i dage; Tÿgge Ursin tilspurte Bendix Funch om hand agerede denne Sag for en wolds Sag.
Bendix Funch svarede documenterne det noch som schall udviise;
Bendix Funch paa Hr. Major Christian Friderich Ransaus wegne møte for Retten som beviiste ved
kalds mænd Niels Frandsen og Mogens Sørensen afAndkier de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemblede till i dag at have i rette stefnet Hans Pedersen Skreder i Børkop at svare imod
siun [?] hans forhen [?] huuset brøstfeldighed, hvor paa Bendix Funch begærdede siuns mændene
deris Siun mote aflegge. Da for Retten fremkom Hans Staphensen i Andkier, Jens Rasmusen og
Winter Jensen ibid: som afsagde deris siun saaledis, at den 4 Maij haver de tillige med Tor Oluffsen
i Gaverslund som nu i dag for Svaghed ey kunde møde siunet Hans Pedersen Skreders huus i
Børkop, som befantis saaledis; Salshuuset 12 fag: Paa den Norder side brøstfeldig for tag paa den
Synder side 4 fag brøstfeldig for tag fatis 6 fag leider paa den Synder side, i den Vester Gaul fatis 4
allen leider overdeelen af den Wester Gaull er og temmel: vindscherer paa begge gaule er temel:
lofftet over 2 fag Salshuus er lagt med nogle gamle løse fiele, en dør paa den Norder side fantis
effter gierdet med wender og Leer, Overs bord paa den Norder side Øde for leer og wender, den
eene schorsteen meget brøstfeldig, ovenhuuset, windeverne fantis ogsaa noget brøstfeldig.
Ladehuuset som bestaar i 10 fag, taget paa den Noder side gandsche brøstfeldig, paa den Synder
side brøstfeldig for tag, paa den wester ende fatis 3 fag lider ved den Synder side, Øster Gaull fatis
7 allen leider, overdeelen er i tang fatis i samme Gaull en windschee, wester Gaullen er af wender
og halm og fatis 1 allen leyde, gierderne omkring ved gaarden fantis nogle ved magt, nogle øde, i
gaarden fantis hen ved 10 læs møg hvilchet bemelte Mænd for et fult siun afsagde, der paa de bade
sig Gud till hielp; og begærede Bendix Funch her effter siuns vinde. Hans Pedersen paaraabt møte
iche, Sted siunsvinde.
Tÿgge Ursin paa Kongel: M: Regimentschriver Johan Hollenders wegne møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Anders Lauridsen (der mangler en) med kaldseddell af 15 Maij at have i
Rete stefnet effter schrefne Mænd af Erresøe Mads Madsen, Laurids Housted, Jens Smedegaard,
Niels Espensen, Niels Bier, Jens Povellsen, Jørgen Smed, till spørsmaal at svare og endelig dom at
liide [papir defekt] Eders Jords ompløÿning som er scheed [papir defekt] Aasteden af mig og
Herridsfogeden [papir defekt] Jo schall vorde proponeret, I lige maader [papir defekt] hand effter
Seßionens Resolution haver her noget at paa anche eller proponere, kaldseddelen var af 15 Maij 95:
og beretede kaldsmændene at de først i Onsdags afwigte hafde stefnet; Saa som sees og fornemmes
af Kald og Warsels gifvelse saa vell og kaldsmændene self vedgaar at de iche har kaldet før
forleden Onsdag som iche effter h:K:M: Lov kand anses for nogen loul: omgaaelse tilmed iche
heller sees eller fornemmis de paa berobte loul: som for Reten burde ved deris Eed at aflegge at de
af K:M: Bÿefoget war anbefatet loul: der med at omgaaes dis aarsag bør kald og warsel givelse død
og magtisløs at wære og Regimentschriveren om hand videre agter at søge der med loul: at
omgaaes;
Raadmand Svend Svendßen paa Hr: Cap: Hans Zachariias vegne paa Snoghøÿ møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Peder Madsen af Snoghøÿ og Anders Lauridßen i Erresøe det de ved Eed
med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Mads Madßen, Hans
Madsen, Laurids Housted, Niels Espensen, Jens Smedegaard, Niels Bierre, Jens Povellsen og
Jørgen Smed alle af Erresøe at høre læse Seßions Herrernis ordre og imod siuns vinde ang: den af
dennem oppløÿde og Østen for Snoghøÿe liggende Jord. I lige maader stefnet Siuns mænd Jep
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Clausen i Børup, Erich Pedersen i Stoustrup, Jens Jensen i Taule Nebbell og Hans Jepsen i Børup,
deris Siun ang: bem: Jord Eedelig at aflegge. Og Producerede Raadmand Svend Svendßen den
Resolution falden i Seßionen dat: Weÿle d: 10 Febr: 95: som blef Lest og paaschreven og i Acten
schall vorde indført, der nest begærede R: Svend Svendsen at Siunsmændene mote tages till forhør;
da for Reten fremkom Jep Clausen i Børup og forregaf at hand til endnu tilstede wærende Erich
Pedersen i Stoustrup, Hans Ibsen i Børup og Jens Jensen i Taule Nebbell effter K:M:
Regimentschriver Johan Hollenders og Herridsfogeden Gregers Blichfelds ordre nest afvigte den 25
April [papir defekt] till Erresøe og sammesteds taget udj Snoghøÿ [papir defekt] som Fergemanden
i Snoghøÿ [papir defekt] af hans K:M: Allernaad: er tillagt om det kunde være vederlag imod en
deel Jord som Fergemændene i Snoghøÿ hidindtill har hafft udj brug till græsning, en deell
Rÿterbønder tilhørig i Erresøe, hvilchet udj Rÿtertÿringen saa vit Capitainen vedkommer blef
befunden og negtet for tvende Aaringer Nemlig det første Aars Rÿtertÿring Ballis fald hvis Jord er
Taxeret for 32 schp: hart korn land, det andet Aar Kuls Agers fald er Taxeret for 19 schp: hart korn
land ellers at Capitainen saa vell som en deel Lods eÿere beretede at samme Rÿtertÿring en deel
Aaringer er meere og en deel mindre saa det i saa maader till fulde Aarl: kand eragtes og beregnis
till 20 schp: hart korn land, der nest forføÿede de dennem till den Jord ved Snoghøÿ liggende, og en
deel Erresøe Rÿterbønder tilhørig, hvilchet de og tage i Øÿensiun og befantis fra Captainens Eget
Jord Østen for og indtill Ballis gierde en deell schou Jord opbrøt og en deell iblant hver andre
upløÿet som til sammen kand eragtes for Tii tønder haure land saa som jorden er meget slet der
foruden ligger noget lidet utienl: jord ved Nørre Ende som iche er tienl: till at pløÿe, mens kand
eragtes for et nøds græsning, saa de iche i nogen maader kunde grandsche at det kand være fuld
vederlag imod den Jord Captainens Gaard iblant Erresøe Rÿterbønder haver iche heller Erresøerne i
nogen deell nøtig eller beleÿligt, mens alleeniste kand være færgeriet nøtig till græsning,
eÿermændene saaledis uden schade, hvilchet de 4 mænd saaledis for et fult siun Eedelig afsagde,
der paa de bade sig Gud till hielp, hvor effter Raadmand Svend Svendsen paa Captainens vegne
begærede tingsvinde, Sted;
Raadmand Svend Svendsen paa Capt: Zacharias Hansens wegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd [papir defekt] og Anders Lauridsen i Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet effterschrefne Siunsmænd Neml: Jep Clausen i
Børup, Erich Pedersen i Stoustrup, Jens Iversen i Taule Nebbell og Hans Jepsen i Børup deris siun
angaaende den af en deel Erresøe har udj benefnte bønder oppløÿede Jord hvor af Captainen
aarligen schater til h:K:M: Amptstue, Eedel: at tilstaa, saa og samme siun at paahøre stefnis og
Peder Borlle, Hans Hougaard, Michell Laßen, Søren Jaunsen, Søren Tueßen, Søren Spillemand,
Povell Pedersen, Peder Madßen, Olle Piillberg, Olle Hansen, Jens Smed, Jens Jensen, Jep i
Fougaard, Mads Sudder, Hans Høllede og Peder Michelßen om de noget der imod vill svare og
ellers at lide og undgielde hvis der paa effter loul: medfart følge kand; og begærede R: S: Svendsen
at siunsmændene mote aflegge deris siun, da for Reten fremkom Jep Clausen i Børup, Erich
Pedersen i Stoustrup, Jens Iversen i Taule Nebbell og Hans Jepsen i Børup, som afsagde deris Siun
saaledis at de effter K:M: Herridsfogets Gregers Blichfelds Seddell og befalling haver været i
Snoghøÿ den 7 Maij og der Siunet en toffte som de af Cap: Zacharias Hanß: blef paavist liggendis
vesten for Snoghøÿ, som fantis gammell indgrøfftet og en deel indgierdet hvor udj en part af Jorden
var ompløÿet og en deel laa udj grøn land som Captainen beretede En deel af Erresøe Mænd imod
hans minde haver ompløÿet, som hand og bereted at schate af till Amptstuen for 12 schp: hart korn,
2 Alb: og siuntes de da effter som de reteste kunde ergrandsche saa som det befantis at være schou
jord med sand og leer grund, at det war høÿt noch Taxeret baade det ompløÿed og det grøn land
tilsammen for 12 schp: hart korn hvilchet de saaledis for et fuldkommen Siun her for Reten Eedelig
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aflagde, der paa de bade sig Gud till hielp. Indciterede Mænd paarobt møte iche, hvor effter
Raadmand Svend Svendsen begærede tingsvinde som og blef sted.
Jep Clausen i Børup paa Peder Lundemands vegne møte [papir defekt] fuldkommel: at fremlegge
hvis till sagens oplÿsning behøvis. Sagen optagen i 8 dage;
Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters vegne møte og begærede dom over Sl: Risoms
Arvinger, saa vell som winderne som i sagen vundet haver. Bendix Funch paa samptl: Christian
Risoms Arvingers og indciterede winders wegne møte og tilspurte Anders Juull om hand fleere
prætentioner paa Sr Raadmand Richters daaters wegne till dennem hafde end hand allerede gifve
ware; Anders Juull her till svarede, derfor er Landstings dommen tillige med videre hand kand have
at prætendere effter Lands Lov og Ret, Bendix Funch begærede Anders Juull nu her for Reten ville
det forklare, paa det hans principelle ald vitløfftighed som i Loven i Retergang forbÿdes kunde
betages og de sig paa en gang paa hans protestioner kunde erklere; begærede endog at sagen endnu i
14 dage mote optages og det af aarsag Anders Juull self effter egen behag med Saggivelse effter
give kald og warsell i 14 dage haver ladet henhvile. Anders Juull for blef ved hans forrige
prætentioner og at sagen er henhvilet er giort till Contra parternes beste at de iche schulle have
noget at klage imidlertiid [?]merede sig med Reten hvor hand pligtig er at svare udj alt formodede
hand dom effter forrige i Retesetelse og opsetelse. Bendix Funch henschiød sig till forrige og end
ÿdermere paa Claus Mathisens vegne prætesterede og formoedte hand for alle de prætentioner R:
Richter paa hans daaters wegne till hannem kunde have for hans rette foro burde at søges og
tilltales, Anders Juull her imod svarede saa som Claus Mathisen har subciteret sig Reten ved hans
aflagde vinde formoedede hand det forum hand haver giort sig subjcat effter loven der till bør at
svare og var dom begærendis; Parterne blef forrelagt till i dag 8 dage at fremlegge alt hvis som till
denne sags oplÿsning kand være saa som det da er 5te Uges dag.
Hr Laurids*) i Taule lod paa hans Mÿndtling Jochim Risom [papir defekt] opbÿde till Rente at
udsete imod Nø[papir defekt] og derfor, hvor effter hand var tingsvinde begærende som og blef
sted. *) Laurids Pedersen Bang ~ 2. m. Sofie Marie Risom.
Tiisdagen og Tingdagen den 28 Maij Ao 1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Herridsfogen Gregers Blichfeldtz Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßschriver
Tingmænd
Jens Anderßen i Herslef
Peder Laßen ibd:
Jes Tommesen ibd:
Niels Mortenßen ibd:
Søren Jensen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Andersen i Børup
Michell Jensen i Wiuf
Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters vegne møte og begærede Dom over Sl: Christian
Risoms Arvinger og indciterede winder, Bendix Funch paa Sl: Christian Risoms Arvingers saa vell
som indciterede vinders vegne møte og i Rete lagde et indleg af 28 Maij 95, som for Reten er Lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Claus Mathisen Bang møte og formoeder indnu som
tilforne at ingen imod Loven drager hannem fra hans rete verneting hvor og paa hvad sted det end
schee schulle, tilmed end ogsaa med høÿeste Eed endnu som sched er tilforne end ÿdermehre kand
bekreffte, at hand aldrig har vundet andet end hvad som helst hand haver ført af den Sl: Karll, saa at
hannem umueligen schall kunde over beviisis at have talt noget imod Raadmand Richters daaters
Ære, mens alleniste refereret den Sl: Karls ord hvilche dersom de bleve Confererede med hans egne
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Mißsives da schulle de vell mere Accordere end som stride, effter som i det ere meldis om deris
venschab og i det andet om deris lÿst og omgengelse hvilchet hand aldrig har sagt at have været i Uæren, tilmed er iche det allerringeste ham overbeviist hvor effter nogen Retsindig dommer kand
kiende hans vindisbÿrd falsch, som alleniste af de welædle Hr Landsdommere er anset for et villigt
vinde hvilchet alle fornufftige maa kunde kiende fra U-sanfærdige. Peder Povelßen Degen i
Gaarslef møte og forschød sig till sit verneting og formoede at hand i hans vinde indtet andet haver
sagt end hvis sandfærdigt er og indtet som Lischen Richters gode nafn og røgte kand være till
hinder; Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters vegne var vell fornøÿet at Sr Claus Matißen
tillige med Degnen Peder Povellsen self [papir defekt] Anders Juull saa lenge hans vinder ved magt
stod diße giorte Encuhationer iche at kunde hindre hannem i hans retmeßige sag mens var den
begærendis; Claus Matisen her till svarede at saa som Loven self beschÿtede ham her imod og
tilstod ham at aflegge sit vinde till hvad ting hannem behager og der for formodede at Sr Richter bør
at søge hannem til hans forum, Anders Juull for blef ved hans forrige og er endnu som tilforne dom
begærendis. Sagen optagen i 8 dage.
Bendix Funch paa Peder Lundemands vegne i Gaarslef begærede sagen i hans loul: forfald mote
optages i 8 dage saa som hand er i egte. Sagen optagen i 8 dage
Tiisdagen og Tingdagen den 4 Junij Anno 1695
Olluf Knudsen i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßschriver
Tingmænd
Christen Lauridßen i Taule Nebbell
Peder Laßen i Herslef
Hans Iversen i Herslef
Mads Raun ibd:
Jens Anderßen ibd:
Hans Dall ibd:
Christen Dall ibd:
og Michell Paag i Stoustrup
Tÿgge Ursin paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne begærede hans sag imod Peder
Tuesen i Erresøe mote optages fremdelis till i dag 8 dage. Sagen optagen i 14 dage;
Bendix Funch paa Christian Langelands Rytter under welbaarne Hr: Oberst Lieutnant Ytterwigs
Comp: hans hustrues vegne effter med gifne fuldmagt af Høyædle og Welbaarne Hr: Estats og
Amptmand Schvarts af dato Coldinghuus d: 23 Apr: 1695, møte her for Retten og begærede hans
effter loul: kald og varsell indciterede vindisbyrd saa vell og andre som godvillig effter hans K:M:
lov deis vinde will aflagge mote paaesches nu endelig at aflegge hvis dennem wdj forbem sag effter
tilspørgelse kand blive tilspurt, da for Retten først producerede Bendix Funch en klage som
Christian Langelands hustru Anna Pedersdaater d: 23 April haver indgivet till Amptmanden
anlangende den medfart hun af Anders Ollufsen i Smidstrup er vederfahret som for Retten er lest
paaschreven og udj acten schall vorde indført; der effter for Retten fremkom Christian Langelands
hustrue Anna Pedersdaater som tilstod hendis indgifne [papir defekt] i alle maader, saa som andre
Qvindfolch som haver [papir defekt] for hende at hun var 10 Uger henne med forstret, der han
[papir defekt] 7 slag ofver [papir defekt] her for Reten forreviiste, som hun kunde see og kiende paa
sig. Tÿgge Ursin paa Anders Ollufßens vegne formoedede at Christian Langelands Kone bør sin
indgifne klage loul: med vidnisbÿrd at beviise, begærede der for at Jordemoderen først mote
fremkomme sin sandhed at aflegge, Jordemoderen Kirsten Hansdaater paaraabt møte iche, Bendix
Funch formeente at det var beviislig noch og at Anders Ollufsen iche kunde fragaa hand jo Anna
Pedersdaater med hug og slag ilde hafde tracteret og paa hendis erlig nafn og røgte angrebet. Tygge
Ursin formeente endnu som tilforne hun hendis beschylding loul: burde beviise. Saa her effter for
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Retten fremkom Corporal Stefen Jensen som effter Eedens oplæsning vandt, at saa som Christian
Langeland Rytter den 7 April hafde været hos hans Lieut: Nafnl: Lieut: Audj og beklaget sig over
hvis hans hustrue af Anders Ollufsen var vederfaret, blef hand tillige med tvende Ryttere Nafnl:
Hans Peter Suph og Lave Hansen hensendt till Christian Langelands hustrue at forfare hvorledis der
med var, da hafde Rytter konen viist dennem de slag hun hafde faaet mens de agtede iche egentlig
hvor mange det var, der hos beretede hannem hun kunde iche obenbare hendis svaghed uden
Qvinders siun; der effter gich hand tilligemed bem Rytter till Anders Ollufsens hußtrue og spurte
hende om samme hendell, da svarede hun det gich ingen Officerer an der hafde ingen Officerer med
at giøre, og hun hafde givet hende et par Rap, der paa svarede Corporallen der for var de der, at de
klage for dem paa det de kunde schee Ret, saa svarede Anders Ollufsens hustrue hun fortrød hun
iche hafde slaget hende ihiel hun kunde hafve ligget for hindis fødder; hvor paa hand bad sig Gud
till hielp, der effter for Reten fremkom Hans Peter Sup og Lave Hansen som effter Edens oplæsning
vandt det samme at være bevist og have hørt som Corporal Stefen Jensen om vundet haver der paa
de bade sig Gud till hielp. End ÿdermere tilstod Corporal Stefen Jensen at om mandagen der effter
som var den 8 April er hand nede i Rÿteren Christian Langes Qvarter og [papir defekt] funden i
qvarteret, saa haver hand givet [papir defekt] da haver hand fundet [papir defekt] hvor for hun
laader, da svarede hun at hendis vert Anders Ollufsen var kommen hiem fra Colding og hafde sagt
om den hare var der inde endnu ville hand slaa hendis arme og been i støcher, og saa som Christian
Langes kone for hannem hafde beklaget at Rÿteren Jens Kieldsens kone var hos og hørte det, der
paa var Christian Langelands kone blevet saa forfærdet at hun hafde taget hendis klæder i hendis
faun og gaaen i et andet huus, i lige maader tilstod Corporalen at Christian Langelands kone hafde
beretet for hannem at Anders Ollufsen hafde schieldet hende for Kieltring og Racherpach, her hos
berete hand hafde ladet trende Qvinder besigtiget hende, der paa hand bad sig Gud till hielp. Tÿgge
Ursin formente alt dette eÿ at præjudicere Anders Ollufsen i hans sag effter som den der vinder eÿ
haver hørt eller seet men vinder effter anders Mund; der effter for Reten fremkom Jens Kieldsen
Rÿters hustrue Mete Jensdaater som effter Edens oplæsning vandt at der hun kom ind till Christian
Langelands kone tillige med Rÿter Jørgen Michelsens hustrue Maren Pedersdaater, da beretede
Christian langelands hustrue for dem at hun var 10 Uger borte og hafde lavet till Barsel, der nest
viiste Christian Langelands kone dennem nogle slag hun hafde faaet som hun berete Anders
Ollufsen hafde givet hende, dette var om anden dagen effter hun schulle have fået de hug og slag,
der hos hørte Anders Ollufsen saagde i hans egen stue og Rÿter konen var i hendis stue, hand ville
slaa arme og been i støcher paa hende, de hos berete den dag hun hafde faaet hugene af Anders
Ollufßen var hun kommen ind till hende da laa hun besvimet i hendis seng, haver ogsaa hørt Anders
Ollufsen talte om Hoere og Kieltring Pach mens hørte iche hand nefnede nogen, her effter for Reten
fremkom Rÿter Jørgen Michelßens kone Maren Pedersdaater som effter Eedens oplæsning vandt at
der hun kom ind tillige med de andre koner at siune Christian Langelands kone, beklagede hun sig
hun var 10 Uger henne, og lod see klæderne under sig som var Smitet, klagede der hos hun var
slagen i hendis Side og paa hendis eene arm som hun beretede og klagede over Anders Ollufßen
hafde slagen hende, dette var anden dagen effter hun var slagen; Endnu for Reten fremkom Karen
Jensdaater, som er Jens Kieldsens Rÿters kone, som effter Edens oplæsning vandt, at hun saa Rÿter
[papir defekt] kone tog baandene af Oufnen og kÿlte den [papir defekt] saa tog Christian Langeland
baandene op og tende Ilden self igien i Oufnen med dennem, meehre hende iche videre beviist siden
den afften der hun hafde faaet de hug var hun der inde da saa hun hun laa besvimet i sengen, og
samme dag som klammerien var og hun hafde baget var hun till deris med et brød, mens hørte iche
den tiid hun klagede sig noget, der paa hun bad sig Gud till hielp; Tÿgge Ursin tilspurte Christian
Langelands kone hvo dee var hos der hun hørde dette døde barn, Bendix Funch svarede at Anne
Pedersdaater der om noch som schrifftl: saa vell som mundel: hafde givet forklaring; Tÿgge Ursin
der till svare hand eÿ andet klagede end over Qvindel: Sÿge, men der som hun hafde været med
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barn hafde vell anden tegen fult effter; Bendix Funch begærede her effter tingsvinde, Tÿgge Ursin
paa Anders Ollufsens vegne gienpart som og blef sted.
Bendix Funch begærede endnu paa Peder Lundemands vegne opsetelse i 8 dage saa som hand for
anden forfald eÿ endnu i dag kunde møde. Optagen i 8 dage.
Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters vegne møte og i Retelagde en beschichelse af 31 Maij
95: med Hr: Laurids Pedersen Bangs der paa tegnede Svar af 1 Junij som for Reten er Lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Anders Juull paa R: Richters vegne effter indførte
beschichelse og deßen svar paa begge sider Ønschede fred saa begæris der om Sagen imidlertiid till
endelig Slutning till i dag 8 dage mote optages. Sagen imidlertiid at remedere 177 og da endel:
dom begæris hvis iche de bliver forligt, saa som tilbud offte Maade er scheed; Bendix Funch paa
sine Principalers vegne tillad opsetelsen; Sagen optages i 14 dage till Endelig dom om de gode
venner imidlertiid kand komme till en venlig og kierl: foreening.
Regimentschriveren lod effter schrifftl: seddell advare at Laurids Madsen udj Schierbech som for
nogen tiid siden om Nater tide hemmelig undvigte sit feste boelig forføÿer sig till samme hans boel:
at iche schall foraarsages Rømnings dom over hannem at erverbe.
Hans Pedersen i Almind lod oplÿse en brunstiernet [papir defekt – resten ulæselig].
