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Tirsdagen og Tingdagen effter Jule Helligt d: 7 Janv: 1696
Tÿe Jensen i Herslef i Herritzfogdens Absence som formedelst Svaghed paa wejen motte tilbage
igen i dommer sæde. Rasmus Ibsen Schrifuer i Herritzschrifuerens loul: forfald.
Tingmend
Hans Ifversen i Herslef
Michel Paag af Stoustrup
Hans Pedersen i Follerup
Jørgen Nielsen ibd:
Hendrich Laursen af Brestrup
Hans Madsen af Hærslef
Peder Lassen af Herslef
Christen Madsen ibd:
Eldtang og Stenderup Bymend, møtte for retten og foregaff at de har voren hidstefnit, 2de gange til
tinget af Regimentschrifueren, og intet er dem til saggiffuen.
Sr Hans Nielsen paa Hr Regimentschr: Johan Hollender, møtte for Retten, og fremstillede 2de
kaldsmend, nafnlig Niels Nielsen af Møesvra, og Jørgen Nielsen ibid: som med opragte finger effter
loven, wandt til i dag at hafue hißtefnit, Hans Hansen, Madz Hansen, Mads Kyd, Olle Knudsen,
Hans Ifrsens Enke, Iver Bul, Jens Pederß: Peder Bul, og Vnge Hans Hansen, alle af Eltang, at høre
Poul Pedersens klage, og der effter tilspørßmaal at suare, huor effter hand agter tingsvinde at
erwerbe. Poul Pedersen af Eldtang møtte og foregaf saaledis, at hand meget er ofuerfalden af hans
medbyemend d: 26 gtr: 95, da de gich ind i hans gaard, og tog et hiul af hans vogn for uden nogen
rettighed der til, som er ham forhinderlig udj hans arbeid og kiørsel; og afftenen tilforn drach de der
paa et stob brendewin hos Rÿtter Jochum Schultz, som for ham var berettet, og om Morgenen der
effter, drach de en pot brendevin hos Sognefogden Ifuer Bull paa samme hiul, som bemelte
Sognefoged til sig tog, og same panting Reised sig af, at Ifuer Bul schulle tilsige en vogn effter
Regimentschrifuerens Sedel, som stod for Egt, at age Regimentschriveren fra Colding, og hen til
Obersten paa Nygaard; huor da gl: Hans Hansen stod for Egten, og blef tilsagt, men iche ville kiøre,
som Regimentschrifueren selfver schal vere vidende, og muelig hand der ofuer har besuerget sig
hans HøÿEdle Welbaarne Hr: Obersten, effter dj der kom bud fra Obersten og afhented Hans
Hansen til Nygaard, med en Quarteermester, da forsamblede byemendene sig, og offuerlagde med
hinanden, at [?] med Hans Hansen til Obersten at suare for hanem, som er fornefnte Poul Pedersen
beeretet, undtagen Jens Pedersen, Hans Iversens Enke, og Poul Pedersen self, som blef hieme, men
ham alene pantet, og ingen af de andre som blef hieme og det tilfaldt ham at gaa en anden gang og
derfor er begerende at Hr Regimentschriver ville tage ham i forsuar, huilchet Poul Pedersen for
nefnte hans klage, wed sin æd bekrefftede at vere i sandhed. Hans Nielsen tilspurte de indstefnede
Eltang mend, om de kunde benegte om de iche som indført er, er indgaaen i Poul Pedersens gaard,
og borttaget hans juel foruden nogen rettighed, der paa de samptl: suarede, at de intet negtede de jo
hafe pantet Poul Pedersens hiul fra ham, effter hans egen og meenige byemendz wedtegt; huilchet
pant war dennem af Poul Pedersen self paaviist, mens de samptlig negted at de iche har opdruchen
panted i nogen Kroe eller hos Sognefogden, men panted endnu findis til byens beste beholden. Hans
Nielsen tilspurte dem ad huorledis dend Byens Vedtegt war angaaende, som dend pantening
dependerede af, der til Eldtang Mend suarede, at ded pantning scheede af dend aarsag at Poul
Pedersen ej wille gaa med Meenige lodz Eier i deris jord wang, at til meele huor sin lod saa som
hand andenstedz hafuer forrettet hans Frende, huor for de sambtlig da giorde Vedtegt hannem der
for at pante; Poul Pedersen der imod suarede, at hans forfald var dend dag til Colding at effter
spørge et best som var borte, og alligeuel kom hiem og gich til dem i marken, før Middagen, saa
pantningen ej bestaar der af, mens af fordj hand ej fuldtis med dem til Nygaard, huor effter Hans
Nielsen var tingsvinde begierinde som og blef sted.

Sr Hans Nielsen paa Her Regimentschrifuer Johan Hollenders vegne møtte for Retten og frembstillede 2de kaldsmend, nafnl: Niels Nielsen og Jørgen Nielsen af Møesvraa, som ved æd want at [?] til
i dag hidstefnit med schriftl: kaldsedel [?]. Jeg underschrefne Hans Kongl: Maytz:
Regimentschrifuer Johan Hollender paa egne vegne, lader her ved med kald og varsel indcitere eder
Hans Hansen dend Eldre udj Eltang til Eld = Brusch og Holmandz Herritzting at møde nu nest
kommende d: 7 Januarj 1696 som er dend neste ting effter Jule Helligt, spørsmaal at tilsuare,
angaaende de ord som i for WelEdle og Welbaarne Hr Obriste von Baßen har berettet, at eders
Svend schal hafue holden i 2 dage effter mig med heste og wogn udj Fridericia, i lige maade stefnis
Eders Svend Peder Hansen, som same Egte med mig giorde til Fridericia same tid og sted at møde,
og i lige maade at suare til spørsmaal der om, huor effter ieg it u-willigt tingswinde agter at
forhuerfue. Colding d: 17de Dec Ao 1695 Johan Hollender. Hans Nielsen tilspurte Hans Hansen om
hand iche hafde angifuet for Obersten at hans Svend holt effter Regimentschrifueren med heste og
vogn i Fridericia i 2 dage. Hans Hansen der til suarede, at hand har angiufuet at hand hafde holt i
Fridericia en Nat, og 2 dage fra hans huus med heste og vogn. Hans Svend beretted og at hand
kiørde med Regimentschrifueren fra Colding og til Fridericia, og kom did om afftenen klochen
ungefer 8 eller 9 og der forblef om Natten til om morgenen klochen war 9, imidlertid gaf
Regimentschrifueren ham til foring og stald 6 sk: og Regimentschrifueren lefuerid ham en sedel til
Sognefogden i Kongsted Torp; huor effter Hans Nielsen war tingsvinde begierinde som og blef
sted. Hans Hansen begierte gienpart.
Hans Nielsen paa Regimentschrifuerens vegne møtte og fremstillede 2de kaldzmend nembl: Niels
Nielsen og Jørgen Nielsen i Møesvra til i dag at hafue hidkaldet Niels Nielsen i Møesvra,
angaaende En Egt som hand war tilsagt at kiøre med Regimentschrifueren til Obersten og same Egt
hafuer sidet ofuerhørrig, huor effter hand agter tingsvinde at erwerbe. Niels Nielsen for Retten
møtte og wedstod, at hand nochsom var tilsagt at kiøre, mens for Guds wejr og sterche Vinterknog
ej torde gifue sig ud, og Hans Nielsen begierde her effter tingswinde som og blef sted.
Corparal Christen Schaaning paa Hr. Ritmester Thilitis vegne lod læse et transport og forschrifning
af dato 9 Nov: 95 af Knud Pedersen udgiffuen, nu Herritzfoget udj Hammerum Herrit, til bemelte
Ritmester, paa en half Enghafue, som hid til hafde staaed i pant og Sl: Hr. Clemen Sørensen effter
dom af Holmandz Herritzting d: 2 Maij 1670, og formelte Herritzfogden er blefuen berettiget, same
Enghave beligende paa Velling marck wed Follerup schou, og om dend schule blifue imod lou og
ret igien, fra kommen, da lofuer Ermelte Knud Pedersen for sig og sine arfuinger at betale Hr.
Ritmester igien der for 25 Rdlr: inden Sex sambfelde uger, huilche bleff lest og paaschrefuen.
Tiisdage og Tingdagen den 14 Januarij 1696
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuussen Herridsschriver
Tingmænd
Michell Paag i Stoustrup
Jens Anderssen i Herslef
Peder Koed ibd:
Mads Raun ibd:
Søren Madsen ibd:
Jep Hansen i Høÿrup
Niels Mortensen i Høÿrup
Blef lest et aftegts bref som Jesper Nielßen i Wester Nebbell haver givet sin Moder for afstaaelse af
Gaarden, af 8 Januarj 1696, huor udj hand lover og tilsiger hans Moder frj huusværelse hendis
lifstiid og [papir defekt] samme Koe enten for alderdom eller andre maader bliver udøgtig at den
iche er god till malchning, schall hand i det sted hende en anden forschaffe, 2de faar schall hun og

have af de som nu er i gaarden hvilche hand schall forschaffe hende foder till om vinteren og græs
om sommeren med videre samme aftegts bref af Laurids Lassen, Jep Pedersen, Jens Povelsen og
Jens Hansen i Wester Nebbell till viterl: hed underschreven, Lest og paaschreven.
Mads Hansen i Høÿrup lod læse Hans Nielsen Griises forschrifning anl: Maren Hansdaaters
arvepart effter hendis Sl: fader Hans Hansen og Moder Karen Nielsdaater, som er 20 Rdlr: og en
Seng saa god som 10 Rdlr: hvilchet bem Hans Nielsen Griis lover at holde hendis formønder Mads
Hansen frj for, og hand forpligter sig at svare Maren Hansdaater till hendis tilfaldene arvepart naar
hun stedis brød og bieing og saa lenge at staa Rentisløs, med videre samme brefs formelding af
Hans Hansen og Niels Sørensen till Viterlighed at underschrive af 17 December 1695: lest og
paaschreven.
Jens Jensen i Torp møte som lod læse en Contract og foreening som hand haver opretet med Sl:
Lave Knudsens hustrue Anna Pedersdaater anl: hendis aftegt af Gaarden hendis Liifstiid og hvor
meget hendis arvinger effter hendis død schall have nemlig 100 Sldr: af 20 Aug: 1695: lest og
paaschreven; der effter for Reten fremkom Peder Pedersen i Errigsted i Bierning Sogen i Haderslef
Herret, paa Egen, Peder Hansen i Taule Nebbell paa egen, og Samptlig Sødschendis vegne, Jens
Jensen Smed og Peder Jensen i Erresøe paa Egene og Niels Pedersens Børns vegne i Kongsted, som
paa Egne og Samptlig Sl: Anna Pedersdaaters arvingers vegne gaf Jens Jensen et fult fast og
urÿggel: afkald for de effter bemte Contract udlovede 100 Sldr: som de tilstode af hannem at have
annammet og oppebaaret og lover der for at holde hannem qvit frj og kravisløs, der paa de samptlig
her for Reten gave hver andre deris hænder ware wenl: og vell forligte og begærede Jens Jensen her
effter afkalds tingsvinde som og blef sted.
Tiisdage og Tingdagen den 21 Januarj 1696
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Hans Pedersen i Almind
Hans Iversen i Herslef
Jens Andersen ibd:
Jens Tÿgessen ibd:
Søren Madsen ibd:
Niels Mortensen i Høÿrup
Jørgen Nielsen i Follerup
Morten Lauridsen paa hans fader Hr: Laurids Bangs vegne møte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Pedersen i Torrup i Taule Sogen og Olluf Knudsen tienende Hr: Laurids Bang det
de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet effterschrefne
paa Hr: Laurids Bangs Myndtling Jochim Risoms vegne till doms for Resterende Landgilde Nemlig
Willads Sørensen, Peder Bull, Peder Friis og Jens Mortensen i Gaarslef, Anders Gregersen, Olluf
Hansen, Iver Mortensen og Peder Skyte i Rans, Peder Bull, Peder Balle for Jens Iversen i Erresøe,
Søren Nielsen og Niels Terchelsen i Tved, beroende med saggivelse till i dag 14 dage.
Morten Lauridßen paa hans fader Hr: Laurids Pedersen Bangs vegne beviiste ved fornefnte
kaldsmænd det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete
stefnet Jens Christensen i Bredstrup og Hans Bunde i Oddersted till doms for Resterende Landgilde
beroende med saggivelse til i dag 14 dage.
Regimentschriverens fuldmegtig Hans Nielßen saavell som Salomon Jacobsen paa egen og Hans
Lunds vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hendrich Jørgensen tienende

Regimentschriveren og Jep Christensen værende hos hans fader Christen Kieldbech i Colding till i
dag hafde i Rete stefnet Niels Jepsen, Jens Christensen, Anders Lauridsen og Mads Povelsens Søn
boende i Strandhuuse vindisbÿrd at paa [teksten øverst næste side udvisket]; da for Reten fremkom
Anders Holm og Hans Pedersen i Strandhuuse som effter Eedens oplæsning vandt, at effter som
Regimentschriveren, Hans Lund og Salomon Jacobsen af dennem var begærede de schulle vare
dennem ad om nogen kom at fische paa den frihed de haver i forpagtning. Da er de en aftenstund
som var ote dage efter Nyt Aar kommen till Niels Jepsen og hans Vaads brødre forommelte
personer inden for friheds Pælen ved den Synder side, da stod de og Slebte deris Vaad i baaden som
laa i wandet ved dem og deris vaad kalfhengte der nogen fisch udj paa baaden og nogen fisch laa i
baaden, ded var i baaden var smaa Ørrete blicher, de der var i kalven kunde de iche see hvad det var
for fisch efterdj det var mørcht, saa spurte de dem ad om de fich nogen fisch, de sagde neÿ slet
ingen, de spurte dennem om de fich her nogen i aftes de sagde de var her iche de hafde iche draget
her uden et dret i Aar till, da spurte de dem om de ville følge med till Colding de svarede ja, de
sagde at de kunde giøre hvilchet de ville, ater spurte de om de ville følges med dennem, de sagde de
ville møde dem en anden gang, de vidste vell de gich iche af Landet og hvor de boede, der paa
bemelte personer bade sig Gud till hielp. Niels Jepsen, Jens Christensen, Anders Lauridsen, Mads
Povelsens Søn Hans Madsen møte og forschiød sig till at føre andre vindisbÿrd i sagen. Hans
Nielsen paa Intereßenters vegne begærede tingsvinde. Niels Jepsen og [resten af linien udvisket].
Tiisdagen og Tingdagen den 28 Januarij Ao 1696
Herridsfogden Gregers Blichfeld
Herridsschriver Daniell Kellinghuusen
Tingmænd
Hans Tommesen i Wejlbÿe
Peder Koed i Herslef
Søren Madssen ibd:
Jens Tÿggesen ibd:
Mads Raun ibd:
Jens Anderssen ibd:
Jens Sørensen i Follerup
Mads Nielsen Lumholt i Weylbye møte for Retten som beviste ved kaldsmænd Knud Andersen og
Niels Nielsen begge af Follerup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i
dag at have hidstefnet Mads Pedersen i Follerup beschichelsevinder at paahøre angaaende de Ord
hand haver hafft till Hans Ollufsen i Follerup og Hans Madsen i Gammelbye Mølle der de var hos
hannem for Mads Nielsen angaaende hans daaters arvepart som Mads Nielsen er formønder for og
der effter tingsvindes beschrivelse. Der effter for Retten fremkom Hans Ollufsen i Follerup og Hans
Madsen i Gammelbye Mølle som tilstode at de den 14 Janv: afvigte effter Mads Nielsen Lumholt i
Weylbye hans begæring i hans hosværelse var hos Mads Pedersen i Follerup, hvor de tilspurte
hannem hvorledis hand ville forholde sig imod hans Barn Nafnlig Anna Madsdaater med de penge
hand lovede hende over hendis rete møderne arvepart, som effter schifftebrevets indhold in Alles
bedrager sig 100 Sldr: om hand nu ville fuldkomme hans løfte og i alle maader effterleve
schifftebrevet, hvor paa Mads Pedersen svarede hand gierne ville mens den store Svaghed og
Sengeliggende nu snart 1½ Aar haver giort hannem en stor svechelse baade paa Middell og andet
som forhindrer hannem hans gode forset imod sit Barn saa hand iche kand effterleve schifftebrevet
uden hans største Ruin, mens hvad sig angaar de 10 dr: 1 mk: 4 sk: 6 [teksten øverst næste side
udvisket] Barnets vegne som hand er tilsat at være tilsÿns verge for, saa hand innd aldrig kundet
bringe det saa vit at hand kunde aflegge hende noget uden alleniste hendis Sl: Moders klæder, som
er et Sort klædes schiørt og 1 dito trøÿe, et rød klæde schiørt og en [?] af hiemgiort tøÿ, til hobe
wurderet for 16 Sldr: som Mads Nielsen ved gich at have annammet og i forvaring taget till Barnets
[?] tarf, at saaledis er paßeret og udj sandhed der paa bem Hans Ollufsen og Hans Madsen bade sig

Gud till hielp; Mads Pedersen paarobt, møte iche eÿ heller nogen paa hans vegne. Mads Nielsen
Lumholt begærede her efter tingsvinde som og blef sted.
Peder Willadsen i Stallerup Gaard møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Bertell Jørgensen og
Christen Jørgensen af Stubbedrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i
dag at have hidstefnet Anders Pedersen i Stubbedrup gienpart schifftebref at paahøre som er holden
efter hans Sl: hustrue Mette Nielsdaater og hand paa sin Mÿndtling Anna Andersdaaters vegne som
formønder de af hannem till hende paa schiffte udlovede 20 Sldr: med renter og omkostning,
formod: Anders Pedersen bør ved endel: dom tilkiendt at betale inden 3de Solemercher, hvor paa
hand agter dom at erverbe; Anders Pedersen i Stubbedrup paarobt møte iche hvor for hand er
forrelagt till i dag 14 dage at i Reteligge schifftebrevet og Sagen imidlertiid optagen i 14 dage.
Jep Clausen i Børup i dommer Sæde udj effterfølgende Sag effter Hr: EtatsRaad og Ampmand
Simon Claus Schvartes fuldmegtig Bertell Pedersens ordre udi Amptmandens Absens af 14 Januarij
1696:
Olluf Knudsen 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 hidstefnet
med 14 dages kald og varsell Ofve Pedersen og Jerlød Lauridsen som fuldmegtig og Cautionist paa
Laurids Hendrichsens vegne vidnisbÿrd at paahøre ang: de tvende Mißiver af 30 April og 11 Maij
Ao 95 Ofve Pedersen og Jerløf Lauridsen [de næste linier udvisket] paa dommeren svarde naar
vindisbÿrd der blef ført kunde hand faa indført hvad hand vilde [?] og Ret tilstede, der efter for
Reten producerede Olluf Knudsen en Bischelse som hand haver giort till en S[?] person af 7 Januv:
1696 med Peter Sønixsens der paa giorde svar og vinde af 7 Janv: 1696: saa vell som Peter
Sønixsens Hustrues Maria Sønixsens vinde af samme dato. Noch Peter Sønixsens Søn Christian
Sønixsens vinde af samme dato, i lige maader Byefogeden Gregers Blichfeldts vinde samme dato.
Noch Chrone Sørensen og Peder Hansens vinde af 14 dito: som ere Lest og paaschreven og udj
Acten schall vorde indført. Endvidere i Retelagde Olluf Knudsen en Copie af tvende Mißiver Ofve
Pedersen tilschreven af Laurids Hendrichsen d: 30 April og 11 Maij 95: som er Lest paaschreven og
udj Acten schall vorde indført. Ofve Pedersen og Jerløf Lauridsen møte med tvende Raadstue
domme som de begærede læst og paaschreven før vinderne blef antagen till Eed, mens Dommeren
tilstedde først vinderne at aflegge deris Eed siden schall Jerløf Lauridsen og Ofve Pedersen faa
indført hvis de begærer; da for Reten fremkom Peter Sønixsen som vedstod hans schrifftlig her
oven indførte underschrefne vindisbÿrd og Attest i alle maader sandt at være saa sandt hielpe
hannem Gud og hans hellige ord, og saafremt Ofve Pedersen tør understaa sig sligt at negte og ved
Eed bekrefte eÿ sandt at være som hand haver vunden vill hand gierne lide derfor hvis Lov og Ret
kand medføre. Der effter for Reten fremkom Mads Iversen og Anders Karstensen af Fridericia som
tilstode at de haver været hos Maria Peter Sønixsens og for hende oplæst denne her over indførte
hendis schrifftlig underschrefne vinde hvor da effter Eedens oplæsning for hende hun haver giort
[øverste linier på næste side udvisket] Endnu for Reten fremkom Chrone Sørensen og Peder Hansen
Handschemager af Fridericia som tillstode deris her over indførte schrifftlig underschrefne vinde
saaledis at være i ald sandhed der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Olluf
Knudsen tilspurte Peter Sønixsen om de nogen Ret lagde vidinierede Copi af de tvende breve dat: 6
Aug: 1695 iche er den samme som Peder Jacobsen udj Sønixsens eget huus efter Original brevene
har underschreven; 2: om Ofve Pedersen iche har bekommet samme tvende Original breve tilbage
igien; Peter Sønixsen svarede at det er rigtig Copie af de tvende breve som Ofve Pedersen hafde till
hannem leveret paa den maade at bruge som hand tilforn om vundet haver, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Der nest tilspurte Olluf Knudsen Byefogden Gregers Blichfeld det samme spørsmaal