Raadmand Svend Svendßen af Fridericia paa Cap: Zacharias Hansens vegne af Snoghøÿ møte for
Reten som beviiste ved kaldsmænd Peder Madsen og Jens Michelßen begge af Snoghøÿ det de ved
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Peder Borlle, Hans
Hougaard, Mads Pedersen, Peder Michelßen, Peder Madsen, Jens Jensen Smed, Olluf Hanßen, Jep
Fougaard, Jens Jensen, Peder Michelßen, Hans Hølled, Søren Spillemand, Søren Tuesen og Søren
Jaunsen alle udj Erresøe till i dag vinder at paahøre læse, angaaende den af dennem voldelig
oppløÿede jord ved Snoghøÿ hvor af Capitainen schater till hans K:M: Amptstue der om dom at
liide. Anders Juull forreviiste hans fuldmagt af Amptmanden Simon Claus Schvartz paa de Erresøes
bønders vegne at maa gaa i Rete for dennem af dato 27 Maij 95. Der imod Prætenderende effter
R:S:S: indførte kald iche siuntis saa loul: som schee burde i det hand alle vedkommende lodseÿere
iche haver stefnet som Sagen egentl: Angaar tillige med de andre nafngaf Anders Juull her de vare
Michell Sørenßen, Povell Pederß: og Olle Hansen i Erresøe, saa formoedede Anders Juull at saa
som iche loul: stefning er given till en hver Lodseÿere, kald og varsell bliver spilt. R:S: Svendsen
Refererede sig der till at hand søgte ingen andre end de som hafde ompløÿet Jorden, de andre hafde
hand intet med at bestille og der for formodede stefningen staa ved magt; Anders Juull formodede
endnu som tilforne kald og varsell blef spilt; saa som sees og fornemmes af Capitainens fuldmegtig
Raadmand Svend Svendßen at hand eÿ fleere søger eller tiltale end som deris tilhørende Jord har
overpløÿet, da sees iche at hand med de andre kand have at bestille mens de vedkommende ved
loul: medfart at forfølge som oven er melt hvor for kald og varsell iche kand kuldkastes men sagen
at have sin Rete gang effter loven; Tj producerede Raadmand Svend Svendsen et tingsvinde udsted
her af tinget d: 21 Maij som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, der nest
en Extract af den Nÿe Matricul ved Colding Huus anl: hvad Povell Nielsens toffte i Snoghøÿ er
ansat for neml: 12 schp: 2 Alb: af 3 Maij 95: for det sidste i Rete lagde Raadmand Svend Svendßen
Cap: Zacharias Hansens schrifftl: indleg af 4 Junij som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten
schall vorde indført; Anders Juull paa Indciterede Bønders vegne for[papir defekt] diße
Instrumenter som er fremlagt iche at være [papir defekt] beviis paa Capitainens søgende [papir
defekt] begærede gienpart af hvis paßerede schall till [papir defekt] Sagen optagen i 14 dage.
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Tÿgge Ursin paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Peder
Sørensen og Jens Pedersen af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effterLoven afhiemlede till
i dag at have i Rete stefnet Jørgen Smed, Jens Povelsen, Niels paa Bierget, Laß Housted, Jens
Madsen, Jens Smedegaard, Niels Espersen, Mads Madsen anl: den Jord de imod forbud haver
ompløÿet; Anders Juull paa Indciterede formoedede at saa som Sagen udj en ting bestaar hvor om
allerede af Zacharias Hansen er Citeret der for intet videre stefne maall bliver Accepteret men
alleniste spilt; Tÿgge Ursin der till svarede den sag eÿ at vedkomme Cap: Zacharias Hansens sag,
saa som hans sag lÿder om hans egen Jord de haver ompløÿet, men Regimentschriveren søger alle
der for at de inden 3 dages forbud imod Seßions Herrernis ordre haver ompløÿet; saa som
fornemmis at det eller det samme lÿdende som Regimentschriveren de Erresøe Mænd haver till
tinget for indstefnet, som nu allerede af Cap: Zacharias Hansen er bleven søgt før saa sees iche det
kald saa loul: kand eragtes saa som det nochsom eragtes at tiltalles og søge af en udj Een sags
beschaffenhed, hvor for kald og warsell bør i slig tilfelde død og magtisløs at være og der som hand
videre haver de gode mænd at søge; da fuldkomen at saggive effter Loven som de iche forhen udj
kand være stefnet.
Tiisdagen og Tingdagen den 11 Junij Anno 1695
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßschriver
Tingmænd
Peder Laßen i Herslef
Hans Iverßen ibd:
Søren Jensen ibd:
Søren Madßen ibd:
Mads Raun ibd:
Jens Lauridßen ibd:
Hans Madßen Daall ibd:
Michell Paag i Stoustrup
Bendix Funch paa Peder Lundemands vegne møte og Contra Jens Jensen Smed i Trelle i Rete lagde
et indleg af 7 Junij 1695 som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, der
nest i Rete lagde Bendix Funch en Attest af Her Amptmand Schvarts udgiven den 11 Maij 95 anl:
[papir defekt] Peder Lundemand haver Leveret, endnu i Rete lagde [papir defekt] af forrige
Regimentschriver Blanchsted udgiven d: [papir defekt] schall vorde indført; Sagen optagen i 8
dage;
Bendix Funch paa Rÿter Christian Langeland under Velbaarne Hr Oberst Ytervigs Comp: møte for
Reten, hans hustrues vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Tøggesen og Niels
Mogenßen I Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have
hidstefnet Anders Ollufßen i Smidstrup og hans hustrue imod tingsvindis forrelæsning beschylding
og dom angaaende voldelig overlast og u-føren hans Christian Langelands hustrue for nogen tiid
tilføÿet haver; Hans Nielßen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte og formente at
Regimentschriveren som Bundens forsvar baade till dette og forhen forhvervede tingsvinde burde
været givet varsell, at svare paa Bøndernes vegne saa vit Loven kunde tilstreche, og formente intet i
denne sag udstedes før hannem loul: kald og varsell givis, Bendix Funch her imod svarede at saa
som Regimentschriveren og fuldmegtig Tÿgge Ursin ved samme proceß haver været till vedermaals
ting og Sagen paa bundens vegne Ageret formene hd Loven hannem for den giorde protestation
befrier, Hans Nielsen svarede at hand Tÿgge Ursin hafde været till overværelse protesterede hd intet
mens alene protesterede Regimentschriveren burde været given kald og varsell, saa som
Regimentschriverens tiener som fuldmegtig paa Regimentschriverens vegne tilforne haver svaret i
sagen vidste dommeren iche Retere end Sagen burde have sin fremgang og kald og varsell sted ved
magt. End ÿdermehre i Rete lagde Regimentschriverens haand anl: den besigtigelse der er scheed
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ved Rÿter konen af 15 Apr: 95: som for Reten er Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført,
videre i Rete lagde et tingsvinde her af tinget udsted d: 4 Junij som for Reten er Lest paaschreven
og udj Acten schall vorde indført; Der effter Bendix Funch sate udj Rete og formente om iche
Anders Ollufßen bør og pligtig er at lide og till Rete stande effter Lovens 6 B: 9 Cap: 2 Art: Item 7
Cap: 8 Art: Noch 21 Cap: 2 Art: der paa hand med proceßens omkostning hand begærede dom.
Regimentschriverens fuldmegtig Hans Nielßen forregaf og formente at hans K:M: Rÿter Bunde i
saa maader alt for hastig og for hart siunis at angribes og begærede Sagen mote opsetis i 4 Uger at
Jordemoderen og de Qvinder som haver været siun at erfare om Sagens beschaffenhed hos Christian
Langelands hustrue saa vell som forhen forhvervede vinder [papir defekt] till Sagens oplÿsning og
Examen og forklaring [papir defekt] imidlertiid at beviise sin angivende loul: [papir defekt] schulle
anses till Bundens prætentioner at være hendis egen vinde i hendis egen Sag; Sagen optagen i 3
Uger.
Trompeter Tobias Hillebert under Ritmester Tillizes Comp: lod lÿse effter en blaa Kappe med hvis
engelsche tøÿs underfoeder som d: 6 Junij er bleven tabt imellem Welling og Smidstrup om nogen
hannem der om kand give anviisning vill hand deris findeløn betale; Noch er tabt en forgÿlt degen
og et Geheng med et Guld snor om som d: 9 Junij er tabt imellem Piedsted og Spang Broe;
Regimentschriveren lod i dag anden gang lÿse effter Laurids Madßen i Skierbech som for nogen tiid
siden om Nate tide hemmeligt undvigte sit i feste havende boel: Advaris hand forføÿe sig till samme
boel: at iche schall foraarsages Rømnings dom over ham at lade forhverve med videre af 3 Junij 95:
Lest og paaschreven.
Knud Pederßen i Tved møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Jensen i Egom og Jens
Hanßen i Tved det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete
stefnet Lave Jensen i Weÿllbÿe angaaende en Agger i Gammell March som Knud Pedersen og Lave
Jensen er i tvist om, imod vinder at paahøre og spørsmaall at svare. Noch stefnet Niels Sørensen i
Tved, Jacob Hanßen i Weÿlbÿe deris vinde der om at aflegge; Da for Reten fremkom Niels
Sørensen i Tved som effter Eedens oplæsning vandt at den tiid Landmaalingen gich var hver mand i
Bÿen der oppe at besee den fald Jord som kaldis Jacobs haver tofft, da var der ingen anden som
kiendte sig den ved end Knud Pederßen, da lagde bÿemændene hannem samme Jord till men hvor
viit samme bemelte Jord strecher sig de hannem haver tillagt vidste hand iche; der paa hand bad sig
Gud till hielp; Der effter for Reten fremkom Jacob Hansen i Weÿlbÿe som effter Eedens oplæsning
vandt, at hand var hos der Landmaalingen gich da blef den Agger som nu om tvistes Knud Pederßen
tillmaalt ellers er hans vinde lige som Niels Sørensen i det øfrige om vundet haver der paa hand bad
sig Gud till hielp; Knud Pedersen begærede her effter tingsvinde som og blef sted;
Tiisdagen og Tingdagen den 18 Junij Anno 1695
Ofve Pederßen i dommer Sæde udj Herridsfoget Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuußen Bÿeschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Almind
Søren Jensen i Herslef
Hans Iversen ibd:
Peder Laßen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Michell Paag i Stoustrup
Den Sag imellem Hans Jørgensen Smed i Trelle og Peder Lundemand i Gaarslef er saaledis kiendt
effter Bÿefogeden Gregers Blichfeldts udgifne voto, som Hans Jørgensen Smed i Trelle søger Peder
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Lundemand i Gaarslef for en deel penge som till feste for Niels Ogeßens gaard i Trelle og hand
schall have till sig annammet at levere, mens som Peder Lundemand benegter samme penge af
Anders Smed eÿ at have annammet, mens eÿ benegter de 130 Sldr: jo af Jens Jensen i Trelde at
have bekommet og der hos beviiste med Welbaarne Hr Etats Raads sampt Regimentschriver
Blanchsteds Attester at samme penge er ved Blanchsteds Arrest funden i Regiments Caßen og till
hans Kongel: Maÿtz: tieniste forbrugt, tj sees iche Peder Lundemand samme penge kand tilsvare,
mens for Hans Jørgensens tilltale frj at være og Hans Jørgensen at søge sin regreß ved Loulig
medfart hvor hand best veed og kand.
Raadmand Svend Svendßen paa Capt: Zacharias Hansens vegne paa Snoghøÿ møte for Reten som
effter i dag 14 dages opsetelse i Retelagde Contra de Erresøe Mænd et indleg af Cap: Zacharias
Hanßen underschreven af 18 Junij 95: som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført; Anders Juull paa de indciterede Erresøes vegne møte og begærede 14 dagesopsetelse till
besvaring; Sagen optagen i 14 dage.
Bendix Funch paa Hr: Estats Raad og Amptmand Schwarzes vegne møte for Retten som beviiste
ved kaldsmænd Laurids Jensen i Andkier og Jens Tyggesen i Sellerup Møllested det de ved Eed
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet Peder Dalls hustrue i
Andkier med hendis Mand og laugverge [papir defekt] og Peder Dalls Søn Niels Pederßen vinder at
paahøre [papir defekt] et formentl: drab som schulle være begaaet paa et Qvindfolch nafnlig
Øllegaard Thomasdaater; i lige maader [papir defekt] Anders Munch i Andkier, Mads Terchelsen
ibd: Peder Kreng ibid: og Peder Sørensen ibid: deris siun Eed at afsige, hvorledis de haver siunet
Øllegaard Thomasdaatter. I lige maader stefnet effterschrefne deris vinde at aflegge om hvis de om
Øllegaardt Thomasdaaters barn kand være bevist, nemlig Jørgen Frandsen og hans hustrue, Christen
Svogers kone, Mette Willums, Dorthe Thomasdaater, Karen Krengs og Ingeborg Krengs, Anna
Jepsdaater tienende till Peder Dalls, Peder Dalls Rytter Mathias, Rasmus Nielsen Rytter, samptlig i
Andkier, Christen Tofft degen i Gaverslund og hans hustrue; og som siunsmændene og den største
deell af vinderne er paa Jagt, begærede hand de samptlig mote foreleggis till i dag 8 dage at møde
deris vinde at aflegge; forelagt under Lovens starf till i dag 8 dage at møde deris vinde at aflegge.
Bendix Funch paa Samptl: Andkier Mænds vegne møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd
Mads Pedersen og Laurids Jensen det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i
dag at have i rette stefnet Peder Raun i Børkop, Peder Sørensen i Hvilsbierg, Hans Eschelßen ibid:
Peder Jørgensen Kreng ibid: Olluf Pedersen ibid: anl: et støche Jord kaldis Snerptofft som de
Andkier mænd vill give dem vederleg for og ligger till Byens beste, beroende med saggivelse till i
dag 8 dage.
Regimentschriveren Johan Hollender lod i dag tredje ting lÿse effter Laurids Madsen i Schierbech i
Taule Nebbell sagen som for nogen tiid siden om Nate tide hemmel: undvigt sit i feste havende
boelig at hd sig forføÿer till samme hans Boelig, at iche schall foraarsages Rømnings dom over
hannem at lade forhverve.
Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollenders fuldmegtig Hans Nielsen fremkom og effter en
Hr Etats Raads ordre at Anders Juull iche mote gaa i Rete for de Erresøe Mænd som i dag deris Sag
har ladet indstefne Contra Cap: saa erbÿder hand sig paa Regimentschriverens wegne som Bundens
forsvare samme sag at antage begærende derfor stefningen mote indføris og vinderne till forhør, da
for Reten fremkom Jacob Gregersen af Fridericia og Niels Pederßen af Erresøe det de ved Eed med
opragte fingre effter Loven afhiemlede at have ind [papir defekt] kaldseddell i Rete stefnet Cap:
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Zacharias Hansen paa Snoghøÿ imod vinder at paahøre og spørsmaall at svare anl: den ommelte
Jord hvilchen de agter sig loul: at tillbeviise till der at være beliggende og det udj alders tiid sampt
og ved Landmaalingen dennem at være tilmaalt end og aldrig at have ligget til Snoghøÿs Fergerj,
langt mindre Zacharias Hansens [?] hand at have brugt den uden Lodseÿernis minde her om [?] at
bære og till spørsmaal at svare stefnis effterschrefne Nemlig Michell Iversen i Fridericia, Jens
Widesen ibd: Peder Jensen i Kongsted, Niels Ollufsen fra hans faders boepeell udj Erresøe, som
tillige med flere ved Landmaalingens kiede med været haver, saa vell og Peder Ladegaard boende
udj Ladegaards Schov, Niels Pederßen boende udj Røÿborg, Peder Nielßen ibd: Olluf Pedersen
Koch, Søren Rasmußen, Iver Pedersen, Søren Madßen Høllet, Hans Rømving, Hans Sørensen,
Peder Sørensen Høllet, Hans Tommesen, Jens Iverßen Schreder, Jens Nielßen Spillemand, Peder
Hansen Willadsen, Birgite Hansdaater, Dorothe Møllers, Boedell Fougaards, Peder Bertelsen, Anna
Madsdaater, Anna Østergaards, Giertrud Sørens, Laurids Pedersen Koch, Jens Iversen Kaarskilde,
Niels Davidßen, Peder Pedersen, alle af Erresøe, Peder Staphensen som opholder sig udj Snoghøÿ
mens sted og fest udj Erresøe fra hans boepæll, Lauge Hendrichsen i Bredstrup, Lauge Knudsen i
Torp, Povell Tÿggeßen ibd: Peder Roed i Erresøe, Maren Tÿggesdaater i Ladegaards Schov, Ude
Jensen af Snoghøÿ, Jens Timmermand og hans hustrue Ingeborg Nielsdaater boende i Toldboeden
østen for Snoghøÿ, vinder at bære at denne omtvistede Jord ligger till Erresøe Lodseÿere og Grund.
I lige maader agtis at beviise den omtvistede Jord at være Maalt till Erresøe Lods Eÿere her om
vinder at bære, till samme tiid og sted stefnis Peder Tueßen, Peder Jensen Smed, Hans Bull,
Mourids Hansen, viidere agtis med en deel ommelte vinder at beviisis den begærte græsning at høre
Erresøe Lods eÿere till og de af Hr Cap: festegaard udj Erresøe beliggende ingen græsning nødt,
Endel: till ommelde tiid og sted stefnis og Hr Cap: Zacharias Hanßen at fremviise hvad adkomst
hand har till den omtvistede Jord, som hand agter sig at bemegtige, og imidlertiid at høre paa alle
fornt [papir defekt] der paa følge kand og Reten tillader, med videre for Reten Lest og paaschreven.
Raadmand Svend Svendßen [papir defekt] Bangs vegne protesterede imod dette stefning [papir
defekt] beschÿlde Cap: for et gandsche [resten af sagen utydelig filmet].
Regimentschriverens Fuldmegtig begærede Peder Tuesen måte [denne sag ligeledes].
Blef Lest Hans Pedersen og Jens Pedersens schiøde de haver given Margrete Morgensdaater Sl:
Johan Schrøders boendis i Bramdrup paa et Eÿendoms Huus med tilliggende Jord og Grund i
Bramdrup som Sl: B: Rudolf Faust forhen tilhørde, med videre des udviisning Lest og paaschreven
af 20 April 1695.
Tiisdagen og Tingdagen den 25 Junij Anno 1695
Peder Hellekande i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuusden Herridßschriver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Christen Dall ibd:
Søren Madßen ibd:
Hans Madßen ibd:
Peder Laßen ibd:
Mads Raun ibd:
Michell Paag i Stoustrup
Jens Anderß: i Herslef
Bendix Funch paa Hr: Estats Raad og Amptmand Schvartes vegne møte for Retten og effter
indhiemlede kald i dag 8 dage begærede hans vinder till forhør og at siunsmændene først mote
paaraabes deris siun at afsige, K:M: Regimentschriver Johan Hollender paa Rytter Bunden Peder
Dalls vegne møte og begærede Bendix Funch ville Nafngive her for Retten hvem som er Sagsøger
eller og sagen saaledis Welb: Hr: Estats Raad har forredraget at det her mote blive protocolleret,
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Bendix Funch her till svarede at Welb: Hr: Estats Raad og Amptmand Schvartz er sagsøger paa h:
K:M: wegne effter een [papir defekt] begæring fra Hr: Laurids Risom Sognepræst i Smidstrup [?]
Mißive her i Retten fremvißes af [papir defekt] Regimentschriveren begærede at Peder Dall [papir
defekt] blive i Retten og hannem Copie der af meddeelle, ellers Regimentschriveren ind ydermere
begærede Rettet ville tage Confideration at sagen er vigtig og hand paa h: K:M: wegne er [papir
defekt] till Regimentschriver som Bunden effter [papir defekt] bør at forsvare, som blef lest for
Retten, saa formoder Regimentschriveren at det kald og varsell som er given Peder Dall og hans
vindisbyrd iche bliver i dag tilsted førend Regimentschriveren som for Bunden schall svare i lige
maader bliver given kald og varsell og der paa Approberer Rettens dom med begæring at de ville
betenche slig en sag er saa vigtig at der behøvis schrifftl: kaldseddell og Copie af stefningen,
Bendix Funch formener at stefnemaalet er saa loul: som Loven tilholder endog ud af aarsag Hr:
Regimentschriver self tillige med hans fuldmegtig stod her for Retten i dag 8 dage till wedermele da
kaldet blef indført og da burde billigen der imod at have protesteret, hvad Regimentschr: Inste[?]
anbelanger med hand sig iche der effter at rete mens formeener i allemaader loul: med kald og
varsell at have omgaaet og Hr: Regimentschriver med Lovens bogstaver bør at bevise hvor
anledning givis hannem i en sag, som Bunden self her for Retten formente at ville udføre kald og
varsell schulle givis, Regimentschriveren begærede Rettens Approbation. Winderne stedis till
forhør. Da først for Retten fremkom Siunsmændene, Peder Jørgensen Kreng i Andkier, Mads
Terchellsen i Andkier, Anders Andersen Munch ibid: og Peder Sørenß: ibid: som effter Eedens
oplæsning tilstode at de den 20 Maij nest afvigte hafde de tillige med Sognefogeden Peder Raun i
Børkop siunet Øllegaart Thomasdaaters døde legome som laae till Jørgen Frandsens i Andkier, da
befante de hun var blaa gandsche over hendis schulder og fra schulderen af blaa langs med under
armene till med hendis Albuer paa begge arme og var hun blaa gandsche under paa hovedet som
hun laa paa fielen ned ad ryggen saa vit hun laa paa fielen, og saa vit armene var blaa laa de og paa
fiellen, Bendix Funch tilspurte fornte siunsmænd om iche Jørgen Frandsen for dennem haver
bekiendt at pigen hafde klaget over Peder Dals kone at hun hende ilde hafde slagit og tracteret for
en Sølfschee som var bleven borte og dog siden fantis udj deris kammer en fløde bøte, der paa
siunsmændene svarede nei, de blef stefnet at vinde, schull de sige hvis de var bevist og aflagde
siunsmændene deris Eed saaledis at være i sandhed som de deris siun om haver aflagt, der paa de
bad sig Gud till hielp. Der effter for Retten fremkom Jørgen Frandsen i Andkier effter indstefning at
aflegge sit vinde, Regimentschriveren paa Peder Dals wegne protesterede imod Jørgen Frandsens
vinde effterdj hand var Moder broder till den afdøde Øllegaart Thomasdaater og hand som først har
været sagsøger og angivet sagen for Hr: Laurids i Smidstrup, formoder hand iche noget videre imod
Peder Dall maa aflegge. Bendix Funch formeener naar Lovens 1 B: 13 Cap: 16 Act: Slutning
grundel: af dommeren effter tenchis at drabs vold og dis lige sager schall de vidne som der af ved
kand loul: tilladis Jørgen Frandsen sit vinde at aflegge, at hand sagen først haver angivet kand som
vidne eij præjudicere saa som bem Qvindis person døde i deris huus. Regimentschriveren begærede
dommeren ville effter tenche at denne Jørgen Frandsen er den afdødes Moder broder og første
angiver till sagen imod derfor hverchen hand eller hans hustrue bliver tillat deris vinde at aflegge.
At saasom Jørgen Frandßen self her for Retten vedstaar at være Moderbroder till den afdøde og
derfor uden i nogen maader haver seet hende at være slagen, da saa som andre vinder noch som der
for uden her for Retten tilstode er, bliver hans vinder i saa maader ey antaget, saa well som hans
hustrues som haver samme egenschab, mens de andre u=villige vinder stedis till forhør, der effter
for Retten fremkom Peder Dalls tienestepige Anna Jensdaater som effter Edens oplæsning vandt at
hun haver seet Peder Dalls hustrue gaf denne afdøde pige et Slag med en støche fyrtræ saa tych en
karle tomell finger over hendis arm, og det af aarsag for der var bleven en Sølfschee borte der effter
om efftermiddagen der hun tillige med denne afdøde pige paa efftermiddagen effter hun hafde faaet
det slag, gich og grof med hende i deris kaalhauge da spurte hun den afdøde pige ad om hun hafde
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nogen ude af det slag hun hafde faaet det paa den afdøde pige Øllegaart Thomasdaater svarede nye
og soer paa hendis salighed hun hafde ingen under der af mens hun var bleven bange, dette schede
8te dage før pigen døde, og nogle dage effter hun hafde faaet det slag gich hun med harre og
ploven, saa vell som kiørte møgvognen, hørte iche heller hun nogen sinde klagede sig for hende at
have hafft undt af det salg, og var ingen i stuen der hun fich dette slag tj Peder Dall var i kammeret
og leete om schieen og hans Søn stod i kammer døren, hvor paa hun bad sig Gud till hielp, der effter
for Retten fremkom Dorothe Thomasdaater i Andkier som effter Eedens oplæsning vandt at om
Søndagen effter middag effter Pigen Øllegaart Tomasdaater om Søndag morgen var død, gich hund
ud [?] og var der en pige med hende da kom da kom Niels Jørgensens kone i Andkier Else
Nielskone till hende og sagde nu er Peder [papir defekt] da svarede de og sagde de hafde intet hørt
[papir defekt] Else Nielskone svarede hun var nød till at døe hun var [papir defekt]
Regimentschriveren tilspurte Dorothe Thomasdaater [papir defekt] afkom nafngaf hvor som schulle
have slaget Øllegaart Thomasdaater der paa hun svare Neij; Og er Indtet videre i denne sag bevist
der paa hun bad sig Gud till hielp; Der effter for retten fremkom Christen Svoger i Andkier som
effter Eedens oplæsning vandt, at om Søndag morgen som Øllegaart Thomasdaater døde kom hand
gaaendis igennem Jørgen Frandsens gaard, da saa hand denne afdøde pige Øllegaart ligge paa den
venstre side i Jørgen Fandsens stald, hand talte till hende men hun svarede hannem indtet, saa gich
hand ind i Jørgen Frandsens stue og sagde det till dennem, da svarede Jørgen Frandsens kone, hun
hørte ret nu hun var gaaen ud af døren, saa er hun gaaen der ud og lagt sig, mens der hun var død
sagde Jørgen Frandsens kone pigen hafde faaet nogen hug till Peder Dals, mens nefnde iche hvem
der hafde givet hende dem, ellers hafde hørt sige af folch, pigen hafde faaet hug till Peder Dals, der
hand gich fra Jørgen Frandsen laa pigen ved Logen norden i gaarden, mens hand talte indtet till
hende, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten frmkom Christens Svogers kone Maren
Jørgensdaater, som er Jørgen Frandsens stifdaater som effter Eedens oplæsning vandt at tredje
Pindse dag om efftermiddagen var denne afdøde Øllegaart Thomasdaater gaaen need fra Peder Dals
till hende, da klagede hun for hende at hun gich og graf i Peder Dalls kaalhauge, da kom Peder Dall
og hans Søn og hente hende ind, der hun kom ind stod Peder Dalls kone med et breed kantet træ i
hendis haand og bar paa hende med, og beretede pigen de hafde sagt at de schylte hende dor en
Sølfschee som var bleven borte og enten schulle hun miste hindis Liif eller deville slaa en arm i
støcher paa hende der som hun iche schaffede dem scheen igien men hun svarede hun hafde den
iche, imidlertiid Peder Dalls kone slog hende da gich Peder Dall ind i kammeret og leete om
schieden og fant den i hans fløde bøte i fløden, saa kom hand med scheden ind ligesom den var,
robte og sagde giver Eder tilfreds her er scheeden, der dette scheede stod dørren oben till Rytterens
stue, der Rytteren fornam det, gich saa till beretede Øllegaart hand lugte døren till, sagde der till till
Maren Jørgensdaater Rytteren schulle være hendis vinde at det gich saa till, og beretede Øllegaart
hun hafde faaet hug mens sagde iche videre over noget, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu
for Retten fremkom Karen Krengs som effter Eedens oplæsning vandt, at hun hverchen haver hørt
Øllegaart Thomasdaater klagede over hun hafde faaet hug eller haver seet det som de ville ga fra
Peder Dals klagede Øllegaart hun hafde [..]dt af […]dilse for Brøsted der paa hun bad sig Gud till
hielp. Noch fremkom Christen Christensen Tofft degen i Gaverslund der efter Eedens oplæsning
vandt at Torsdagen om afftenen før [….] Søndagen der effter, da war hun i hans huus i den maade
at hun ville have tient hannem, da spurte hand hende ad hvem hun var paarøren till, da sagde hun at
Jørgen Frandsen i Andkier var hendis Moder broder, da blef hun ater adspurt af hannem hvor for
hun var paa denne tid tieneste løs, da svarede hun igien at hun hafde tient Peder Dall i Andkier og
hand hafde givet hende 8 sk: till festepenge, og at hun hafde draget fra ham der det eniiste som hun
hafde tilsagt hannem formedelst der var en stor arbeijde og trældom hvilchen hun iche formedelst
hendis svaghed kunde udstaa, men ville søge hvor der var en ringere arbeijd saa ville hun tiene for
Lideligen Løn, saa blef hun udspurt hvad hendis svaghed var anlangende, da sagde hun at hun i lang
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tiid hafde været befengt med en Kaaldesye og af og till plaget af Maden eller opstødelse, og iche i
nogen maader haver klaget sig for hannem eller hans hustrue over Peder Dall hans hustrue eller
børn i nogen maader, der paa hand bad sig Gud till hielp. Widere tilstod Christen Christensen Tofft
at bem Øllegaart Thomasdaater var 2 Nater og paa tredje dag i deris huus og imidlertiid hun var der
Eltede hun en deij om fredagen, sate brødet i Oufnen og tog det udigien og hialp dem en tønde Rug
i Ofnen, hialp og bar 1½ schp: Rug fra Møllen som der var Grütet, og gich frisch fra deis saa vit de
kunde see, med en Nafnlig Kirsten Jensdaater, till Andkier, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der
effter for Retten fremkom Christen Christensens hustrue Johanne Pedersdaater Ulf som effter
Eedens oplæsning vandt at være saaledis bevist og i sandhed som hendis Mand Christen
Christensen for indførte vinde om formeld, der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch for Retten
fremkom Anna Nielsdaater Buch i Gaverslund som effter Eedens oplæsning vandt at om
Løverdagen ved Middags tiider der hun gich forbj Christen Degens dør sad Øllegaart Thomasdaater
i døren, saa gich hun forbj hende da spurte hun hende om hun var kommen op der till hun svarede
Ja, og sagde hun schulle till Andkier og hun vidste iche hvor hun schulle vinde, der af mens klagede
iche over nogen for hende, der paa hun bad sig Gud till hielp; Noch for Retten fremkom Kirsten
Sørensdaater i Andkier som effter Eedens oplæsning vandt at den Søndag morgen som Øllegaard
Thomasdaater døde kom hun uforvarendis forbj Jørgen Frandsens der Jørgen Frandsens hustrue
stod med Øllegaart i armen og ville følge hende ind, da fulte hun hende og hialp hende ind og lagde
hende i laden paa halm og klæder, mens Øllegaart Thomasdaater talte ichenogen ord, en halfanden
timer der effter døde hun; der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Birgite
Sørensdaater i Andkier som effter Eedens oplæsning vandt, at om Søndag Morgen [papir defekt]
forbj Jørgen Frandsens, da stod Jørgen [papir defekt] og Kirsten Sørensdaater med Øllegaart
[øverste linie på næste side er ulæselig] bar hende ud og de lagde hende paa halm og klæder paa
Loegull, mens Øllegaart Thomasdaater kunde iche tale et ord, en time eller halfanden der effter
døde hun, der paa hun bad sig Gud till hielp. De øfrige indciterede vinder møte iche hvor for Bendix
Funch begærede de mote forreleggis till i dag 8 dage deris vinde at aflegge. Winderne forrelagt till i
dag 8 dage at møde; Peder Dalls hustrue Maren Rasmusdaater for Retten fremkom og erbød sig at
giøre hendis Eed at hun i Øllegaart Thomasdaaters død iche er Aarsag, Bendix Funch formente
hende iche nogen Eed blef tillat saasom flere vinder i sagen schall føris og begærede eller Effter
hvis paßeret er tingsvinde. Regimentschriveren begærede gienpart sted.
Raadmand Svend Svendßen paa Cap: Zacharias Hansens vegne af Snoghøÿ møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Christen Sørensen i Middelfart og Sivert Rasmusen af Snoghøÿ, det de ved
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede med schrifftl: kaldseddell at have i Rete stefnet
saaledis: Lader Jeg underschrefne med 8dages varsell for Eld Brusch og Holmands Herrets ting
indstefne Peder Kÿd, Knud Roed, Peder Jørgenßen og Bertell Hansen alle af Bierte sampt Mads
Kÿed, Hans Hanßen, Povell Giødesen og Mads Hansen alle af Eltang, deris forretning angaaende
det af dennem effter Høÿøfrigheds befalling og en deel Erresøe Bønders begæring giorde siun
Endelig at aflegge, till hvilchet siun at paahøre stefnis effterschrefne Erresøe Rÿter Bønder Neml:
først dennem som angaar den øster side ved Snoghøÿ Neml: Mads Madßen, Hans Madßen, Laurids
Housted, Jens Smedegaard, Niels Espensen, Niels Bierre, Jens Povellsen og Jørgen Smed, dernest
og dennem som paa taler den vester liggende tofft, Neml: Søren Jaunsen, Søren Tuesen, Søren
Spillemand, Hans Hølled, Peder Michelßen, Jens Fougaard, Jep Fougaard, Olle Hansen, Jens Smed,
Peder Madßen, Mads Suder, Peder Møller, Peder Borlle og Hans Hougaard om de noget der paa har
at anche. I lige maader med lige varsell stefnis de 4 Mænd som samme Jord forhen har siunet,
Neml: Jep Clausen og Hans Ibsen i Børup, Erich Pederßen i Stoustrup, og Jens Iverß: i Taule
Nebbell om de noget der till agter at svare, af 18 Junij 95: Lest og paaschreven: Hans Nielßen i
Regimentschriverens fraværelse protesterede imod ovenschrefne varsell og formente at ved-

32

kommende burde været stefnet till Siunsmænds opkrevelße, og Siunsmænd at være her af Reten
udnefnet, som fornemis iche er scheed at Siunsmændene er her udnefnet, 2: Ligesaa at være stefnet
till Siuns [?] overværelse: 3: Særdelis at Regimentschriveren som Bundens forsvar her imod og
burde være stefnet Effter hans [papir defekt] Punct, som befaler at forsvare Bunden og [papir
defekt] ….. 185
Hans Nielsen paa egimentschriverens vegne begærede dom over Peder Tueßen i Erresøe anl: de
tvende Qvier, Peder Tuesen begærede gienpart. Sagen optagen i 8 dage.
Lave Jensen i Weÿlbÿe møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads Jensen i Trelle og
Christen Jensen i Weÿlbÿe det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at
have hidstefnet Knud Pedersen i Tved vinder at paahøre og samptlig Weÿlbÿe Lodseÿere nemlig
Hans Jensen og Jørgen Jensen i Egom deris siun Eedel: at aflegge. I lige maader stefnet Hans
Tomesen, Jørgen Jacobsen, Hans Hansen, Mads Nielßen, Jens Ibsen, Søren Nielß: Bendet Nielsen,
Thomas Jensen, samptl: vinder at bære og spørsmaal at svare om hvis dennem angaaende denne
omtvistede Jord kand være bevist. Noch stefnet Siunsmændene, Hans Jensen og Jørgen Jensen i
Egom, Peder Michellsen og Jens Jørgensen i Stallerup, der om deris siun at aflegge, endnu stefnis
dennem som i Sagen vundet haver Neml: Niels Sørenß: i Tved og Jacob Hansen i Veÿlbÿe om de
noget her imod vill have at sige. Her effter for Reten fremkom Siunsmændene Jørgen Jensen i
Egom, Peder Michelsen og Jens Jørgensen i Stallerup som afsagde deris Siun saaledis, at de effter
Herridsfogeden schrifftl: bafallning d: 18 Junij haver været udj Weÿlbÿe, der siunet en Agger som
Lave Jensen og Knud Pedersen omtvister paa Gammell Marchs fald, da effter som de af Lauve
Jensen sampt lods Eÿerne er paaviist, saa vit som de kunde siune og [?] sampt vdmaalet, da befindis
samme Agger udj Lave Jensens lod i samme indtegt lige ved hans andre Naboers, som gaar lige
igiennem med de andre hans Naboers Aggre, men sÿnden for samme Agger er brød paa Aggeren,
hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde, der paa bemte: trende siunsmænd bade sig Gud till
hielp; Noch fremkom Hans Thomesen i Weÿlbÿe som tilstod at Lave Jensens Jord ligger Sÿnden for
Jens Ibsens det støche, og der hand i foraaret pløÿede hans Jord, da kom hand op till hans folch og
ser hvor de pløÿede da saa hand de pløÿede iche ret, spurte dem ad hvo der hafde viist dem paa da
sagde de Knud Pedersen hafde vist dem der paa som var paa Hans Hansen Lunds, og Lave pløÿe
igien i Hans Tomesens Agger, Noch for Reten fremkom Jørgen Jacobsen som og forregaf hand
hafde pløÿet feÿll, effter de andre, Noch fremkom Søren [papir defekt] i Tved som i lige maader
forregaf at have pløÿet feÿll [papir defekt] Tj producerede Knud Pederßen et tingsvinde udsted her
af tinget d: 11 Junij 95: som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, hvor
effter Knud Pederßen begærede dom, Lave Jensen møte og begærede 14 dages opsetelse saa vill
blive svaret. Sagen optagen i 14 dage.
Søren Mogensen i Andkier, Thomas Jensen ibid: Thomas Madsen ibid: møte som forregaf de vare
foreenet med Olluf Pederßen i Hvilsberg om det støche Jord liggende for Byen kaldis Snertofft,
Hans Staphensen, er foreenet med Anders Munch, om hans halve Agger i Snerptofft, Niels
Frandsen, Jens Rasmusen, Mads Hansen, Peder Hiuler, Christen Hansen, er foreenet med Niels
Frandsen, effter een der om imellem dennem opretede Contract mote samptl: og i retestillede den
opretede Contract imellem dennem der om af 26 Maij 1695: af dennem samptlig underschreven og
af Regimentschriveren Approberet d: 8 Junij 1695: som for Retten er lest paaschreven og i Acten
schall vorde indført; Effter hvilchet samptl: Mænd var tingsvinde begærendis som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 3 Julij Anno 1695
Peder Hellekande i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
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Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Jens Anderßen i Herslef
Søren Madsen ibd:
Søren Mogensen i Andkier
Peder Raun i Børkop
Niels Knudsen i Stoustrup
Peder Tuesen i Erresøe
Raadmand Svend Svendsen paa Capt: Zacharias Hansens vegne i Snoghøÿ møte og begærede dom
over de indciterede Erresøe Mænd, Indciterede Erresøe Mænd paarobt møte iche, sagen optagen i 8
dage.
Regimentschriveren Johann Hollenders Sag Contra Peder Tuesen i Erresøe optagen fremdeelis i 8
dage saa som ingen paaRegimentschriverens vegne møder.
Michell Andersen boende i Bølling paa Herridsfogeden Bertell Krogs vegne begærede 4 mænd
mote udmeldis som kunde siune 2de huuse liggende ved Bølling kaldis Fogellsang, hvis Jord till
dennem ere liggende med videre, der till udtagen Simon Sørensen og Christen Smed i Dons,
Laurids Lasen og Søren Nielßen i Nebbell, som deris siun i dag 8 dage her for Reten haver at afsige.
[papir defekt]ll i Andkier møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Mogens [papir defekt] og
Jørgen Nielsen af Andkier det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at
have hidstefnet Amptmanden [papir defekt] Claus Schvarts vinde at paahøre ang: den pige som
[papir defekt] og døde till Jørgen Frandsen i Andkier. [papir defekt] Jørgen Frandsen i Andkier og
hans hustrue [ulæselig] Søren Jensen i Gaverslund, Mads Terchellsen i Andkier, Søren Madsen i
Andkier, Anders Munch ibid: Winter Jensen ibid: Kirsten Jensdatter, Thomas Jensen ibid: Mads
Hansen ibid: Søren Mogensen ibid: Anders Nielsen ibid: Karen Krengs ibid: Jens Nielsen ibid:
Gregers Simenß: ibid: Christen Hanß: ibid: deris vinde at aflegge af hvad tilstand og beschaffenhed
Øllegaard Thomasdaater var dennem ere værende paa tredje Pindse dag sidst forløben med videre
samme sitations indhold af 20 Junij lest og paaschreven og Ord for Ord i Acten schall vorde indført;
hvor effter Hans Nielsen paa Peder Dalls vegne begærede de indciterede vinder till forhør; da for
Retten fremkom Thomas Jensen i Andkier som vant at Tredje Pindse dag saae hand denne aføde
Øllegaard Thomisdaater i Christen Hanßen Gaard i Andkier og det hand kunde da iche ligere see
var hun jo frich og schade indtet og stod hos Christen Hansens og Jørgen Frandsens koner, iche
heller haver hand hørt den afdøde Øllegaardt Thomesdaater haver givet nogen klage over Peder
Dall eller hans hustrue eller Børn, saa lenge hun var hos dennem uden hvad hand kand have hørt af
Jørgen Frandsens mund og hvis folch siden hun døde kand hafve haft for snach derom; der effter for
Retten fremkom Thomas Madsen som vandt saaledis i lige maader at være bevist og have hørt og
seet det samme som Thomas Jensen om vundet haver, der effter for Retten fremkom Mads Hansen i
Andkier som wandt lige som Thomas Jensen og Thomas Madsen om vundet haver undtagen hand
iche haver hørt Jørgen Frandsen haver sagt noget till hannem om bem pige eller klaget over Peder
Dall og hans hustrue. Endnu for Retten fremkom Mads Terchelsen i Andkier som vandt ligesom
Mads Hansen for om vundet haver der paa de samptlig bade sig Gud till hielp. Bendix Funch
tilspurte fornefnte vindis personer en hver for sig at saasom af de till dennem allerede giorde
spørsmaal ses det de om den afdøde Øllegaart Thomesdaater sundhed eller svaghed, i lige maader
om de af hende nogen klage hørt haver over Peder Dall hans hustrue og Børn vinde schulle, om de
da samme tredje Pindse dag de hende saae, hende noget tilspurte om hendis sundhed eller svaghed,
eller nogen klage over Peder dals hustrue af hende hørt haver, der paa Thomas Jensen svarede hand
her om intet er bevist saasom hand talte iche med den afdøde pige alleniste saa hende. Endnu
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fremkom Thomas, Mads Hansen, og Mads Terchelsen som svarede i lige maader at de saae ichun
denne afdøde pige, mens talte iche med hende, og der for intet om de giorde spørsmaal er bevist,
der paa de bad sig Gud till hielp; Hans Nielsen tillspurte diße 4 vindis personer om de hafde hørt
nogen Sporgement som kunde give dem anledning till at spørge om hendis svaghed, her paa
samptlig windis personer svarede neij at de intet der om haver hørt; Endnu for Retten fremkom
Søren Jensen i Gaverslund, som wandt at effter Pindse dag kom hand ind till degnens i Gaverslund,
da stod denne afdøde Øllegaart Thomasdaater till degnens og eltede deij, og saa hun tog Ilden af
Oufen og sate brød ind igien, saa gich hun till Møllen med degne konen med noget korn, og der hun
kom tilbage igien fra Møllen stod hand ved Kirchen paa Kirchegaarden og saa hun bar samme korn
ind igien till degnens, og siden hun var kommen tilbage talte han iche med den afdøde pige, men
hørte hverchen hun klagede over hun hafde ondt, eller at nogen hafde slagen hende, iche heller
haver [papir defekt] hende derom, saa som hand tenchte iche paa hun schøde noget [papir defekt] te
hun klagede sig, derpaa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Jens Nielsen af Andkier, at
samme Søndag [papir defekt] omtrent før Øllegaart Thomasdaater døde [papir defekt] Jørgen
Frandsens gaard, der hand og Christen Hansen war gaaen op[papir defekt]ensen, sa gich hand og
Gregers Simensen ind till Jørgen Frandsen [papir defekt] ud fra Jørgen Frandsens laa denne afdøde
pige Næsegruds ved Enden paa Jørgen Frandsens lade, mens hørte hende hverchen mæle eller tale,
vidste iche heller om hun var syg eller fridsch, saasom hand talte iche med hende, der paa hand bad
sig Gud till hielp. Noch for Retten fremkom Kirsten Jensdaater i Andkier, till huuse hos Thomas
Bertelsen som vandt at neste Løverdag effter Pindse dag talte hun till denne aføde pige Øllegaard
Thomasdater lidet uden for degnens huus i Gaverslund, da hafde Kirsten Jensdaater en kurre som
hendis hoeser og schoe laae udj, dette begærede den afdøde pige at ville bære for hende, og bad det
saa till Olluf Jensens toffte stente ved Hvilsbierg, mens de gich sammen paa veyen spurte hun den
afdøde pige hvor for hun iche blef till Peder Dals, der paa hun svarede hun ville gierne have været
der mens hun kunde iche udstaa arbeyden som der fat et stor arbeyd, mens hun ville obenbarl: gerne
have været der for der var gilde lystig folch og der falt en god føde, klagede sig hn hafde ont af
opstødelse og naar hun fich det schulle hun ligge nogle dage, hun ville heller tiene paa et sted hvor
der falt temmelig arbeyd, og gaf iche ringeste klagemaal enten paa Peder Dall hans hustrue eller
Børn, der paa hun bad sig Gud till hielp. Her effter var Hans Nielsen paa Peder Dalls vegne
tingsvinde begærende. Bendix Funch paa Amptmandens vegne begærede gienpart som og blef sted.
Bendix Funch effter i dag 8 dage forrelegelse begærede hans vinder till forhør, da for Retten
fremkom Ingeborg Krengs till Peder Dals i Andkier som vandt, at den tiid Øllegaard
Thomesdaater tiente till Peder Dals blef der en Sølfschee borte, som var 8 dage før Pinds dag, saa
spurte Peder Dall og hans kone hende om hun hafde iche seet den, der paa hun svarede neij, saa tog
Peder Dals kone en Splind op af jorden saa tych som en tommell finger og gaf Øllegaart
Thomesdaater et slag der med over hendis arm, siden gich Øllegaard ud till hendis arbeyd igien,
mens haver iche hørt Øllegaard nogen sinde haver klaget sig at hun hafde unt af det slag, og siden
den tiid gich hun med harre og plov og aag møgvogen, og haver hverchen før eller siden seet eller
hørt Peder Dall eller hans hustrue haver slaget hende, denne schee som Peder Dall hafde mist fant
de siden i en flødebøte samme dag, der paa hun bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Mette
Willums tilhuse hos Thomas Bertelsen i Andkier som vandt, at i Pindse Hellig dage var hun till
Christen Hanßen i Andkier, da kom Øllegaard Thomesdaater der ind, da tilspurte hun Øllegaart
hvor for hun blef iche i hendis tieniste till Peder Dals, da svarede hun, hun kunde iche udstaa den
arbeyd, iche heller ville hun være der for en anden aarsag, saa spurte hun hvor for det var, hun
sagde der var bleven en søllfschee borte till Peder Dals, saa kom Peder Dall ud till hende i
Kaalhaugen om hun vidste iche hvor den var, der paa hafde Øllegaart sagt hun svarede Peder Dall
intet derpaa, men loe kun der af, saa gich hand ind igien, og kom bud hun schulle komme ind, da
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spurte de hende ater om Sølfscheeden, saa gich Peder Dall siden ind og leete om scheeden, tog
Peder Dalls hustrue en Splind op af Jorden og gaf hende et slag med [papir defekt] at hun hafde
undt af samme slag eller klagede [papir defekt] hans hustrue, mens gaf ham et got lov og sagde
[papir defekt] tient ham i tj Aar, klagede dog hun hafde undt af [papir defekt] bad sig Gud till hielp.
Bendix Funch begærede tingsv: som og blef sted.
[papir defekt] paa Lauge [?] vegne begærede dom over Anders Ollufß: - Hans Nielsen begærede
opsetelse i 8 dage, schall blive svaret. Sagen optagen i 14 dage, Og parterne forrelagt at indgive alt
hvis de kand have.
Bendix Funch paa Peter Petersens vegne i Colding beviiste ved kaldsmænd Jens Hansen og Niels
Povellsen i Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Staphen Hanß: i Almind imod spørsmaal at svare og vinder at paahøre ang: en hannem
paa foeder for betalling anbetroede en hoppe som formedelst hans egen som formeenis
foraarsagelse schall være død og forkommen, Peter Petersen tillhørende, beroende med vindes
førelse till i dag 8 dage;
Hans Pedersen Skovrider i Almind møte og begærede hans Siuns vinder till forhør. Da for Reten
fremkom Jens Mau, Søren Clausen og Bertell Jørgensen i Bramdrup, som tilstode at de haver siunet
en Ege stub i Bramdrup Nør Schou, som Christen Hansen og hans Søn har huggen og ført hiem og
effter schiell og steen som de kand see og fornemme er samme Eege paa Jep Hansens Skou schiffte
som er timer till Colding Kirche, hvilchet Jens Mau kan erindre og schiellet saaledis haver været i
50 Aar, Søren Clausen kand erindre det i 36 Aar, der paa de bade sig Gud till hielp. Christen
Hansen paarobt møte iche; Hans Pedersen begærede siuns vinde, Sted.
Tirsdagen og Tingdagen den 9 Julj Ao 1695
Peder Hellekande i domme sæde udj Herritzfogden Gregers Blichfelds absence
Rasmus Ibsen schrifuer udj Herritzschrifverens Sr Daniel Kellinghusens Svaghed.
Tingmend
Jens Andersen i Herslef
Søren Madsen ibd:
Matz Rafn ibd:
Peder Nielsen ibd:
Peder Tuesen i Erresøe
Michel Matzen i Stoustrup
Jens Laursen i Weilbÿ
Hr: Raadmand Svend Svensen paa Captein Zacharias Bangs vegne begerede dom, og der hos
dommen til oplÿsning fremstillede en beviis, af Amptschrifveren udsted d: 6 Julj nest afvigte
angaaende dend omtvistede tofft ved Snoghøÿ; blef lest og paaschrefven. Hans Andersen paa
Regimentschrifverens som forsuar paa Erresø bønders vegne møtte, og begerede beschrefuen huis
paßerit er, og da i dag ote dage der paa ville suare; Sagen optagen i 8te dage.
Hans Andersen paa Regimentschrifuerens wegne møtte og begerede opsettelse til i dag 8te dage,
angaaende de 2de omtvistede qvie kalfue, med Peder Tuesen af Erresø. Peder Tuesen af Erresø
møtte og begerede Domb Sagen optagen til Endelig domb til i dag 8te dage.