som hand giorde till Peter Sønixsen, hvor paa Byefogeden Gregers Blichfeld gaf det samme svar
som Peter Sønixsen, der paa hand aflagde sin Eed. Endnu for det sidste tilspurte Olluf Knudsen
Chrone Sørensen og Peder Hansen om det er iche den samme Copie af de tvende breve i Reten er
forreviist som de haver vidimeret d: 6 Aug: 95: der paa de begge svarede ja og bade sig der paa Gud
till hielp. Hvor effter Olluf Knudsen begærede tingsvinde. Jerløf Lauridsen fremkom og i Retelagde
den tilforne paaberobte protestation imod kald og varsell af 28 Januarij 1696: som ble flest og
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Der nest i Retelagde Jerløf Lauridsen en dom afsagt
paa Fridericia Raadstue d: 16 Januarij 1696: imellem Laurids Hendrichsen og Olluf Knudsen des
Slutning lest paaschreven og i Acten schall vorde indført; Ofve Pedersen møte udj Reten og
fremlagde den her oven Mentionerede Raadstue dom hand tilforn ville fremlagt af 9 Janv: 96: des
slutning er lest og paaschreven som [udvisket] paa Friderica Raadstue og des slutning i [udvisket]
før tj Olluf Knudsen [udvisket] sig baade som fuldmegtig og Cautionist for Laurids Hendrichsen
paataget [udvisket] det iche nødig efter hans M: Lov Laurids Hendrichsen videre der till at indstefne
lade, Jerløf Lauridsen her till svarede saa som endel: dom er gifuen till Raadstuen er hans Caution
og fuldmegtig iche till ende. Olluf Knudsen svarede at saa som det er Fundamenten af hovet sagen
og Jerløf Lauridsen sig der till forbunden haver till sagens endelig uddrag; hvor efter Olluf Knudsen
var tingsvinde begærende; Jerløf Lauridsen og Ofve Pedersen begærede gienpart som og blef sted.
d: 4 Februarij Ao 1696
Morten Lauridsen paa Hr: Laurids Bangs vegne møte og begærede sag Contra Indciterede mote
opsetis i 14 dage. Sagen optagen i 14 dage.
Kongl: Maytz: Allernaad: forordning om den rete Taxt paa det udj Aar 1695: paabuden schatekorn
saa vit en deel det samme ville betale med penge af 7 Janv: 96: Allerunderdanigst lest og
paaschreven.
Onsdagen dend 12 Februarj 1696: som holdtis ting effter Tachsigelsens fest, som war i Gaar.
Bleff af Retten [ulæsl:] noget hafde at bestille [ulæsl:] war widere at forrette.
Tiirsdagen og Tingdagen d: 18 Februarij Ao 1696
Morten Lauridsen paa Hr: Laurids Bangß wegne mødte og begierende opsettelße Contra ind
Citerede udj 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.
Jens Pedersen af Kongsted mødte for Retten som beviiste med kaldsmend Hans Ebbeßen og Peder
Hanßen, begge tienende Peder Jenßen, de hiemblede wed Eed med opragte fingere effter louen at de
i dag 14 dage hafde hidstefnet; stefniß paa Nye som kaldet er iche lougligt.
Hanß Andersen paa Hr: Regimentskrifver Hollenders wegne mødte for Retten og begierte 4 mend
maatte udwelgiß og udmeldiß at siufne og besigtige Nielß Henrichsens Gaard udj Staarup hand
iboer, der till udnefnit Sognefougden i Staarup Nielß Kyed, Udde Jenßen i Fredsted, Michell Jenßen
og Peder Koed udi Wiuf som hafuer effter advarsell at møde paa Torsdag Morgen paa aastedden udj
Staarup klochen 8te slett.
Regimentskrifvers tienner Hans Anderßen begierdte at 4re Danemend maatte af Retten udnefniß at
siuhne Jens Pedersens selfEyergaard i Børchop beliggende, der till udnefnt, Peder Rafn i Børchop,
Mads Hvid, Peder Smid og Nielß Dall, alle ibid: som effter adwarßell hafver at møde paa aasteden.

Regimentskrifverens tienner Hans Andersen paa hans hosbonds wegne lader advare at skiffte og
deele skall holdiß effter afgangne Sl: Lars Hop udj Scherbeck, effter Jenß Jenßens hustrue i
Iggumb, Hans Tomsens Sl: hustrue i Weylbye, i Bregning effter Jens Skredder, i Welling effter Sl:
Anders Nielßen, i Hostrup effter Søfren Jensens Sl: hustrue, i Hersleb effter Nielß Andersens
hustrue.
25 Februarj Ao 1696
Morten Lauritzen paa Hr: Lauritz Bangs wegne møtte og begerede opsettelse Contra Ind Citerede
udj otte dage. Sagen optagen i 8 dage. Madz Nielsen Lomholt af Weilbye møtte for retten og beviiste med kaldsmend, Knud Andersen og
Niels Nielsen bege af Follerup, som wandt ved æd, med opragte fingre till i dag at hafue hid Citerit
Madz Pedersen i Follerup, imod Tingswinde at høre leße, og domb at liide, angaaende hans datters
arvepart effter hendis Sl: Moder, beroer med saggifuelse til i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.
Hans Jensen Schoufogets tiener af Møeswraa, nafnl: Hans Jensen, møtte og begerede, at 8te Mend
motte af Retten udmellis til at siune Kongl: Maytz: Skowe udj Brusch Herrit. Der til er udnefnit
Madz Poulsen og Jens Hansen af Hostrup, Peder Laßen og Niels Andersen af Herslef, Jep Nielsen
og Steffen Ifversen af Bramdrup, Hans Hansen og Ifver Bohl af Eltang, huilche hafuer at møde i
Bramdrup, førstkommende Torsdag klochen 8te om Morgenen, og deris Siun der effter fra dem at
gifue beschrefuen her til tinget.
3 Martij 1696
Kongl: Maytz: Skoufoget Hans Jensen af Møeswraa møtte for Retten og fremwiiste, Siunsmendene
som i dag 8te dage af Retten war udmelt at siune Kongl: Maytz: schove i Brusch Herret, Nafnlig
Ifuer Bul af Eltang, Hans Hansen ibid: Madz Poulsen og Jens Hansen af Hostrup, Peder Laßen og
Niels Andersen af Herslef, Jep Nielsen og Steffen Ifversen af Bramdrup, huor de da hafuer
befunden, at were hugen i Bramdrup schove 10 bøger og 8te Egger, Bierte schov, Hestholm 12
Riisbøger og 3 Egger, Drejerup, Roedhugen 20 gamble bøger og 12 Riisbøger, Eltang schov 20
Riisbøge og 6 gamble bøge, 8te gamble Egge, Gudzø schou 6 Riisbøge og 4 Riis Ege, Lillballe
schou Rodhugen 4 Bøger og 4 Eger, Starup schou Rodhugen 6 Ege, stifuet bøg ungefer 20 les,
Fredsted schou hugen 20 Riisbøger, Rodhugen 6 Ege, Wilstrup Landrup schou Rodhugen 12
gamble Ege stamper, 16 Riisbøge, Wiuf schou Rodhugen 4 Ege, og 5 bøge noget stifuet, Horstrup
schou Rodhugen 9 gamble bøge stamper, Tiufkier schou Rodhugen 12 Riisbøge og 8 Ege, huilche
de saaledis for et fuld Siun afsagde og at saa megit war hugen v=udviist paa Kongens og Bondens
saa viit de kunde paafinde, huor effter Hans Jensen begerede Siuns winde, som og blef sted,
Siunsmendene her om deris æd aflagt.
Poul Jensen paa Hr: Lauritz Bangs wegne møtte og i Rette lagde sit indleg af dato 3 Martij 96 og
gaf de indCiterede Personer til beschylding paa sin Myndling Jochum Risums, og egne vegne,
Nembl: Peder Bohl i Gaarslef = 25 Sldr: 11 sk: Willadz Sørensen ibid: 23 d: 2 mk: 12 sk: Jens
Mortensen ibid: 4 Sldr: Peder Friis ibid: 4 dlr: Anders Gregersen udj hans Ifuer Mortensen og Peder
Schott og Olle Mortensen, alle paa en gaard fore Resterende Landgilde = 38 dlr: 1 mk: Niels
Terchelsen udj Tveed, 55 Sldr: 1 mk: 1 sk: Peder Bohl i Erresøe 18 dlr: 2 mk: 3 sk: Peder Boerlo
ibid: 23 dlr: 2 mk: 5 sk: Jens Ifversen ibid: 10 dlr: 2 sk: Noch for Her Lauritz egen bønder, som er
schyldig, nembl: Hans Bunde i Odersted 22 dlr: 1 mk: 7 sk: sætter i Rette om de iche bør at betalle
eller og at hafue deris feste forbrut. Sagen optagen i 8te dage effter at de indCiterede var paarobt, og
møtte iche.

Christen Sørensen paa Hr: Lauritz Risoms vegne møtte for Retten, og beviiste med kaldzmend
Albon Jensen af Rans, og Hans Hansen af Gaarslef som afhiemblede ved Eed til i dag at hafue
hidkaldet effterschrefne Personer angaaende deris Resterende Landgilde, Nembl: Jørgen Nielsen i
Gaarslef rester 1½ Sldr: 2 sk: 2 Alb: 7 schp: Rug, 1 ørte byg, 16 schip 2 fcar aare, 1 pund 9 mk: smør,
1 bred svin, ½ gaas, 1 høne, 1 half snes Eg. Jens Sørensen i Børchop, rester 1 Sldr: 12 mk: 2 Alb: ½
ørte Rug, 1 tønde byg, 25 schp. 2 fcar aare, 1½ otting 10 mk: Smør, 1 brend svin, 1 lam, 1 gaas, 2
snese homel stenger; satte i rette og formeente de bør fornefne Landgilde at betalle, eller at lide
Namb og wurdering i deris boe og midel effter loven, inden 15 dage med ald for aarsagde
omkostning, og begierde dom, de indCiterede paarobt, møtte iche, sagen optagen i 8te dage.
Madz Nielsen Lombholt af Weilbÿ, møtte for Retten og fremblagde et tingswinde af dato 28 Januarj
96 udsted, af Eld = Brusch og Holmandz Herritzting, som ble flest og paaschrefuen, angaaende
Madz Pedersens datter arffuepart i Follerup, som i alt schal vorde indført, og videre i Rette lagde et
schifftebref af dato d: 9 Martj Ao 1692, som lÿder paa barnetz Møderne arfuepart 10 Sldr: 1 mk: 4½
sk: foruden de øfrige penge som faderen hafue tilsagt barnet som i alt schal bedrage 100 Sldr: som
Madz Nielsen Lomholt er paalagt, at vere werge for, og forlangis der fra at Entledis effterdj Madz
Pedersen med beschichelsis widner bekiender de penge ej at kand betalle og der paa var dom
begierende. Sagen optagen i 8te dage.
Skourideren Ingward Jacobsen møtte for Retten og begierde hanem maatte udnefnis otte mend, til at
siune og besigtige huis u=loul: og u=foreviist kand vere hugen i kongl: Maytz: skove i Holmandz
Herit, siden forleden aars siun, hvor til er udmelt: Madtz Hviid i Børchop, Nielß Dall ibid: Peder
Jensen og Hans Pederßen i Smidstrup, Hans Buch og Michel Pedersen i Schierup, Rasmus Dal og
Søren Mogenßen af Andkier, som hafuer at møde naar paaesches, og deris siun der effter fra
dennem her for Retten at fremsige.
10 Martij Anno 1696
Morten Lauridsen mødte for Retten paa Hæderlige og Wellerde Hr: Lauridß Bangs wegne og ofver
indcitered begierede domb. Thi blef saalediß dømpt og afsagt. Saasom ingen af de indciterede effter
giordte beskylding og indlagde Regning paa deris Resterende Landgilde som udi protocollen er
indførdt detz summa udi Reten wiidere udviißis, mens som de hverchen med qvitteringer eller
nogen anden beviiß fremblegger noget derpaa at werre betalt, saa till findiß de at betalle En hver for
sig inden 15ten dage dend Resterende Landgilde effter ansøgning med sagens anvente bekostning
under Namb effter lougen eller og hafue deris fæste forbrudt.
Christen Søfrenß: paa Hr: Laurids Risumbs wegne mødte for Retten som ofver indciterede bønder
fordrede domb. Sagen optagen i 8te dage.
Mads Lumbholtiß sag af Weyelbye Contra Mads Pederßen af Follerup optagen udj 8te dage.
Ingwar Jacobßen effter indhiemblede kald og warßell i dag 8te dage mødte for Retten og begierdte
de her af Retten i dag 8te dage udnefnte Siunsmend maatte for Retten frembkomme og fra sig sige
deris siufn, saa for Retten frembkom Mads Hvid og Nielß Dahll af Børchop, Peder Jenß: og Hans
Pederßen af Smidstrup, Jens Christensen af Store Welling, Michell Pederß: af Schierup, Rasmus
Pederß: af Anchier som aflagde deriß Siufn saalediß at nest afvigte 9 Martij hafver de siufnet
Effterskrefvene Schoue udj Holmandts Herridt, og befandtis at werre hugget u=stemplet og
Uudviist som følger. Winding Schou 13 Rodhuggen gl: Bøger, 24 Riißbøger, 2 Egger. Anchier
Schou, Rodhuggen 10 gl: Bøger og 20 Riisbøgger; Sellerup 12 Bøgger og Gafslund Skou

Rodhuggen 12 Bøgge stumpper og 30 Riisbøgger. Mørchholt Skou Rodhuggen 6 Bøgger, Gaarslef
Schou Rodhuggen 3 Bøgge stumpper og 14 Riisbøgger rodhuggen. Svinholt Skou Rodhuggen 4
Egger og 6 Bøgger. Skierup Skou Rodhuggen 6 Bøgger og 4 Riis Egge og 10 Riisegger. Welling
Skou Rodhuggen 10 Bøgger, 7 Egger og 14 Riisbøgger. Smidstrup Skou Rodhuggen 6 Bøgger og 5
Egger. Follerup Skou Rodhuggen 6 Bøgger og 3 Egger og 12 Riisbøgger Rodhuggen. Piedsted
Skou Rodhuggen 10 Bøgger og 30 Riisbøgger. Børchop Skou Rodhuggen 11 Bøgger, 20
Riisbøgger, 3 Riiß Egger, hvilchet de saalediß her for Retten for Et fuldt Siufn afsagde som Ingwar
Jacobß: Schouridder begierdte beskrefven.
Ingwar Jacobßen mødte for Retten og begierde hannem af Retten maatte udnefniß 8te Mend at
siufne Kongl: Maytz: Schoue udj Eld Herredt at siufne og besigtige hvad u=louglig skouhug kunde
findiß siden forleden aars skousiufn. Der till udnefnt Jep Madß: Nielß Søfrenßen Oueß: af Trelde,
Lars Hofsted, Nielß Esberß: Hans Nielß: Hougaard, alle af Eridsøe, Jens Pederß: og Peder Jenß: i
Kongsted og Bertell Hansen i Stoustrup som hafuer at møde effter advarßell førstkommende fredag
udj Børrup wed Solens opgang og deris siufn fra dem at gifue beskrefven som de agter at forsvare.
Hans Nielßen tiennende Hr: Regimentskrifver Johan Hollender paa Welbaarne Hr: Oberste von
Baßens wegne mødte for Retten som bewiiste med kalds mend Thomaß Andersen i Wiuf og
Rasmuß Rasmußen ibid: de afhiemblede wed Eed med opragte fingere effter lougen at de til i dag
hafde hidstefnet Margarete Madsdater i Tiufkier med hendiß laugverge at møde her til Herridstinget
at høre paa hendis indgifvene klage og Suppliqve til hans Excellence Hr: Generalliutnant von
Pleßen angaaende hindiß Sønß Laurids Jensens antagelße til Soldat under Welbaarne Hr: Oberste
Benenburgs Regimente som hun forregifver hand der till med gevalt skulle werre tvungen med
widere samme hendiß klage meedførrer. I lige maader at høre paa hindiß Sønß Laurids Jensens
Egen wedegaaelse udj forhør derom udj Fredericia d: 6te Februarij, at hand self godwilligen har
gifvet sig der till og ladet sig Inrollere hvor om hun hafver at svare, til hvad hinde om samme sag
wider tilspurdt hvoreffter agtes tings widne at Erhverfue, derpaa de bad sig Gud till hielpe. Beror
med widere saggifvelße til i dag 8te dage. Optagen i 8te dage.
Hans Nielß: paa Hr: Regimentskrifvers wegne mødte for Retten som beviiste med kaldsmend, Jens
Nielß: og Nielß, begge af Børrup de afhiemblede wed Eed med opragte fingere effter lougen till i
dag at hafue hidstefnet Jens Jenß: Smid i Erresøe, klage og sigtelße og siufns afsiigelße at paahørre
angaaende dend u=tilbørligge store owerlast og Siufns skade. Niels Ollufß: i Erresøe nest afvigte d:
21 Februarij af hannem skall werre tilføy af Siufnsmendene Hanß Pedersen og Jochum Buchholt at
møde til samme tid deris siufn wed Eed at aflegge, hvor effter agtes tilngswidne at Erlangis, derpaa
de bad sig Gud til hielppe. Hans Nielß: paa Hr: Regimentskrifvers wegne er forrelagt af Retten at
fremlegge hans ……….. i denne sag paa det ordinaire Stemplet papier paa det hans Kongl:
Maytz:Intorchre ehr i saa maader maatte forKortteß.
Hans Nielsen lod beroe med saggivelße till i dag 8te dage, dog alligevel mødte siufns mendene som
deris siufn mundtligen wed Eed aflagde – Ao 1696 d: 21 Febr: ware de udj Snoghøy at siufne En
ungkarll af Erridsøe nafnlig Nielß Olsen som beklagede for dennem at were ofverfalden og slagen
[utydelig ord] Erridsøe som hand gich og hug noget gærdsell paa [utydelig ord] hvor daa Jens Smid
kom bag paa hannem og slog ham ofver hans krydslend og wj ha.. sengeliggende som sagde sig saa
svag at werre at hand iche kunde wridde eller wende sig af hans seng og wiiste hand hans …..
fremb som vj besaa og fantis nu det hand ……….. ofver hans krydslend, mens ingen blaa slag paa
saas fandtis derpaa og bad sig Gud til hielpe hvoreffter Hans Nielsen paa Hr: Regimentschrifvers
wegne war her effter tingswidne begierendiß, som og blef stedt.