Michel Andersen i Bølling paa egen og Herritzfogden Bertel Krogs vegne af Bølling møtte og
begerede [papir defekt] Siunsmend, nafnlig, Simon Sørensen [papir defekt] af Dons, og Lauritz
Lasen [papir defekt] siunet en deel Jord paa Bølling Krog m[papir defekt] korn sæd, og jord, som
kunde være til Herritzfogden Bertel Jensen Krog, og Michel Andersens huuse, udj Bølling Krog,
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hvor de da ved stoed, at hafue ofuergaaed, ald des liden Eiendomb, som var tilsamen ded Eene med
ded andet, gandsche ringe Heede Jord, Suur og ondt, og war en deel deraf saaed men der war en
gandsche ringe grøde, saa iche kunde siunis, at sæden kunde auflis der igien, og ÿdermeere siuntis
iche kunde vere werd at sette grøde paa, eller udj saa meget Jord, siuntis de at kunde saaes = 16
schepper hartkorn, naar ald Jorden blef besaaed, og saaledis at saaes med Hvede, Rug og 2. Hafre
Kiere, udj fjre aar, og at huile udj 6 aar, hvilchet deris siun, effter udwiisning manden Joen Nielsen
Grises forewiisning, udj Regimentschrifueren Johan Hollenders fuldmegtigis ofuerwerelse at were
Rigtige, der paa de bade sig Gud til hielp. Michel Andersen war her effter tingswinde begerende
som og blef sted.
Stefen Hansen i Almind, møtte for Retten; som effter indcitering af Bendix Funch, formoede, at
kald og varsel burde at vere spilt, saa som Bendix Funch, eller nogen paa hans wegne, møder, sagen
at forfølge til med var hans leilighed ej huer tingdag at møde. Sagen optagen i 8te dage.
Knud Pedersen i Tved begerede effter forrige i rette setelse og jndlagde tingsvinde, domb. Lave
Jensen af Veilbÿ møtte og i rette lagde et hans erhuerfuede siunß vinde, her af tinget udsted d: 25
Juni 95: huer udj hand formeener med trofaste dannemend beviiser, dend omtvistede Ager, at lige
udj Lave Jensens fald jord, og hanem med rette tilhører, huad Knud Pedersens siuns vinde er
angaaende, da ville domeren behage, samme at effter see, da hans 2de førdte vinder er u-eenß
stemende, og ej døgtig kand eragtis, ham hans tilhørende Jord at frawinde, helst og fordj at Knud
Pedersens førdte vinder siger, at jorden schulle vere hanem wed landmaalingen til maalt, og hand
ÿdermere self siger der af at schatte og schÿlde, som dog alt samen er hans blotte løse ord, og
gandsche og aldelis ingen beviis der paa fremblegis, vil der for formode at domeren anseer bemelte
hans loulige førdte siuns vinde og i saa maader hanem hans Jord tildømer, og for Knud Pedersens unødige tiltalle frj finder, og at betalle til hanem denne j bragte proceßes anvente bekostning, og var
domb begerende. Sagen optagen til i dag 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 16 Juli Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
[papir defekt]slef
Jens Anderßen ibd:
[papir defekt]
Michell Paag i Stoustrup
[papir defekt]
Mads Raun i Herslef
[papir defekt]
[papir defekt]
…………. 19 Michell Jensen i Wiuf møte for Reten som kiendtis og tilstod at have afhændet fra sig og sin hustrue
till hans Svoger Peder Tommesen og hans hustrue Kirsten Michellsdaater den selfeÿer [gaard] i
Wiuf Michell Jensen i Wiuf paaboer, hvilchen forschrefne Gaard med tilliggende hans Svoger
Peder Tomesen og hans daater Kirsten Michelsdaater begge schall [være] lige gode udj og have
nÿde og beholde till Evindelig eÿendom tillige med det der till liggende Boels huuß og kiendis
Michell Jensen sig till bemelte Gaard og all dis tilliggende som af arrilds tiid tilligget haver og med
rete har og bør der till at ligge eÿ at have nogen ÿdermere Ret eller Retighed mens den at følge hans
Svoger Peder Tommesen og hans hustrue Kirsten Michelsdaater lover der for at frj frelse hiemle og
tilstaa dennem bem: Selfeÿergaard for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen Ret
kand have at tale eller tale lade og der som imod forhaabning saa scheede dennem samme Gaard
blef fravunden for nogen deris vanhiemels brøst [papir defekt] lover Michell Jensen at schaffe
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dennem der for [?] god [?], saa de i alle maader der for schall blive schadesløs [papir defekt]
parterne nu her for Reten gave hverandre [papir defekt] at saaledis holdes og efterkommis [papir
defekt] Peder Tommesen her effter begærendis [papir defekt] som og blef sted.
………………………..
Anno 1695 dend 22 Julj Er denne Bog ornit till Holmandtz, Brusch og Eld Herreds Tingbog, og
findes herudj Tou Hundrede fierdesiends Tiuhve og Sex Blade reen Papir Igiennem draagen
Numererit og forseiglet paa huilke Herredtzschrifveren Daniel Kellinghuußen strax for Retten
hafver at indføre alt huis for Ting og Domb paßerendis worder og bladene fra ofverst till nederst
uden nogen Margine og Maculering at fuldskrifve og sig ej tilfordrister for Retten paa noget løß
Papier at skrifve, mens sig ellers med Bref penge og udj andre maader Effter Louen og udgangne
forordninger at forholde. Coldinghuus ut supra = S:C:Shvartz.
[papir defekt] sag ved Lave Jensen og Knud Pedersen.
[papir defekt] og begærede Rÿteren Christian Langelands Sag Contra Anders Ollufsen i Smidstrup
mote opsetis saasom hand agter at [papir defekt] fleere vinder Sagen till oplÿsning. Anders Juull paa
Anders Ollufsens vegne effter gifne fuldmagt af Regimentschriveren Svarede og i Rete lagde
Anders Ollufsens schrifftlig indleg af [?] Julij 95: som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten
schall vorde indført; Og saa som det i dag er 6te Ugers Dag og ingen Retmeßig beviis udj Sagen
ført er eller beædiget Siunsvinde, sagen og domeren till oplÿsning ville Anders Juull formoede paa
Anders Ollufsens vegne endelig dom i dag i Sagen gaar; Sagen optagen i 8 dage.
Niels Bøgvad af Colding paa Hr: Estats Raad og Amptmand Svartsis vegne møte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Peder Jørgensen og Peder Kieldsen af Breining det deved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet Morten Pedersen Dall i Andkier
imod vindisbyrd at paahøre og tingsvindis beschrivelse anlangende af tingnings Ord for den
bortdøde Øllegaart Thomesdaater hand till een og anden udsagt haver, og paa vinder i samme sag
stefnet Peder Raun i Børkop, Hans Staphensen i Andkier og Thomaß Madßen ibid: I lige maader
stefnet Peder Dall og hans hustrue i Andkier om de her till eller imod vill have noget at svare, hvor
efter Niels Bøgvad begærede de indstefnede vinder mote paaraabes og tages till forhør, da effter
Eedens oplæsning for Retten fremkom Hans Staphensen i Andkier som vandt, at der Øllegaard
Thomesdaater laae liig og Jørgen Frandsen hafde ladet hende siune, da kom Morten Pedersen Dall
till hannem i hans huus og spurte hannem om hand ville gaa op med ham till Jørgen Frandsen og
høre hans ord hvad aarsag hand hafde flyed hans Fader og Moder i saadan ord for den døde pige
hand hafde talt till en mand foruden som schulle gaa med neml: Thomas Smed, saa gich Hans
Stafensen med Morten Dall op i Jørgen Frandsens huus, strax effter kom Thomas Smed og der op,
saa spurte Morten Dall Jørgen Frandsen till hvor for hand hafde flyed hans forældre i saadant ord
for den døde pige, da svarede Jørgen Frandsen hand hafde sent bud med till Peder Dall og hans
kone [skriften udvisket]get till hielp at lade hende [?] bud tillbage, af hvad aarsag og hvor for de [?]
den stund hun tiente dem [?] sagde hand blef vreed, Morten Dall tilspurte Jørgen Frandsen om hand
hafde givet klage og forført hans gl: forældre de schulle [papir defekt] afdøde pige, og spurte Jørgen
Frandsen om hand gaf [?] over hans forældre der for at de hafde slagen hende hun kunde [?] der af,
der till Jørgen Frandsen svarede hand hafde iche [?]ledis, mens hafde sagt de hafde slagen hende
men [?]te dem, der effter berete Jørgen Frandsen for dem at hand [?] gaaen till præsten og forneme
naar hand kunde faa hende begraven, da hafde præsten svaret hand hafde hørt nogen snach hand
kunde iche lade hende begrave førend hand gaf det tilkiende for Sognefoegeden hun kunde først
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blive [?] Morten Dall endydermere anchede paa at Jørgen Frandsen hafde ladet saadan Ord falde
om hans forældre, da svarede Jørgen Frandsen hand hafde iche schyld der udj mens Præsten var
aarsag der till tj hafde Præsten villet begravet hende hafde hand iche talt der om; Da sagde Hans
Staphensen og Thomas Smed till Morten Dall om hand endnu iche ville give Jørgen Frandsen noget
[?] Morten Dall svarede og soer at hand ville iche love hannem een ß for hans forældre var
uschyldig der udj; ville de andre love hannem noget det kunde de, saa spurte de Jørgen Frandsen till
om hand kunde mage det at det kunde blive till scharen som det var og Peder Dall iche schulle have
nogen fortræd der af, Jørgen Frandsen svarede hafde de giort det før og stilt hannem till freds
schulle det iche hafve komen videre, mens nu vidste hand iche om det kunde schee formedelst
siunet var tagen mens der som det kunde schee at det kunde blive i stillhed ville hand have 10 Sldr:
Da sagde de det var synd hand ville begære saa meget saasom Peder Dall var uschyldig, mens
kunde det blive i stillhed at ingen videre bekostning der paa schulle giøris førend at forekomme
ville de love ham noget, saa bød dee hannem 5 Sldr: om det kunde blive der ved, Jørgen Frandsen
svarede hand ville iche der for mens schulle det blive i stilhed ville hand have 6 Rixdr. Saa schiltis
de ad og gich bort og blef intet videre omtalt eller lovet noget, der paa Hans Staphensen bad sig
Gud till hielp; Endnu for Retten fremkom Thomas Madsen Smed [utydelig skrift] om vundet haver
og [?] der paa hand bad sig Gud till hielp. [?] hvorfor Niels Bøgvad begærede hand mote [?] i dag 8
dage at møde hvis vinde at aflegge [?] forrelagt till i dag 8 dage at møde.
Peter Petersen af Colding møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd [..]nsen og Søren Tommesen
i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhl: till i dag at have hidstefnet Stephen
Hansen i Almind for en Rød hoppe hand for hannem haver hafft paa føde for hand samme hoppe
uloul: kiørt i hans plov udj foraar 95: imod vindisbÿrd at paahøre og tingsvindis forhvervelße lige
maader stefnit samptlig Lodseÿere i Almind bÿe deris Sandhed der om at bekreffte om de kand
negte Jo at have seet at samme hoppe har trechet udj Stephens plov, deris sandhed der om at tillstaa,
og fornefnte Stepen Hansen imod beschÿlding vinder, og dom der effter at være undergiven; hvor
effter Peter Petersen begærede hans vinder mote paaraabes og stedis till forhør, da effter Eedens
oplæsning for Reten fremkom Hendrich Mortensen i Almind som Peter Petersen tilspurte om hand
iche haver seet Stafen Hansen pløÿe med hans hoppe eller hafft den for anden dret; Hendrich
Mortensen svarede hand aldeelis intet derom er bevist, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu
for Reten fremkom Jens Sørensen i Almind som vandt hand aldeelis intet heller der om er bevist
eller haver seet det for ploven, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Anders Jensen i
Almind som vandt at hand vell haver seet mange gange baade i Aar og i fioer Stephan Hansen kiørt
med Røde, Sorte og andre farve heste og hopper mens kand iche sig enten de faver tilhørt Stephen
Hansen self eller andre der paa hand bad sig Gud till hielp; Noch fremkom Jens Nielßen, Christen
Madsen, Jørgen Madsen, Laurids Tommesen, Stafen Hansen den unge, Jep Christensen, Morten
Nielsen, Niels Mortensen, Christen Andersen, Christen Tøgersen, som i lige maader vandt at have
seet Hans Staphensen [= skal vel være Stephen Hansen] kiøre med Sorte, Røde og andre farve
hester, mens veed iche andet end de tilhørte hannem self, der paa har samptlig bade sig Gud till
hielp; Peter Petersen begærede tingsvinde og med Saggivelse mote beroe till i dag 8 dage.
Anders Juull paa Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollenders vegne møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Jacob Gregersen af Fridericia og Niels Pedersen i Erresøe det de effter
Loven afhiemlede till i dag at have med schrifftl: [papir defekt] stefne saaledis; Jeg underschr:
Johan Hollender K:M: Regimentschriver [papir defekt] Erresøe Bÿemænd og Lods eÿeris vegne
lader her [papir defekt] dages varsell Eder Cap: Zacharias Hanßen i dag her paa tinget [papir defekt]
nogen Jord og eÿendom som ligger till en deell Erresøe [papir defekt] Fergested Schoufald som
Capitainen siger og har paastaaed at være hannem beretiget og hand der af at schate till Apmtstuen,
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at høre vindesbÿrd og Attest der om Spørsmaal at tilsvare og at fremviise hvad adkomst hd der paa
kand have, og som Captainen formeener at det samme eÿendom hd schater af till Amptstuen siunis
iche [papir defekt] gaaes K:M: Borgem: Hans Pedersen i Colding som Amptschrivers tienisten ad
Jnterim forreter at anmelde hd ville behage samme og sammesteds at lade høre paa bem: vinder og
Attest, hvor da er formoedendis schall vorde bevist forschrefne Eÿendom at være en deel Erresøe
Bÿemænd tilhørende at have lagt till deris Gaarde af Arrilds tiid og der till det at være Maalt og
angiven og Taxeret udj Landmaalingens Commißion, hvor for Hr: Jochim Rheimer udj Fridericia
ville behage at høre oplæse den af hannem udgifne Attest ang: ommelte omtvistede eÿendom og der
at vedstaa samme ovenschr: 23 Julij sammesteds, her om at vinde Eders sandhed same tiid og sted
indciterit Niels Ladegaard og Michell Iversen i Fridericia, Peder Jensen i Kongsted, Niels Ollufßen i
Erresøe, som ved Landmaalingens Kiæde var overværende paa samme eÿendom; Item Olluf
Pedersen Koch, Søren Rasmusen og hans hustrue Maren Iversdaater, Iver Pedersen, Hans Rønning,
alle i Erresøe, Niels Pedersen Lagaard boende i Lagaards schov, Niels Pedersen i Røedborrig, Peder
Nielsen ibd: Hans Sørensen, Peder Sørensen Høllet og hans hustrue Maren Bertelsdaater, Hans
Tomesen, Jens Iversen Schreder, Jens Nielsen Spillemand, Peder Hansen Willadsen, Birgite
Hansdaater, Dorothe Møllers, Boedell Fogetgaard, Anna Østergaard, Lune Madsdaater, Giertrud
Sørens, alle forschrefne 6 Qvindes personer med deris Lavverger. Noch Peder Bertellsen, Laurids
Pedersen Koch, Jens Iversen Korskier, Niels Davidsen, Peder Pedersen, Peder Stephenß: Anders
Lauridß: og hans hustrue Johanne Pedersdaater, samptl: udj Erresøe, Lave Hendrichsen i Bredstrup,
Povell Tÿggesen i Torp, Peder Roed i Erresøe, Maren Tÿggesdaater med hendis Lavverge udj
Lagaards schov, Ude Jensen af Snoghøÿ, Jens Tømmermand og hans hustrue Ingebore Nielsdaater
udj Toldboeden østen for Snoghøÿ, en hver at vinde sin sandhed hvad dennem er bevist om det
omtvistede Jord Fergested Skovfald kaldet iche ligger og af Arrilds tiid har ligget og udj
Landmaalingens Comision at være Maalt og [papir defekt] der nest de 8 Mænd som i lige maader d:
25 Junij nest effter vundet haver som er Peder Kÿe, Knud Roed, Bertell Hansen og Peder Jørgensen
i Biert, Hans Hansen, Povell Giødeßen, Mads Pedersen Kÿed og Mads Hansen i Eltang, samptl: at
høre paa [papir defekt] og Attest og svare till Spørsmaal, hvor effter alt saadant [papir defekt] villigt
tingsvinde agtis at forhverves og tagis beschreven af (?) Julij 95: Lest og paaschreven; Hvor effter
Anders Juull begærede hans vinder till forhør; Raadm: Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias
Hansen Bangs Enches vegne svarede imod dette stefnemaal i effterfølgende poster, først formente
hand at slegt og Svogre iche mote vinde hvor af den største deell som er stefnet ere, 2: Er
Amptmanden som Kongens Jord effter Loven forsvarer iche imod diße vinder stefnet. 3: Er forne
mueligste at Observere Sl: Cap: eÿ nogen sinde har paastaaen at ville have mere Jord end Povell
Nielsens toffte som er ansat for 12 schepp: h: K: hvor af hd Aarl: schater og denne stefning taler om
en anden ting Neml: et gandsche Fergesteds Skovsfalds Jord som kommer Sl: Capt: eller hans
arvinger aldelis intet ved at besvare, hvor for S: Svendß: formente ingen loumaal saaledis over sin
principal vorde sted men stefningen Spilt. Anders Juull effter gifne fundmagt af Regimentschriveren paa Erresøe Bønders vegne svarede imod stefnemaalets spilding, hvad sig Amptmanden
paagaar iche at være kallet, da har Regimentschriveren som Bøndernes forsvar self ladet kalde
formoder iche Amptmanden der imod sig noget antager ellers i det øfrige formoedede stefnemaalet
som loul: er scheed bliver ogsaa sted; kaldet sted ved magt; da effter Eedens oplæsning for Reten
fremkom Niels Ladegaard som Anders Juull tilspurte om han iche var viterligt at den omtvistede
Jord kaldes Gammell Tofft iche ald sin tiid saa lenge hd kand mindis har hørt Erresøe Bÿemænd till,
saa og om iche den stund Povell Nielßen haver hafft den, haver hafft den udj minde af Erresøe
Bønder og Lodseÿere; 3: Om hand iche var med da kieden gich over Jorden om samme Jord da iche
blef tilmaalt Erresøe Mænd. 4: om hand iche er viterligst at Sl: Cap: Zacharias Hansen har hafft huis
tÿring paa Rÿter tÿringen lige ved andre for den Gaard i Erresøe; Niels Lagaard svarede at i 20 Aar
som hand kand mindis haver denne Gammell toft ligget till Erresøe Bÿe Mænd og Povell Nielsen
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brugte den med Erresøe Bønders Minde, som Povell Nielsen ogsaa med deris Minde hafde
indgrøfftet, der Jorden blef ved [papir defekt] mens var iche hos der de blef indschreven der paa,
der paa hand bad sig Gud till hielp; der effter for Reten fremkom Michel Iversen i Fridericia som
vandt, at i 21 Aar som hand kand mindes haver denne Gammell tofft ligget till Erresøe Bÿemænd,
og haver Povell Nielsen hafft den i brug med Erresøe Mænds minde, saa vit dennem der udj tilkom,
og haver Povell Nielßen indgrøfftet samme tofft, med Erresøe Mænds lodseÿeris minde; der paa
hand bad sig Gud till hielp; Endnu for Reten fremkom Peder Jensen i Kongsted som vandt at der
Landmaalingen var og denne Jord blef ogsaa maalt var hand Taxerings Mand, da er hannem
viterligt at denne Gammell tofft blef maalt og Povell Nielßen stod self og snachede med dennem, og
saa pæll blef slagen, mens veed iche hvo samme Jord blef tillmaalt, der paa hand bad sig Gud till
hielp; Noch for Reten fremkom Søren Rasmusen i Erresøe som vandt at i 50 Aar hand kand mindis
har denne tifft Gammel tofft ligget till Erresøe lods eÿere og haver Povell Nielßen hafft den med de
Erresøe Mænds minde i brug, og indgrøfftet den med de Erresøe Mænds Minde; der paa hand bad
sig Gud till hielp; Endnu for Reten fremkom Iver Pedersen i Erresøe som vant at i 50 Aar hand kand
mindis har denne tofft Gammell tofft kaldet ligget till Erresøe Lodseÿere og haver Povell Nielsen
hafft samme toffte i brug med lodseÿernis Minde og den ogsaa med deris minde indgrøfftet, der paa
hand bad sig Gud till hielp; Endnu for Reten fremkom Hans Røning i Erresøe som vandt at i 20 Aar
hand kand Mindes haver denne tofft ligget till de Erresøe Mænds lodseÿere og haver Povell Nielßen
hafft samme tofft i brug med de Erresøe Mænds minde og haver Povell Nielsen indgrøfftet samme
Gamell tofft med de Erresøe Mænds Minde, og samme tiid tiente hand Povell Nielßen der den blef
indgrøfftet og var med at grøffte den ind; hvad ved Landmaalingen der ved er scheed er ham iche
bevist, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu for Reten fremkom Lave Hendrichsen i Bredstrup
som vandt at denne omtvistede Gammell tofft haver Povell Nielsen paa Snoghøÿ hafft af de Erresøe
lodsEÿere i villie [papir defekt] Noch for Reten fremkom Niels Pedersen Røÿborg som vant at i 22
Aar haver denne Gammell tofft ligget till de Erresøe lodseÿere, som hand kand Mindis, og Povell
Nielßen haver hafft den i 22 Aar i brug i de Erresøe Mænds Minde, hvad ved Landmaalingen er
Paßeret veed hand iche, der paa hand bad sig Gud till hielp; Noch fremkom Hans Tommesen i
Erresøe som vandt at denne Gammell tofft en 30 Aar hand kand mindis haver ligget till Erresøe
Lodseëre og haver Povell Nielßen hafft den i brug med lodseÿernis Minde og med deris minde
indgrøfftet, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu for Reten fremkom Jens Nielßen ved
Snoghøÿ boende som vandt at hand haver i 10 Aar tient Povell Nielßen paa Snofhøÿ, da haver hand
hafft denne Gammell tofft i de Erresøe Lodseÿernis Minde og blef indgrøfftet med deris minde de
tiider hand tiente der, hvad ved Landmaalingen er paßeret er ham iche bevist, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Noch fremkom Hans Sørenßen som vant at en 21 Aar tiid hand kand mindis haver
Povell Nielsen hafft denne Gammell tofft med de Erresøe Mænds Lodseÿeris Minde og villie i brug
og den med deris Minde indgrøfftet, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Jens
Iversen Haars Kilde i Erresøe som vandt, at hand vidste iche retere end Povell Nielßen hafde denne
Gammell toffte i brug med de Erresøe Mænds Minde og den indgrøfftet, hvad ved Landmaalingen
der ved er paßeret vidste hand iche; der paa hand bad sig Gud till hielp; Anders Juull begærede her
effter tingsvinde; R. Svend Svendsen gienpart som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 30 Julij Ao 1695
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Pederßen i Almind
Tÿgge Jenßen i Herslef
Jens Andersen i Herslef
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Jens Raßmusen ibd:
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[papir defekt] i Follerup
Jens Køllholt paa Nebbegaard møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Anders Gregersen og
Alboen Jensen i Rans det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Jørgen Nielßen i Gaarslef, Peder Bull og Willads Sørenßen ibd: for hans [deres]
Resterende Hoverj siden Valdborg dag; og som den opretede Contract melder indbemelte trende
Mænd schulle ugentl: giøre hannem tou dages arbeÿd, mens haver hid indtill iche giort uden een
dags arbeÿd om ugen, formeener de bør for den tiid fra Waldborg dag afvigte at svare hannem
arbeÿds penge efter Dannemænds sigelse, og her efter at svare hannem ugentl: tou dages arbeÿd,
der paa hand begærede dom med proceßens bekostning. Jørgen Nielsen i Gaarslef møte og svarede
saa fremt hand schulle svare till anden Kongel: udgifter kand hand iche giøre tou dags Hoveri om
ugen, Peder Jensen Bull og Willads Sørensen svarede det samme; Sagen optagen i 14 dage.
Jens Køllholt begærede tvende Mænd som kunde siune noget Jord paa Nebbegaard som Smedden
og trende andre Huusmænd bruger der till udtagen Torn Ollufsen i Gaverslund og Peder Raun i
Børkop.
Niels Bøgvad af Colding møte paa Rÿteren Christian Langelands vegne og begærede dom over
Anders Ollufßen i Smidstrup. Tj blef effter Bÿefogeden Gregers Blichfelds indgifne voto saaledis
dømt. Som Rÿteren Christian Langelands hustrue Anna Pedersdaater beschÿlder og Saggiver
Anders Ollufßen for at schulle have schieldet paa hendis Ærlig Nafn og Røgte saa og at hun efter
egen foregivende schulle have lavet paa 10 Uger till Barsell, den tiid Anders Ollufßen slog hende,
hvilchen Sigtelse hverchen med beædiget Siun eller anden lovmeßigheder er beviist, da veed Jeg eÿ
Retere at kiende end som Anders Ollufßen for slig paa Sagen bør frj at være, mens for Staushug bør
hand at bøde [papir defekt] Anna Pedersdaater [papir defekt] bør i lige maader at bøde tvende [papir
defekt] med sagens anvendte bekostning 4 Rdlr. inden 15 dage under Lovens videre tvang.
Niels Bøgvad møte og begærede efter forelegelsen i dag 8 dage Peder Raun mote fremkomme hans
vinde at aflegge, da for Retten fremkom Peder Raun i Børkop som efter Eedens oplæsning vandt at
hand hafde bøden Jørgen Frandsen 2 Sldr: eller 3 at hand schulle iche sete Peder Dals vinder for
hart efter og at sagen kunde blive stillet saasom det var scharn diße penge hafde hand bøden Jørgen
Frandsen paa Morten Dalls vegne, som Morten Dall begærede af Peder Raun hand schulle byde
Jørgen Frandsen at det iche schulle komme till proceß eller fortred; Niels Bøgvad tilspurte Peder
Raun hvad Peder Dalls kone hafde sagt till hannem der hand var gaaen op till hende, Peder Raun
svarede at Peder Dals kone laa paa hendis seng, da sagde Peder Dals kone till hannem og kalte
hannem till sig till sengen og sagde hun hafde givet Øllegaard Thomesdaater et slag med en splind
hun troede iche at hun kunde døe der af, samme gang Peder Raun var gaaen der op scheede till den
ende at hand schulle tillige med Regimentschriverens fuldmegtig forsegle hvis der var, der paa hand
bad sig Gud till hielp; Niels Bøgvad fremstillede og frembød en Attest af Jørgen Frandsen udgiven
som hand begærede indført; Anders Juull paa Peder Dals vegne formoedede denne selfvillige Attest
iche imod den dom som for hen er falden af Peder Hellekande setedomer i denne sag bliver
Ampteret mens efter domen magtisløs helst og efterdj at det er villig vidner og sagsøger i denne sag
hvor paa hand begærede dommerens kiendelse, Niels Bøgvad formener at samme Attest mote
indføris saasom den tiid ingen anden var ved; dommeren kunde iche tage imod Jørgen Frandsens
vinde og Attest saa som en gang tilforn her udj er kiendt at Jørgen Frandsen og hans hustrue eij
kunde aflegge deris vinde. Niels Bøgvad var paa Hr: Estats Raad og Amptmands vegne begærede
tingsvinde, Peder Dall begærede gienpart som og blef sted.
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Anders Juull paa Peder Buchs vegne i Lille Velling møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd
Anders Ollufßen i Smidstrup og Peder Nielsen sammesteds det de ved Eed med opragte fingre
effter Loven afhiemlede till i dag med schriftlig kald og varsell [skriften udvisket] Amptmand
Simon Claus Schvarts, Regimentschriver Johan Hollender, Bertell Pedersen som var nerværende [?]
paßeret, at [?] høre paa den af dennem derom udgifne Attest, till samme tiid og sted stefnet
Hendrich Nielsen i Lille Velling forschrefne vinder og Attest angaaende forschrefne Skields Ord at
paahøre om hand hafver noget der till at svare eller kand dem beviislig giøre, med videre samme
Citations udviisning, I lige maader stefnet Jens Christensen, Jørgen Andersen, Niels Andersen og
Mads Hansen i Store Velling at vinde deris sandhed angaaende om de iche for nogen tiid siden var
paa Rytter tyringen till Velling og der saa trende af Hendrich Nielsens bester i Lille Velling gaaende
paa græsning, og hvor lenge dennem er beviist samme der haver været gaaende, det ved deris Eed
Sandfærdig at forklare, samme vinder at paahøre stefnet Hendrich Nielsen i Lille Velling om hand
haver noget her imod at svare hvor efter hand agter at tage tingsvinde beschreven; der nest i
Rettelagde Anders Juull en begæring Peder Buch haver givet till Amptmanden, Regimentschriveren
og Bertell Pedersen anl: hvis ded Hendrich Nielsen haver hafft till Peder Buch paa Coldinghuus [?]
af 8 Julij 95: med Hr: Estats Raads der paa tegnede svar af 9 Julij 95: Saa vell som Regimentschriveren Sr Johan Hollenders og Bertell Pedersens Attest af samme dato, der om som er bleven
lest og paaschreven, hvilchen paa stemplet papir er over sat og hoslagt og udj Acten schall vorde
indført. Der nest begærede Anders Juull de andre indciterede vinder mote fremkomme deris vinde
at aflegge, da for Retten fremkom Mads Hansen i Store Velling, som Anders Juull tilspurte om
hannem iche er beviist at Hendrich i Velling haver hafft tre heste gaaende paa Rytter tyringen og
hvor lenge de haver gaaen der, Mads Hansen møte og svarede at hand vell bevist var Hendrich
Nielsen i Welling haver haft 3 heste paa Rytter tyringen men hvor lenge veed hand iche de haver
gaaen der, Hendrich Nielsen tilspurte Mads Hansen om hand iche er bevist at hans blinde hoppe
iche gich paa Rytter tyringen der de var ude hos Amptmanden, der paa hand svarede neij at hand
intet der om er bevist at den samme tiid var der eller eij, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu
for Retten fremkom Jens Christensen i Store Velling som vandt, at den dag [papir defekt] hoppe paa
bem: tÿring, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Jørgen Andersen i Store
Velling som vandt, at den dag de Siunede Rÿtertÿringen fantes der foruden Rÿter festerne, tou af
Hendrich Nielßens plagge og en Blind hoppe paa bem: tÿring, der paa hand bad sig Gud till hielp.
Endnu for Reten fremkom Niels Anderßen i Store Velling som vandt at den dag de siunede Rÿter
tÿringen fantis der foruden Rÿter hestene tou af Hendrich Nielsens plagge og en Blind hoppe paa
bem: tÿring; der paa hand bad sig Gud till hielp; kand iche sige om de haver været der inde siden;
Hendrich Nielsen i Velling møte og svarede at hand iche negter hand Jo haver haft diße 2 plage og
den blinde hoppe med Majorens bevilling paa Rÿter tÿringen, mens den dag de var hos
Amptmanden og Peder Buch gaf an for Amptmanden at den blinde hoppe gich der paa tÿringen den
dag, var den der iche og hafde iche været der i 14 dage før, hvilchet hand agter at beviise; Anders
Juull var paa Peder Buchs vegne tingsvinde begærende som og blef sted.
Hans Hansen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Anders Ollufsen i Smidstrup
og Jacob Pedersen i Smidstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag
at have i Rete stefnit Hans Peter Qvarteermester i Wiuf og Corporal Steffen i Tiufkier vinder at
paahøre og spørsmaal at svare angaaende hans fuldmegtig Hans Nielsen som de uden ald given
aarsag udj tinggaarden i Herslef d: 2 Julij overfalt. I lige maader stefnet Hans Pedersen Skovrider i
Aldmind, Hans Jensen Skoufoget i Møsvraa, Stephen Hansen i Aldmind, og Dorothe Andersdaater
hos hendis Stiffader Søren Madßen i Herslef deris sandhed at vinde angaaende den overlast og
overfald som hans fuldmegtig Hans Nielsen er scheed ved Tinget her i Herslef; og efter som alle
vinderne iche møte er de forrelagt till i dag 8 dage at møde, Hans Jensen i Mosvraa møte og erbød

43

sig efter indstefning at ville aflegge sit vinde, saa som hand iche hver dag kand ride hid till Tinget,
medmindre hand faar nÿe kald og varsell.
Till at siune dÿre haugen er efter Hans Pedersens begæring udtagen Peder Jørgensen i Biert, Knud
Roed ibd: Søren Hansen ibd: og Anders Pedersen; at møde efter advarsell.
Tingmænd indeværende Aar er udtagen her till tinget, Christen Larßen i Taule Nebbell, Mads
Jepsen i Børup, Michell Pedersen i Skierup, Jørgen Hansen i Brønsted, Michell Paag, Peder Bull i
Erresøe, Jørgen Bunde og Olle Hansen i Mørchholt.
Tiisdagen og Tingdagen den 6 Augustij Ao 1695
Herridsfogeden Gregers Blichfeld
Hans Pedersen i Almind
Peder Tuesen i Erresøe
Jens Andersen i Herslef
Mads Raun ibd:
Niels Tuesen i Sellerup
Peder Dall i Andkier
Jørgen Knudsen i Stoustrup
Blef lest Kongel: Maÿtz: bref Capt: Zacharias Hansen og hans hustrue given at maa den Eene efter
den anden for Reÿsende og andre ved Snoghøÿ alene holder et fuldkommen og ustraffeligt
Herbergeri og Vertshuus, saa og nÿde Fergeriet der ved stedet, disligelße bort og deris heste og
vogne till hvem som dennem kunde begære med videre des udvisning af 6 Martij 88: Allerunderd:
lest og paschreven.
Blef lest et Krigsforhør holden i Nygaard d: 1 Aug: 1695: anl: Rytter Mathias Mortensen vinde
hvad hannem om Øllegaart Tomesdaater er bevist ang: de slag hun schall have faaet af Peder Dals
hustrue, der udj hand vinder at der var en Sølfschee bortkomen som de hafde sagt Øllegaard
Thomesdaater schulle have tagen, der dette scheede laa Peder Dals hustrue i 14 dage Syg, der hun
opstod slog hun Øllegaart med en støche fyr splind en tommell finger tych en gang eller tou oven
over den venster arm, hand ville og Svere der paa at hun iche kunde døe af de slag med videre lest
og paaschreven.
Hendrich Nielsen i Lille Velling møte for Retten som forregaf at der hand og Peder Buch hafde
været forleden hos Amptmanden anl: den hauge Rytter hestene gaar udj, der da af hannem schall
være falden nogen uqvems Ord imod Peder Buch, da som saadanne Ord er scheed af hannem i
hastighed og ubetenchsomhed og veed der till ingen reede eller schill, veed eij heller andet med
Peder Buch end det som en Erlig Mand vell egner og anstaar; hvor paa hand her for Retten gaf
Peder Buch sin haand, bleve venligen og vell forligte, her effter var Peder Buch tingsvinde
begærende som og blef sted.
Anders Juull paa Regimentschriver Hollenders vegne møte for Reten som beviiste ved Kaldsmænd
Niels Pedersen og Michell Pedersen af Erresøe, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Cap: Zacharias Hansens Enche paa Snoghøÿ med hendis
Laugverge tingsvinde at høre læse og der efter dom at Liide anl: en deel Jord de Erresøe Mænd med
hende omtvistes, beroende med saggifvelse till [papir defekt].
[papir defekt] d: 15 [papir defekt] Knudsen i Torp, Knud Roed, Peder [papir defekt] Anders
Pedersen og Søren Hansen, alle i Bierte [papir defekt] som forregaf at de efter Hr: Oberforsters
befalling og udmeldelse her af tinget d: 1 Aug: 95: have været i Kongel: Maÿtz: Dÿrehauge ved
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Colding at siune hvis træer som uforviiste kand være huggen, som de da befant saaledis; 8 Eege
som siuntis nÿeligen at være huggen mens hulle i stubben, endnu fantis 5 Eege huggen dog siuntes
de at nogle af dennem eÿ haver hafft sÿnderlig top, endnu 2 gamle bøge stubber siuntes at have
været trÿsche, saa som noget laa endnu paa steden og haver været udgaaen og hollind, hvor paa de
aflagde deris Eed. Hans Pedersen paa Oberforsters vegne begærede tingsvinde Sted. Jørgen Nielsen
i Follerup tingmand mens dette tingsvinde blef udsted.
Tiisdagen og Tingdagen den 13 Augustij Ao 1695
Ofve Pedersen i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldtz Absens
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Iversen i Herslef
Jens Andersen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Peder Madsen i Tolstrup
Michell Paag i Stoustrup
Peder Dall i Andkier
Jens Køllholt paa Nebbegaard møte og begærede dom over de indciterede bønder og tiener til
Nebbegaard. De indciterede Mænd forblef ved deris forrige svar. Jens Køllholt begærede endnu
som tilforne dom. Sagen optagen i 8 dage.
Anders Juull paa de Erresøe Mænds vegne møte og begærede Sagen mote beroe med Saggivelse till
i dag 8 dage saa som hand udj hast eÿ har kundet faaet brevene beschreven. Raadmand Svend
Svendsen paa Cap: Zacharias Hansens Enches vegne møte og bød sig i rete. Sagen optagen i 8 dage.
Hans Nielßen paa Regimentschriverens Johan Hollenders vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Niels Jensen og Jacob Hansen i Store Velling det de ved Eed med opragte fingre efter
loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet [papir defekt] Velling, Michel Hansen, Niels
Nielßen [papir defekt] vinder at paahøre i dag og i dag 8 dage [papir defekt] de for nogen tiid siden
pantede Een deel, de andre Bÿemænd [papir defekt] de iche hafde gierdet for deris Rÿtertÿring som
var imod forordningen klagen og vinder der om at paahøre og till Spørsmaal at svare till samme tiid
at møde Citeret Peder Buch, Anders Jørgensen, Mogens Jørgensen, Jens Christensen og de andre i
Lille og Store Velling som blef pantet eller noget der om er bevist at forklare [papir defekt]
klagemaal og det ved Eed at vedstaa med meere om samme Sag dennem kand være bevist. Her efter
for Reten fremlagdes Hans Nielßen en klage af en deel af Andkier Mænd till Amptmanden anl:
pantningen som ble flest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, her effter for Reten
fremkom Peder Buch i Store Velling, Niels Andersen, Mads Hansen, Morgens Jørgensen, Jens
Christensen, Morten Hansen, Hans Ollesen, som vedstod deris indgifne klage, som ord fra ord med
Hr: Amptmandens der paa schrefne Resolution af 1 Julij 95: i Acten schall vorde indført. Niels
Nielsen, Michell Hansen og Hans Nielsen i Lille og Store Velling møte og vedstod at de hafde
pantet de for og ovenschrefne Velling Mænd formedelst de iche hafde gierdet Heste Haugen som
Rÿter hestene gich udj, de øfrige Indciterede vinder møte iche, Og tilbød de i klagen forindførte
Mænd at ville giøre deris Eed paa deris klage at være Sandfærdig, hvilche Mænds Eed dommeren
vidste iche at kunde tilstede saa som de self er anklagere; beroer med Saggivelse og videre vinder tll
i dag 8 dage.
Peder Madsen i Tolstrup begærede 4 Mænd mote udmeldis som kunde siune hans Abildhauges
gierre som er Ruineret for Jørgen Jensens Rÿter Huus; der till udtagen Tÿgge Jensen i Herslef,
Tÿgge Pederßen i Follerup, Jeß Tomesen i Herslef og Jens Madßen i Tolstrup.
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Jep Hansen i Høÿrup begærede tvende Mænd som kunde siune en schovhauge der till udtagen Hans
Iversen i Herslef og Peder Madßen i Tolstrup.
Tiisdagen og Tingdagen den 20 Augustij Ao 1695
Ofve Pedersen i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Sted
Daniell Kellinghuußen Bÿeschriver
Tingmænd
Hans Ollufsen i Follerup
Jens Anderßen i Herslef
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Michell Paag i Stoustrup
[?] Staphenßen i Andkier
Thomas Madsen i Andkier
Jens Køllholtis sag [papir defekt] de indciterede Bønder fremdeelis optagen till i dag 8 dage.
Anders Juull paa Regimentschriverens vegne angaaende de Erresøe Mænds Sag imod Captainens
Arvinger paa Snoghøÿ beroer fremdeelis med Saggivelse till i dag 8 dage. Raadmand Svend
Svendsen møte i dag den tredje gang og bød sig i Rete, Anders Juull forblef ved hans forrige
protestation; Anders Juull forreleggis till i dag 8 dage at i Rete legge hans documenter saa fremt
sagen iche schall være Spilt.
Willum Frandsen i Høyrup møte for Retten som i rettestillede en schrifftlig foreening med hannem
oprettet paa den Eene og hans stifsøns kone Kirsten Jensdaater og hendis tvende Børn Frands
Tomsen og Mads Thomsen, og deris formønder Laurids Jensen i Andkier, at bem tvende børn schall
have arf effter deris faders moder 28 Sldr: 4 faar 1 lamb og 5 schp Rug, med videre des udviisning
af 7 Aug: 1695: Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført; hvor effter baade Kirsten
Jensdaater saa vell som hendis tilltagne Laugverge Peder Dall i Andkier, og hendis børns formønder
Laurids Jensen for retten fremkom giorde og gaf Willum Frandsen et fult fast trygt og uryggeligt
afkald for alt den arf bem Frands Thommesen og Mads Tommesen efter deris Sl: faders Moder
Leenne Christensdaater arfveligen kand tillkomme efter for indførte opretede foreening lover at
holde Willum Frandsen og hans arvinger for bem arf Qvit frj og kravisløs der paa parterne nu her
for Retten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdis og efterkommes schall som
forschrevet staar hvor efter Willum Frandsen begærede tingsvinde som og blef sted.
Raadmand Svend Svendßen paa Hr: Theves Staffensens vegne lod opkere 4 U-villige Siuns Mænd
som kunde tage i Øÿe siun tvende Jorder bem: Hr: Theves formeener den eene at ligge paa Reerslef
og den anden paa Huusbÿe March hvilche Erich Pedersen som dem tilhører formeener at ligge paa
Stoustrup March, der till udtagen Jep Clausen i Børup, Jens Iversen i Taule Nebbell, Jørgen
Knudsen i Stoustrup og Povell Tÿggeßen i Torp.
De Velling Mænd fremkom for Reten og forregaf de med hinanden i venlighed var forliget [papir
defekt].
Hans Nielsen begærede 4 u-villige mænd mote udmeldes som kunde komme till og Taxere Lave
Knudsens Eÿen [papir defekt] Torp, till schifftes Endelighed imellem arfvingerne der till udtagen
Hans Haugaard og Jens Jensen Fougaard i Erresøe, Bertell Hansen Sÿnderbÿe og Michell Paag i
Stoustrup.
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Hans Nielsen begærede 4 Mænd som kunde siune et støche Eng paa Høÿrup March, der till udtagen
Mads Iversen i Wilstrup, Jens Thomesen ibd: Hans Madsen i Herslef og Christen Madßen ibd:
Tiisdagen og Tingdagen den 27 Augustij Ao 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Michell Paag i Stoustrup
Jens Andersen i Herslef
Mads Raun i Herslef
Søren Madsen ibd:
Jep Jensen i Tolstrup
Niels Mortensen i Herslef
Jens Tÿggesen i Herslef
Anders Juull paa Regimentschriverens vegne angaaende de Erresøe Bønder imod Capt: Enche paa
Snoghøÿ møte og i Rete lagde en Dom afsagt paa tinget den 23 Julij imellem Cap: Zacharias
Hansen og de Erresøe Mænd som for Reten er lest paaschreven og des slutning i Acten schall vorde
indført, der nest i Rete lagde et tingsvinde her af tinget udsted d: 23 Julij 95: som for Reten er Lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Endnu i Rete lagde en Attest fra Hr: Jochim
Rheimer udgiven anlangende hvis ved Landmaalingen en hver af Erresøe Mænd i Fergesteds Schou
Jord for er angiven der udj at tilhøre med viedere des udvisning som for Reten er Lest paaschreven
og udj Acten schall vorde indført, for det sidste i Rete lagde Anders Juull et schrifftlig indleg af 27
Augustij som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Raadmand Svend
Svendsen møte og begærede 14 dages opsetelse da schall blive svaret paa hvis indgivet er. Anders
Juull paa Indciterede Erresøe Mænds vegne formoedede ingen opsetelse widere scheede end 8 dage
at Anders Juull der imod kunde have tiid at svare. Rd: Svend Svendsen svarede at saa som Anders
Juull nu 4de ugers dag først fremlegger hans beschÿlding saa for haabede hand han [papir defekt]
indciterede Bønder optagen till i dag 8 dage.
Peder Hansen i Brøndsted møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd [udvisket skrift]sen og
Troels Simonsen af Brøndsted det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag
at have hidstefnet Peder Ollufsen i Børkop Mølle, Torn Ollufsen i Gaverslund, Niels Dall i Børkop,
Hendrich Pedersen i Brøndsted, Niels Pedersen i Brøndsted, Søren Jørgensen i Brøndsted, Hans
Pedersen i Brøndsted till vinder [?] bære og spørsmaal at svare angaaende den forliig som nest
afvigte 13 Augustij blef sluttet imellem Jacob Hansen i Brøndsted og fornefnte Peder Hansen
anlangende hvis dennem imellem kunde være, till samme vinde at paahøre og till bem tiid og sted
stefnis fornefnte Jacob Hansen i Brøndsted, saa vell som hans hustrue Karen Nielsdaater, i lige
maader stefnet Peder Tyggesen Raun boende i Børkop, som paa Hr: Regimentschrivers wegne har
vaaren over værendis om de noget der till har at svare, der effter for Retten fremkom Peder Ollufsen
i Børkop Mølle, Torn Ollufsen i Gaverslund, Niels Dall i Børkop, Hendrich Pedersen, Niels
Pedersen, Søren Jørgensen og Hans Pedersen i Brøndsted som tilstode at de den 17 Augustij hafde
været i Jacob Hansens huus i Brøndsted paa et venlig forliig imellem Jacob Hansen og Peder
Hansen i Brøndsted effter deris Egen begæring og blef da fornefnte begge Mænd venligen forligte
saa at Jacob Hansen sagde at hand gandsche intet hafde at klage paa fornefnte Peder Hansen enten
for Slagsmaal eller andet i nogen maader og till dis ydermere bekrefftelse ragte hannem sin haand
der paa i overschrefne Mænds Nærværelse, hvor paa de bade sig Gud till hielp. Peder Raun i
Børkop tilstod at hand samme tiid effter deris begæring var overværende deroverschrefne forliig
scheede som oven indført er og tilstod det samme saaledis at være paßeret som om vundet er, der
paa hand bad sig Gud till hielp. Peder Hansen begærede her effter tingsvinde sted.
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Raadmand Svend Svendsen paa Hr: Theves Stephensens vegne i Bredstrup møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd [papir defekt] mænd mote stedis till forhør; som det siunis at den Jord maa
angaa Mag: Christen Borch boe hand stefnis der i mod, og kald og warsell spilt.
Hans Nielsen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Johan Hollenders vegne møte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Erich Nielsen i Børkop og Anders Lauridsen i Gaverslund, det de ved Eed
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Karen Thomesdaater og
hendis daater Dorothe Thomesdaater vinder at paahøre for slagsmaal de har øvet imod Birgete
Sørensdaater i Andkier, i lige maader stefnet Olle Jensen i Andkie og hans folch, deris vinde der om
at aflegge, hvor efter Hans Nielsen begærede de indciterede vinder till forhør, da for Retten
fremkom Peder Jørgensen i Andkier som vandt at hand saa Dorothe Thomesdaater gaf Birgete
Sørensdaater et slag over hendis arm med et støche træ saa lang som en Alen og af en kieps
tychelse, og saa hun var blodig over hendis haandled, mens om hun tilforne hafde faaet flere hug før
veed hand iche, der paa hand bad sig Gud till hielp. Beroende med videre vindes førelse till i dag 14
dage.
Peder Madsen i Tolstrup møte for Reten som beviiste ved Kaldsmænd Rasmus Sørensen i Follerup
og Thomas Michelsen i Tolstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i
dag at have i Rete stefnet Jep Jensen i Tolstrup imod siuns vinde anl: et gierde hand har udtraad ved
hans Abildhauge som Jep Jensen har sat hans Rÿterhuus till. I lige maader stefnet Tÿgge Pedersen i
follerup, Jens Madsen i Tolstrup og Jeß [papir defekt] gierde findis omvelt og nedtraaden af
fornefnte [papir defekt] og befantis en deel stauer at være optagen og laa over [papir defekt]
gaarden formedelst huuset var saa fornær paa og samme gierde beretede Peder Madsen i sin tiid og
fantis af hans formænd at samme gierde var gierdet lige i gennem med Riis og Stauer fra vangen
paa den Sønder side og i nør till Jep Jensens Kaal gaard der nest saae de at der var en deel Hÿlder
og Asche greene af huggen i samme gierde sted for samme Bÿgnings schÿld som stod ved Enden
for gierden i Peder Madsens Abilgaard og beretis at være u last og paakiert saa lenge nogen kand
mindis, hvilchet bem: trende Mænd her med for et fult siun afsagte, der paa de bade sig Gud till
hielp. Peder Madsen begærede tingsvinde sted.