17 Martij 1696
Christen Søfrenß: paa Hæderlige og Wellærde Hr: Laurids Risumbs wegne af Smidstrup, mødte for
Retten som effter forrige i rette settelße og opsettelße begierdte ofver indCiterede Bønder domb.
Sagen opsadt i 8te dage og Hr: Laurids forrelagt at fremblegge Specification hvad Summa i redde
penge Gaardenes Landgilde En hver for sig kand kooste.
Ingwar Jacobß: Kongl: Maytz: Skouriidder mødte for Retten og fremstillede de af Retten i dag 8te
dage udnefnte siufns mend ofver Skofvene i Eldboe Herridt. Saa for Retten frembkom Jep Madß:
og Nielß Søfrenßen af Trelde, Nielß Espenßen, Hans Nielß: Hofsted og Larß Hofsted alle af
Erridsøe, Peder Jenß: og Hanß Pederßen af Kongsted, Bertell Hanßen af Stoustrup, som aflagde
deriß siufn, at de d: 13 Martij har weridt udj Kongl: Maytz: skou siufn udj Eld Herridt og der
siufnet og befantiß saalediß saavidt de kunde paafinde …………………………
Hr: Regimentskrifver Sigr Johan Hollenders fuldmegtig Sigr Hans Nielß: mødte for Retten og udj
Retten producerede Nielß Ollufsen af Eridsøe hans skriftlige klage ofver Jenß Jenß: Smid i Erridsøe
af dato Erridsøe d: 24 Febr: 1696 hvor under stod schrefven N:O:S: for Retten lest og paaschrefven
sag effter begiering og kaldet udj siufns widne … og war her effter tingswidne begierende som og
blef stedt.
Hr: Regimentschrifver Signr Johan Hollenders fuldmegtig Signr Hans Nielßen mødte for Retten paa
Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberste von Baßens wegne, som udj Retten lagde Margretta
Madsdaatters skrifftlige klage till welbaarne Hr: General Liutnant von Pleßen angaaende hindis Søn
Laurids Jenßen som schall werre antaget til Soldat samme klage er af dato Tiufkiær d: 19 December
Anno 1695, for Retten lest og paaschrefven og tingswidnet schall worde indførdt. Endnu
fremblagde Signr Hans Nielß: Et Krigsforhør holden udj Fridericia d: 6te Febr: 1696 ofver Laurids
Jenßen som for Retten ble flest og paaschrefven og udj tingsvidnet skall worde indført, der nest
tilspurdte Hans Nielßen Margrette Madsdatter hvorledis hun understod sig at forregifve Hanß
Excellence Hr: General Liutnant von Pleßen saadant som …. af hendiß søn Laurids Jenßen som
sagen angaar at hindiß angifvende iche er sandferdig som i Krigsforhør d: 6te Febr: dette i alle
poster Contramandarer og wedgaar at hand godwilligen har ladet sig indskrifve til Soldat, for det
andet begierdte at hun wille nafngifve udj nogen und…., og wedstaa ved hindiß Saligheds æd hvem
till saadant har weridt hindiß Raadgifver og tillskynder og har skrefven for hinde, og har
henskiechet det for hinde og i særdelished har bragt hinde til at bruge diße Argumenter som Høj
Edle og Welbaarne Hr: Oberste von Baßen og Hr: Major Randsøn, er alt for nær og præjudicerligt,
Margaret Madsdatter svarede hertill jun kunde iche widne i hindis Egen sag tilmed er det saalenge
siden hun kand iche erindre sig det. Hans Nielß: war her effter tingßwidne begierinde tillige med
forrige indførdte som og blef stedt.
Christen Sørenßen i Smidstrup mødte for Retten paa Mads Nielsen Lumbholts wegne af Weÿlbye
som effter forrige i rettesettelße og opsettelße ofver Mads Pederß: i Follerup begiedte domb. Ti blef
saalediß dømpt og afsagt. Som her udj retten frembleggiß En skiffte Registering holden effter Mads
Pederß: Lumbholtis Sl: hustrue d: 9 Martij 1692: hvor udj befindeß wed skifftedelingen at deriß
Effterlatte barn er tilfalden effter Moderen 10 Sldr: 1 mk: 4½ sk: og Mads Pedersen der udj hafuer
tilsagt Barnet 100 Sldr: som Moderbroderen Mads Nielsen Lumbholt i Weÿelbye skulle werre
formønder for mens som hand med beskrefelsis tingsvidne beviise at bemte Mads Pedersen ej er
megtig eller saa sufficant at hand kand svare eller stille forsichring for de 100 Sldr: daa som sligt
stridder imod louen saa siufnit iche Mads Nielß: Lumbholt i Weÿelbye kand svare wiidere til Barnet

en hvis det med rette effter deelingen er tilfalden som er 10 Sldr: 1 mk: 4½ sk: som Mads Pederß:
hafver at betalle med sagens anvente bekostning inden 15ten dage under lovens wiidere tvang.
24 Martÿ Anno 1696
Hr: Laurids Risoms sag Contra Indciterede er optagen till i dag 8te dage saa som ingen paa nogen af
siderne møtte.
Jegermesteren lod advahre at hvo noget efter Sl: Hans Pederßen Skourider i Almind haver at fordre
de da møder i Stervboen i Almind førstkomende Torsdag med deris fordringer og beviiser.
31 Martij Anno 1696
Christian Nielßen af Colding paa Høyædle og Welbaarne Hr: EtatsRaad og Amptmand Simon
Claus Schvartes vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Staphen Iversen og Hans
Christensen af Bramdrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag paa
Kongel: Maytz: vegne at have hidstefnet Simon Sørensen og Niels Hansen af Dons for uloulig
Skouhug de udj Nygaard Skov haver beganget till i dag at møde imod Siuns frasigelse beschylding
og dom sampt winder at paahøre, med lige varsell og till samme tiid og sted stefnet, begge de karle
som tiener bemelte Simon Sørensen, som af Skouløberen ved deris gierninger er bleven pantet, saa
vell og Niels Hansens karll i bem Dons som tillige blef befunden med et læs tvinder Ege stamer …..
Christian Nielsen paa Hans Nielsen Regimentschriverens fuldmegtig hans vegne møte for Retten
som beviiste ved kaldsmænd Søren Madsen og Jens Tyggesen af Herslef det de ved Eed med
opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have paa Hr: Oberste Baßens og Major Ranhos
vegne at have hidstefnet Margrete Madsdaater i Tiufkier till tingsvindes beschrivelse angaaende
hendis Søn Laurids Jensens antagelse til Soldat at svare till spørsmaal ved hendis Eed at giøre
sandfærdig forklaring derom efter hendis indgifne Supplicg till de høye herrer i Kiøbenhafn først
hvem der har tillschyndet hende at bruge diße Argumenter og wrang beretning at hendis Søn schall
være tvungen till at være Soldat med videre hendis klage formelder som Præjudicerer Hr: Obersten
og Majoren. 2: At giøre en Sandferdig vedgaaelse hvem samme hendis klage har dicteret og
schreven for hende. 3: hvem dette for hende har schichet med posten eller anden leÿlighed. 4: hvem
dette i Kiøbenhafn for de høÿe Herrer har indgiven derom at giøre forklaring eller det ved Eed at
fragaae. I lige maader stefnet hende till Doms for samme hendis wrange angivelse og ubeviislighed
med 6 ugers warsell; beroende med sagen till i dag 8te dage. Margrete Madsdaater forrelagt till den
tid at møde.
Ulæselig dato
Blef lest af Regimentschriveren en schrifft anl: nogle Øde gaardes [ulæselig]se Neml: tvende øde
gaarde udj Egtved Sogen, kaldes Nørebech staar for 4 tdr. 2 schpp: en half Øde gaard udj Werst
Sogen og Bye staar for 157 schpp: Item 1/3 Øde gaard i Stubbedrup Bye for (?) schpp: hvo dem
begær at feste de da her udj Regimentschriver stuen ville anmelde sig om friheden at Accordere
med videre af 5 Martij 1696.
Blef paarobt om nogen war paa welbaarne Hr: Amptmands vegne og hafde noget imod Simon
Sørensen og Niels Hansen i Dons som her till tinget i dag 8te dage er indhieml: varsell over for
uloulig schouhug, blef paarobt mens møte ingen, hvor for Simon Sørensen i Dons og Niels Hansen
bøde sig i Rete i lige maader møte Siunsmændene, Hans Jensen, Germand Ibsen, Niels Hansen og
Willads Christensen som frembød sig efter indstefning at aflegge deris siun, mens som for er melt
ingen møte paa Welbaarne Hr: Amptmands vegne noget her paa at tale, er sagen henfalden till nye
stefne maal.

Blef paarobt om nogen er paa Regimentschriverens vegne Contra den indstefnede Margrete
Madsdaater af Tiufkier, mens møte ingen som noget paa samme sag hafde at tale, hvorfor sagen till
nye stefnemaal er henfalden.
21 April Ao 1696
Anders Juel i Domer Sæde udj Herritzfogden Blichfeldis absence til Auction efter Sl: Samuel
Lobedanz i Fridericia. Rsmus Ibsen schrifuer udj Herritzschrifuer Daniel Kielinghusens forefald paa
samme Auction.
Blef lest en [resten af indførelsen ulæselig].
Blef lest HøÿEdle Welbaarne Hr: Amptmand Simon Claus Schwartzis befalling, effter hans Maytz:
Allernaad: anstalt dateret Coldinghuus d: 30 Martj Ao 96 at om Torvedagne schal holdis huer
tirsdag om ugen i Colding.
Blef lest hans Kongl: Maytz: Allernaad: forbud, om Kroholden og Landprangeri – 2 Miille nær alle
Kiøbsteder, deßens afschafelse af dato 26 Julj 90.
Endnu blef lest hans K: Ma: Allernaad: befalling om V=loulig Kroers afschaffelse 2 Mihle nær om
Kiøbstederne af dato Kiøbenhafn 4 Junij Ao 1689.
28 April Ao 1696
Regimentschriveren lod tredje gang proclamere og læse det …
Blef lest en proclame af dato Aalborg d: 28 Martij 96, anl: dem som haver Silde bundgarn og
fischesteder i Limfiorden i Aalborg [resten ulæselig].
…..
Blef lest Olluf Simonsens Obligation og panteforschrifning [papir defekt] Johan Buch og hans
hustrue paa 200 Rixdaler [papir defekt] hand lover at betale till (?) 97 og derfor pandtsetter deris
halve Selfeÿer gaard i Skierup hand paaboer med dis rete tilliggende i skov og march med videre af
27 Martij 96: Lest og paaschreven og her i tingbogen schall vorde indført.
Ingward Jacobsen Skovrider, Jes Pedersen, Søren Damkier, Jens Damkier, Jens Jensen Smed, Søren
Pedersen, Peder Qvist, Morten Pedersen, Søren Mortensen, samptlig af Schierup møte for Reten
som tillstode og kundgiorde dennem at være fuldviterligt at Søren Villumsens Huus i Schierup
imellem d: 21 og 22 Aug: om nater tide var af Ildebrand bleven antendt, saa baade schoele huuset
hvor paa hand boede og anvendt en stor deel af sine Middeler, er gandsche afberndt tillige med hvis
ringhed hand eyede, hvor af gandsche lidet eller indtet er bleven frelst, og at slig ulychelig
Ildebrand iche er foraarsaget formedelst nogen hans egen forseelse eller uagtsomhed, winder
bemelte dannemænd saasom hand hverchen var hiemme den dag eller Nat for huuset brente mens
var i Weyle, saa hafde hand og iche heller snart den gandsche sommer haft eller brugt Ild udj
Huuset till nogen hans fornødenhed, fordj hand iche var synderl: hiemme till med hafde hand ingen
børn at underviise mens siunis meere at være scheed ved onde Mennichers hænder der har misundt
hannem den liden hyte at beboe som hand saa smugt hafde opbygt, hvilche bemelte mænd ved Eed
med opragte fingre tilstode saaledis at være i sandhed og begærede Søren Villumsen her efter
tingsvinde som og blef sted.

Kiendis Jeg Olluf Simonsen i Schierup og Witterlig Giør for Alle i dette mit obne brefe at ieg af
Rett [papir defekt] hvilche forskrefne Tou Hundrede Rigsdaler jeg till forpligter mig og min hustrue
Bergede Jensdaatter [papir defekt]ig opreigtig og vell at erlige og betalle forschrefne Johan Buch
hans hustrue Christendtze Andersdaatter og deris arfuinger udj Goede Rede Penge og fulddydig
[papir defekt]hpilipi Jacob Anno 1697, hvor for ieg Pandtsetter fra mig og min hustrue Bergede
Jenßdaatter den halfue Selfeyer Gard i Schierup vii paboer med alle diß Rette tillegelße vdj Schouff
og March, Agere og Enge have og toft sampt Gordtz Stedet med ald paa staaende bygning, indtet
vndtagen afalt det som nu tilliger og af Arildtz tiid thilleget haver og hør og bør der till at lige med
Rette, vdj fuldt frit bruglig Pandt, Indtill bemelte Johan Buch hanß hustrue og arfuinger som dee
schall hafue Nyde bruge og beholde Indtill de forschrefne 200 Rdlr: dennem møyachtig betaldt
vorder den første Schilling med den Sidste og den Sidste med den første Schadesløs, og ydermere
tillforplegter ieg mig og min forschrefuene Hustrue, at werre Johan Buch hanß Hustrue og
Arfuinger fulde frie hiemell og till stand till forschrefne halve Gaard og Eyendomb, for alle og huer
mandtz paatalle som derpaa kand have att talle med Rette i nogen moder lover og det iche helder till
nogen andre at pandtsete selge heller afhende før ind den af dette Pandt louglig bliver Indløst og frie
Giordt med Reede Penge som forschrefuet staar, ydermere der som Vii forschrefuene Eyendomb ey
till sin bestembte Termin kand indløße hauer og fremdelis have det i deris minde da schall
forschrefne Johan Buch hans Hustrue og Arfuinger have frie forlof at (?)de till deris pandt og det
efter louglig [papir defekt] blifve Johan Buch hans Hustrue og Arfuinger [papir defekt] hustrue
vden schade og schadisløß holden i alle maader [papir defekt] louer Johan Buch alle de adkomster
og schøder [papir defekt] Eyendomb haver thill ydermere forsichering viider [papir defekt] ieg dette
med min Egen haand og Zignet hoes trøgt. Schierup den 27 Martij Anno 1696. Olluf Simonsen
(L:S:) Og Venlig ombeder Hæderlig og Wellerde mand Hr: Laurids Jensen Rißom Sognepræst
ofuer Smedstrup og Schierup menigheder Saa vell som fornehme mand Engvar Jacobsen bestaldte
Schofrider ofuer Holmandtz og Eldboe Herreder og Jens Rafn i Horstrup med os till vitterlighed at
vnderschrefue som dette med oß haver veret oververende. Till Vitterlighed Lauridtz Risom, Ingvar
Jacobsen, Jens Jenßen Raun.
5 Maij Anno 1696
Mads Fischer fergemand i Fridericia lod lyse efter en Sorte brun stiernet hest med en liden Spids
stemplet halle og er fremmer schoud som hannem imellem afvigte torsdag og fredag er frakommen,
om nogen hannem der om kand give anviisning vill hand det forschylde.
Magistraten i Fridericia lod tillyse at hvem noget Pantegods i Sl: Samuell Lobedances boe haver de
dennem inden den 18 Maij hos Magistraten i Fridericia an[papir defekt].
[papir defekt] og Holger Jensen i Skousgaard, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Jørgen Jørgensen i Gudsøe Mølle vinder at paahøre
anlangende hvis ord hand haver haft om hans trolouede festemøe Maren Jensdaater, till winder her
om at [?] stefnet Anders Kier, Michell Ibsen og hans hustrue, [?] Michelsens hustrue, Ellse Ivers
samptlig i Gudsøe huis dennem der om kand være bevist deris sandhed at udsige hvor efter hand
agter tingsvinde at erverbe; Jørgen Jørgensen i Gudsøe Mølle møte og begærede Hans Hansen ville
fremviise fuldmagt fra hans trolovede festemøe at det er hendis villie hand saadan procedur imod
hannem begynder, der nest protesterede hand at hans hosbund her imod i nogen loulig kald og
varsell som scher burde haver bekomet for det tredje, dersom det er nogen Ord paßeret er det
hannem uvidende eller og de er scheed i Gilde eller Øllhuus; eller Giestebuds huus; winderne sted
till forhør; da for Reten fremkom Anders Kier i Gudsøe som wandt, at ved Kyndermiße tider der

hand var inde till Michell Ibsen, da var samme tiid Jørgen Jørgensen Møller ogsaa der inde, saa
spurte Anders Kier Jørgen Jørgensen naar de schulle have en lystig dag eller to med hannem, da
svarede Jørgen Møller det scheede hverchen i Aar eller ad Aare, og sagde førend hand ville komme
nermer till hende udj Egtestand da vill hand før gaa paa Bremerholm hans Liifstiid mens druchen
var Jørgen Jørgensen og lystig samme tiid, der nest for Reten fremkom Michel Ibsen som i lige
maader wandt saaledis at være udj sandhed og have hørt og seet det samme som Anders Kier om
vundet haver der paa de begge bade sig Gud till hielp, hvor efter Hans Hansen begærede tingsvinde,
Jørgen Jørgensen Møller begærede gienpart tingsvinde som og blef sted.
[papir defekt] at have paa K:M: vegne i Rete stefnet Simon Sørensen og Niels Hansen, begge udj
Dons for uloul: schouhug [papir defekt] haver beganget imod siuns frasigelse beschylding og dom
sampt vinder at paahøre med lige varsell og till samme tiid og sted stefnet begge de karle som tiener
Simon Sørensen [papir defekt] Skouløberen ved deris gierning er bleven pandtet, neml: (?) Laursen
og Jens Nielsen, saa vell og Niels Hansens karl i bemelte Dons, Christen Simonsen som tillige blef
funden med et læs tvinde Ege stamer begge imod beschylding og Dom. I lige maader stefnet Niels
Hansen Bierremand, Hans Jensen, Giermand Ibsen og Willads Christensen udj Starup deris vinder
og siun at aflegge angaaende samme U=loul: schouhug, hvor efter Niels Bøgvad begærede siuns
mændene mote fremkomme deris siun at afsige, da for Reten fremkom Niels Hansen Bierremand,
Hans Jensen, Giermand Ibsen og Willads Christensen som efter aflagde Eed vandt, at de saa først en
Riis Eeg som var Nyelig huggen, hvilchen Skouløberen og Skoufogeden dennem paaviiste som
Schouløberen beretede at have funden Simon Sørensens karll ved at have huggen, som hand og
derfor pantede, siden viiste de dennem paa 8 andre smaa Riis eege som laa løv og jord paa
stubberne ved mens hvem der hafde huggen dennem vidste de iche, iche heller hvad tiid de var
huggen; Noch blef de paaviist et andet sted trende Eege som var savdet af till trinde stauer, der paa
de bade sig Gud till hielp saaledis at være udj Sandhed; Skouløberen Povel Pedersen i Starup møte
og beretede at hand den 14 Febr: møte Niels Hansens Svend oven for Tingbech i Nygaards schou
med et læs trinde Ege stauer, saa vell som Simon Sørensens tvende karle med 2 vogne, og den gang
hand kom till dem da hafde de huggen en Riis Eeg, og hvor meget de fich [papir defekt] hand hafde
befalet hans karle at drage ud og hugge noget ell og haßell stauer i Bølling bech, saa vell som et
støche Eege træ till en stolpe hand ville bruge at [papir defekt] hans stald under en bielche som var
bruchen i støcher [papir defekt] haver hand ey befalet dem ey heller schall beviises de haver hoget
noget andet. Niels Bøgvad sete i Rete om bem: Indciterede Simon Sørensen og Niels Hansen iche
bør for slig uloulig schouhug at betale efter Kongel: Maytz: Skouforordning hvor paa er dom
begærendis; Simon Sørensen i Dons møte og begærede opsetelse schall blive svaret. Sagen optagen
i 8te dage.
Blef lest en Contract opreted med Peder Jeßen i Kongsted og hans Søn Jens Pedersen angaaende
hans gaards antagelse som er scheed med samptlig hans børns villie og samtøche af dato 18 Martij
1689, lest og paaschreven.
12 Maij Anno 1696
Hr: Amptmandens sag Contra Simon Sørensen i Dons er optagen till i dag 8te dage saa som ingen
paa Amptmandens vegne møte.
19 Maij Anno 1696
Anders Juull paa Magtr: Christen Borchs vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Olluf
Jensen og Olluf Simonsen af Stoustrup det de ved Eed med opragte fingre efter loven afhiemlede
till i dag at have hidstefnet Hr: Theves Stephensen i Bredstrup til i dag at paahøre anlangende det

Schouløber Huus som ligger paa Bredstrup grund, hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe. Saa
begærede Anders Juull paa Mag: Christen Borches vegne at vinderne mote stedes till forhør; da for
Reten fremkom Erich Pedersen i Stoustrup, Michel Paag og Niels Knudsen ibid: som Anders Juull
tilspurte, om det iche er Stoustrup Mænds grund og eyendom som Skouløber Huuset staar paa;
Erich Pedersen svarede at saa vit jord som skouløberen hafde indgrøftet om hans huus, det tilhørte
Erich Pedersen, Bertel Hansen, Hans Bull i Fridericia og Hans Nißens Enche ibid: saa vell som
Niels Knudsen i Stoustrup, og staar huuset paa Hans Bulls grund i Fridericia. Jens Raun i Hostrup
paa Hr: Thevis Stephensens vegne i Bredstrup tillspurte Erich Pedersen om dette schouløber huus
iche staar paa Reerslef march; Erich Pedersen svarede at den march og grund som huuset staar paa
og ligger der till kaldes Reerslef march og Hr: Thevis Staphensen haver tienden af samme Rerslef
march, mens Jorden hør ovenbem: mænd till og er eyendoms jord, der efter fremkom Michell Paag
og Niels Knudsen saavell som Bertell Hansen i Stoustrup, som tillstod det samme Erich Pedersen
for om vundet haver saaledis at være udj sandhed: 2: tillspurte Anders Juull vinderne om de iche
efter Welb: Hr: Jegermester Bruchdorfs begæring haver udlagt samme Jord som schouløberen nu
boer paa fra deris gaarde till et schouløber huus, der paa bem: mænd svarede Ja; 3: tilspurte Anders
Juull dennem om de er bevist at nogen har tilforne Jord enten paa det sted som schouløber huuset nu
staar paa eller nogen steds paa Reerslef March som har gaaet till Bredstrup Kirche, og der ladet sig
betiene med Ordet og Sacramenterne; Erich Pedersen, Michell Paag og Niels Knudsen svarede at
saa lenge de kand mindis haver der hverchen været huus eller byggested paa Reerslef March; 4:
tillspurte Anders Juull [papir defekt] Børn døbe og Kirche Qvinder indlede, der paa Erich Pedersen,
Michell Paag, Niels Knudsen og Bertell Hansen svarede, at Tord Bendsen som var den første der
boede i det schouløber huus gich till Alters i Fridericia Dansche Kirche, lod Børn døbe der, og gich
hans kone der i Kirche; den anden schouløber Mads Pedersen gich till Alters i Fridericia Dansche
Kirche, blef der troelofet og vied og fulte hannem self till Kirchen; 5: tilspurte Anders Juull dennem
om de har hørt at nogen har besverget sig der over at de forrige schouløbere søgte den Danske
Kirche i Fridericia førend nu Hr: Thevis Staphensen har antaget sig denne nu paa boende
schouløber at betiene, der paa de svarede ney at de der om indtet er bevist ey heller har hørt nogen
besverget sig der over, hvor paa bemelte 4 Stoustrup Mænd aflagde deris Eed og bade sig Gud till
hielp. Jens Raun paa Hr: Thevis Stephensens vegne tingsvinde. Anders Juull paa Mag: Christen
Borchs vegne begærede tingsvinde som og blef sted.
den 26 Maij Anno 1696
Regimentschriverens tiener Anders Jørgensen møte for Reten som paa hans hosbund bem: Johan
Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Søren Tyggesen og Jens Gudsøe i Hostrup det de ved
Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Jens Raun i Hostrup saa
vell som Niels Sørensen sammesteds som beboer et Jens Rauns Selfeyer huus ibid: at høre paa
vinder og svare till spørsmaal angaaende at Jens Raun for 10 a 11 Aar siden har afstaaed et boels
huuß [papir defekt] at vedstaa hans sandhed med hvad Accord hand schulle have samme huuß og
hvorledis siden der udi_____ er imellem dennem ____ret; Beroende med Vindernis førelse till neste
holldende ting saa som ingen af dennem møte og vinderne forrelagt till den tiid at møde.
Anders Jørgensen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i
Retestefnet Thomas og Mogens Jørgensen i Lille Velling for en Eeg de har huggen i Welling schou,
beroende med saggivelse till i dag 14ten dage, som er neste ting efter Pindsdag.
d: 9 Junij Anno 1696

Blef lest Laurids Hendrichsen Ammidsbøls befalling hannem af K:M: Allernaad: given at være
Byefoget i Fridericia og Herridsfoget i Ell-Brusch og Holmands Herreder med videre af 28 Aprill
Anno 1696: Allerunderdanigst lest og paaschreven.
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll som Herridsfoget betiente self Retten.
Jens Raun i Hostrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tyggesen
i Hostrup, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet
Hans Mogensen i Wiuf till Pandte tingsvinde [papir defekt] den Enghauge [papir defekt] Jens Raun
i Hostrup et pandte tingsvinde her af Brusch Herret ting d: 12 April 1673 paa 55 Sldr: og der for
pandtsat en Enghauge Svinholt kaldet; og paa bem: Pandtebref schreven at d: 19 Martij 79: er endnu
laant her paa 4 Sldr: er tillsammen 59 Sldr: med videre dis udviisning. Jens Raun i Hostrup
begærede her efter tingsvinde. Hans Mogensen i Wiuf møte og formoedede Øfrigheden her imod
burde stefnis; og fra gich Hans Mogensen iche gielden; Jens Raun begærede her efter tingsvinde
sted.
Sr Peder Ollufsen af Middelfart som Laugverge for Sl: Afgangne Niels Pedersen Svensches Enche
der i Byen fremeschede Hans Borlef af Erresøe som her ved tinget er tilstede om hand efter en
opretede Contract med Sl: Niels Pedersen Svensche dat: 1 Junij 1694: vill tage imod schiøde og
document ang: nogen jord som hand den Sl: Mand afkiøbt haver og pengene her for Reten efter
Contractens formelding betale. Hans Nielsen Borlef møte og i Rete lagde sit schriftlig svar af 9
Junij 96: som for Reten er lest og paaschreven; Peder Ollufsen imod Hans Nielsen Borlefs
indgivende korel: Svarede at hand efter den opretede Contractes indhold haver de vedkomende
schiød og documenter hos sig som Jorden vedkommer, hvilche hand er overbødig her for Reten fra
sig tillige med fornøyel: schiøde til Hans Borlef at levere hvor af hand da seer hvor Jorden ligger og
hvad den hed tj den Sl: Mand Niels Pedersen Svensche hafuer ey anderledis soldt Boele Jorden end
de i hænde havende schiødt og documenter kand udviise som med Contractens klare Ord er at
bevise men dette siunis kun af Borle at være en …47…. Og ophold som hand over aar og dag har
brugt, tj hand self udj tvende Aar har haft Jorden i brug, huuset som var ved Jorden bort solt ..veg
og andet som hand i samme Contract med fich og som hand beraaber sig paa pengene her for Reten
at med sig have vill hand af dommeren begære hand ville behage pengene hos sig under forvachring
at tage saa som det siunis Borløf med proceß ville føre hvad Laugbÿdelsen angaar veed hand iche
saa som det er Arve Jord og Enchen hendis Sl: Mads Arvinger med reede penge har betalt og
fornøÿet og af dem faaet loul: afkald, som her for Reten kand giøris beviislig, at bør laugbÿdes :/ et
støche Jord findis der [resten af teksten udvisket].
Regimentschriverens Sag Contra Mogens og Thomas Jørgesen i Welling beroer i lige maader efter
Regimentschriverens begæring till i dag 14 dage.
Hans Mogensen i Wiuf møte for Reten som kiendtis og tilstod og har Skiødt og afhændet saa som
hand og her med selger og afhænder till hans Søn Mogens Hansen som nu self stod till Vedermaals
ting og hans arvinger halfparten af den Bunde Eyendoms Gaard i Wiuf bem: Hans Mogensen
paaboer, hvilchen forschrefne halfve eyendoms Gaard baade i Huus og bygning skou og march,
agger og eng, forte og fellet, kaal hauge og hommellhauge, fische vand og fægang, aldeelis indtet
undtagen af alt hvis till bem: Eyendoms gaard af Arrilds tiid ligget haver og med rete hør og bør der
till at ligge, nemlig den wester part af Gaardsen bygning, saa og den Vester part i ald schou og
march sampt anden tilliggende, bem: Mogens Hansen hans hustrue og arvinger schall have nyde og
beholde till evindel: eyendom og kiendis Hans Mogensen og sin hustrue og arvinger ey at have
ydermere lod deel ret eller retighed i forn: ½ Eyendoms gaard som for er meldt, for hver mands

hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand have at tale og der som imod forhaabning saa
schede noget af samme eyendom hannem eller hans arvinger blef fravunden for nogen hans
wanhiemels brøst schyld saa lover Hans Mogensen inden 6 uger der nest efter at forschaffe Mogens
Hansen lige god vederlag og i saa maader for sig og sine arvinger holde Mogens Hansen og hans
arvinger for dette Kiøb schadisløs, der paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder
at alt saaledis holdis og efterkommes schall som forschrevet staar, hvor efter Mogens Hansen
begærede eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Hans Mogensen i Wiuf møte for Reten som kiendtis og tilstod at have Soldt og afhændt saa som
hand og her med selger og afhænder fra sig sin hustrue og deris arvinger till hans Svoger Søren
Ollufsen, hans hustrue og arvinger :/: som nu self stod till Vedermaalsting :/: halfparten af den
Bunde eyendoms Gaard i Wiuf bem: Hans Mogensen paaboer, hvilchen forschrefne halve
Eyendoms Gaard baade [øverste del af næste side er udvisket] bem: Søren Ollufsen schall have
nÿde og beholde till Evindelig eÿendom og kiendis Hans Mogensen sig der till eÿ at have ÿdermere
Ret eller Retighed mens der for bekommet og oppebaaret fÿllest og fuld værd, hvor for hand lover
at schall frj frelse hiemle og tillstaa Søren Ollufsen samme halve eÿendoms Gaard for hver mands
hinder og tilltale som der paa med nogen Ret kand have at tale og dersom imod forhaabning saa
scheede offbem: halve eÿendoms Gaard hannem eller hans arvinger blef fravunden for nogen hans
vanhiemels brøst schyld saa lover Hans Mogensen inden 6 uger der efter at forschaffe Søren
Ollufsen lige god vederlag der paa parterne nu her for Reten have hver andre deris hænder at alt
saaledis holdes og efterkomes schall som forschrevet staar, hvor efter Søren Ollufsen var eÿendoms
tingsvinde som schiøde begærende som og blef sted.
16 Junij Ao 1696
Peder Kÿed i Bierte lod læse Hans Andersen Sandemands Pentebref og forschrifning till hannem
udgiven d: 13 Nov: 1688 paa 50 Sldr: og till forsichring pandtser tvende støcher Jord liggende till
den Selfeÿergaard i Bierte Hans Sandemand paaboer Neml: Boed Agger og Randboed Agger som
hand schall bruge till bem: penge bliver betalt for Renten, og der foruden till en kiendelse give Hans
Sandemand Aarl: 1 schp: haure eller 6 sk: med videre dis udviisning Lest og paaschreven.
Ulæselig dato 1696
Kirsten Jensdaater boende udj Andkier møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Thomas Jensen
tienende i Gammelbye Mølle og Mads Raun i Herslef det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede med 8 og 14 dage 3: 4: 5: og 6 Ugers warsell at have hidstefnet hendis Mand
Peder Frandßen fra hans sidste Boepæll i Høÿrup till Willum Frandßens som hende uden nogen
given aarsag i ringeste maader haver paa 4de Aars tiid forlat og er bortrømdt, om hand imod hendis
tilltale till hannem noget haver at svare saa som hun agter en schilsmiße dom imellem dennem at
erlange, hvor efter hun agter tingsvinde at erverbe og beredede kaldsmændene der de stefnede till
Willum Fandsens, at de vedtallte hannem bem: Willum Frandsen. Blef saa Peder Frandsen trende
sinde lÿdeligen paarobt om hand eller nogen var til stede paa hans vegne at svare imod hans
hustrues tilltalle for hans uloulig undvigelse fra hende. Mens kom ingen paa hans vegne. Sagen
optagen i 8te dage.
Kongel: Maÿtz: Allernaad: forordning om Retens Betienters forfald med deris forretninger paa de
steder hvor hans Maÿtz: ………. Bruges, af 9 Junÿ 96: Allerunderd: Lest og paaschreven.

Kongel: Maÿtz: Allernaad: forordning om Birchedommere, Birchefogeder og Bircheschrivere at
forsÿnis med Kongel: Confirmation paa deris bestillinger, af 5 Maij 96: Allerunderd: Lest og
paaschreven.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede de indciterede vinder Contra Jens Raun i
Hostrup mote paaraabes og stedis till forhør. Iver Koed og hans hustrue paarobt møte iche. Søren
Tommesen fremkom som giorde sin sandfærdig beretning at Jens Raun i Hostrup tillod først Søren
Tomesen at mote beboe det Huus i Hostrup; og schulle giøre ham 8te arbeids dage der af om Aaret,
som hand og giorde og svarede foruden afgiften till Kongens [teksten herefter er meget udvisket]
Jens Raun till Søren Tommesen og spurte om hand schulle give ham penge till minde af huuset
[udvisket] der ef haver hand paa tvende tid betalt 6 Sldr: og derpaa afstod huuset og leverede Jens
Raun festebrevet som hand hafde paa huset till Iver Koed till forsichring at hand huuset hafde
afstaae, som hand erbød ved sin Eed at vill bekrefte. Jens Raun svarede at hvis de penge angaar
hand af Søren Tommesen haver bekommet, der imod haver hand …..schab med hannem, og ellers
tillstod iche at have opladt huuset till Søren Tommesen. Hans Nielsen tilspurte Jens Raun at kunde
giøre sin Eed at hand iche haver oplat huuset till Søren Tommesen imod bem: penge; der paa Jens
Raun sagde hand hafde indtet der till at svare; winderne forrelagt till i dag 8te dage under Lovens
straf at møde deris vinde at aflegge.
Jens Raun i Hostrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Anders Jensen og Peder
Staphensen begge tienende i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till
i dag at have i Rete stefnet Kongel: Maytz: Regimentschriver Johan Hollender, saa vellsom Hans
Mogensen i Wiuf anlangende Svinholdts Kiær og hauge hannem af Hans Mogensen er pandsat,
dom der for at liide, beroende med saggivelse till i dag 14 dage.
Hans Nielsen paa Ude Jensens vegne i Fredsted begærede 4 Mænd mote udtages at siune et ….. der
paa Marchen som hand besverger sig over hans naboer sig bemegtiger, der till udtagen Hans Jensen
og Hans Andersen i Starup, Jens Schoemager og Niels Andersen ibid: som efter advarsell paa
aastedet haver at møde førstkommende fredag.
30 Junij Anno 1696
Blef lest en Memorial en deel af Colding borgere till Seßions haver [udvisket skrift].
Blef lest Amptmand Schvartzis advarsell seddell anl: om torvedag som hver tiisdag af h:K:M:
Allernaad: er bevillget at maa holdis udj Kolding af 30 Martij 96, Lest og paaschreven.
Kongel: Maytz: Regimentschriver lod Advahre og tillyse at en hver Lodseÿerere deris Broer og
weÿe som noget fatis som de inden [udvisket]nets tiid haver at forfærdige saa fremt de eÿ effter
K:M: Allernaadigste forordning vill straffes, hvilchet tillstede værende [udvisket] advahret og
tillsagt der udj eÿ at tage nogen forsømmellse og begærede Regimentschriveren her efter tingsvinde
som blef sted.
Iver Koed i Hostrup som i dag 8te dage her af Reten var forrelagt at møde sin sandhed at udsige,
møte for Reten som Regimentschriveren tillspurte om hand kunde negte Jens Raun Jo hafde leveret
hannem det festebref hand hafde paa det huus till at forvahre, Iver Koed svarede at hand iche kunde
negte Jens Raun Jo hafde leveret hannem det festebref at forvahre, at Søren Tommesen kunde være
forsichret for de penge hand hafde givet Jens Raun paa husets afstaaelse, og der Jens Raun igien
begærede festebrevet af Iver Koed, forrelagt hand hand hafde noget at see der udj, till med var hand

Red det schulle blive forvildet for Iver Koed, hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till
hielp. Regimentschriveren tilspurte Jens Raun her for Reten om hand iche hafde været ude hos
Regimentschriveren og opladet huuset for en Nafnl: Niels Sørensen, og viiste Regimentschriveren
det gamle festebref, og der paa erlangede et andet festebref till Niels Sørensen, Jens Raun svarede
Ja at det saaledis er udj sandhed, Regimentschriveren var her efter tingsvinde begærende som og
blef sted.
Hans Madsen i Follerup Mølle paa Kirsten Jensdatters vegne i Andkier lod i dag andet ting lyse
effter hendis Mand Peder Frandsen som fra hende Er undvigt og bortrømbt, blef af Reten trende
sinde lÿdeligen paarobt møte iche eÿ heller nogen paa hans vegne, beroer fremdeelis till i dag 8te
dage.
Sr Jens Flÿe udj Colding møte for Reten som beviste ved kaldsmænd Hans Jensen og Povell
Ollufsen af Allmind det de ved Eed med opragte fingre […..] efter dommer og dannemænds sigelse,
Gaarden loul: at be[….] Efter hans forschrivelse og derfor uden at Restituere [……] foraarsagede
proceß. I lige maader stefnet siunsmænd neml: Hendrich Mortensen, Christen Madsen, Jørgen
Madsen og Christen Andersen i Allmind at aflegge deris Siun der om, hvor efter Jens Flÿe
begærede Siunsmændene mote fremkomme deris Siun at aflegge. Da for Reten fremkom Hendrich
Mortensen, Christen Madsen, Jørgen Madsen og Christen Andersen, som tilstod at de i tiisdags
hafde wæret at siune dette samme 6 fag Salshus saa befant de at siden de siunede det sidst befandt
at være der indlagt en bøge bielche, og lagt noget lÿng paa loftet og noget lecter i sat. End ÿdermere
i Rete stillede Jens Flÿe et Siun der er scheed paa bem: 6 fag huus d: 1 Martÿ 92: af forbem:
siunsmænd som de tillstode og bekreftede her for Reten dend tiid saaledis at have det befundet; der
paa de bade sig Gud till hielp, videre producerede Staphen Hansens Revers af 8 Martÿ 1692: Noch i
Rete lagde Jens Flÿe sit schrifftlig Indleg af 30 Junij 1696 Lest paaschreven og udj Acten schall
vorde indført. Staphen Hansen i Allmind møte og begærede 6 ugers opsetelse schall blive svaret.
Sagen efter Jens Flÿes bevilling optagen i 3 uger, og begærede Jens Flÿe beschreven hvis paßeret er
som blef sted.
Jens Flÿe af Kolding paa Hospitalets vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans
Jensen og Povell Ollufsen af Allmind det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till
i dag at have indstefnet Jep Christensen i Allmind for sin Landgilde for 95 saa vell som for hand sin
gaard iche loul: holder ved forsvarl: bygning hvor for saa vell paa restancen som paa gaardses feste
agtes den at erverbe. I lige maader stefnet Jep Christensen imod siuns mænds frasigelse ang: hans
gaards brøstfeldighed, noch stefnet Siunsmænd Anders Jensen og Stephen Hansen; hvor da bem:
tvende siunsmænd Anders Jensen og Stephen Hansen fremkom og forregaf at de d: 15 Junij siunede
den halve Gaard i Allmind som Jep Christensen beboer hvilchen halve gaard befindis eÿ [resten af
teksten udvisket] optagen i 6 Uger.
Bekiender Wj Vnderschrefne Mogens Hansen og ……. Efter som Hans Mogensen haver afstanden
halve SelfEÿer Bonde Gaard i Wiuf, Daa Eere Vj Saaledis Acorderede og Vi schall gifue for
bemelte Hans Mogensen og hustrue Maren Jepsdaatter till aftegt og lefuet ophold, schall de Niude
deris Nøÿagtig ophold med forsuarlig føde [..]de med Huuß Verrelße Vdj Roe og mag saalenge
………..
7 Julij Anno 1696
Hans Madsen i Follerup Mølle møte for Reten som i dag till tredje ting paa Kirsten Jensdaaters
vegne lÿse efter hendis Mand Peder Frandsen som er undvigt om nogen vill have noget imod hende

at svare; Peder Frandsen blef for Reten trende sinde lÿdeligen paarobt møte iche eÿ heller nogen paa
hans vegne, optagen i 8te dage.
Jens Raun i Hostrup møte for Reten som efter indhiemlede kald Contra Hans Mogensen i Wiuf
møte og i Rete lagde et tingsvinde her af tinget udsted d: 9 Junij 1696: som for Reten er Lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Jens Raun seter i Rete om Hans Mogensen i Wiuf
iche pligtig er og bør efter forschrifningen at betale hannem og indløse sit pandt eller og Jens Raun
at nÿde pandtet till brugelighed og eÿendom indtill hand vorder betalt ………51………. Om
samme B..nehauge anstrengis, og begærede Jens Raun domb; K:M: Regimentschriver Johan
Hollenders fuldmegtig Hans Nielsen møte og paa Hans Mogensens vegne formendte at
Regimentschriveren burde være stefnet till dette i Rete lagde erverbede tingsvinde efter
K:M:Allernaad: forordning og formeener Jens Raun der for bør give nÿe Varsell, sagen imidlertiid
[papir defekt]dømt og afsagt, saa som af det i Rete lagde tingsvinde af Brusch Herrets ting udsted d:
12 Aprill 1693, sees Hans Mogensen i Viuf er schyldig till Jens Raun i Hostrup 55 Sldr: laante
børne penge og der for till forsichring pandtsat Jens Raun en hans Bunde Gaards Enghauge, kaldes
Svinholts Kier till et brugelig pandt qvit og frj at nÿde og beholde /: undtagen en Rixort Aarligen till
Gaardsens udredning :/ indtill bemelte 55 Sldr: bliver betaldt, hvilchet bemelte pandte tingsvinde
ved Hans Mogensens paaschrift d: 19 Martij 1679: er fornÿet, og derfor uden af Jens Raun
bekommet 4 Sldr: saa den Endelig summa der var 59; Tj veed Jeg iche Retere at kiende end Jens
Raun jo efter forschrifningens indhold bør nÿde og beholde oftommeldte pandtsate Enghauge till
Brug lighed indtill forschrefne 59 Sldr: bliver betaldt, hvorimod Jens Raun haver at svare Aarlig
dend forommeldte Rix Ort till Hans Mogensens Gaards eÿere, till Kongel: Maÿtz: Rÿterholds
udredning.
14 Julij Anno 1696
Christen Pedersen i Tolstrup, Willum Frandsen i Høÿrup, Søren Sørensen i Starup, Laurids Madsen
i Hostrup, Thomas Mortensen i Piedsted, Anders Riber i Bredstrup, Jørgen Nielsen i Follerup, Hans
Pedersen i Erresøe.
Forbemeldte Ote Mænd er udtagen till tingmænd som er bleven advahret at møde i god betiden om
tingdagen saa fremt de eÿ efter K:M: Allernad: forordning vill undgielde.
Udvisket indførsel vedr. den efterlyste Peder Frandsen.
Hans Nielsen paa Regimentschriver Johan Hollenders vegne møte for Reten som paa Ude Jensens
vegne i Fredsted beviiste ved kaldsmænd Thomas Andersen i Wiuf og Søren Povellsen ibid: det de
ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Hans Jensen
Enemerche, Anders Kier i Gudsøe og Christen Hansen i Bramdrup at aflegge deris sandhed om de
hafde iche været hos der 2 støcher Jord till Ude Jensens gaard er Taxeret; I lige maader stefnet Hans
Jensen, Hans Andersen, Jens Skoemager og Niels Andersen i Starup som har siunet bem: Jord deris
Siun derom at afsige; her imod stefnet diße vinder at paahøre samptlig Lodseÿere i Fredsted, Starup
og Viuf saa mange som er Lod tagere paa Fredsted March; I lige maader stefnet Ude Jensens tvende
Sønner Christen Udesen og Jørgen Udesen, at vinde deris sandhed hvad dennem er bevist om de der
har dreven deris bester paa bem: støche Jord, noch stefnet Niels Iversens Søn i Fredsted og Christen
Nielsens Søn Hans Christensen ibid: samme vinder at paahøre saa som de dref med besterne paa
samme eÿendom; der efter for Reten fremkom Anders Sørensen Kiær i Gudsøe, Hans Jensen
Enemerche i Herslef og Christen Hansen i Bramdrup som tillstode at der Landmaalingen schede var
de Taxerings Mænd og Taxerede Jorden og Eng bunde paa Fredsted March, saa paaviiste Ude
Jensen i Fredsted dennem nogle forsleter for hans plou Jord som kaldis pølsmose Rende det
Taxerede de till hans gaard, mens hvor vit schiellen gich og var vidste de iche, eÿ heller vaar nogen