Anders Juull paa Christian Tiel Trompetirs vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Halvert Povellsen og Anders Pedersen af Fridericia det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have med schrifftl: kald og varsell i Rete stefnet saaledis effter kaldßeddell
af [?] Aug: at have i Rete stefnet Anders Svitenberg saa vell og hans tilhielpersche Margrete
Mogensdaater imod vinder at paahøre og spørsmaal at svare ang: Ærørige schields Ord utilbørl:
brugte og førte grovsche med gaffell og knif sampt anden øvede gevalt paßerede udj Brÿlluppet
Christen Karstens Rÿter udj Trelle imod hans hustrue og hannem den 11 Aug: nest afvigte forøvet
haver, saa vell og hvis Svhitenberg d: 13 dito nest afvigte udj Carsten Christen Rÿterstue paa hans
Æreschiel det haver, Item den 14 Aug: Offentl: paa Gaden i lige maader paa hans Ære Ilde
angreben, winder her om at bære og till Spørsmaal at svare till samme tiid og sted stefnis, Hans
Pederß: Schaaning af Oddersted, Christen Sørenß: Horsens Rÿter i Trelle, Christen Hansen i
Studsdall, Michell Hansen Bunde i Oddersted, Hans Pederß: ibd: Lieut: Niels Jacobsen i Trelle, Jep
Madsen, Jens Laßen og Hans Pedersen af Trelle, Jens Laßen, Peder Pederß: Carsten Christenß:
Christen [papir defekt] schulle sige det som er schielen var det en Mands person og [papir defekt]
var det en Qvindes person, siden kom hand gaaendis ind af døren i Brølluphuset saa hand Hans
Pedersen Schaaning hafde fat om Svitenbergs haand og sagde du haver en knif i din haand mens saa
ingen knif dog hafde Svitenberg sin haand till siide men lugt, og der Svitenberg gich af døren vente
hand sig om og sagde du bist ein schelm, mens nefnede ingen ved Nafn dog hafde Trompeteren og
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Svitenberg klammerj sammen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Lieut:
Niels Jacobsen i Trelle som vandt at som hand sad ved Bordet i Brøllups Huuset, kom Christen
Horsens og leverede hannem en Gaffell i haanden som hand for [papir defekt] Sagde der hos hand
lod den falde i Buxserne, saa følte hannem hans venster buxse laar og fant kniven inden paa, saa
fant [papir defekt] kniven og tog den ud af Buxserne, dog med de vilkaar hand lovede at ville flÿe
hannem den igien saa som hand iche før ville lade tage den fra sig; Ellers hafde tvende personer
klaget de var schaaren af kniven Neml: Hans Schaaning og Christen Hansens af Studsdall, der paa
hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Christen Hansen af Studsdall som vandt at
hand gich inde Brøllups Huuset hørte hand Hans Skaaning robte at Svitenberg hafde en knif, da
gich hand hen till Hans Schoening da hafde Svitenberg fat ved hannem, da saae hand en knif i
Svitenbergs hand saa ville hand have taget den af hans haand, mens kunde iche faae den, og fich
haanden fra hannem og stoppede kniven i sine Buxser der hand tog ved at tage kniven schar hand
sig i sin hand, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Hans Pedersen i Trelle som vandt
at hand hørte Trompeteren sagde till Sviterberg hvem der sagde hand hafde forbøden Niels
Jacobsen at mure for hannem hand schulle sige det som en schielem var det en Mands person og
som at høre var det een Qvindes person ind till de beviiste det, der paa hand bad sig Gud till hielp;
Endnu fremkom Mads Jensen i Trelle som vandt, at om Tiisdagen som Brøllupet var staaen om
Søndagen var hand i Carsten Christensens Huus da schielte Svitenberg Christen Trompeter for en
lang Slÿngert og en Skiellem hand schulle aldrig sete Trompet for hans Mund for nogen Ærlig
Compagnie der paa hand bad sig Gud till hielp; Beroer med videre vinders førelse till i dag 8 dag.
Tiisdagen og Tingdagen den 3 Sept: Ao 1695:
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt sted
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Almind
Hans Ollufsen i Follerup
Jes Tommesen i Herslef
Jens Andersen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Jens Roed i Fredsted
Andreas Svigtenberg af Trelle møte for Reten som forregaf at som nogen stridige og u beqvems Ord
af hannem er falden imod Christian Tiel Trompetter under welbaarne Ritmester Ytervigs
Compagnie, saa er de her for Reten venligen og vell forligt, at Svigtenberg till slige Ord hand imod
Trompetteren brugt haver ingen schiell eller Reede ved i nogen maader, saa hand med bem:
Christian Till Trompetter aldeelis intet veed uden hvad en Erlig Mand vell egner og anstaar; der paa
Andreas Svigtenberg her for Reten gaf Trompeteren Christian Tiel sin haand, bad hannem om
forladelse, og lovede at give Trompeteren till Omkostning 2 Rixdaler; hvor paa de her for Reten
bleve venligen og vell forligte, hvor effter Christian Tiell begærede tingsvinde som og blef sted.
Blef Lest en pantebref af efter følgende Indhold. Kiendis Jeg underschrefne Christen Nielsen
Selfeÿer Bunde udj Erresøe og her med for alle Viterlig Giøre at Jeg af Ret Viterlig gield schÿldig
er till Peder Michelßen Tuesen K:M: Rÿterbunde udj Erresøe penge 12 Sldr: Siger 12 Sldr: som er
udj Reede Laante penge og denne Anvendte omkostning tilsammen beregnet som hand mig udj min
Nød og trang Laant og forstragt haver till min gaardes fortsetelse og Kongens Rÿter forflegning, for
samme 12 Sldr: Jeg her med pantseter till Peder Michelsen Tuesen og hans Arvinger for mig og
mine Arvinger een Sønder Løchis Agger, hvor udj kand Saaes 3 schipp Bÿg Reener imellem Hans
Tommeßen paa den Nørre og Jens Hansen i Østergaard paa den Sønder side liggende till min i
boende Selfeÿer gaard udj Erresøe, samme Jord bemelte Peder Michelsen Tuesen eller hans
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Arvinger maa Nÿde bruge og giøre sig saa Nøtig som de best veed og kand Indtill ovenbemelte
penge Rigtigen og Contant till den Terminerede tiid som er 6 Aar fra denne dags dato at Regne
bliver betalt, Og lover der hos at bemelte Jord eÿ till nogen anden er pantsat, mens at holde Peder
Tuesen og hans Arvinger for mig og mine Arvinger uden schade og schadesløs i alle maader at
dette saaledis urÿggeligen holdes og efterkommes schall haver [papi defekt] C:N:S: Nielßen [papir
defekt] Anders Juull; I lige maader som forschrefvet staar [papir defekt] F:S:Frandßen; Lest og
paaschreven.
[papir defekt] blef Lest et pantebref af effter følgende Indhold [papir defekt] hafde Peder Jensen
Esbensen, Selfeÿer Bunde udj Erresøe her med for alle viterlig giør at Jeg af Ret viterlig gield
schÿldig er till [papir defekt] Welagte Mand Peder Michelsen Tuesen K:M:Rÿterbunde udj Erresøe
penge 30 Rixdaler siger Tredive Rixdaler som hand mig udj min store Nød og trang till min Gaards
fortsetelse, som ved ulÿchelig Ildebrand gandsche blef lagt udj asche, saa vell og till Kongens
Rÿters ved lige holdelse forstragt haver for samme penge 30 Rdlr: Jeg her med med min og min
Hustrues Villie og Samtøche pantseter till Peder Michelsen Tuesen en Agger kaldis Løngagger, som
er Kiøbe og Arve Jord, min i boende halve gaard á parte U=vedkomende Reener imellem Peder
Hansen Bull paa den Øster side og Michell Sørensen paa den Vestre side, Samme Agger lige lang
og lige bred med Michell Sørensens Agger og Peder Buls. I lige maader pantseter till Peder
Michelsen Tuesen een Ellkiers Agger Reener imellem Peder Nielsen paa den Øster side og Peder
Pedersens Ager i lige maader kiøb og Arve Jord, min i boende Gaards tilleg og tilhørende intet
vedkommende, alt af Paags Otings Jord. I lige maader Pantseter till Peder Michelsen Tuesen ald
den deel som mig kand till komme udj bemelte Paags Otings fald, som er lige med Thomas Smeds
lod, hvilchet er en Søster Lod mig Arveligen tilfalden efter min Sl: Moder Anna Esbensdaater. I lige
maader all den dell Lod og Retighed som Jeg udj Westangs schov lige deeling ved Peder Smed udj
samme Paags Oting fald kand tilhøre, endnu som tilforne Pantseter till Peder Michelsen Tuesen og
Arvinger en Agger udj bemelte Paags Otings fald, Reener imellem Peder Bierregaards Jord og
Jafnsgaards Jorder, den Øster ende vender paa Weÿlle Veÿ og den Vester ende paa Torups schov,
den anden deelings Agger fra grøften i Haureløchen; Oven bem: Jorder Peder Michelßen Tuesen og
hans Arvinger till brugelig pant schall nÿde bruge og beholde og giøre sig saa nøtig som hand eller
de best veed og kand indtill saa lenge Jeg eller mine Arvinger bemelte Jord fra Peder Michelßen
Tuesen eller hans Arvinger inden 6 Aars forløb fra denne dato at regne med Reede penge indfrier,
hvis iche da bem: Jord [papir defekt] bedet efter schrefne dannemænd med mig till viterlighed at
underschrifve, Erresøe den 9 Augustij Anno 1695: Peder Jensen P:J:S: [papir defekt]. Till
Witerlighed efter begæring Testerer Anders Juull [papir defekt] maader som forschrevet staar
Testerer Jens J:F:S: Frandsen, Lest og paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen den 10 September Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Allmind
Ingvart Jacobsen i Schierup
Jens Andersen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
Mads Raun ibd:
Mads Pedesen i Erresøe
Mads Pedersen Baße i Piedsted
Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansen Bangs Enches vegne Contra de Erresøe
Mænd i Rete lagde hans schrifftlig indleg af 10 September Anno 1695: som for Reten er lest
paaschreven of udj Acten schall vorde indført; Noch fremlagde Raadmand Svend Svendßen en
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Attest af Bertell Pedersen udgiven d: 3 Maij 95: Endnu Amptschriver Hendrich Hansens Attest af 6
Julij 95: som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Anders Juull paa
Regimentschriverens wegne begærede endnu som tilforne dom, Sagen optagen i 8 dage.
Anders Juull paa Hans Pedersen Skovriders vegne i Almind møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Staphen Iversen og Niels Iversen i Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Simon Pedersen i Tiufkier fra sin Arrest paa
Colding Huus imod spørsmaal at svare sit festebref at fremviisesampt beschÿlding og dom
formedelst hand saa uloumeßig Kongens gaard grund og tilhørende sig udj nogle Aar efter egen
behag haver bemegtiget; I lige maader stefnet Dorothe Pedersdaater Sl: Peder Nielsens i Tiufkier
med hendis Laugverge imod beschÿlding og dom angaaende Resterende schÿld og afgiften till
Schovrideren Hans Pedersen i Allmind af den paaboende Gaard i Tiufkier som ham i hans Gagie er
tillagt for 5 tdr. hartkorn, beroende med saggivelse till i dag 8 dage.
Peder Dall i Andkier [udvisket skrift] i den sag Øllegaard Thomesdaaters død og afgang angaaende.
Till samme tiid og sted stefnet forbem afdøde Piges Moder der som sagsøger og hendis eftermaals
mand Jørgen Frandsen i Andkier, som sagsøger med videre, hvor efter hand en forsvarlig Dom vill
formoede og de vedkommende for deris U-beviislig ang: vinde og tretis omkostnings paaførelse
billig formoedes at [utydeligt] med videre samme kaldseddels udvisning lest og paaschreven af 3
Sept: 95: og begærede Peder Dall med videre at i retteligge mote beroe till i dag 8 dage; Niels
Bøgvad paa Welbaarne Hr: Amptmands vegne møte og begærede i lige maader 8 dages opsettelse
schall blive svaret; sagen optagen i 8 dage og Peder Dall forrelagt till den tiid at i Rette legge sine
documenter.
Tiisdagen og Tingdagen den 17 September Ao 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Olluf Simonsen i Skierup
Tÿgge Jensen i Herslef
Jens Andersen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Peder Raun i Børkop
Anders Juull paa de Erresøe Mænds vegne møte og Contra Cap: Zacharias Hansens Enche i Rete
lagde en Attest af Hans Pedersen i Colding udgiven af 28 Aug: 95: som er en udtog af Colding
Huus nÿe Matricul som paa Stemplet papir er Translateret og hoslagt Lest paaschreven og udj
Acten schall vorde indført; og begærede Anders Juull dom; Sagen optagen till i dag 8 dage.
Peder Dall i Andkier møte for Retten som efter indførte kald i dag 8 dage i retelagde Eet tingsvinde
udsted her af tinget den 3 Jullij 1695: som for Retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført. Noch i retelagde et tingsvinde her af tinget udsted den 3 Julij her af tinget, Noch et
tingsvinde her af tinget den 30 Julij 95: hvilche trende tingsvinder for Retten er lest paaschreven og
udj Acten schall vorde indført, for det sidste i retelagde Peder Dall sit schrifftlig indleg af 17
September 1695: som for Retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Niels
Bøgvad paa Høyædle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartes vegne
[?] kaldsmænd Peder Iversen og Jens Hansen i Børkop, det de med Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Maren Rasmusdaater Peder Dals hustrue i
Andkier med hendis Mand og Laugverge Peder Dall, angaaende formenentl: drab som schulle være
begangen paa et Qvindfolch Nafnl: Øllegaard Thomesdaater at svare imod tingsvindet som er
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falden og saggivelse og doms erverbelse. Tj producerede Niels Bøgvad tvende tingsvinder her af
tinget udsted her af tinget den 3 Julij og 30 Dito: som forhen i Acten Ord fra Ord er indført og af
Peder Dall originaliten i retelagt; Endydermehre i retelagde et Krigsforhør dat: Nygaard den 1
Augustij Anno 1695: under Ober Auditeur Dogtes haand, som for Rette er lest opaaschreven og udj
Acten schall vorde indført for det sidste i retelagde Niels Bøgvad Hr: Amptmands schrifftlig indleg
af 3 September Anno 1695 som for retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; og
begærede Niels Bøgvad dom; Sagen optagen i 8 dage.
Ingvart Jacobsen begærede 8 mænd kunde udmeldis at siune schovene i Holmands Herret, der till
udtagen Niels Pedersen og Jens Ollufßen i [?], Søren Morgensen i Andkier, Niels Pedersen og
Peder Sørensen i Sellerup, Knud Madsen og Niels Hansen i Breining og Peder Buch i Welling.
Ingvart Jacobsen begærede i lige maader 8 mænd mote udmeldis som kunde siune schovene i Ell
Herret, der till udtagen; Jens Gade i Egeschou, Jørgen Schøte i Trelle, Jens Laßen i Trelle, Christen
Lauridßen i Torp, Michell Bunde i Oddersted, Jens Lauridsen i Weÿlbÿe, Peder Smed i Erresøe,
Jørgen Smed i Erresøe.
Hans Pedersen Schourider i Almind begærede 8 Mænd mote udmeldis som kunde siune schovene i
Bruschherrit; der till udtagen Povell Michelsen og Peder Kreng i Tiufkier, Christen Seest og Hans
Povelsen i Hostrup, Søren Jensen og Hans Torresen i Herslef, Jens Koed i Wiuf, Søren Slot i
Lillballe og Peder Madsen i Tolstrup.
Anders Juull paa Hans Pedersen Schovriders vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Stephen Iversen og Niels Iversen i Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Simon Pedersen i Tiufkier fra hans Arrest paa Colding
Huus og hans Moder Dorothe Pedersdaater imod siunsmænds udmelelse angaaende Gaardens
Brøstfeldighed udj Tiufkier hand sidst paaboede; hvor efter Anders Juull begærede siunsmændene
mote fremkomme deris Siun at afsige [papir defekt] Simon Pedersen nu sidst paaboede hos sin
Moder, og i vorledis hand haver efter ladt samme gaard, med dis brøstfeldighed, sampt hvis som
findis paa stedet Nemlig 11 fag lade huus mens gandsche brøstfeldig og uden leÿder paa den vester
side, og fates paa samme side 2 stenger og 2 løsholdter i den Øster side fates Jord leÿder under 3
fag, i den Sønder ende fatis leÿder under 1½ fag. Paa den Vester side findis Nÿeligen 5 fag tæche
paalagt, som Peder Andersen som nu er ved gaarden haver ladet paalegge, ellers findis samme lade
gandsche brøstfeldig paa tag og teche undtagen et fag paa den vester side. Noch 5 fag Salshuus som
er sat paa stolper som er techet med noget tag og lÿng, uden Bager Ofn og schorsteen og slet intet
inden verch, og findis eÿ heller noget boeschab af nogen slags i huuset, iche heller findis nogen
fæhøfder Stort eller Smaat undtagen 3 bistocher som beretis at Joen Nielsen haver sat hos hannem
till halft ellers dindis et fag høe i Laden, 3 traver Rug 6 traver Bÿg 8 traver haure, lidet boghvede
som de eÿ kunde vide hvad det kand Taxeris for, hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde og
bade sig Gud till hielp; Mads Pedersen Baße i Piedsted paa Simon Pedersens vegne møte og i Rete
lagde et schrifftlig indleg som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, af
17 Sept: 95: Anders Juull paa Hans Pedersens vegne begærede tingsvinde som blef sted, og sagen
optagen i 8 dage.
Hans Nielsen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Iversen og Jens Hansen i Børkop det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have i rettestefnet Peder Hyrde i Andkier at møde og paahøre paa klage,
vinder og siun angaaende Kirsten Sørensdaater i Andkier som hand haver overfalden og slaaed,

52

siunsmændene Niels Dall og Peder Dall i Børkop deris siun at aflegge Hans Staphensen i Andkier
at vinde hvad hand i den sag er bevist og Kirsten Sørensdaater samme tiid og sted at møde og
vedstaa hendis klage; Da for Retten fremkom Niels Dall og Peder Jensen i Børkop som forregaf at
de den 7 Augustij haver siunet en Qvinde ved Nafn Kirsten Sørens, som boer paa et Selfeyer huus i
Andkier, da siunet og saa de der var et stort huull i hendis hovet og et hull paa hendis næse, og et
stort blaa slag paa hendis arm, saa hun var gandsche blodig, hvilchen schade Qvinden for dem
[utydelig skrift] slaget af Peder Hyrde i Andkier som de for et fult siun afsagde, der paa de bad sig
Gud till hielp og begærede Hans Nielsen forschrevne siunsvinde sted.
Hans Nielsen begærede Siunsmændene mote fremkomme deris Siun at afsige anl: Birgete
Sørensdaater i Andkier, da for Retten fremkom Niels Dall og Peder Jensen i Børkop, som forregaf
at den 26 Julij haver de siunet et Qvindfolch Nafnl: Birgete Sørensdaater af Andkier, som befantis
Ilde at være Slagen og hafde mange blaa slag baade paa hendis hovet og arme, som de grandschede,
var femb slag og et blodig slag paa hendis haand, hvilchet hun klagde hende at være tilføyet af
tvende Qvinder i Andkier ved Nafn Karen Thomesdaater og hendis daater Dorothe Thomesdaater,
hvilchet de saaledis ved deris Eed aflagde og bade sig Gud till hielp. Hans Nielsen begærede
tingsvinde sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 24 September Ao 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Jørgen Nielsen i Follerup
Jens Andersen i Herslef
Jeß Tommesen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Hens Jensen Enemerche
Jesper Pedersen i Bierte
Anders Juull paa Hans Pedersen Schovriders vegne og Contra Simon Pedersen i Rete lagde et
schrifftlig indleg af 24 September 1695: som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall
vorde indført; widere i Rete lagde en dom afsagt her af tinget den 18 Feb: 95: som i lige maader for
Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Simon Pedersen møte og begærede
opsetelse i 8 dage schall her paa blive svaret og ville se at forliges med hannem; Sagen optagen i 8
dage om parterne imidlertiid kand forliiges.
Anders Juull paa de Erresøes Mænds vegne møte og begærede dom over Sl: Cap: Zacharias
Hansens Enche og Arvinger; Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansens Enches
vegne Refererede sig till den i Sagen allerede ergangne dom; Anders Juull paa de Erresøe Mænds
vegne formoedede endelig dom saa som den Jord der om tvistes er af Kongen tillagt de Erresøe
Rÿter Gaarde; Sagen optagen till Endelig dom till i dag 8 dage.
Peder Dall i Andkier møte og begærede Dom over Jørgen Frandsen med flere, Niels Bøgvad paa
Amptmandens vegne eschede i lige maader dom; Tj blef saaledis dømt og afsagt, saa som Peder
Dall i Andkier tilltalis og beschyldes paa sin hustrues Maren Rasmusdaaters vegne angaaende
Øllegaardt Thomasdaaters død som dennem tiente; da som af de fremlagde documenter fornemmis
og beviises Peder Dals hustrue ichun at have slaget Øllegaard Thomesdaater med en fyrpind, hun
og at have nogle dage der Efter kiørt baade møgvogen, harre og plov, item eltet dey med videre
samme i rete lagde documenter om formelder og Øllegaard Thomesdaater aldeelis intet over Peder
Dals hustrue sig klager eller besverger, mens af tingsvindernis forklaring befindis hun schall have
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været anfegtet med en Særdelis Sygdom, Efter slig beschaffenhed sees iche Peder Dals hustrue
Maren Rasmusdaater kand efter i retesettelsen kiendis straffældig eller være nogen Manddrebere,
mens bør for denne tilltale frj at være og Peder Dall at have sig sin regreß till de vedkommende
som sagen for Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand uden lovlig beviis haver angivet, med
lovlig medfart sig forbeholden at søge.
Anders Juull paa en deell de Erresøe Mænds vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Niels Pedersen og Michell Pedersen, begge af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Sl: Cap: Zacharias Hansens Enche paa Snoghøÿ
med hendis Lavverge, siuns vinder at paahøre anl: den omtvistede Jords Sæd ved Snoghøÿ; I lige
maader stefnet Hans Pedersen i Børup og Niels Stafensen i Børup som samme sæd tilforne siunet
haver samme siuns vinder at paahøre, og om de vill have noget her imod at svare; Raadmand
S:Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansens Enches vegne proteserede imod dette varsell og
formeente der med iche var saa loul: omgaaet som Loven befaler i henseende i det sted alle
vedkommende burde for at stefnis som iche scheed er Neml: den Sl: Capt: Effterlate Arvinger. 2: er
iche de tvende vurderings Mænd som først haver Taxeret Boghveden førend den blef omslagen
advaret till Siunet hvor for hand formente kald og varsell spilt [papir defekt] Anders Juull
formoedede hans kald og varsell at være saa lovlig, som efter Loven schee bør og [papir defekt] sag
aldelig intet at vedgaa, Stefnemaalet stod ved magt, da for Reten fremkom Mads Nielsen Lumholt i
Weÿlbÿe, Bertell Hansen i Stoustrup, Niels Jensen i Egom og Niels Jepsen i Bredstrup som afsagde
deris siuns saaledis; at Ao 95 d: 13 Sept: var de effter Bÿefogeden Gregers Blichfeldts befalling og
Een deel Erresøe Lodseÿeris begæring udj den omtvistede Jord ved Snoghøÿ deris begiæring og
anviisning at siune nogen boghvede paa samme Jord liggende som var omslagen og en deel
staaende hvilchet de Erresøe Mænd beretede at være deris og nu af Capt: Enchens folch paa
Snoghøÿ omslaget, da kunde de eÿ Retere siune eller see at Jo af samme omslagne saa vell som
endnu bestaaende boghvede kand aufles 11 tdr: boghvede, mens hafde det bleven staaende sin rete
tiid till Monhed kunde der af bleven aflet over 15 tdr: foruden hør som udj same omtvistede Jord
endnu var bestaaende og siuntis at være 3 mk: værd, hvor paa de aflagde deris Eed og bade sigGud
till hielp. R: S: Svendsen tilbød Taxeringsmændene at de mote beholde boghveden for det samme
som de det haver Taxeret for; Taxeringsmændene svarede de vile see sig for ville de betenche sig
hvad de vill giøre, Anders Juull begærede tingsv: sted. R: Svend Svendsen begærede 8 mænd mote
udmeldis som kunde siune den boghvede som Sl: Capt: Zacharias Hansen haver ladet omslaa paa
den omtvistede Jord som de Erresøe mænd sig tillegner, der till udtagen Niels Skov i Torp, Hans
Hansen ibd: Jens Schreder og Peder Skov ibd: Peder Hansen og Peder Nielsen i Taule, Tue
Sørensen og Hans Christensen af Studsdall, som efter begæring haver at møde paa aasteden.