tvistighed der om der paa de bade sig Gud till hielp, og var de forleden dag paa Jorden og saa de det
var de samme forsleter de omtvistis om som de oven om vundet haver, mens hvor schiellen er veed
de eÿ, eÿ heller blef viist dennem. Der efter for Reten fremkom Siunsmænd Hans Jensen, Hans
Andersen, Niels Skoemager og Niels Andersen i Starup som tilstod at de den 26 Junij efter
udmelelse af tinget var paa Fredsted March at Siune et forslet som Ude Jensen dem paa viiste og da
fantis samme forslet mestendeel opedt og ligger nest Viuf March till udfald i Øster og vender paa
Ude Jensens Jord i wester, det andet fald som ligger i Sønder og Nør war paa Viuf March med den
Sønder ende hvor langt det gich i Sønder veed de iche og kaldes det Sønder Pølse Mose fald og er
det samme [papir defekt] de till folchene der var med besterne og spurte om [udvisket tekst] hafde
befalet dem at drive deris bester paa Ude Jensens Eng, der paa de svarede Jo saa jagede Udsens
Sønner besterne ud paa [udvisket] og Reed hiem, der de var Reeden bort gienned Christen Nielsens
og Niels Iversens Børn besterne ind igien i engene, saa Reede [udvisket] Sønner hiem og sagde ham
det, der paa gich de till Niels Iversen som de fant ved Smeden og spurte ham om hand befalet
[udvisket] det, at drive med beester i deris Eng, saa spurte hand hvor det var, Ude Jensen sagde paa
Sønder pølse march forslet, da svarede Niels Iversen Ja; Niels Iversen møte og svarede at hand
haver iche befalt hans børn at drive hans bester i Ude Jensens Eng eÿ heller svaret dem saaledis som
oven er meldt. Og till bød Ude Jensens Sønner at ville bekrefte dette med deris Eed som de her
udsagt har; Hans Nielsen begærede tingsvinde paa Regimentschriverens vegne og Ude Jensens
vegne, som og blef sted.
Morten Lauridsen paa hans fader Hr: Laurids Pedersen Bangs vegne i Taule møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Jens Andersen i Nebbell, Jens Hansen af Oddersted det de ved Eed med
opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Jørgen Jørgensen Møller i
Gudsøe Mølle till doms for Resterende afgift og laante penge, beroende med saggivelse till i dag 14
dage.
Peder Hansen i Taule Nebbell paa Egen og Samptlig Sødschendis vegne, saa vell som paa Peder
Pedersen i Erresteds vegne efter gifne fuldmagt af 2 Julij 96: Jens Jensen og Peder Jensen Smed i
Erresøe paa egen vegne og Hans Nielsens, Niels Nielsen, Voldborg Pedersdaaters vegne som de er
Verger for Laugbød i dag till første ting deris anpart Eÿendom dennem kand tillfalde i Sl: Lauge
Knudsens og hans hustrues eÿendoms gaard i Torp, saa vit dennem efter Sl: Lauge Knudsens
hustrue arvel: kunde deri tillfalde. Jens Jensen i Torp møte og bød der for Sølf og penge. Sted første
ting.
21 Julij Anno 1696
Hans Madsen i Follerup Mølle møte og i dag till femte ting lod lÿse paa Kirsten Jensdaaters vegne i
Andkier efter hendis Mand Peder Frandsen. Peder Frandsen blef af Reten trende sinde lÿdeligen
paarobt, møte iche, optagen i 8te dage.
Jens Flÿe Hospitalts forstander i Colding møte og begærede efter forrige i Retesetelse og opsetelse
dom over Stephen Hansen i Allmind. Stephen Hansen i Allmind blef af Reten trende sinde lÿdelig
paarobt, møte iche. Sagen optagen i 8te dage.
Niels Skou i Torp paa hans husbund Hr: Laurids Pedersen Bangs vegne i Taule møte for Reten og
lod lÿse efter Jørgen Møller i Gudsøe Mølle som imellem Søndag og Mandag nat er rømbt bort fra
Møllen og med sig tagen alt hvis hannem tilhørte undtagen to tomme kister om nogen ved at giøre
anviisning paa ham.

Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede 4 Siunsmænd mote udmeldis som kunde
siune et støche Eng Brøndsted Mølle sig tillfoder og schall ligge till en liden selfeyer gaard i
Børkop Hans Jørgensen paaboer, der till udtagen Hans Pedersen i Gaverslund, Mads Hvid i Børkop,
Peder Raun i Børkop, Peder Jørgensen i Gaarslef og Peder Tommesen i Børkop.
Peder Jensen Smed i Erresøe møte paa Egen og samptl: med arvingers vegne till andet ting laugbød
den part Selfeÿer Gaard i Torp Laus Hendrichsen paaboede. Jens Jensen møte og bød derfor Sølf og
penge.
28 Julij 1696
Hans Madsen i Follerup Mølle fremkom for Reten og i dag till 6te ting lod lÿse paa Kirsten
Jensdaaters vegne i Andkier efter hendis mand Peder Frandsen, Peder Frandsen blef af tinget lrende
sinde lÿdeligen paarobt møte iche, eÿ heller nogen paa hans vegne, hvor for Hans Madsen paa
Kirsten Jensdaaters vegne begærede tingsvinde som og blef sted.
Jens Flÿe Hospitalsforstander i Colding møte og begærede dom over Staphen Hansen i Almind,
Staphen Hansen møte og erbød sig lovede og tilforpligtet sig inden førstkommende Martini at schall
opsette 6 fag forsvarlig huuß forfærdiget som det sig bør, Jens Flÿe svarede at hand understod sig at
tage imod saadan tilbud, og begærede endnu som tilforne dom. Sagen optagen till doms till i dag 8te
dage.
Niels Skou i Torrup paa Hr: Lauridses vegne i Taule møte og begærede med saggivelse imod
Mølleren i Gudsøe Mølle fremdeelis mote beroe till i dag 8te dage sagen optagen i 8te dage.
Peder Ollufsen i Børkop Mølle møte for Reten denne ophevet.
Christen Michelsen i Poby lod oplÿse en stor Sortbleset hest med 4 hvide fødder paa omtrent 10 Aar
gl: om nogen sig den ved kiender. I ligemaader lod OberstL: Rendzo oplÿse en Graahieml: stuud
med en hvid man og Rög og brende med :L:S:
Peder Hansen i Taule Nebbell paa Egen og hans samptlig Sødschendis vegne, saa vell som paa
Peder Pedersen i Erred hans vegne efter gifne fuldmagt af 2 Julij 96: Jens Jensen i Erresøe paa Egen
og hans Mÿndtlings Hans Nielsens vegne, Peder Jensen paa Egen og hans Mÿndtlings Niels
Nielsens vegne og Woldborg Nielsdaaters vegne som samptlig Arvinger efter Sl: Anna Pedersdaater
Sl: Laus Knudsens i Torp, møte for Reten som kiendtis og tillstode at de haver soldt og afhændt fra
dennem deris Myndtlinger og samptlig Arvinger till Jens Jensen i Torp, som nu self stod till
Vedermaalsting hans hustrue og Arvinger, den halve eÿendoms gaard Sl: Laus Knudsens hustrue
haver tillhørt i Torp, hvilchen forschrefne halve eÿendoms gaard med ald tillhørende panteretigheder bem: Jens Jensen i Torp schall have nÿde og beholde till evindelig eÿendom i huuse og
Bygning, schou og [de næste linier udvisket] tacher for god og nøÿagtig betallning, lover derfor at
schall frj frelse hiemle og tillstaa Jens Jensen samme halve Eÿendoms gaard for hver mands hinder
og tilltale som der paa med nogen ret kand have at tale og dersom imod forhaabning saa scheede
bem: halve Eÿendoms gaard eller noget af dis tilliggelsehannem eller hans arvinger blef fravunden
for nogen deris vanhiemels brøst schÿld saa lover de inden 6 uger at forschaffe Jens Jensen lige god
vederleg eller nøjagtig betallning og i saa maader for dennem og deris arvinger holde Jens Jensen
og hans arvinger her for schadisløs derpaa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder
at alt saaledis holdis og efterkomis schall som forschrevet staar hvor efter Jens Jensen begærede

eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted. Og blef samme halve eÿendoms gaard i dag till
tredie ting loul: laugbøden.
Jens Jensen i Erresøe laugbød hans halve Selfeÿer Gaard i Torp hand paaboer till neste frender.
Peder Jensen i Erresøe laugbød halfparten af hans halve Selfeÿer gaard hand paaboer som hand
agter at schiøde till hans hustrue.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Mads
Nielsen [Hviid] og Søren Christensen i Børkop at have ladet stefne saaledis. Saa som formenis
Peder Jensen og hans Søn Jens i Brøndsted Mølle gandsche har ruineret og forfalden qviteret den
liden selfeyergaard i Børkop som derfor hen i lang tiid har hafft i proßeßion, og for det andet nu
efter at de den har qviteret vill tilleger sig et støche Engkier liggendis ved siden af Brøndsted
Mølletoft, samme gaard i Børkop tillhørende og af alders tiid har henhørt der med saa aarsages hand
at stefne Peder Jensen og Jens Pedersen till siunsmænds opkrevelse d: 21 Julij at være overværende,
der nest till siuns over værelse paa aastedet og till samme siuns afsigelse till i dag angaaende
fornefnte støche Engjord, at vinde om forbemelte Eng at det har lagt till gaarden, stefnet Niels
Anchersen i Winding, Søren Mortensen i Skierup, Peder Dall i Andkier, Peder Smed i Børkop
[ulæsl:] i Børkop Peder Raun i Børkop [ulæsl:] overværende om hand der imod paa Møllerens
vegne [?] at svare, hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe hvor efter Hans Nielsen paa
Regimentschriverens vegne begærede siunsmændene till forhør; da for Retten fremkom Peder Raun
i Børkop og Peder Tommesen ibid: som tilstode at de den 23 Julij tillige med Regimentschriverens
tiener Anders Jørgensen siunede den Eng i Brøndsted Mølles tofft indgierdet, da tilspurte de
[ulæsl:]Hans Jørgensen hand schulle vise dennem paa hvor hans Eng var og hvor den begyntes og
hvor schiellen var der imellem da svarede hand at hand vidste det iche mere end de andre, mens
saavit som Hans Jørgensen siuntes efter nogen Elle buscher saa siuntes de der kunde blive omtrent 2
læs høe, mens engen var ilde groed og er noget surt Jord; og tilspurte Peter Sørensen paa Hr:
Laurids Risoms og hans tiener Jens Pedersens vegne i Brøndsted Mølle siunsmændene om de nogen
tiid kunde mindes retere end omtvistede toftes Eng blef auflet till Møllen, Peder Raun i Børkop
svarede at i 18 Aar er hand vidende at all denne Eng nu omtvistes aldtid er indauflet till Møllen,
mens veed iche om den har ligget till Møllen eller till den halve eyendoms Gaard; der paa bemelte
Siunsmænd bade sig Gud till hielp. Peder Tommesen var aldeelis indtet der om bevidst. Der nest for
Retten fremkom Niels Anchersen i Vinding som Effter Eedens oplæsning vandt, der Jørgen
Clemendsen boede i den Lille Gaard i Børkop, som er omtrendt 30 Aar for den sidste Svensche Tiid
kiøbte Hendrich Raun samme Gaard som kaldis den lille Gaard, og den tiid Hendrich Raun hafde
kiøbt den lille Gaard og boede i den store, Blef dette støche Eng Jord som nu omtvistis og da ey var
indgierdet i Brøndsted Mølles tofft, auflet till den store Gaard den tiid Hendrich Raun kom i den
lille Gaard at boe auflet hand samme støche Eng till den Lille Gaard, og haver hand siden Hendrich
Raun kom i den lille Gaard slaget samme støche Eng som laa imellem Niels Møllers tofft og Hans
Pedersens Kier for Hendrich Raun og ind auflet det till den lille Gaard [papir defekt] Endnu
fremkom Peder Smed i Børkop som efter Eedens oplæsning vandt at der Hendrich Raun boede paa
den store Gaard i Børkop og hafde den Lille Gaard med, da veed hand noch dette omtvistede støche
Eng blef auflet et Aar eller toe till den store Gaard som var nogle Aar før Hendrich Raun døde,
mens efter den sidste fiende tiid kand hand iche mindes andet end dette støche Eng er bleven auflet
till Møllen, men veed iche nogen striid der om haver været og schall det være en 38 Aar siden den
sidste Svensche Krig, mens veed iche hvorledis det er kommen till Møllen, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Der efter for Retten fremkom Jens Buch i Børkop som vandt at siden den sidste
fiende tiid har dette støche Eng ald tid været auflet till Brønsted Mølle, og kand iche mindes nogen

tvist der om haver været, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Jørgen
Krage i Børkop som vandt at i en 26 Aars tiid kand hand mindis at dette støche Jord er auflet till
Brønsted Mølle u paaanchet, hvis før den tiid er paßeret veed hand iche saasom hand iche lenger har
boed i Børkop, der paa hand bad sig Gud till hielp. Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne
begærede tingsvinde. Peter Sønixsen paa Hr: Laurids Risoms og hans tieneris vegne begærede
gienpart som og blef sted.
4 Augustij Anno 1696
Anders Juull paa Niels Bulls vegne i Velling møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Hans
Hansen og Jens Christensen i Velling det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till
i dag at have i retestefnet Hans Pedersen i Smidstrup imod vinder at paahøre, Skiøde og andre
beviisligheder at høre læse angaaende et støche Stub Jord liggende paa Smidstrup March S……
kaldet ham tillhørende hand sig nu bemegtiger, adkomst der om at fremviise om hand noget bedre
kand have end hand, sampt og till spørsmaal at svare, vinder her om at bære og Spørsmaal at svare
till samme tiid og sted stefnet Hans Hansen Kaad i Welling, Rasmus Rasmusen i Hostrup, Hans
Tyggesen i Smidstrup, om dennem iche er bevidst den omtvistede Jord ligger till hans Gaard og af
Alders tiid ligget haver saa og at Ote Pedersen i Smidstrup har hafft den Jord af ham i minde og
brug, samme veed Eed at vedstaa stefnis Ote Pedersen till same tiid og sted efter alt hand agter
tingsvinde sampt dom at erverbe, hvor efter Anders Juull begærede de indciterede vinder mote
fremkomme deris vinde at aflegge. Da for Retten fremkom Hans Hansen Kaad i Welling som ved
Eed vandt at det Jord som Hans Pedersen i Smidstrup omtvister med Niels Bull i Welling det
Qviterer Niels Bull i hans lod og falder i Niels Bulls lod, og er hannem bevidst Ote Pedersen haver
hafft samme Jord i brug, og haver iche hørt de haver hafft nogen tvist der om tillforne, der for haver
de noch hafft det i Minde, og haver Niels Bull nu paa tou Aars tiid haft samme Jord i brug, iche
heller er hannem viterl: Hans Pedersen nogen sinde haver hafft samme Jord i brug mens Hans
Pedersens Moder og Stiffader haver brugt samme Jord, der paa hand aflagde sin Eed og bad sig
Gud till hielp; Endnu for Retten fremkom Rasmus Rasmusen i Hostrup som vandt at være lige det
samme vidende om dette Jord som Hans Hansen Kaad om vundet haver der paa hand bad sig Gud
till hielp; Endnu for Retten fremkom Hans Tyggesen i Smidstrup som vandt [udvisket skrift] Hans
Pedersen og Niels Bull om tvister ligger [udvisket skrift] lod, og Hans Pedersens Moder og
Stiffader haver brugt [udvisket skrift], Endnu [?] imedens de haver hafft strid der om haver Niels
Bull somme tider brugt det og Hans Pedersen ogsaa i Aar, der paa hand bad sig Gud till hielp;
Endnu fremkom Anders Juull som tillspurte Hans Pedersen i Smidstrup om hand iche haver
slaget dette først i SkijnKier hand med Niels Bull nu om tvistis, Hans Pedersen svarede naar hand
der till bliver stefnet vill hand svare. Anders Juull begærede her effter tingsvinde som og blef sted.
Hans Pedersen i Smidstrup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen i Hostrup
og Mads Jensen i Smidstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at
have i rette stefnet Niels Bull i Welling vinder at paahøre anlangende hvis Lovmaall hand imod
hannem agter at føre. Noch stefnet Anders Ollufsen i Smidstrup, Hans Iversen i Herslef, Mads
Ollufsen i Smidstrup og Mads Povellsen i Hostrup deris sandhed at vinde. Anders Juull
protesterede imod dette kald og formoedede spilt at være og hvo som stfne bør saggive i kaldet hvor
for der stefnis; Kaldsmændene forklaredede at de hafde beretet der de stefnde till Niels Bull og
vedtalte hans Kone at det de stefnet for, angich det Jord i SkrijnKier, vinderne sted till forhør; Da
for Retten fremkom Anders Ollufsen i Smidstrup som vandt at der landmaalingen gich var hand ved
Kiæden der med, da blef diße tvende aggre som Hans Pedersen og Niels Bull nu omtvister maalt till
Hans Pedersen og lod Hans Pedersen Maale dem till sig, før den tiid Kiæden gich gich at iche heller
nogen den tiid tvistedis om samme Jord var dog Niels Bulls Broder Christen Smed i Welling der

hos der Jorden blef Maalt, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Hans
Iversen i Herslef som vandt at hand var tillstede der dette omtvistede Jord med kiæder blef maalt, da
lod Hans Pedersen diße tvende Aggre i SkrijnKier maale till sig; der paa hand bad sig Gud till hielp.
Endnu for Retten fremkom Mads Povellsen i Hostrup som vandt [udvisket skrift] der paa hand bad
sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Mads Ollufsen i Smidstrup som vandt at der
landmaalingen gich kiendte Hans Pedersen sig ved noget Jord som laa i Niels Bulls lod i SkrijnKier,
der paa hand bad sig Gud till hielp. Hans Pedersen begærede her efter tingsvinde som og blef sted.
Jens Jensen i Torp møte og till andet ting laugbød den halve part af den Selfeÿer gaard hand
paaboer.
Oberstl: Rendzo lod till andet ting oplÿse en Graastud med et hvid hovet og hvid Manche og Rög
brent paa det høÿre horn L:S:
11 Augustij 1696
Jens Flÿe af Colding Contra Staphen Hansen i Allmind lod i Reten producerede Staphen Hansens
vrevers at hand sig till forbinder till d: 10 Nov: førstkommende at opsite 6 fag huuß med viidere dis
udviisning af 4 Aug: 96: lest og paaschreven. Staphen Hansen møte og foregaf at af den her i Rete
lagde revers ses hand sig haver forenet med Jens Flÿe om denne Sag formoder derfor ingen dom
falder der udj mens efter hans revers Sagen ophevis. Sagen optagen till i dag 8te dage.
Jens Flÿes Sag i Kolding Contra Jep Christensen i Allmind beroer fremdeelis till i dag 8te dage, saa
som Jens Flÿe endnu Eÿ haver givet Jep Christensen i 6 Uger nogen Sag, hvor for hand forreleggis
till i dag 8te dage at give fuld Sag, saafremt proceßen eÿ schall henfalde.
Hans Hansen i Skousgaard møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Niels Pedersen og Erich
Jensen i Willstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede [papir defekt] haver i
Rete stefnet Kirsten Bertellsdaater med hendis mand Søren Pedersen i Skousgaard vinder at paahøre
anlangende [papir defekt] lader stefne Bertell Jensen Høg, Holger Jensen Høg [papir defekt] Rÿter
Maren Peders Kone, Laurids Knudsen Hiuller i Stenderup, deris sandhed at vinde angaaende den
schielden som Kirsten Bertelldaater paa hans hustrue Dorothe Mortensdaater, saa vell som paa
ha[papir defekt] giort haver som de haver hørt, I lige maader stefnet og Sophie Høgs i Skousgaard
spørsmaal at svare, Hans Nielsen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte og
formente at hvis tvistighed i saa maader er tilldraget er Ordineret Seßionen som saadant kunde
afschille og den schÿldige staffes enten med penge eller i andre maader efter sagens beschaffenhed
og forment dommeren ingen Lovmaal imod denne udsteder; mens det till Sißionen at henfindis.
Vinderne sted till forhør; Da for Reten fremkom Bertell Høg i Skousgaard som efter Eedens
oplæsning vandt, at nogle dage før St: Hans dag hørte hand Søren Pedersens og Hans Hansens
Koner schieldtis, da hørte hand Kirsten Sørens sagde dit scharen gach ind og tag huden over dig,
siden sagde Kirsten Sørens i Bertell Høgs huuß da spurte Bertell Høg hende ad hvad det var de
skiendtis om, da svarede Kirsten Sørens Jeg sagde hende beschied der paa det Skaren, hun kunde
gaa ind og tage huden over sig, Bertell Høg sagde hun schulle vide hvad hun sagde, hun sagde var
herre unde mig mine lipher ved magt schall jeg noch svare dem. Bertell Høg blef tillspurt hand ville
forklare om hand iche hørte Dorote Mortensdaater hafde nogen schield ord igien till Kirsten Sørens,
Bertell Høg svarede hand hørte noch Dorothe Mortensdaater brugte munden og skiendtis med
Kirsten Sørens, mens kunde iche høre eller merche hvad ord hun hafde; der paa Bertell Høg bad sig
Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Laurids Knudsen i Stenderup som vandt, at hand hørte
Kirsten Sørens schiendtis med Dorote Mortensdaater da hørte hand Kirsten Sørens sagde till

Dorothe Mortensdaater dit scharen gach ind og tag huden over dig, om anden dagen efter der hand
kom ind till Hans Hansens giente Kirsten Sørens et Svin af Toften og bad Hans Hansen schulle
luche gierdet, Hans Hansen sagde hand schulle vell luche sine gierder, saa schieldte Kirsten Sørens
Hans Hansen for en schielm, Laurids Knudsen blef stilspurt om hand iche hørte [papir defekt] for
Reten fremkom Hollger Jensen Høg i Skousgaard som vandt at samme tiid som for om meldt er
kom hand om Hans Hansens gaard da stod Hans Hansens og Søren Pedersens Koner og skieldtis,
som faldt dennem nogen ord imellem og de bandede hverandre, saa sagde Dorote Mortensdaater till
Søren Pedersens kone gach ind din hare og holt din Mundt i, saa sagde Søren Pedersens kone
Kirsten Sørens till Dorote Mortensdaater, gach ind i dit huus og tag huden over dig, hafde du iche
været et scharen saa hafue iche kommet her, der paa hand bad sig Gud till hielp. Hans Nielsen
protesterede at som det er en Ærrørig Sag og schield ord angaaende og strax burde været paataldt,
formoder hand her efter ingen tingsvinde udstedis saasom Hans Hansen stod hos der klammerien
scheede; Hans Hansen begærede tingsvinde som og blef sted.
Hans Nielsen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Johan Hollenders vegne 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 Peder Jensen og Jens Pedersen i
Brønsted Mølle at være siun overværende d: 6 Augustij ved den lille selfeyer Gaard i Børkop,
angaaende dens brøstfeldighed da de dend Qviterede, i lige maader stefnet Hr: Laurids Risom i
Smidstrup og de forrige siunsmænd ved omtvistede eng Kiær Peder Raun i Børkop og Peder
Tommesen ibid: at være siun Grandsching og Skich udviisning overværende paa samme Eng Kiær
den 6 Augustij at det ligger i samme lille Selfeyer Gaards lod og hører till samme Gaard i lige
maader stefnet ovenmeldte personer till samme siuns afsigelse og videre vinder at paahøre samme
tiid der om at samme Eng Kier hører till fornefnte lille Selfeyer Gaard og dis grøde i forrige tider
der till er indauflet med meere der af dependerer till oplysning, Jens Hansen i Børkop, Sidsell
Hanskone og Inger Jensdaater begge med deris Laugverge, og Hans Eschelsen i Andkier, at vinde
deris sandhed hvad dem der om er bevidst og de bliver tillspurt, samme tiid og sted till diße winder
at paahøre stefnet Niels Anchersen i Winding og Peder Smed i Børkop, Jørgen Krag og Jens Buch
ibid: som har vundet tilforne [udvisket skrift] hvor effter Hans Nielsen begærede siunsmændene [?]
fremkomme deris siun aflegge, da for Retten fremkom Jens Nielsen, Niels Raun [udvisket skrift]
saa som tilstod at Aar 1696 d: 6 Augustij var [?] af tinget at siune de huuse som findis paa den lille
Selfeyer Gaards grund i Børkop og hvad der till fatis, som er: Eet Salshuus findis der paa gaards
stedet som er 4 leide huus og 4 fag stolpe huus, taget er gandsche utienlig vill till dis reparation over
aldt 24 traver tag a 1 mk: er 6 Sldr: de 4 fag er sat paa stolper, Een deel af undertimmeret er
brøstfeldig som deßen leider og andet timmer eragtes at kand repareris med 1 Rdlr: fagget er 4 Rdlr:
Eet fæhuus staar der vester i Gaarden som er 7 fag Stolpehuus, sees at være tagt af nye og begygget
saa got som af nye, saa som deßen timmer paa stedet er forrefunden schall være utienlig undtagen et
par Spærretræer, hvilchet er bekosted af Hans Jørgensen med 7 Rdlr: Eet Ladehuus fatis paa stedet
som har staaet norden i Gaarden og har været afbrendt og nu er iche igien opbygt, vill være i det
mindste 8 fag huus vill koste at opbygge a 2 Rdlr: fagget er 16 Rdlr: Og som denne Gaard er sat till
Lexmand at holde Ryteren, saa er der ingen huus till Rytter, mens Rytterens værelse i Stuen er af 4
tdr: 3 schp: hartkorn, kand være 3 ¼ fag kand koste 9 Rdlr: 4 mk: 8 sk: og som Hans Jørgensen
klagede sig brøstholden paa et støche Eng, som hand sagde hans naboer hafde deris og hans hafde
intet, saa forreviiste Hans Jørgensen dennem en deel uslagen Eng, Sønden i Peder Jensen Møllers
tofft nest Sønden op till Niels Dalls indgierdede hauge, hvilchet støche Eng bemelte Peder Jensens
Søn Jens Pedersen paa sin fader og egne wegne sig vedkiendte at være Møllen tillhørig over 30 Aar,
mens de iche kunde grandsche eller fornemme nogen schiell enten med steen eller stager imellem
Møllerns og Hans Jørgensens, undtagen nogle buscher og adschillige steene som laa baade hißet og

her, tillmed bad Regimentschriverens fuldmegtig at fornefnte Hans Jørgensen schulle grave om
hand kunde fornehme nogen schiell af steen eller Stager, imellem samme omtvistede Eng, mens
Stoch baade her og der og [udvisket skrift] dette at de var i hans gaards lod lige ved hans naboe
Niels Dall, der paa siuns mændene svarede de kunde iche videre kiende nogen schiell end tillforn
indført er, mens Hans Jørgensen klagede sig lod løs imod hans Naboer som hafde deris lod der hvor
paa bemeldte 4 mænd bade sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Inger Jensdaater i Børkop
som vandt at hun haver tient Peder Nielsen som boede paa den store Gaard i Børkop, /: mens eyede
den tiid baade den Store og lille eyendoms Gaard i 5 Aar :/ da auflede hand een Eng kaldis Balle
Kier som hører nu till Brønsted Mølle, som Peder Nielsen hafde sagt hand hafde till vederleg for et
andet støche Eng Jord, hvilchet hun og af andre haver hørt og haver hun hørt sige det schulle være
det samme støche Eng som nu omtvistis, dete er nu en 18 Aar siden hun tiendte hos Peder Nielsen,
den tid boede Hans Møller i Brønsted Mølle, der paa hun bad sig Gud till hielp. Her efter for Retten
fremkom Hans Eschelsen i Andkier som vandt iche at være bevidst dete støche Eng schulle ligget
till den lille Gaard i Børkop, mens veed vell at det er auflet till Brønsted Mølle ungefehr en 40 Aar,
iche heller haver hørt nogen tvist der om været haver, mens veed iche heller om de haver det till
vederleg till Møllen imod anden Eng; uden hvis hand her om i diße dage har hørt, hvor paa hand
bad sig Gud till hielp. Hans Nielsen begærede de andre vinder mote forreleggis till i dag 8te dage at
møde, deris vinde at aflegge. Winderne forrelagt till i dag 8te dage at møde.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tøggerßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Jens Raun i Hostrup till Siuns mænds afsigelse angaaende hvor meget høe som aarligen
kand aufles paa den Enghauge hand tvistes om med Hans Mogensen i Wiuf; hvor efter for Reten
fremkom Povell Nielsen og Hans Hansen i Wiuf som tillstode at de haver siunet den Enghauge Jens
Raun sig tillholder Svinholts Kier kaldet, da siuntis de der kunde auflis 10 Læs som de kørte hiem
hvilchet Siuns [papir defekt] efter Regimentschriverens befalling, hvor paa de bade sig Gud till
hielp. Hans Nielsen begærede tingsvinde som og blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tÿggesen det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet
Jens Rauns i Hostrup till doms angaaende et Boelshuus i Hostrup hand hafde i feste og først till een
oplat og siden till en anden efter derom erverbede tingsvindis bemelding. Tj producerede Hans
Nielsen et tingsvinde her af tinget udsted d: 30 Junij 1696: for det sidste i Retelagde Regimentschriverens sit schrifftl: indleg af 11 Aug: 96: Noch forreviiste feste protocollen der udj det udstede
festebref paa fol: 40 findis indført. Sagen optagen i 14 dage.
Niels Andersen Mørch paa Egen og Jens Christensens vegne lod till første ting laugbÿder deris
hustruers ¼ part i den Selfeÿer Gaard i Bierte, Bertell Hansen paaboer; Bertell Hansen møte og bød
derfor penge.
Tygge Ursin paa Høÿædle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Schvartzes vegne møte for
Reten som beviiste ved kaldsmænd Laue Jensen og Mogens Pedersen i Haarte det de ved Eed med
opragte fingre efter loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Søren Christensen og Jep
Pedersen i Vester Nebbell vinder at paahøre sampt spørsmaall at svare ang: den formeenende
Gevalt og overlast de schall have forøved imod Thomas Christensen her af Colding og med sig
havende hans Excell: Hr: Stift Amptmand von Speckhaens og Hr: Estats Raad og Amptmand
Simon Claus Schvartzis deris Ordre paa Landveÿen imellem bem: Nebbell og Colding, till samme
tiid og ting stefnet Jep Jensen Stifftschriver i Wester Nebbell, og Birgite Nielsdaater af Raadevad

alle till fornefnte ting at møde deris sandheds vinde at aflegge om hvis dennem i denne Sag kand
være bevidst, sampt spørsmaal at svare med videre, som da for Reten kand paßere. I lige maade
stefnet K: M: Regimentschriver Johan Hollender om hand noget vill have her till at svare. Winderne
forrelagt till i dag 8te dage at møde deris vinde at aflegge.
Peder Jensen Smed i Erresøe møte og till tredje ting i dag laugbød den ¼ part af hans Selfeÿer gaard
hand paaboer; møte ingen.
Peder Jensen i [papir defekt] tillstod at have schiødt og afhændet [papir defekt] Eng, fiskevand og
fægang, hommell hauge og kaalhauge og aldt andet som af Arrilds tiid der till ligget haver indtet
undtagen i nogen maader, bemelte hans hustrue Maren Andersdaater schall have nÿde og beholde
till evindelig eÿendom, kiendis sig der till og at hun nogen ÿdermere Ret eller Retighed mens lover
at schall frj frelse hiemle og tillstaa hende samme ¼ part gaard for hver mands hinder og tilltale
som der paa med nogen ret kand have at tale i nogen maader, at saaledis U=rÿggel: holdis og
Effterkomis schall som forschrefvet staar, derpaa togte Peder Jensen hans hustrues Stiffader
Hendrich Lauridsen i Bredstrup som paa hendis vegne stod till vedermaals ting, her for Reten sin
haand at saaledis holdis og efterkommis schall som forschrevet staar, og befindis samme ¼ part
eÿendoms gaard loulig tre tingdage laugbøden; Hvor efter Hendrich Lauridsen begærede paa Maren
Andersdaaters vegne Eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Jens Jensen i Torp møte for Reten som kiendtis og tillstod at have Skiødt og afhændet saasom hand
og her med sælger og afhænder fra sig og sine arvinger till hans hustrue Anna Pedersdaater
halfparten af hvis hand nu eÿer i den Selfeÿergaard i Torp hand paaboer som er de 3/8 parter,
hvilchen forschrefne 3/8 parter Gaard i huuse og bygning, skou og march, agger og Eng, fischevand
og fægang, hommell hauge og kaalhauge og aldt andet som af Arrilds tiid der till ligget haver og
med Rete hør og bør der till at ligge, indtet i nogen maader undtagen bemeldte hans hustrue Anna
Pedersdaater schall have nÿde og beholde till evindelig eÿendom og kiendis sig der till eÿ at have
nogen ÿdermere Ret eller Retighed, mens lover at schall frj frelse hiemle og tillstaa hende samme
3/8 parter af bemelte Eÿendoms Gaard for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen Ret
kand have at tale i nogen maader, at saaledis urÿggelig holdis og efterkommis schall som
forschrefven staar [papir defekt] hvor efter Peder Jensen paa sin daater Anna Pedersdaaters vegne
begærede eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Jens Jensen laugbød i dag till tredje ting den ½ part af den Selfeÿer gaard i Torp hand paaboer.
18 Augustij Anno 1696
Hans Pedersen i Smidstrup 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
rete stefnet Niels Bull i Welling till doms anlangende det SchrijnKier Jord og at fremviise hvis
breve og beviiser hand haver paa bemeldte SchrijnKier Jord.Tj producerede Hans Pedersen et
tingsvinde her af tinget udsted d: 26 Februarij 1695: Noch et tingsvinde her af tinget udsted d: 4
Augustij Anno 1696: som for Retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, for det
sidste i retelagde Hans Pedersen sit schrifftlig indleg af 17 Augustij som for Retten er lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført, og begærede Hans Pedersen efter for indførte
Documenter Dom. Anders Juull paa Niels Madsen Bulls vegne formoedede diße i retelagde
documenter ingen fuldkommen beviis at være paa eyendommen hvorfor hand forschiød sig till
Lovens pag 757: Act: 3: videre schall blive svaret till i dag 8te dage og begærede gienpart af hans
indgivende. Sagen optagen i 8te dage.

Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollender paa Jep Pedersens vegne i Vester Nebbell møte
og forregaf saasom i dag 8te dage ivor hannem blef kald indhiemlet paa Welbaarne Hr: Estats
[resten af indførslen ulæselig].
Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollender møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter loven
afhiemlede till i dag at have stefnet Corporal Herman Federman fra hans Arest af i Gevaldiger
Huuset ved Nÿegaard siunsvinde at paahøre angaaende den schade hand i gaar 14 dage om aftenen
giorde Peder Tommesen i Gudsøe og dødelig saar udj Rÿteren Jochim Schultes huus ibid: I lige
maader stefnet hannem till bemelte Peder Tommesens bekiendelse som hand giorde d: 10 Aug: da
hand blef bereted at paahøre samme tiid med hvad der af dependeres. I lige maader stefnet Rÿter
Jochim Schult for hans Arrest huuß samme vinde at paahøre som det scheede i hans Huus og
overværelse saa vit hannem vedkommer. I lige maader stefnet Höÿædle og Welbaarne Hr: Oberste
Lieutnant Renzo for hans qvarteer hos Peder Jensen Winding i Smidstrup hannem vinder
sammesteds at paahøre om hand noget der till vill svare, hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe.
Siunsvinderne trende sinde paarobt møte iche. Regimentschriveren begærede de Mænd som var
inde hos Peder Tommesen der hand af Præsten blef beret mote fremkomme at udsige hvis af
hannem hørt haver. Da for Reten fremkom Søren Hansen i Stenderup som tillstod at der de var inde
hos Peder Tommesen da hand blef beretet bekiendte Peder Tommesen at Jochim Schult kom ind og
tog en Meßing Kiedell fra hannem for Exeqver penge, og gich Jochim Schult saa hiem med kiedlen,
saa gich Peder Tommesen need i Jochim Schults huus og begærede at see hvor for hand blef
Exeqveret om hand hafde nogen Executions Seddell, saa spurte Corporal Herman Federman Peder
Tommesen om det huus vare indschreven, Peder Tommesen sagde hand vidste iche hvad det var
formedelst det hafde ichun været beboet af hannem paa et Aars tiid, da sagde Corporalen hand
schulle vell flÿ det indschrevne, Peder Tommesen svarede det stod iche till hannem mens till
Øfrigheden, saa sprang Corporalen [papir defekt] schiød Peder Tommesen till side Corporalen till
side og ville have løben af døren, mens blef forhindret, og fich de ham om ved et vindeve, og
Jochim Schult stod uden fore, imidlertiid gich Corporalen paa gulvet og drog hans degen, mens
Jochim Schults kone sagde hand schulle iche drage sin degen efter dj hand var druchen, Corporalen
svarede og sagde was der trufell bin ich druchen, saa stach Corporalen forbj Jochim Schult og stach
Peder Tommesen der Corporalen hafde trechet degenen ud igien af Peder Tommesen ville hand
have stuchen hannem igien, mens Peder Tommesen kom ud af døren, og begærede Peder
Tommesen af Jochim Schult efterdj hand var kommen ind i hans huus med fred, hand da mote
komme ud med fred. Det Peder Tommesen saaledis haver udsagt som forschrevet staar, der paa
hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Hans Hansen i Stenderup som tillstod at have
hos været og hørt Peder Tommesen saaledis haver udsagt hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Og
begærede Regimentschriveren det med siunsvindernis førelse mote beroe till i dag 8te dage.
Optagen i 8te dage.
Regimentschriveren begærede Sidsell Hanskone i Børkop mote paarobis effter forrelegelse hendis
vinde at aflegge, blef paarobt møte iche, hvorfor Regimentschriveren begærede hun under Lovens
straf maate forreleggis till i dag 8te dage at møde; Sidsell Hanskone forrelagt under Lovens tvang
till i dag 8te dage at møde.
Niels Andersen i Bierte paa Egen og Jens Christensens vegne i Stubedrup laugbød deris hustruers ¼
part i den Selfeÿer gaard i Bierte.