Tiisdagen og Tingdagen den 1 October Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridsschriver
Tingmænd
Olluf Simonsen i Skierup
Hans Ollufßen i Follerup
Jens Andersen i Herslef
Søren Madßen ibd:
Michell Paag i Stoustrup
Mads Lumholt i Weÿlbÿe
Peder Sudder I Tiufkier
Anders Juull paa de Erresøe mænds vegne møte og begærede Dom over Cap: Zacharias Hansens
Enche og Arvinger paa Snoghøÿ. R: Svend Svendsen paa Enchens vegne var tilfreds med den i
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Sagen allerede ergangne dom. Anders Juull begærede endnu som tilforne dom. Sagen optagen till
doms till i dag 8 dage.
Anders Juull paa Hans Pedersen Schovriders vegne begærede dom over Simon Pedersen i Tiufkier;
Simon Pedersen i Tiufkier møte og i Rete lagde sit schrifftlig indleg af 1 October 1695: som for
Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa
som det befindis at Simon Pedersen sin paaboende gaard efter aflagde Siun haver ladet meget
forfalde, det og eÿ heller schall befindis at hand gaarden efter hans K:M: Allernaadigste Lov og
forordning haver med Qveg og beester forsiunet hand og dets foruden een Temmelig Summa paa
nogle Aars Landgilde schall være schÿldig efter giorte i Rete setelse, da som Simon Pedersen
aldeelis intet sig till befrielse fremlegger, eÿ heller stiller nogen nøÿagtig Caution for sig, tj vidste
Jeg iche Simon Pedersen at kunde befrj /: Effterdj hand gaarden haver ladet Ruinere og saa meget
paa sin Landgielde schÿldig er :/ hand Jo bør at svare till Gaardens brøstfeldighed effter det førte
siunsvinde og betale den Resterende Landgielde med Sagens anvendte bekostning inden 15 dage
eller lide effter Loven og Kongel: forordning, og imod fornøÿelig Caution sin Arrest at Relaxeris.
Anders Juull paa Hr: Jochim Rehimers vegne møte for Reten som beviiste ved Kaldsmænd Søren
Jensen og Jørgen Laßen begge af Fridericia det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag med 6 Ugers warsell at have hidstefnet Hr: Christen Sognepræst till Stenderup
Sogen, og Hr: Anthonius Rhude med tiener i Ordet till bem: Stenderup Sogen, winder at paahøre
angaaende de tvende personer af Hønborrig Ladegaard udj Erresøe Sogen nemlig Hr: Borgem
Gustavus Jansen1) med sin Kiæriste Margretha Foßin som den 1 Aug: udj indeværende Aar 95: udj
Stenderup Kirche schall være Copuleret og tillsammen Viet af Hr: Anthonij Rhude; I lige maader
till i dag hidstefnet med 14 dages warsell Borgem Gustavus Jansen og Regiments [papir defekt]
Ladegaard, Morids Hansen, Peder Pedersen og Ebbe Jensen, som Anders Juull tilspurte 1: Om
dennem iche viterligt at B: G: Jansen med nu sin Hustrue Maria Margrete Fosin haver tient
tilsammen udj nogle Aar for kost og Løn, B: Gustavus Jansen som Børnenis informatos, Maria
Margreta Fosin till at underviise døtrene udj Sÿen, Bardÿren og anden schichelighed meer paa
Hønborg Ladegaard udj Erresøe Sogen. Der paa de samptlig svarede Ja at Borgem Gustavus Jansen
haver tient der i 4 Aar og Maria Margrete hafde i 2 Aar; 2: Om de iche imidlertiid de haver været
paa Lagaard haver holt sig till Erresøe Sogne Kirche der at lade sig betiene udj deris Saligheds Sag
med Ordet og Alterens Sacramente som andre Sogne Lemmer og Sognefolch, der paa Samtlig
Mændene Svarede Ja at saaledis er i sandhed. 3: tillspurte Anders Juull dennem om de iche er
viterligt at de haver forlovet sig med hverandre imidlertiid de haver været paa Hønborrig Ladegaard
till den Hellige egteschab, der paa de Svarede at de derom intet er bevist før de blef Wiet sammen.
4: tilspurte Anders Juull winderne om de er viterlig at der bem: Personer vare forlovet med
hverandre, Maria Margreta Fosin der paa Reÿste hiem till hindis venner at tage afscheed med
dennem, hun strax der efter kom tillbage igien med hendis Moder till Hønborg Ladegaard, der paa
Niels Pedersen Røÿborg og Niels Lagaard svarede Ja at dette er saaledis i sandhed, de andre vinder
er intet derom bevist. 5: Om dennem er bevist at Maria Margreta Fosin er bleven Smøchet till Brud
paa Hønborg Lagaard, der paa de svarede Neij at dennem intet der om er bevist. 6: tilspurte
vinderne om de iche er viterl: at B: G: Jansen som Brudgom med sin Brud Maria Margreta Fosin
den 1 Aug: [papir defekt] med hans nu hafvende Hustrue og hendis Moder udj Erresøe Kirche, de
andre beretede der om intet at være vidende. Der paa de aflagde deris Eed samptlig og bade sig Gud
till hielp; Hr: Anthonij Rhude, B: Gustavus Jansen, Capt: Ellebracht2) og Regimentsfeltscherer Lelie
paarobt møte iche; Anders Juull paa Hr: Jochims vegne begærede tingsvinde sted.
1) Borgmester i Fredericia fra 1680
2) Christian Conrad Ellebracht død 1731, 77 år gl: som Oberstleutnant, ~ m. Maria de Hein.
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Simon Pedersen i Høÿrup møte for Reten som Kiendtis og tilstod at have afhændt till hans Svoger
Christopher Christophersen hans festemøe og deris Arvinger, der selfeÿer Gaard hand paaboer i
Høÿrup, hvilchen forschrefne Selfeÿer Gaard Christopher Christophersen og hans festemøe
Ingeborg Simonsdaater og deris Arvinger schall have nÿde og beholde till evindelig eÿendom og
Kiendis Simon Pedersen for sig sin Hustrue og deris Arvinger ingen ÿdermehre Lod deel Ret eller
Retighed at have till bem: Eÿendoms gaard, i schov og march, agger og Eng og alt hvis af Arrilds
tiid der till ligget haver med rete hør og bør der till at ligge indtet undtagen i nogen maader, mens
den her efter at følge Christopher Christophersen hans trolovede festemøe og deris Arvinger for
hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen Reet kand have at tale, og dersom imod
forhaabning saa scheede samme gaard eller noget af dens Rete tilliggende dennem eller deris
Arvinger blef fravunden for nogen vanhiemels brøst schÿld, lover Simon Pedersen inden 6 uger her
efter at forschaffe dennem lige god vederleg eller nøÿagtig fornøÿelse saa ded i alle maader schall
være uden schade og schadesløs; hvor paa de her for [papir defekt] at sige for nogen Laubuds
tilvarsell, hvor efter Christopher Christophersen begærede Eÿendoms tingsvinde som schiøde som
og blef sted. Jens Jensen i Erresøe tingmand mens dette schiøde blef udsted i alle sammens sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 8 October Ao 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Bÿeschriver og Herridsschriver
Tingmænd
Søren Jensen i Herslef
Søren Madsen ibd:
Jens Tÿggesen ibd:
Hans Pedersen i Almind
Mads Raun i Herslef
Hans Jensen i Møsvraa
Peder Sudder i Tiufkier
Anders Juull paa de Erresøe Mænds vegne møte og begærede dom over Sl: Cap: Zacharias Hansens
Enche og Arvinger. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som en deel Erresøe Bÿemænd imod Sl:
Capt: Zacharias Hansen Bang paa Snoghøÿ efter indstefning i Retesetelse og opsetelse med et
Lovfast tingsvinde først ført her paa Herretstinget nest afvigte 23 Julij 95: beviiser /: efter at dom i
Sagen tilforne efter da fremlagde documenter :/ at den saa lang tiid forhen og endnu omtvistende
Gammell toft ved Snoghøÿ haver hørt og lagt till bemelte Erresøe Mænds gaarde af Alders tiid
dennem og som deris Eÿendom ved Seeniste Landmaaling i den nÿe Matricul till Rÿterhold ansat,
og særdelis der af schÿlder, mens den tvistighed og Irring schall være Aarsag det Povell Nielßen i
sin tiid haver hafft denne Gammel toft af bemelte Erresøe Mænd i langsommelig tiid i minde for sin
Mageligheds schÿld siunis noch at effter [papir defekt] de Erresøe Mænd som i samme Gammell
toffts Jord er beretiget Jo bør det at Nÿde og beholde U=behindret. Skulle ellers nogen Irring eller
tvistlighed imellem parterne falde kand dennem udmeldis af Reten Reebsmænd som Jorden kand
adschille.
Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansen Bangs Enchis og Arvingers vegne møte
for Reten som beviiste ved kandsmænd Peder Madsen paa Snoghøÿ og Jens Michelsen tienendis
Cap: Enche paa Snoghøÿ det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at
have i Rete stefnet Peder Borløf, Hans Hougaard, Mads Pedersen, Peder Michelsen, Peder Madsen,
Jens Jensen Smed, Olluf Hanßen, Jep Fougaard, Jens Jensen, Peder Michelsen, Hans Hølled, Søren
Spillemand, Søren Tuesen og Søren Jaunsen, siuns vinde at paahøre om den boghvede som om
tvistes. I lige maader stefnet Siunsmænd Hans Hansen i Torrup, Peder Skov, Jens Nielsen i Torrup,
Peder Hansen i Taule Nebbell, Tue Sørensen og Hans Christensen i Studsdall deris siun bem:
boghvede at besigtige; I lige maader stefnet Mads Nielsen Lumholt i Weÿlbÿe, Niels Jensen i
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Egom, Niels Jepsen i Bredstrup og Bertell Hansen i Stoustrup, som samme Boghvede tilforne haver
siunet. Diße siuns vinder at paahøre om de noget der till vill have at svare. Anders Juull paa
Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte som protesterede imod dette kald at saa som
hand der imod eÿ er Lovligen stefnet, som Bundens forsvar formoedede hand kaldet spilt; R: Svend
Svendsen formoedede hans siunsvinder bliver ført, Siunsvinderne sted till forhør, da for Reten
fremkom Peder Jensen Skov og Jens Nielsen i Torrup, Peder Hansen i Taule Nebell, Tue Sørensen i
Studsdall og Hans Christensen sammesteds, og Michell Smed i Elltang som afsagde deris Siun
saaledis [papir defekt] og der hos beretede at Boghveden var [papir defekt] og Marchen den gang
var opgiven; dette siun giorde de den 27 September 1695; Og Effter de hafde siunet Boghveden og
Reed siden fra Snoghøÿ hiem og kom forbj boghveden gich der nogen Svin udj, hvem de tilhørte
ved de iche, der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. R: Svend Svendsen paa Cap:
Zacharias Hansen Bangs Enches vegne begærede tingsvinde. Anders Juull paa de Erresøe Mænds
vegne gienpart som og blef sted.
Søren Hansen i Nørre Stenderup møte for Reten som lod læse en Landstings tilllÿsning og stefnet at
till i dag afgangne Hans Nielsen Bøgvad hans effterlate Arvinger og Samfrender enten de findis
inden eller uden lands de umøndige med deris Laugverger for Laubuds vinde som hans Søn Søren
Hansen agter at lade forhverve og tage beschreven till den 8 October og trende nest følgende
tingdage der efter Ang: den Self eÿer Grd forn: hans Sl: fader haver paaboed og Søren Hansen efter
hannem nu besidder om nogen af Arvingerne og Samfrenderne vill have noget her till at svare med
videre dis udviisning. Lest og paaschreven. Nlef paarobt om nogen af Hans Nielsens Arvinger her
imod hafde noget at Svare mens møte ingen.
Tiisdagen og Tingdagen den 15 October Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Almind
Simon Sørensen i Dons
Hans Ollufßen i Follerup
Jørgen Nielßen i Rans
Mads Raun i Herslef
Søren Madßen ibd:
Peder Dall i Andkier
Anders Juull paa Johannes Nielßen i Fridericia hans vegne møte for Reten som beviiste ved
Kaldsmænd Mads Jensen og Hans Nielßen i Trelle det de ved Eed med opragte fingre efter [papir
defekt] inden 15 dage at betale under Lovens tvang der paa hand begærede dom; Andreas
Svigtenberg blef af Reten trende sinde lÿdelig paarobt møte iche; Tj blef saaledis dømt og afsagt;
Saa som Andreas Svigtenberg efter lovlig indstefning og i Rete setelse eÿ møder med noget her
imod at svare, hvor for hand tilfindis at betale forbemelte 5 Sldr: 3 mk: 1 sk: med denne proceßes
bekostning inden 15 dage under Lovens Tvang.
Anders Juull paa Christian Teil Trompeters vegne beviiste ved kaldsmænd Mads Jensen og Hans
Nielsen i Trelle det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete
stefnet Andreas Svigtenberg i Trelle till doms for gield og till des beviis fremlagde et tingsvinde her
af tinget udsted den 3 September afvigte hvor udj findis indført at Andreas Svigtenberg haver lovet
at give Christian Till till omkostning 2 Rdlr: med videre deß udviisning Lest og paaschreven, seter i
Rete om hand iche pligtig er og bør samme 2 Rdlr: tillige med proceßens anvendte bekostning at
betale, der paa hand begærede dom; Andreas Svigtenberg blef af Reten trende sinde lÿdeligen
paarobt møte iche eÿ heller nogen paa hans vegne. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som med det
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her i Reten fremlagde tingsvinde af 3 Sept: nest afvigte her af tinget udsted beviises at Andreas
Svigtenberg hand haver lovet at give Trompeteren Christian Tiell for hans paaførte omkostning 2
Rdlr: hvorfor Andreas Svigtenberg tilfindis at betale till Christian Till for bem: 2 Rdlr: tillige med
proceßens anvendte bekostning inden 15 dage under Lovens videre tvang.
Søren Hansen effter for indført Landstings Citation i dag 8 dage lod i dag till andet ting Laug bÿde
den Selfeÿer gaard i Nørre Stenderup hans Sl: fader Hans Nielßen Bøgvad haver paaboed till neste
frender, paarobt møte ingen af dennem mens Hendrich Mortensen i Almind paa hans Daater Else
Hendrichsdaaters vegne som er Søren Hansens trolovede festemøe bød der for Sølf og penge.
Simon Sørensen i Dons lod lÿse efter en Sortblesit og Sodebrun Merplagge i tvende Aar hannem
imellem nest afvigte torsdag [papir defekt].
Jørgen Nielsen i Rans lod [papir defekt].
Tiisdagen og Tingdagen den 22 October Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Søren Grovßen i Tolstrup
Søren Jensen i Herslef
Mads Raun i Herslef
Hans Enemerche ibd:
Søren Madsen ibd:
Jens Sørensen i Follerup
Christen Rasmusen i Mørchholt
og Olle Hansen ibd:
Søren Hansen lod i dag igien till tredje ting læse den den andre 2de tingdage for indførte Landstings
Citation af 21 Aug: 95: og der hos i dag till tredje ting Laugbød hans Sl: fader Hans Nielsen
Bøgvads Selfeÿer gaard i Nørre Stenderup till neste Slegtinger blef paarobt møte ingen af dennem;
Hendrich Mortensen i Almind paa hans daater Else Hendrichsdaaters vegne møte som er Søren
Hansens trolovede festemøe og bød der for Sølf og penge; Søren Hansen begærede her efter
lovbuds tingsvinde som og blef sted.
Blef lest Copie af hans Kongel: Maÿtz: Allernaadigste befallings bref given Peder Pedersen at være
Amptschriver over Coldinghuus Ampt af dato 24 Augustij 95: Allerunderdanigst lest og
paaschreven.
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Straf for dem som Lader de for Mord eller drab
anholdene personer af deris Arrest undkommer dat: 21 Sept: 95: Allerunderdanigst Lest og
paaschreven.
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Skudsmaale og løfter for Egteschabs trolovelse og
Vielser dat: 31 Aug: 95: Allerunderdanigst Lest og paaschreven.
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Rÿter godset i danmarch af 10 Aug: 95:
Allerunderdanigst Lest og paaschreven.
Anders Juull paa en deel Erresøe Lodseÿeris vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Michell Pedersen og Mads Pedersen, begge af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet udj den Sag ang: den Omtvistede Jord ved
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Snoghøÿ beliggende, Sl: Cap: Zacharias Hansen Bang [papir defekt] findis og hvad stedet kaldes;
R: Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansen Bangs Enches og Arvingers vegne [papir defekt]
stefnemaal at saa som udj Sagen er tvende [papir defekt] falden saa haver Enchen vaaren fororsaget
begge deele [papir defekt] paa sine behørige steder andraget imidlertiid vill [papir defekt] hverchen
Siuns eller Reebs Mænd vorder tillat at op [papir defekt] helst fordj ingen kand giøre bedre
underscheed om Jorden med Matriculen efter Nÿe Land Maaling og formoedede derfor [papir
defekt] maalet iche at ansees schulle imod forhaabning nogen Siunsmænd efter dette stefnemaall
tilladis at opkrevis formoedede Svend Svendsen at saadant iche inden fuldkomen efterretning ang:
Enchens andragende indkomme vorde tillat eller og ingen af participarterne eller deres Bÿemænd
der till vorde brugt men alting vorder lovl: omgaaet formoedet dog stefningen Spilt; Stefningen sted
ved magt saa som det findis Lovlig at være forretet; Tj er bleven udmeldt efterschrefne Mænd,
Nemlig Peder Jeßen i Kongsted, Peder Nielsen ibd: Mourids Hansen i Erresøe, Peder Roed ibd:
Ebbe Jensen, Jens Frandsen, Jens Jensen ibd: Hans Pedersen Holt i Erresøe, som paa Torsdag 8
dage haver at møde paa Aastederne og deris forretning der efter her till tinget afsige, at møde
klochen 8:
Niels Bøgvad paa Hr: Amptmands fuldmegtig Bertell Pedersens vegne møte for Reten som beviiste
ved Kaldsmænd Jens Hansen og Hans Iversen i Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hans Christensen i Bramdrup for slagsmaal hand
schall have begaaen paa Stefen Nielsen i Bramdrup med vindisbÿrds paahør Saggivelse og doms
erverbelse; I lige maader stefnet Søren Clausen og Thomas Hansen i Bramdrup deris vinde at
aflegge om hvis dennem der om er bevist. Da for Reten fremkom Søren Clausen i Bramdrup som
vand at hand tillige med Thomas Hansen haver siunet Stephen Nielsen da befant de at hand var
slagen paa siden af den venstre arm og huden var der af, saa og over de 2 mellemste fingre paa
samme hand, som var blaa paa enderne, og klagede Hans Christensen saaledis hafde slaget hannem;
hvor paa baade Søren Clausen og Thomas Hansen [papir defekt] Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 29 October 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Allmind
Peder Sudder i Tiufkier
Hans Iversen i Herslef
Jens Tÿggeßen i Herslef
Christen Tÿggesen i Tiufkier
Strange Nielsen ibd:
Povell Michellsen ibd:
Søren Hansen Bøgvad i Nørre Stenderup møte for Reten som kiendtis og tilstod at have Soldt og
afhændet saa som hand og hermed selger og afhænder fra hannem og hans Arvinger till hans
troelovede festemøe Else Hendrichsdaater halfparten af den Selfeÿergaard i Nørre Stenderup hand
paaboer og hans Sl: fader Hans Nielsen Bøgvad haver tilhørt, hvilchen forschrefne halve
Selfeÿergaard i Agger og Eng, schov og March, fische vand og fægang og alt hvis af Arrilds tiid der
till ligget haver og med Rete hør og bør der till at ligge, intet i nogen maader undtagen bem: hans
Trolovede festemøe Else Hendrichsdaater schall have nÿde og beholde till Evindelig eÿendom og
kiendis Søren Hansen sig till bem: halve selfeÿergaard eÿ at have ÿdermere Ret eller Retighed med,
derfor bekommet af hendis fader fÿllest og fuld værd saa hand tache for god og nøÿagtig betalling
og lover at schall frj frelse hiemle og tilstaa hende for bem: halve Selfeÿergaard for hver mands
hinder og tilltale som der paa med nogen Ret kand have at tale og der som imod forhaabning saa
scheede samme halve Selfeÿergaard eller noget af dis tilliggende hende eller hendis Arvinger blef
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fravunden for nogen hans vanhiemels brøst schÿld saa lover Søren Hansen inden 6 uger der nest
efter at forschaffe hende og hendis Arvinger lige god vederleg eller nøÿagtig betallning, og i saa
maader for sig og sine Arvinger holde hende og hendis Arvinger for dette kiøb schadesløs der paa
de nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis [?] og efterkomes schall som
forschrevet staar og befindis [papir defekt] Hendrich Mortensen i Almind paa hans daater Else
Hendrichsdaaters vegne begærede Eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 5 November Anno 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuußen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Allmind
Jørgen Nielßen i Follerup
Jens Sørensen i Follerup
Mads Raun i Herslef
Jens Rasmusen Smed i Herslef
Peder Koed ibd:
Søren Madsen ibd:
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Koren schaten over all danmarch for Aar 1696, dat:
15 October 1695: for Reten Allerunderdanigst lest og paschreven.
Niels Bøgvad møte og effter indhiemlede kald og i Rete setelse i dag 14 dage over Hans
Christensen i Bramdrup formoedede hand bliver tilholden at benegte ved sin Eed hand iche Staphen
Nielsen slagen haver, tj ellers erbÿder Stefen Nielsen sig at giøre sin Eed der om. Hans Christensen
møte og svarede hand iche Staphen Nielsen slagen haver, formoeder hand sin beschÿlding bør
beviislig at giøre. Niels Bøgvad her imod svarede paa hans Maÿtz: vegne at Hans Christensen bør at
giøre sin Corperlig (Eed) effter loven eller der for at lide for et fuld vold, og der foruden frembÿder
Staphen Nielsen sig her for Reten at giøre sin Corperlig Eed. Sagen optagen i 8 dage og Niels
Bøgvad forrelagt sin angivende at beviise.
Hans Andersen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Knud Nielsen og Iver Iversen i Schierup det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet Søren Pedersen i Skierup, Niels Terchelsen, Olle
Vinter ibid: Christen Qvist ibid: Niels Tuesen i Svinholt for den Egte de schulle kiøre med den
Mølle Axsell till Fridericia [ulæselig tekst]. Indciterede Mænd møte og svarede at deris heste iche
kunde føre det træ saasom de var udmatede og kunde intet winde der med, tilmed holt de sig effter
Kongel: Maytz: Allernaad: forordning. Sagen optagen i 8te dage.
Hans Andersen paa Regimentschriverens vegne møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens
Sørensen og Søren Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have i rettestefnet saaledis, hans K:M: har Allernaad: befalet schrifftl: till Hr:
Estats Raad og Amptmand Svarth at af Coldinghuus Amptes Bønder schulle tages saa mange som
den Mølle Axsell som laa i Dyrehaugen ved Colding kunde med heste till Fridericia bortføre som
Copie af Høyst bem h: K:M: bref videre formelder, i blant andre blef Ordineret den 18 Octob: 5 par
forspan heste af Hostrup som schulle tillige med en deel andre bem Mølle Axsell till Fridericia
Væermølle bortføre mens ey nogen møte, saa stefnis Iver Koed, Hans Bull, Iver Kreng, Hans
Terchelsen, Niels Degen og Jens Rafn alle af bem Hostrup at møde till deris verneting till i dag for
de bem egte har oversiddet som hand formoder de ved dom vorde tilkiendt at betale till Caßen for
hver par heste 1 Rdlr: effter alt hand dem som for er melt over dennem agter at forhverve; Seter i
Rette og formeener indciterede pligtig er og bør at lide effter Lovens 3 B: 13 Cap: 1: og 2 Act: og
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betale for hver par heste 1 Rdlr: tillige med den Reyse og omkostninger, der paa begærdis da Hans
Bull og Niels Pedersen af Hostrup møte og svarede at de hafde kiørt samme Mølle Axsell tillige
med 5 andre par heste af Hostrup, Iver Kreng møte og forregaf at hand effter Regimentschriverens
ordre er frj for Egter saasom hand haver før kiørt i Regimente Affaire. Sagen optagen i 14 dage.