25 Augustij Anno 1696
Jens Flÿes sag contra Staphen Hansen i Allmind [ulæselig] hand lover till Martini 96 at opsette 6
fag huus paa [udlæselig] lader de 6 fag Salshuus forsvarl: Reparre med hvis [ulæselig] Revers som
formelder af 4 Aug: 96: lest og paaschreven. Staphen Hansen tillstod Jens Flÿe tingsvinde her for
Reten som blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede Dom over Jens Raun i Hostrup.
Sagen optagen i 14 dage.
Hans Pedersen i Smidstrup møte for Retten som begærede Dom over Niels Bull i Welling, Anders
Juull paa Niels Bulls vegne begærede 8te dages opsettelse saa som hand i dag agter at føre vindere i
sagen. Sagen optagen i 8te dage.
Hans Nielsen paa Kongel: Maÿtz: Regimentschriver JohanHollenders vegne møte for Reten som
begærede de 4 Mænd som hafde siunet Peder Tommesen mote frem komme deris Siun at afsige. Da
for Reten fremkom Povell Pedersen i Elltang, Mads Pedersen ibid: Jens Pedersen ibid: og Iver Bull
ibid: som tilstode at de i dag 3 Uger hafde siunet Peder Tommesen i Gudsøe da saa de hand var
stuchen i hans venstre bryst imellem armen og Brøsted opad ind till brÿsted, som Peder Tommesen
hafde bereted for dennem Corporal Herman Federmand hafde giort hannem samme aften tillforne
med hans degen, derpaa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Hans Nielsen begærede her
efter tingsvinde som og blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede Sidsell Hanskone i Børkop mote endnu
forreleggis under Lovens tvang till i dag 8te dage at møde hendis vinde at aflegge under Lovens
tvang. Sidsell Hanskone forrelagt till i dag 8te dage under Lovens straf at møde hendis vinde at
aflegge.
Tygge Ursin paa Høÿædle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartis
vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Lave Jensen og Mogens Pedersen i Hart [papir
defekt] i Rodevad deris vinde at aflegge om hvis [papir defekt] bevist og till spørsmaal at svare.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som i Retelagde hans schriftlig indleg
og protestation imod kald og varsell af [?] Aug: 96: som for Reten er lest paaschreven og udj Acten
schall vorde indført. Tygge Ursin der till svarede hand vell vidste hans K:M: Allernaad: forordning
udj den 23 punct saaledis befalede at naar nogen vill hende dom over en Rÿter Bunde hans gods og
ejendom angaaende da burde Regimentschriveren og der till stefnis, mens hand kunde intet finde at
forordningen forbød hand Jo mote føre vinder ellers siunes ham de Øfrige Comentarier over bem:
Act: det iche kunde henføre, og naar bem: burde till doms bliver kaldet schall Regimentschriveren
og der till vorde stefnet, saasom forordningen iche forbÿder vinder Jo maa føris og tingsvinde stedis
uden kald og varsell till Regimentschriveren, stedis vinderne till forhør, da for Reten fremkom Jens
Povellsen i Wester Nebbell som efter Eedens oplæsning og vandt at de tvende schredere af Kolding,
nemlig Tønnis Schreder og den anden vidste hand iche hvad hand heede, kom med Jep Pedersen ind
ved Stifftschriverens Led, da begærte Tønnis Schreder at Stifftschriveren ville læse en Seddell hand
hafde, der Stifftschriveren hafde læst den Seddell tillspurte Jep Pedersen Tønis Schreder om hand
hafde iche hans breve og om hand hafde giort hannem noget, da svarede Tønis Ja hand hafde
brevene, og Jep Pedersen hafde indtet undt giort ham, og forklarede Jens Povellsen at hand hafde
iche seet uden den Eene Skreder af Kolding Nemlig Tønnis mens den anden der fultis med hannem
var Søren Schreder i Wester Nebell; Ellers tillstod Jens Povellsen at hand vell haver hørt folch sige
de Skredere af Kolding hafde taget Søren Schreders dreng ud af Jep Pedersens huus, mens hafde

iche seet det som schulle være samme dag dette scheede, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endnu
for Reten fremkom Kongel: Maÿtz: Stifftschriver Jep Jensen som vandt at have seet og hørt det
samme [papir defekt]. Endnu for Reten fremkom Søren Nielsen Storm i Nebbell som tillstod
aldeelis indtet at have seet eller være bevist der om. Noch fremkom Jens Nielsen som tillstod
aldeelis indtet der af at have seet eller der om bevist; Endnu fremkom Iver Sørensen i Nebbell som
tillstod aldelis indet der af at have seet eller der om bevist der paa de bade sig Gud till hielp; Noch
fremkom Jesper Nielsen i Nebbell som vandt eÿ andet at være der om bevidst end hand saa Tønnis
Schreder og Søren Schreder i Nebbell gich paa gaden, der paa hand bad sig Gud till hielp; Noch
fremkom Christen Willadsen i Nebell og Søren Sørensen ibid: Morten Pedersen ibid: Peder
Sørensen ibid: Christen Sørensen ibid: Peder Hansen ibid: Jep Hansen ibid: som tillstode aldeelis
indtet der om at være bevist eller have seet, der paa de bade sig Gud till hielp; Endnu fremkom
Laurids Laßen i Nebbell som vandt at der hand gich fra Stifftschriverens med hans kone og ville
gaa hiem da kom Jep Pedersen og Tønnis Schreder og Søren Schreder af Nebbell ud ad gaden till
Stifftschriverens, da sagde Jep Pedersen du kommer vell till maade, nu kand du see Schrederen
skader indtet og sagde Tønnis Schreder aldeelis indtet till hannem om Jep Pedersen eller klagede
noget over hannem, iche heller saa Tønnis Schreder schade noget, derpaa hand bad sig Gud till
hielp; Noch fremkom Niels Nielsen i Nebbell som wandt at samme dag var hand till
Stifftschriverens der hand gich ud saa hand Tønnis Schreder, Jep Pedersen med flere stod ved ledet
ude paa gaden ved Stifftschriverens, saa blef Stifftschriveren leveret en Ordre sedel hvor om det var
erindrer hand iche :/ hvilchen Stifftschriveren læste og leverede den saa till Tønnis Schreder, hørte
iche Tønnis Schreder klagede noget over Jep Pedersen eÿ heller saa Tønnis Schreder skade noget,
der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Jens Hansen i Nebbell som vandt t hand kom
samme dag gaaendis ud af Stifftschriverens Huus till hans gards Led, da hørte hand at Jep Pedersen
spurte Tønnis Schreder ad om hand hafde giort ham nogen unde, da svarede Tønnis Schreder neÿ,
Jep Pedersen sagde saa [slutningen – papir defekt].
Anders Juull paa Peder Jensen i Brønsted Mølle hans vegne [udvisket skrift] i Brønsted Mølle det
det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hans
Jørgensen i Børkop vinder at paahøre anl: et støche Eng Jord de omtvister saa vell som hans
Contract at fremlegge; her imod stefnet Regimentschriveren om hand haver noget paa Bundens
vegne der till at svare. I lige maader stefnet Niels Staphensen i Børkop, Peder Ollufsen i Børkop
Mølle, Terchell Nielsen i Gaverslund, Niels Hansen i Bregning, Peder Hansen i Brønsted og Anna
Nielsdaater i Brønsted, deris vinde at aflegge hvis de der om er bevidst, Hans Nielsen paa
Regimentschriverens vegne formeener de forrige vinder burde her imod at stefnis efter Loven,
Anders Juull paa Jens Pedersens vegne formoeder hans vinder stedis saasom vinderne iche ere
stridige imod de forre førte vinder. Vinderne sted till forhør; Da for Retten fremkom Niels
Staphensen i Børkop som vandt at i 30 Aar kand hand mindis det støche omtvistede eng Jord i
Brønsted Møller Tofft er det auflede till Brønsted Mølle, iche heller haver hand hørt nogen klaget
der over, og for tredive Aar siden tiende hand i Brønsted Mølle, Hans Nielsen tilspurte Niels
Staphensen om hand iche ved Brønsted Mølle haver dette støche Jord enten i Leye eller vederleg fra
den Lille Gaard i Børkop, der paa hand svarede hand vidste indtet der af, der paa hand bad sig Gud
till hielp. Noch fremkom Peder Ollufsen i Børkop Mølle som vandt at i 36 Aar hand haver boed i
Børkop Mølle uden last og klage i alle maader iche ved hand heller paa hvad maade samme støche
eng Jord er kommen till Møllen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Terchell
Nielsen i Gaverslund som vandt at i 30 Aar kand hand mindes dette omtvistede støche Eng Jord
haver været auflet till Brønsted Mølle, og iche hørt nogen kalget der over, og haver hand tient der i
Møllen for 30 Aar siden da hørte iche af nogen hvorledis og paa hvad maade det er kommen der till,
der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Anna Nielsdaater af Brønsted som vandt at en

40 Aar hun kand mindis haver dette støche Eng Jord [skriften på næste side udvisket] Endnu
fremkom Peder Hansen i Brønsted som vandt at en 24 Aar hand kand erindre er dette støche Eng
Jord auflet till Brønsted Mølle, mens veed iche hvor det [ulæselig] till Møllen, og iche hørt nogen
klage været der over, der paa hand bad sig Gud till hielp. Anders Juull begærede Hans Jørgensen
mote fremlegge den Contract Peder Jensen i Brønsted Mølle haver opreted med Hans Jørgensen om
den lille Gaard i Børkop, der paa Hans Jørgensen svarede at Regimentschriveren hafde ded som
hand hafde leveret dem, Anders Juull paa Jens Pedersens vegne begærede tingsvinde som og blef
sted.
Anders Juull paa Niels Bulls vegne i Welling møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens
Lauridsen og Jens Christensen i Welling det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede
till i dag at have i retestefnet Hans Pedersen i Smidstrup, beschichelsis vinde og andre vinder at
paahøre, saa vell og Ote Pedersen i Smidstrup hans ord og svar at være gestendig og vedstaa som
hand Niels Buls beschichelsis winder svaret haver, alt angaaende den Jord part i SkrijnKier
liggende, Niels Bull tillhørende, som Ote Pedersen haver hafft i minde af hannem og till hannem
Contribueret der af, her om at vinde. Stefnit Søren Jacobsen af Welling og Mads Hansen i Welling
hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe, der efter begærede Anders Juull hans vinder till forhør.
Da for Retten fremkom Søren Jacobsen og Mads Hansen i Store Velling som vandt at i gaar 8te
dage var de beschichelse viis i Hr: Laurids Risoms huus i Smidstrup hos Ote Pedersen i Smidstrup,
da spurte Niels Bull Ote Pedersen om hand iche hafde hafft de tou Agre i SkrijnKier liggende i
Niels Buls lod i hans minde som nu omtvistis. Da svarede Ote Pedersen Ja at hand hafde dennem i
Niels Buls minde, Niels Bull videre tillspurte Ote Pedersen om hand iche hafde givet hannem
Aarligen 12 sk: den stund hand gaf tre March, Ote Pedersen svarede der till Ja at hand gaf 12 sk:
med ham naar hand gaf 3 mk: om Aaret [efterfølgende side øverst er skriften udvisket] og sagde
Ote Pedersen hand var en Gammell Mand og vidste iche hvor lenge hand gich her, derfor kunde
hand iche sige andet end det sandt er. Dette scheede udj Hr: Laurids Risoms og Michell Jespersens
hosværelse, her paa Søren Jacobsen og Mads Hansen aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp.
Anders Juull paa Niels Buls vegne begærede tingsvinde sted.
Niels Andersen i Bierte og Jens Christensen i Stubedrup møte og i dag till tredje ting Laugbød den
¼ part af den Selfeÿer Gaard i Bierte Bertell Hansen paaboer; Bertell Hansen begærede tingsvinde
sted.
Niels Andersen i Bierte og Jens Christensen i Stubbedrup møte for Reten som kiendtis og tillstod at
have Soldt og afhændet saasom de og her med Selger og afhænder fra dennem og deris arvinger till
Bertell Hansen i Bierte og hans arvinger all dend anpart de paa deris hustruer Mete Hansdaater og
Inger Hansdaater arvelig er tillfalden efter deris Sl: fader i den eÿendoms Gaard i Bierte Bertell
Hansen paaboer, hvilchen forschrefne deris hustruers anpart Bertell Hansen og hans arvinger schall
have nÿde og beholde till evindelig eÿendom i huuse og bygning skou og March, agger og eng,
fischevand og fægang sampt alt hvis som (af) arrilds tiid der till at ligge indtet i nogen maader
udntagen, kiendis dennem der till eÿ at have ÿdermere Ret eller Retighed mens derfor bekommet
fÿllest og fuld værd saa de tacher hannem got for god og nøÿagtig betalling, lover der for at schall
frj frelse hiemle og tillstaa hannem for bem: anpart Eÿendomsgaard for hver mands hinder og
tilltale som der paa med nogen Ret kand have at tale, og der som imod forhaabing saa scheede
noget der af hannem eller hans arvinger blef fravunden for nogen deris vanhiemels brøst schÿld saa
lover de inden 6 Uger efter at forschaffe Bertell Hansen lige god vederleg eller fÿllest betallning,
hvor paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdis og
efterkommis schall som forschrevet staar [Papir defekt].

Niels Andersen i Bierte og Jens Christensen i Stubberup møte for Reten som kiendtis [papir defekt]
Bertell Hansen i Bierte haver bekommet og oppebaaret all deris arf baade i eÿendom og løsøre deris
Hustruer Mete Hansdaater og Inger Hansdaater efter deris Sl: fader Hans Raun arvelig er tillfalden,
det være sig ved hvad nafn det nefnis eller have kand indtet i nogen maader undtagen, tachede deris
Stiffader Bertell Hansen for god og Nøÿagtig betallning Jefnet schiffte og deele og lovede for
dennem og deris arvinger at holde Bertell Hansen og hans arvinger for bemelte arveparter Qvit frj
og kravisløs, der paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder wenlig og vell forligte,
og begærede Bertell Hansen her efter afkalds tingsvinde som blef sted.
Hans Blichenslaars hustrue forreviste en Ulve unge levendis som hun beretede hendis Mand med
flere Soldater hafde fanget i Trelle Skou.
1 September Anno 1696
Kirsten Jensdaater i Andkier møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Bertellsen og
Mads Raun i Herslef det de ved eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have
med 8 og 14 dage 3:4:5 og 6 Ugers varsell hidstefnet Peder Frandsen fra hans sidste boepæll af till
hans Broder Willum Frandsens i Høyerup og vedtalte Willum Frandsens karll Christen Andersen
imod Landstings kaldseddell at høre læse og vinder at paahøre angaaende hendis forhold udj hans
fraværelse fra hende, Tj producerede Kirsten Jensdaater en Landstings tillvarsell seddell af dato 12
Augustij 96: som for Retten bleven lest og paaschreven; og sagen optagen i 14 dage.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede Sidsell Hanskone i Børkop møte
for Retten [?] hendis vinde at aflegge, for Retten fremkom Thomas Jensen og Mads [?] i Andkier
som tillstod at de har været hos Sidsell Hanskone [ulæsl:] hendis vinde hvad angaar det støche Eng
Jord er beviist [ulæsl:] de bereted. Sidsell Hanskone sagde at hun hafde tient paa den Lille Gaard i
Børkop, da hafde hun hørt sige at dette støche Eng Jord for bliver brugt till Møllen og nu omtvistis
schulle ligget till den lille Gaard i Børkop, mens schulle den tiid været brugt till Møllen at hun
saaledis for dennem haver bekiendt og ved hendis Eed aflagt derpaa bade de sig Gud till hielp. Hans
Nielsen begærede her efter tingsvinde.
Hans Pedersen i Smidstrup møte og begærede opsettelse saasom hand agter at føre nogen vinder i
sagen; Anders Juull paa Niels Bulls vegne producerede hans schrifftlig indleg af 1 September 96:
som for Reten er lest paschreven og udj Acten schall vorde indført. Videre produceredes et Skiøde
af 27 Martij 96: lest og paaschreven, endnu i retelagde et tingsvinde af 25 Aug: 96: Noch et
tingsvinde af 4 Aug: 96: som her af Herretstinget ere udstede lest og paaschreven og udj Acten
schall vorde indført, for det sidste i retelagde en Extract af den projecterede Jordbog indreted af de
Kongel: Commißarie, af dato 22 Aug: 96: lest paacshreven og udj Acten schall vorde indført. Sagen
optagen i 8te dage.
Tÿgge Ursin begærede paa Welbaarne Hr: Amptmands fuldmegtigis Bertell Pedersens vegne at
efter som det vinde Birgite Mielsdaater mote beroe till nest kommende tingdag saa som de tvende
mænd som haver afhørt hendis vinde eÿ er tillstede, hvorfor der med beroer till i dag 8te dage.I
midlertiid begærede hand at Schrederen Tønnis Christensen mote fremkomme at giøre Relation
hvorledis hannem er begegnet og vederfahret, Jep Pedersen refererede at hand eÿ er stefnet till
nogen klage eller sigtelse till i dag mens formente schrederen bør at beviise hans klage. Tønnis
Christensen fremkom som beretede, at den dag efter Jep Jensen Stifftschrivers daater hafde holdt
brøllup kom hand ridendis till Nebbell og hafde en Skreder af Colding med sig, og reed till Jep

Jensen Stifftschriver, spurte om der iche boede en Skreder i Nebbell, der paa hand svarede Ja og
viiste hannem hvor Schrederen boede, saa gich hans kammerat først ned til Skrederens og hand blef
hos Jep Jensen, der efter reed hand strax der need till Schrederens og gich ind i huuset [papir defekt]
hvor paa hand svarede Ja stod strax op fra badet tog sin Kioell og Skoe paa, saa flÿde hand ham sin
hest og reed mens [papir defekt] og den anden Schreder gich og fultes saa till Roedevad drog ind i
Rodevad og kiøbte et krus Øll; I Rodevad sate Tønnis sig till hest og reed og drengen gich ved
hesten og hans kammerat war gaaen om i byen Rodevad, hvor efter da Tønnis og drengen var
imellem Colding og Rodevad kom Jep Pedersen og hafde een med sig begge ridendis efter ham og
greb ham an paa hans hiem veÿ, den eene reed paa den Eene og den anden paa den anden side af
hannem, den eene grab hannem i sit haar og den anden tog tøÿlen af hans hest, schilde hannem uforschamet ud for hunds fot og schielen og hafde hannem imellem dennem og førte hannem till
Nebbel, der de paa weÿen till Nebbell kom ved Rodevad spurte Jep Pedersen hvad Ordre hand
hafde med at fare; hand sagde hand hafde noget ved sig, Jep Pedersen sagde lad mig see det, der paa
flÿede Tønnis Jep Pedersen Amptmandens Ordre først, den læste hand igiennem, og stach den saa i
sin Kioell, spurte om hand hafde meere, Tønnis sagde Ja, saa leverede Tønnis Jeppe Stifftamptmandens Ordre, den stach hand ogsaa ved sig og sagde hand ville beholde den og dem tager hand
till sig, mote saa med gevalt Ride med ind i Nebbell till Stifftschriverens huus hvor Jep Pedersen
flÿede Stifftschriveren Ordrerne som læste dennem, og saa leverede Stifftschriveren Jep Jensen
Ordrerne tillbage till Tønnis Christensen, der paa Reed Tønnis strax over till Oberste Ytervig og gaf
hannem saadan medfart till kiende; Beroende med videre till i dag 8te dage.
8 September Anno 1696
Jens Pedersen i Brønsted Mølle møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Jensen i
Gaarslef og [udvisket skrift] angaaende det støche Eng Jord liggende till Brønsted Mølle som hand
føre proceß om, med formeening det schulle tillhøre hans gaard i Børkop hand baaboer, till samme
tiid og sted stefnet K:M: Regimenschriver Johan Hollender om hand paa Ryterbondens vegne vill
have noget der till at svare, saavell som dend Contract at fremvise som imellem Hans Jørgensen og
dennem om fornefnte gaard giort er, som Hans Jørgensen beraaber sig paa at have leveret
Regimentschriveren, hvor med hand agter at beviise bem eng Jord er Brønsted Mølle tilhørende,
hvor efter agtes dom at erlange. Tj producerede Jens Pedersen et tingsvinde her af tinget udsted den
25 Augustij 1696, som for Retten er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført; hvor effter
Jens Pedersen begærede dom. Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede 14
dages opsettelse og Copie af hvis paßeret er schall blive svaret; Sagen optagen i 14 dage.
Tÿgge Ursin paa Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Schvarthis fuldmegtiges vegne møte og
begærede at de tvende Mænd som haver afhørt Birgitte Nielsdaater i Rodevads vinde, mote udsige
hvis hun for dennem vundet haver. Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne formoedede at
Birgitte Nielsdaater iche self var af den stand at hun jo self her for Reten burde Comparere og
aflegge hendis vinde, Tÿgge Ursin protesterede og Refererede sig till Loven som siger hvo som
haver loul: forfald maa ved tvende Mænd lade deris vinde aflegge, Hans Nielsen begærede efter
Loven mote schee schudsmaal hun haver nogen loul: for fald. Tÿgge Ursin tillspurte Hans Nielsen
om hand sigtede hende at hun af fortred iche schulle komme till ting og formente hand det loul: bør
beviise, Hans Nielsen svarede hand sigtede hende iche, mens alene protesterede efter Loven.
Winderne sted till forhør, da for Reten fremkom Peder Knudsen og Christen Jensen i Haarte som
tilstode at de efter Hr: Estats Raads fuldmegtigs befalling hafde været hos Birgite Nielsdaater i
Rodevad at afhøre hendis vinde, som for dennem haver udsagt saaledis; at hun var intet andet bevist
der om uden hun saae [papir defekt] slog der paa de bade sig Gud till hielp. Hans Nielsen tilspurte
Tønnis Schreder om Jep Pedersen slog ham eller giorde ham undt med werge eller i andre maader.