Ingvart Jacobsen møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Laß Jørgensen og Laß Jensen af
Andkier det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rete stefnet
Rasmus Pedersen i Andkier hans tieneste karll [ulæselig skrift] Rasmus Pedersen svarede hand
hafde self givet sig lov der till, Hans Staphensen sagde hand schulle blive af hans shou schiffte der
stor steen og pæll om, Rasmus Pedersen svarede hand ville hugge hvor hand lysted. Endnu
fremkom Winter Jensen som vandt at hannem er viterligt baade Rasmus Pedersen og hans Svend
gich og hug staue paa Hans Staphensens schou schiffte, hvor da Hans Staphensen sagde till hannem
hvor hand kom till hugge paa hans schou schiffte Rasmus Pedersen svarede effter den sidste
forordning der er kommen ville hand hugge hvor hand lysted hand agtet iche den schou schiffte der
var scheed der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Jens Leboriosen som i
alle maader ved stod Vinter Jensens vinde saaledis at have seet og hørt som Winter Jensen om
vunden haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Hvor effter Ingvart Jacobsen sate udj rete at
saasom h: K:M: schou forordning gandsche forbyder ald schou hug som iche scheer effter samme
schou forordnings befalling, da som Rasmus Pedersen af Andkier med sin tiener Jens Sørensen
ermelte h: K:M: schouforordning ey har villet ansee mens gandsche motvillig self med sin tiener
uloul: schouhug i hans M: Vildbane og schou forøved som dennem her for Retten er over beviist og
Rasmus Pedersen self vedstaar, hvorfor formeenis at hand med sin tiener bør at lide og betale effter
hans K:M: Allernaad: forordnings melding om schouhug og var dom begærendis; Rasmus Pedersen
møte og begærede opsettelse schall blive svaret vedstod ellers hand hafde hugget nogen Elle. Sagen
optagen i 14 dage.
Anders Juull paa en deell Erresøe Bønders vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads
Pedersen og MIchell Thomßen af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Sl: Cap: Zacharias Hansens Enche paa Snoghøÿe, og
Arvinger de umøndige med deris formøndere till siuns mænds frasigelse anl: det Jord ved Snoghøÿ
Fergesteds schou fald kaldet, og till det afpæling. Da for Reten fremkom Peder Jeßen i Kongsted
[papir defekt] de saaledis siunet og grandschet at fra enden af den Grøft ved den vestre side till
Capt: enchens tofft som løber fra stranden op hvor ingen grøfft fra den videre fantis for dee Erresøe
Lodseÿeris Jord og befantis inden gierdet udj Jorden med gammell Ege stauer ende lige effter enden
af ommelte grøfft hvor de eÿ Retere kand siune grandsche og see det Jord rete schiell fra den ende
af grøfften og lige igiennem till den øverste pæll som blef sat ind ad till landeveÿen till den østre
side imellem Sl: Cap: Zacharias Hansens Jord og de Erresøe Lodseÿeris Jord, og møte Søren
Joenßen, Michell Sørensen Laßen og Povell Pedersen og slog pæle for deris Jord. I lige maader
møte Søren Tusen og kiendte sig ved sin Jord, ommelte Jord var indgierdet hvor pælene blef sat, de
Erresøe Lodseÿeris Jord vester Snoghøÿs tofft løber med enderne need till stranden. Hvilchet de
saaledis for et fult siun og afpæling afsagde der paa de bade sig Gud till hielp. Sl: Cap: Zacharias
Hansens Enche og Arvinger paarobt møte iche. Anders Juull paa Erresøe Lodseÿeris vegne
begærede tingsvinde som blef sted.
Maren Jensdaater i Giøring Sogen i Nørre Bøÿell ved Bramming møte for Reten uden nogen given
kald og varsell af Erich Pedersen, tilstod at være den person som hand var beschÿlt for at schulle
schaffe tilstede, og forregaf at hun for hendis person aldeelis indtet hafde at klage over Erich
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Pedersen og hans hustrue i nogen maader; der effter Erich Pederßen begærede tingsvinde som og
blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 12 November Ao 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Almind
Søren Jensen i Herslef
Søren Madßen ibd:
Mads Raun ibd:
Jens Andersen ibd:
Hendrich Mortensen i Almind
Jep Jensen i Tolstrup
Hans Andersen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over de Indciterede
Schierup Mænd for deris egters oversiddelse, Sagen optagen i 14 dage.
Staphen Nielsen i Bramdrup møte og begærede hands indstefnede Sag imod Hans Christensen mote
opseteß saa som hans fuldmegtig der haver gaaet i Rete i sagen eÿ er tilstede; Sagen optagen i 14
dage.
Hans Andersen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Hans Hansen og Bertell Pedersen af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at have stefnet Søren Tueßen og Hans Hølleds Søn Jens Hansen sampt
Søren Jaunsen alle af Erresøe at møde ved deris Eed at aflegge om hvis dennem er beviist og de den
4 October afvigte haver hørt paßeret imellem Laurids Lauridsen Housted i bem: Erresøe og Søren
Nielßen ibd: Da Søren Nielsen kom kiørendis med sin giødnings Vogn ud till sin agger. Noch
stefnis Mads Pedersen Schovløber og Niels Espensen i ermelte Erresøe till bem: ting og tiid deris
siun at fra sig sige som de har taget paa forbemelte Søren Nielsen. Endelig stefnis Laurids Housted
som bem: overlast imod Søren Nielsen haver begaaet fornefnte siuns og andre vinder at paahøre om
de der till eller imod noget vill have at svare effter alt naar paßeret er hand agter tingsvinde og der
effter dom at lade over dennem forhverve og tage beschreven; da for Reten fremkom Mads
Pedersen og Niels Espensen i Erresøe som tilstode at de haver siunet Søren Nielsen i Erresøe, da
befant de at der var en Rød streg paa hans venstre Arm, andet saa de iche vidste iche heller hvem
der hafde giort det, uden at Søren Nielsen beretede for dennem at Laurids Housted hafde slaget
hannem, der effter for Reten fremkom Søren Tuesen i Erresøe som effter Eedens oplæsning vandt at
hand kom kiørendis med et læß møg da saae hand at Laurids Housted stod og grøffted paa hans boe
tofft, saa kom Søren Nielsen kiørendis ved den vestre side ad tofften ad forten da tretedis de med
hver andre om at Laurids Housted beschÿlte Søren Nielßen hand hafde kiørt over hans tofft der de
hafde tretedis gich Laurids Housted og støte till Søren Nielsen med Spaden over Armen der paa
hand bad sig Gud till hielp. Laurids Housted møte og beretede at hand iche hafde [papir defekt]
Søren Jaunsen forrelagt till i dag 8te dage at møde hans vinde at aflegge. Søren Nielsen beretede at
hand var forligt med Laurids Housted saa vit hans Egen Sag angaar.
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste patent om Høÿeste Ret i Danmarch for Aar 1696, af 26 October 95:
hvilchen schall begÿndis og holdis den 26 Martij førstkommende.
Laß Nielsen i Kongsted lader lÿse effter en Sort hoppe med en hvid [?] paa Næsen.
Tiisdagen og Tingdagen den 19 November Anno 1695
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Jens Festeler i dommer Sæde udj Kongel: Maÿtz: Herridsfoget Gregers Blichfeldtz Absens
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Jensen Enemerche i Herslef
Peder Koed ibd:
Jens Tÿggeßen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Jens Raun i Hostrup
Iver Kreng ibd:
Jngvart Jacobsen møte for Reten som begærede effter i dag 14 dages opsetelse dom Raßmus
Pederßen og hans tieniste karll i Andkier. Rasmus Pederßen og hans karll paarobt møte iche Sagen
optagen i 14 dage.
Hans Anderßen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte og begærede dom over de
Hostrup Mænd, Sagen optagen i 8 dage.
Hans Andersen paa Regimentschriverens vegne begærede Søren Jaunßen af Erresøe effter
forrelegelse mote paaraabes at fremkomme sit vinde at aflege, Søren Jaunsen blef af Reten trende
sinde lÿdeligen paarobt møte iche, Sagen optagen i 8 dage og Søren Jaunsen till den tiid forrelagt at
møde sit vinde at aflegge.
Hans Andersen paa Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollenders og Egne vegne møte for
Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Tommesen i Hostrup og Jens Lauridßen i Tiufkier det de
ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Peder Iversen og
hans hustrue [papir defekt] Maren Lasdaater og Anna Pedersdaate af Tiufkier ved deris Eed at
aflegge hvad de den 5 Nov: hørte af Peder Sudder i Tiufkier paßerede med Ærrørige schields Ord
imod Regimentschriveren i hans fraværelse samt hans tiener Hans Anderßen paßeret i hans egen
huus. Endelig stefnet Peder Sudder ermelte vinder at paahøre om hand der till eller imod vill have at
svare hvor effter tingsvinde og dom agtes at forhverve; Indciterede vinder paarobt møte iche hvor
for de er forrelagt till i dag 8 dage at møde.
Niels Kÿed i Starup begærede 4 Mænd mote udmeldis som kunde siune Sl: Peder Iversens gaard i
Starup, hvorledis den nu udj stand findis med Bÿgning, hvad koren befindis i laderne, Item
hvorledis Jorden er besaaed og ellers hvad som kand observeris till Gaardens Conservation. I lige
maader at siune Niels Smeds Boell som nu Enchen Anna Nielskone paaboer og om alting give
schrifftl: der till udtagen Søren Bergaard, Willads Christensen, Niels Andersen og Germand Ibßen;
Niels Tommesen, Bertell Høg, Mads Sørensen, Søren Pedersen, Hans Hansen, Mourids Povelsen,
Mads Iversen, Povell Nielßen, Jens Tommesen, Anders Ollufßen, Hans Hansen, Jep Pederßen,
Claus Jacobsen, Christen Nielßen, Peder Baße, Niels Christensen, Jens Nielsen, Morten Adamsen,
Frands Nielßen, Tor Lauridßen Enches Søn Iver Tordsen, Jørgen Hendrichßen, Peder Joenßen af
Wilstrup møte samtlig for Reten som forregaf at de den 13 Nov: vare de forsamlet udj Skovrideren
og Schoufogedens overværelse at schiffte og deele deris Bÿes schov effter som K:M: Lov og
schouforordning sligt tilholder, da haver de det saaledis deelt, at en hver schall tage den Lod som
findis i hans gaards Leÿr ligesom udj Bÿen er beliggendis og iche den eene at hugge eller hugge
lade noget paa den andens under 2 Rdlr: straf till Bÿens nøte; og derfor uden bøde effter K:M:
Schouforordning som forseelsen kand være /: som samptl: bÿemænd schall strax udpante hvis som
nogen betreffes at hugge paa sin schous part og det iche strax for Schoubetienterne angiver bøde
strax 1 Rdlr: som i lige maader af samptlig Grander schall udpantis og [papir defekt] udj alle
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maader effter K:M: Lov og Schouforordning at forholden. Her effter begærede K:M: Schovrider
Hans Pedersen tingsvinde som og blef sted.
Christen Sørensen Snee paa Hr: Laurids Risoms vegne i Smidstrup møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Laurids Erichsen i Schierup og Peder Christensen i Lunde Mølle, det de ved Eed med
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Peder Jensen i Brønsted
Mølle imod siunsmænds udmeldelse at siune brøstfeldigheden paa Mølle og huuse, og begærede 4
Siunsmænd mote udmeldis som samme brøstfeldighed kunde siune der till udtagen Hans Møller i
Follerup Mølle, Jens Michellsen i Bouballe Mølle, Jens Timermand i Schierup og Peder Andersen
Timermand i Tiufkier, som dris siun i dag 8 dage her paa tinget haver at afsige.
Tÿgge Jensen i Herslef i dommer Sæde mens effterfølgende Skiøde blef udsted.
Jens Festeler af Fridericia møte for Reten som Producerede en fuldmagt hannem given af Jesper
Christensen i Lÿstrup at schiøde till Jens Christensen en half Boelig i Taule Nebbell med videre
samme fuldmagts udviisning Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført af 12 Nov: 95: Hvor
effter Jens Festeler kiendtis og tilstod effter for indførte fuldmagt paa Jesper Christensens vegne at
have soldt og afhændet saa som hand og her med selger og afhænder fra hannem og Arvinger, som
Ellen Jensdaater Sl: Hr: Jens Jensens forrige Sognepræst i Herslef hendis Laugverge, halfparten i
det Boelig liggende i Taule Nebbell, som Peder Nielsen paaboer og staar i Matriculen for 2 tdr: 2
schpp: 2 f. 2 Alb: hartkoren tilsammen; hvilchen fornefne halve Boelig med all dens Rete tilligende
af Alt hvis som af Arrilds tiid der till ligget haver og med Rete hør og bør der till at ligge effter der
om fremviiste Gamle schiødedes udviisning, Jens Christensen hans hustrue deris arvinger schall
[papir defekt] imod forhaabning saa scheede samme Boelig eller noget af des Rete tilliggende Jens
Christensen eller hans Arvinger blef fravunden for nogen hans vanhiemels brøst schÿld saa lover
Jens Festeler at Jesper Christensen inden 6 Uger der nest effter schall forschaffe Jens Christensen
lige god vederleg eller nøÿagtig betalling og i saa maader for sig og sine arvinger holde Jens
Christensen hans hustrue og Arvinger for dette kiøb schadesløs hvor paa parterne nu her for Reten
gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdis og effterkommes schall som forschrevet staar, og
begærede Jens Christensen her effter eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 26 November 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Iverßen i Herslef
Peder Koed i Herslef
Jens Anderßen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Michell Paag i Stoustrup
Søren Nielsen i Damkier
Staphen Nielsens Sag i Bramdrup Contra Hans Christenßen ibd: optagen effter parternis begæring
om de i midlertiid kand blive forligt.
Hans Andersen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over de indciterede Skierup
Mænd for de haver siddet den Egte overhørig. Søren Pedersen i Schierup paa indciteredis vegne
møte og begærede opsetelse i 8 dage schall blive fremlagt hvis de deris Sag med agter at beviise.
Hans Anderßen paa Regimentschriverens vegne møte i lige maader og begærede dom over de
indciterede Hostrup Mænd [papir defekt] optagen i 8 dage.
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Hans Anderßen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede Søren Jaunsen i Erresøe mote
paaraabes hans vinde at aflegge. Søren Jaunsen blef af Reten trende sinde lÿdeligen paarobt møte
iche, hvor for Søren Jaunsen forreleggis till i dag 8te dage at møde hans vinde at aflegge.
Peder Sudder i Tiufkier møte for Reten som forregaf at som nogen Ord er falden imellem hannem
og Regimentschriverens tiener Hans Andersen den 12 November sidst afvigte; saa tilstod Peder
Sudder i Tiufkier at hvis Ord der kand være falden /: som hand dog iche kand erindre, da er det
scheed i druchen schab, og veed indtet andet med Hans Andersen end en erlig Karll vell egner og
anstaar, hvor paa parterne her for Reten gave hver andre deris hænder at de vare venligen og vell
forligte, og begærede Hans Anderßen her effter tingsvinde som og blef sted.
Christen Sørensen Snee møte for Reten som paa Hr: Laurids Risom i Smidstrup hans vegne beviiste
ved kaldsmænd Peder Qvist i Schierup og Laurids Erichsen i Lunde Møllested det de ved Eed
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 14 dages varsell at have hidstefnet Peder
Jensen i Brønsted Mølle imod siunsmænds frasigelse anlangende Brønsted Mølles befundene
brøstfeldighed; hvor effter Christen Sørensen begærede de her af Reten i dag 8 dage udmeldte
Siunsmænd mote fremkomme deris Siun der om at afsige, da for Reten fremkom Hans Madsen i
Follerup Mølle, Jens Michelßen i Bouballe Mølle, Jens Nielßen Timmermand i Schierup og Peder
Anderßen Timmermand i Tiufkier, som afsagde deris Siun der om saaledis. At Ao 1695 d: 22
November vare de forsamlede udj Brønsted Mølle, saa som de neste ting tilforn her paa Herrets
Tinget er udnefnet at besigtige og Taxere bem: Brønsted Mølles og Huses brøstfeldighed effter Hr:
Laurids Risoms begæring som de haver befunden saaledis. Møllens [?] at forfærdige et nÿe
Wandverch till omløbet vill koste 40 Rdlr: Møllekarmen timmer og fielle der till at Reparere kand
koste 40 Rdlr: Eet Nÿ vandhiull tillige med begge Renderne og begge toplader kand koste 13 Rdlr:
2 mk: Rug Qvernen [papir defekt] Mølle huuset vill koste at Reparere 12 Rdlr: det Nørre huus at
Reparere med Leÿder og tag; 3 Rdlr: 2 mk: Bedrager sig tilsammen 145 Rdlr: 2 mk: hvilchet
bemelte Mænd saaledis her for Reten for et fult siun afsagde der paa de bade sig Gud till hielp;
Peder Jensen i Brønsted Mølle blef af Reten trende sinde lÿdeligen paarobt møte iche. Christen
Sørensen paa Hr: Laurids Risoms vegne begærede her effter tingsvinde som og blef sted
Hans Anderßen paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jep
Christenßen og Niels Andersen i Tiufkier det de ved Eed ved opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Giermand Hansen i Tiufkier, Christen Tÿggesen og
Strange Nielß: ibd: imod vinder at paahøre og egen bekiendelse anl: Jord som de fra deris gaarde
har bortleÿet; I lige maader stefnet Peder Sudder, Joen Nielsen og Povell Michelsen deris vinde der
om at aflegge. Noch stefnet Christen Michelsen, Laurids Mund og Jens Lauridsen som samme Jord
leÿet haver imod samme vinde at paahøre og dom der effter at lide; Da for Reten fremkom Peder
Sudder, Joen Nielßen og Povell Michelsen i Tiufkier som vandt at de effter Regimentschriverens
befalling var hos Giermand Hansen i Tiufkier at tilspørge hannem hvor meget af hans gaards jord
hafde leÿet bort, der paa svarede Giermand Hansen at hand hafde leÿet Jord till 3 fd: kar land till
Christen Michelß: for hand hafde giort hannem 4 nÿe hiull, i lige maader war de hos Christen
Tÿggesen, som tilstod at hand hafde leÿet Schouløberen Laurids Mund en schippe Land; Strange
Nielsen svarede at hand hafde laandt Scholmester Jens Lauridßen 3 schieppe udland [papir defekt]
der paa de bade sig Gud till hielp. [papir defekt] Regimentschriverens vegne begærede [papir
defekt] Saggivelse till i dag 8 dage.
Simon Pedersen i Høÿrup lod læse en Contract og aftegts bref som Christopher Christophersen
haver udgiven paa hvis hand Aarl: till Simon Pedersen og hans hustrue Aarl: udlovet haver af 7
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October 1695: som af Niels Sørensen og Hans Nielsen till viterlighed underschreven, hvilchet som
er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført.
Tiisdagen og Tingdagen d: 3 December Ao 1695
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absens
Daniell Kellinghuußen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Allmind
Hans Ollufßen i Follerup
Michell Paag i Stoustrup
Hans Iverßen i Herslef
Niels Mortenßen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Jes Tommeßen ibd:
Niels Bagvad møte og begærede dom over Hans Christensen i Bramdrup; Sagen optagen i 8 dage.
K:M: Skovrider Jngvart Jacobßen møte og begærede domb over Rasmus Pedersen og hans tieniste
Karell i Andkier. Rasmus Pedersen og hans tieniste Karll paarobt møte iche. Sagen optagen till i
dag 8te dage.
Hans Anderßen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over de Schierup Mænd; de
inciterede Schierup Mænd møte og begærede opsetelse till i dag 8te dage. Sagen optagen till i dag 8
dage.
Hans Anderßen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over de Hostrup Mænd.
Sagen optagen till i dag 8 dage.
Hans Andersen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede Søren Jaunsen mote paaraabes
hans vinde at aflegge, paarobt møte iche, hvor for hans [papir defekt].
Indciterede Mænd af Tiufkier paarobt møte iche. Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 10 December 1695
Gregers Blichfeld Kongel: M: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Madsen i Follerup Mølle
Thomas Jepsen i Nebell
Peder Raun i Børkop
Jens Anderß: i Herslef
Mads Raun ibd:
Søren Madßen ibd:
Jens Tÿggesen ibd:
Niels Bull i Welling
Hans Hansen I Wilstrup paa hans Egen og hans Broder Peder Hansen som hand er formønder for;
Jens Jørgensen paa hans Mÿndtling Sl: Niels Hansen i Herslef Høÿrup hans daater Karen
Nielsdaater, Mads Hansen i Høÿrup paa hans Mÿndtling Sl: Hans Hansens daater i Hørup Maren
Hansdaaters vegne møte samptlig for Reten som kiendtis og tillstod at de paa deris egen og deris
Mÿndtlingers vegne haver Soldt og afhændt saa som de og her med selger og afhender fra dennem
og deris Mÿndtlinger till Hans Nielsen Griis boende i Herslef Høÿrup hans hustrue Maren
Hansdaater og deris Arvinger all den anpart de og deris Mÿndtlinger Arveligen er tilfalden i den
Selfeÿer Gaard i Hærslef Høÿrup Sl: Hans Hansen haver paaboed, hvilchen forschrefne Selfeÿer
Gaard med all tilliggende i huuse og gaard, Abelhauge og Hommellhauge og Kaalhauge, Agger og
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Eng, Skov og March, forte og fellet, Stue og Støche, Stort og Lidet, fischevand og fægang, indtet
udntagen ved hvad Nafn det nefnis eller have kand af alt det som nu tilligger af Arrilds tiid tilligget
haver og hør og bør der till med Rete at ligge inden og uden alle marche schield og tilstede bem:
Mænd [papir defekt] der paa med nogen Ret kand have at tale og som imod forhaabning saa schede
samme Selfeÿer Gaard eller noget af dens Rete tilliggende hannem eller hans Arvinger blef
fravunden for nogen hans vanhiemels brøstschÿld saa lover bem: mænd inden 6 uger der effter at
forschaffe hannem lige god vederleg eller nøÿagtig betallning og i saa maader for dennem og deris
Arvinger holde Hans Nielsen Griis hans hustrue og Arvinger der for i alle maader schadesløs, der
paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdes og effterkomes
schall som forschrevet staar, hvor effter Hans Nielßen Griis begærede Eÿendoms tingsvinde som
schiøde som og blef sted.
Jngvart Jacobsen møte for Retten og begærede dom over Rasmus Pedersen Dall i Andkier og hans
tieniste karell; Paarobt møte iche! Tj blef saaledis dømt og afsagt, at som Rasmus Pedersen Dall
haver bekiendt her for Retten at have hugget nogen elle stauer paa en anden mands grund, og som i
hans K:M: forordning intet meldis hvad straf for Elle stauer bør at bødes, iche dis mindre bør
bemelte Rasmus Pedersen for denne sin forseelse effter egen bekiendelse at bøde till de fatige 2
Rdlr: og till Skourideren for anvendte bekostning 2 Rdlr: inden 15 dage unden Lovens videre tvang.
Regimentschriverens Sager Contra Schierup og Willstrup Mænd optagen till i dag 8 dage.
Regimentschriveren lod aflÿse om alle Brendeviinspander.
Niels Jensen Krage den unge i Egom lod læse og paaschrive en Erklæring og afbit Niels Pedersen i
Store Welling og hans hustrue haver giort hannem formedelst en koe de have beschylt ham for at
det schulle have været deris af dato 30 Nov: Anno 1695: Lest og paaschreven.
Regimentschriveren lod aflÿse at hvo nogen Brendeviinspander her paa landet haver de dennem
afschaffer.
I lige maader lod tilvare dem som Resterede med Laane Korn og penge de sig inden Juull der med
indstiller saa fremt at de vill tage imod Execution [papir defekt].
Peder Jensen af Østed i Jerlef Herrit lod lÿse effter 2 brune heste.
Peder Esbensen i Sellerup lod oplÿse en Sortblæset hest med et [?] Øÿe og en hvid bag foed.
Tiisdagen og Tingdagen den 17 December 1695
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Jens Andersen i Herslef
Jes Tommesen ibd:
Jens Lauridsen ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Jens Tÿggesen ibd:
Jørgen Nielsen i Follerup
og Michell Paag i Stoustrup
Regimentschriverens Sag Contra de Tiufkier mænd optagen till i dag 8te dage saa som ingen paa
Regimentschriverens vegne møder.
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Regimentschriverens Sag Contra de Schierup Mænd optagen till i dag 8te dage saa som ingen paa
Regimentschriverens vegne møder.
Regimentschriverens Sag Contra de Hostrup Mænd i lige Maade optagen till i dag 8 dage saa som
ingen paa Regimentschriverens vegne møder.
Tiisdagen og Tingdagen dend 24 December 1695
Herritzfogden Gregers Blichfeld
Rasmus Ibsen schrifuer udj Herritzschrifuers Suaghed
Ingen af de 8te Mend møtte uden Michel Paag af Stoustrup og Madz Rafn af Herslef, og som ingen
af de indstefnede sager nogen paa deris wegne møder, saa hafuer de deris regres ved nÿe
stefnemaall sig forbeholden.
###
Slut på året 1695
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