Tÿgge Ursin svarede at dette spørsmaal var ufornøden, efterdj hvad iche var loul: hidkaldet. Tÿgge
Ursin videre producerede en memorial af nogle Schredere udj Colding udgiven af dato 27 Julij 93
till Stifftamptmanden med Hr: Stifftamptmandens derpaa gifne Ordre og befalling af 1 Aug: 93:
som er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, widere Refererede Tÿgge Ursin sig till
naar sagen till doms bliver indstefnet schall Velbaarne Hr: Amptmand Schvarthis Ordre blive
produceret, widere protesterede Tÿgge Ursin og formente at saa som Tønnis Schreders her for
Reten giorde Demonstration angaaende denne sag iche Contradicerede vinderne mens mere med
dennem var overeenßtemmende, saa formoedede hand at Dommeren tilstede ham her for Reten at
giøre sin Eed; Hans Nielsen svarede at hand formoedede iche nogen af det slag klæder fantis hos
Schrederen i Wester Nebbell som forordningen forbÿder og hans Excellens Ordre om formelder, og
forbÿder Landsbÿe Schredere i det Øfrige formoeds efterdj der er vinder ført i Sagen formoeds iche
Schrederen Tønnis blef tillat nogen Eed saa som hand er den Sigtende person; Tygge Ursin referede
sig till forrige og der efter var tingsvinde begærende; efterdj Contra parten beraaber sig paa at føre
vinder i Sagen, kunde Tønnis Schreder ingen Eed tillstedes; Tingsvinde sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over Jens Raun i Hostrup.
Jens Raun i Hostrup møte for Reten som i Retelagde ettingsvinde af Brusch Herrets ting udsted d:
15 April 1643. Noch et festebref paa det huus af 12 Maÿ 1685: for det sidste i Retelagde Jens Raun
sit schrifftlig indleg af 8 Sept: 96: lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Hans Nielsen
svarede at dette huus var et Kongens gade huuß som svare till Caßen efter den projecterede
Jordebog og Jens Raun self ved sin afstaaelse haver forbrut sin retighed till fested. Sagen optagen
till [resten – papir defekt].
Hans Nielsen paa Regimentschriverens [papir defekt] og Povell Nielsen i Wiuf som den omtvistede
Enghauge [papir defekt] Hans Mogensen i Wiuf har siunet for 10 læs høe aarlig till [papir defekt]
overværelse d: 3Sept: og till des afsigelse till i dag angaaende hvad hvær af de samme 10 læs høe
kand være værd og hvad de kand koste at indbringe aarlig, og hvad anden omkostning der paa kand
gaa. Da for Reten fremkom Anders Pedersen i Wiuf, Søren Jensen ibid: Niels Nielsen og Hans
Frandsen i Møsvraa som tillstode at de forleden fredag hafde siunet den Enghauge Svinholts Kier,
og som tillforn same Enghauge er siunet for at der i dette Aar der i kunde aufles tj læs høe, saa
haver de iche kundet Taxeret et læs høe /: naar dis bierning afdrages :/ høÿere end for 2 mkd: I lige
maader haver de besigtiget hvad samme Enghauges indhegning med Gierderne kunde koste, kand
de siunis deris indgierning og vedligeholdelse Aarlig kunde koste 4 Rixdaler, mens kunde der
indgierdes forsvarlig og vell at den kunde staa for et fult siun; og at dens Wedligeholde kand koste
for meget her Aarsagen at den ligger imellem tou felleder; at de iche veed retere herom at vinde end
de udsagt haver hvor paa de aflagde deris Eed. Hans Nielsen tillspurte Jens Raun hvor tidt hand
dette gierde af nÿe hafde opsat i de Aaringer hand den hafde i brug; Jens Raun svarede at hand efter
hans fornødenhed haver holdt den ved liige Aarlig; Hans Nielsen tilspurte Jens Raun hvad hand
Aarlig paa samme hauges gierder og vedligelse kunde have bekosted, Jens Raun svarede at hvo der
vill hollde hannem samme Eng hauge Aarlig ved lige og den forsvarlig indhegne vill hand give 4
Rdlr: uden schade at høebieringen og gresningen eÿ schall komme tillschade. Hans Nielsen
begærede tingsvinde, Jens Raun gienpart som blef sted.
Jep Clausen udj Børup i Retestillede Wellbaarne Hr: Estats Raad og Amptmands fuldmegtig Bertell
Pedersens Ordre at betiene Retten her paa tinget i den sag imellem Hans Pedersen af Smidstrup og
Niels Bull i Welling hvilchen Ordre Jep Clausen erbød sig [de øverste linier på næste side udvisket]
i retestefnet Niels Madsen Bull i Velling [udvisket skrift] paa SkrijnKier angaaende den Jord de
omtvister, der till stefnet Giermand Hansen i Tiufkier hans vinde at aflegge, Anders Juull

begeredede at de tvende vinder Nemlig Anna Jensdaater som er Sødschende Barn till Hans
Pedersen og Giermand Hansens hvis Broder haver hafft Hans Pedersens Moder ere beslegtet og
besvogret med Hans Pedersen og [?]villige, da som det iche angaar Liifs eller Æere Sager vill hand
formoede de som villige vinder iche bliver Anepteret till at vinde, og var der paa dommerens
kiendelse begærendis. Dommeren kunde iche tillstede diße tvende personer at vinde imod Loven
saasom de er Slegtet og Svogret med Hans Pedersen, hvilchet de og self her for Retten haver
bekiendt; Hans Pedersen i Smidstrup begærede Søren Sørensen nu tiende hos Niels Nielsen i
Møsvraa mote fremkomme hans vinde at aflegge. Da for Retten fremkom Søren Sørensen som
vandt at en 50 Aar hand kand mindis var det Jord som nu omtvistes i SkrijnKier, haver Hans
Pedersens Moders Mænd Peder Pedersen, Niels Hansen og Ote Pedersen brugt, og fich det af hendis
fader Niels Jørgensen till medgifft. Anders Juull tilspurte Søren Sørensen om hand var hos der Hans
Pedersens Moders fader gaf hende dette omtvistede Jord; Søren Sørensen svarede hand var iche
stefnet till nogen Spørsmaal, og ville iche svare videre, mens aflagde sin Eed paa det forrige som
hand vundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp; Hans Pedersen forregaf at hvis adkomst og
schiøde som hands Moder hafde paa denne Jord er hende frakommen i fiende tiden og hannem
fratagen i Kirchetornet i Smidstrup Kirche; Hans Pedersen begærede her efter tingsvinde sted.
Hans Pedersen møte og begærede 14 dages opsettelse i hovet sagen sched videre blive indgiven
saasom hand agter at føre videre vinder i sagen. Anders Juull formoedede Hans Pedersen burde
Nafngive hvad vinder hand vill føre, og iche opsat i 14 dage. Sagen optagen i 14 dage till doms.
Søren Pedersen i Skousgaard lod lÿse efter 5 beester hannem er fra kommen.
15 September 1696
Kirsten Jensdaater i Andkier møte i dag for Retten som anden gang lod læse en Landstings varsell
seddell af 12 Aug: afvigte, at den dag er stefnet og varsell given Peder Frandsen i Høyrup i Herslef
sogen, som fra sin egte hustrue Kirsten Jensdaater ungefehr for 4 Aar siden hemmeligen er bortrømt
for vinder hun agter at lade forhverve og tage beschreven her till Herretstinget den 6 October ang:
hendis Erlig og Christelig forhold, Liif og Lefnet udj hans fraværelse, med videre lest og
paaschreven; og begærede Kirsten Jensdaater Peder Frandsen mote paaraabis om hand eller nogen
paa hans vegne var tillstede noget imod hende at svare. Peder Frandsen blef af Retten paarobt, møte
iche; Beroende med videre till i dag 3 Uger som er den 6 October.
Jep Pedersen i Vester Nebbell møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Møller og Michell
Tommesen af Colding det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag med 14
dages varsell at have hidstefnet Tønnis Christensen og Hans Riiber af Colding vinder at paahøre saa
vell som klage, angaaende deris forhold d: 17 Julij sidst afvigte udj et Selfeÿer huuß i Wester
Nebbell, da de som volldelig tog en dreng Nafnlig Hans Povellßen af samme Huus udj hans og hans
hosbunds fraværelse, og førte hannem bort med sig af Bÿen med videre den Sag vedkommer og de
at svare till spørsmaall, hvad dem der ud inden kand blive tillspurt, og beretede at have vedtalt
Tønnis kone og Hans Ribers stifsøn; I lige maader og som i den sag till forn er given varsell fra
Høÿædle og Welbaarne Hr: Estats Raad at hand [papir defekt] hand ville behage i dag at høre paa
disse vinder, at hand Gunstig ville fornemme hand er Uschÿldig; og beretede kaldsmændene at have
talt med Portneren, Fischeren og en af Welbaarne Hr: Estats Raads Sønner; I lige maader beviiste
ved kaldsmænd Jens Christensen og Laurids Andersen i Wester Nebbell at have hidstefnet
samptlige Nebbell Byemænd saa vel som Birgite Nielsdaater i Roedevad, saa og Peder Knudsen og
Christen Jensen i Haarte samme vinder at paahøre; till atvinde stefned Kirsten Jespersdaater, Anna
Christens og Søren Jespersen i Nebbell, saa og stefnet Søren Christensen og Hans Povellsen deris

sandhed at udsige; hvor efter hand begærede hans vinder mote paarobes og stedis till forhør, hvor
da for Reten fremkom Kirsten Jespersdaater i Wester Nebbell som vandt, at dagen effter Jep
Jensens daatter i Wester Nebbell hafde holdt brÿllup, kom der tou mænd ind i Søren Christensen
Skreders i boende huuss, og sagde til Søren Christensens dreng og Hans Povellsen hand schulle gaa
fort med dem og slog i bordet, saa gich hun ud till Anna Christens som boede nest ved og bad hun
ville komme ind till hende, der var kommen tvende karle ind i huuset og ville tage Hans Povellsen
ud, saa gich Anna Christens ind med hende, da truede bemelte tvende karle ater Hans Povellsen
hand schulle føllge med dem hvor till hand bandede, saa vell og tillforne svarede Neÿ, mens
formedelst de truede hannem tog hans endelig sine schoe paa og fulte med dem og sagde bemelte
tvende mænd de hafde Stifftamptmandens ordre, dog forreviiste den iche, mens er af dem som
sagde hand var Lorensis svoger i Kolding, sagde hand hafde beschien hand hafde forlou at tage
ham, klappede paa sin lummer og sagde den laa der, der med gich Hans Povellsen ud og de tvende
karle gich hver paa sin side ad hannem, og sate ham paa en Rød hest og førte ham ud af ledet, hvor
de blef siden af veed hun iche. Samme tiid de tvende mænd kom der ind i huuset og tog Hans
Povellsen bort, sad Hans Povellsen og syede paa en gammell læder koffte som hand sad og flechede
paa. Endnu for Reten fremkom Anna Christens i Wester Nebbell som vandt lide det samme at have
hørt, seet og at være passeret som Kirsten Jespersdaater om vundet haver, efter at hun var gaaen ind
[papir defekt] der efter kom Tønnis Schreder ind, saa sagde Tønnis till Hans Povellsen hand schulle
strax need af Bordet, hand sagde neÿ, Tønnis ater sagde, ja du schall gaa need, jeg haver schrifftl:
beschien i min lomme, slog hand med en piidsch hand hafde i haanden paa bordet og sagde till
Hans Povellsen hand schulle gaa need, saa torde hand eÿ andet mens fulte med, der hand kom uden
huuset sate de ham paa en hest og gich en hver paa sin side af hesten, der de var kommen uden for
bÿen, sagde de till HansPovellsen hand schulle staa af hesten igien, som hand og giorde, saa drog
Hans Povellsen hans kioell af formedelst hand var varm, da sagde Tønis Schreder till Hans
Povellsen tog mig hid kioelen, Hans Povellsen vegrede sig der udj, mens Tønis Schreder tog
kioelen fra ham og lagde den for paa hesten ved sig som hand og beholt till Jep Pedersen af Wester
Nebbell kom till dennem. Under veÿs sagde Tønnis Schreder till Hans Povellsen om hand blef
soldat et Aars tiid kunde hand iche have nogen unde der af, Hans Povellsen sagde neÿ hand ville
iche væresoldat, der de var kommen igiennem Rodevad, kom Jep Pedersen till dem, da spurte Jep
Pedersen Tønnis Schreder hvems hand var, hand sagde till hannem, kiender I Lorens, Jep Pedersen
sagde hand schulle flÿe drengen hiem og sæte ham som hand tog ham, hvor till Tønnis sagde ja
gierne, der med fultes de samptlig tillbage till Nebbell; der de var kommen igiennem Rodevad
forreviiste Tønnis Schreder Jep Pedersen Een seddell og sagde det var en Ordre fra
Stifftamptmanden, bad hand ville læse den og tage den med sig till Nebbell, Jep Pedersen svarede
hand intet kunde læse Orderen uden hand ville følge med till Nebbell derpaa Tønnis Schreder sagde
ja gierne; Blef forreviist og i Reten produceret de indciterede af Vester Nebbell som Eer stefnet at
høre paa vinder deris indleg af 8 Sept: 1696. Tønnis Schreder saa vell som Hans Riber af Colding
bleve af Reten paarobt møte iche eÿ heller nogen paa deris vegne, Regimentschriveren Sr Johan
Hollender for Reten Comparsede at som det Høÿ Kongel: Rentekamers instruction tillholder ham at
forsvare Bunden ved Lands Lov og Ret, da begærer hand, at dommeren ville forrelegge Tÿgge
Ursin [papir defekt] Jep Pedersen var her efter tingsvinde begærendis som og blef sted.
Regimentschriverens Sag Contra Jens Raun i Hostrup er med begge parternis bevilling optagen till i
dag 8te dage, om de imidlertiid kand forliiges.
Hans Nielsen begærede paa Regimentschriverens vegne 8 andre Mænd som kunde Taxere de 10 læs
høe og det gierde om den eng, som Hans Mogensen og Jens Raun omtvistes; der till udtagen Hans

Ollufsen og Jørgen Nielseen i Follerup, Hans Iversen i Herslef, Peder Lassen og Niels Andersen
ibid: Hans Jensen ibid: Niels Bull i Welling, Hans Nielsen ibid: og Peder Buch sammesteds.
Regimentschriveren lod ankÿndige den Gaard i Gaarslef, som Søren Sørensen fra Rømte om nogen
den i feste vill tage, med dette Aars aufling at nÿde frj, og tvende Bester, og en Koe, som er ved
stedet, med hvad anden frihed Sessionen dem vill forunde at de da der om i Regimentschriver stuen
sig vill anmelde.
Peder Kÿed i Bierte i Dommer Sæde udi Effterfølgende Sag effter Høÿædle og Velbaarne Hr:
EstatsRaad ogAmptmands fuldmegtig Bertell Pedersens Ordre af 14 September Anno 1696.
Hans Pedersen i Smidstrup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Tommesen i
Hostrup og Mads Jensen i Smidstrup, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till
i dag at have med 8 dages varsell i retestefnet Niels Bull i Velling at høre paa Vinder; Anders Juull
paa Niels Bulls vegne protesterede imod dette kald at det iche var saa loulig som schee burde efter
Loven i det de iche Nafngiver eller saggiver hvor for de kalder formoder derfor kaldet spilt;
Kaldsmændene forklarede at der de stefnede vedtalte de Niels Bulls Kone og sagde de stefnet for
det SkrijnKier Jord at høre paa winder; Anders Juull formoedede dommern iche tillstede
kaldsmændene Eed imod Eed, saasom de det en gang haver aflagt mens afhiemler nu anderledis, till
med ville Dommeren efter see det i dag 8te dage og [?] af Hans Pedersen da hand forschiød sig till
flere vinder [de næste linier er ulæselig] Da for Retten fremkom Karen Nielsdatter i Bierte, som
efter Eedens oplæsning vandt at Niels Jørgensen gaf Hans Pedersens Moder Dorothe Nielsdatter det
SchrijnKier Jord nu omtvistes, den gang hun kom till Smidstrup og fich Peder Pedersen, og gaf
hende det till medgifft, dette er noget nær 60 aar siden. Anders Juull tillspurte Karen Nielsdaater om
hun var hos den gang det blef bortgiven, Karen Nielsdaater svarede hun var iche hos mens veed det
dog at det er saaledis og var da hos hendis Fader og Moder i Welling; der paa hun aflagde sin Eed
og bad sig Gud till hielp; Hans Pedersen begærede her efter tingsvinde som og blef sted.
22 September Ao 1696
Kongel: Maÿtz: Hospitalsforstander Jens Flÿe i Colding møte for Reten, som beviiste ved
kaldsmænd, Hans Jensen og Povell Ollufsen, begge af Allmind det de ved Eed med opragte fingre
efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Jep Christensen Hospitalstiener for hans
halve gaards Bÿgfeldighed, som tillforne d: 30 Junij 96 bleven af tvende dannemænd Anders Jensen
og Stephen Hansen for Reten derom deris sandhed antagen og i tingbogen findis fornefnte tiid
indført, daa saa vell paa hans feste som paa forn: bÿgfeldighed till saggivelse og dom. Tj
producerede Jens Flÿe en beskichelse till Jep Christensen af 15 Sept: 1696 med svar der paa under
tvende Mænds hænder af 16 dito som er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført [papir
defekt] imidlertiid kand blive forligt.
[papir defekt] møte Contra Hans Jørgensen i Børkop optagen [papir defekt] till i dag 8te dage.
Peder Kÿed iDommer Sæde udj effterfølgende Sag.
Hans Pedersen i Smidstrup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Tommesen i
Hostrup og Mads Jensen i Smidstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till
i dag at have i retestefnet Niels Bull i Welling till doms og tingsvinde at paahøre anlangende det
SkrijnKier Jord; I lige maader stefnet her till Regimentschriveren Johan Hollender om hand vill
have noget her till at svare; Tj producerede Hans Pedersen et tingsvinde her af tinget udsted d: 8
Sept: 96: noch et tingsvinde her af tinget udsted d: 15 dito; som er lest og i Acten schall vorde

indført. Anders Juull paa Niels Madsens vegne møte og udj rete producerede et schiøde udsted her
af Hollmands Herretsting d: 16 Maij 1625: hvor med hand klarl: og udtydelig beviiser at Sl: Niels
Jørgensen har solt schiødt og afhændet till Sl: Mads Jørgensen all den Jord og eyendom som hand
hafde i SkrijnKier Enemerche tofft kaldet liggende paa Smidstrup March hvilchet schiøde gandsche
Contramanderer og till indtet giøre alle Hans Pedersens førte samlede vinder enten de ere Slegt eller
Svogreschab, da de vinde at Niels Jørgensen schulle have givet Hans Pedersens Moder det till
medgifft hvilchet er gandsche indtet at Niels Jørgensen kunde give det bort og selge det bort till
Mads Jørgensen, begærede der for dommeren nøye og grandgivel: sligt ville obsevere og udj agt
tage slige retmeßige og loumeßige paastaaelser og beviislighed at retelid ingen nød, mend Jorden
som omtvistes efter den loul: beviis som allerede er fremlagt føllger eyermanden Niels Madsen Bull
upræjudicelig, og Hans Pedersen tillkiendt at erstate bekostning og var do begærendis. Sagen
optagen till i dag 8te dage.
30 September Anno 1696
Anders Juull paa Jens Pedersens vegne i Brønsted Mølle møte for Reten som producerede hans
schrifftlig indleg og i retesetelse af 30 Sept: 96: som for Reten er lest paaschreven og udj Acten
schall vorde indført; Anders Jørgensen paa Regimentschriverens vegne møte og producerede et
tingsvinde her af tinget udsted den 28 Julij nest afvigte. Endnu producerede et tingsvinde her af
tinget udsted d: 1 September 1696: for det sidste producerede et schriftlig indleg af Regimentschriveren underschreven, hvilche documenter for Reten er leste paaschreven og udj Acten schall vorde
indført. Sagen optagen till doms till i dag 8te dage.
Anders Jørgensen paa Regimentschriverens vegne møte og i hans udstefnede Sag Contra Jens Raun
i Hostrup producerede hans schrifftlig indleg af 30 September Anno 1696: som for Reten er lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Jens Raun møte og begærede 8te dages opsetelse.
Sagen med begge parternis bevilling optagen till i dag 8te dage.
Hans Hansen i Vilstrup møte for Reten som beviiste ved Hans Hansen og Hollger Jensen begge i
Skousgaard det de ved Eed med opragte finger efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete
stefnet Karen Lauridsdaater i Gudsøe nu at være till Bertell Michellsens sammesteds under Loveens
straf at møde angaaende om Jørgen Jørgensen iche har været hendis Barnefader till samme tiid og
sted stefnet Jørgen Jørgensen i Gudsøe under Lovens straf at møde at vedstaa eller fra gaa, om hand
iche efter Karen Lauridsdaaters egen beretning schall være hendis Barnefader till det samme som
hun nu er frugtsommelig med. Anders Kier og Michell Jepsen stefnet deris sandhed af aflegge, om
hvis som Karen Lauridsdaater for dennem har bekiendt om fornefnte Jørgen Jørgensen at schall
være hendis Barnefader og hvis [papir defekt] kand vorde tillspurte hvor da for Reten fremkom
Anders Kiær i Gudsøe som wandt at Hr: Laurids Pedersen Bang i Taule, lod Karen Lauridsdaater
for sig kalde og tillspurte hende om hun lavedetill Barsell, da svarede hun Ja. Hr: Laurids spurte om
hvor langt hun var henne og om hun var halfgaaen, Karen Lauridsdaater svarede indtet det mens
ved en 18 uger, Hr: Laurids tillspurte Karen Lauridsdaater om Jørgen Jørgensen Møller var hendis
Barnefader. Da svarede hun Ja. Saa kom Jørgen Møller ind i Stuen i Gudsøe Mølle, og spurte Hr:
Laurids om hand ville schiffte hannem, der paa svarede Hr: Laurids Pedersen Bang, naar Jørgen
ville beqvemme sig der efter schulle det schee, hvor paa Anders Kiær aflagde sin Eed og bad sig
Gud till hielp. Der efter for Reten fremkom Michell Jepsen i Gudsøe som vandt at have hosværet og
hørt aldt dette som Anders Kiær om vundet haver der paa hand i lige maader aflagde sin Eed og bad
sig Gud till hielp. Hans Hansen i Wilstrup møte og i Retelagde Hr: Laurids Pedersen Bangs Attest
at Karen Lauridsdaater har udlagt Jørgen Jørgensen Møller at være fader till hendis foster, hun er
frugtsomel: med, det Jørgen Jørgensen og her ved staaet at være Sandfærdig af dato 26 Septemb:
96: lest paaschreven og i Acten schall vorde indført. Jørgen Jørgensen Møller og Karen

Lauridsdaater blef af Reten trende sinde Lÿdelig paarobt møte iche, Hans Hansen begærede
tingsvinde som blef sted.
Jens Flÿes Sag Contra Jep Christensen i Allmind er efter Jens Flÿes begæring ophævet.
Peder Kÿed i Bierte i Dommer Sæde i effterføllgende Sag.
Hans Pedersen i Smidstrup møtte for Retten som begærede dom over Niels Bull i Welling;
Anders Juull paa Niels Bulls vegne møtte og i Rette lagde et schrifftlig indleg af 30 Sept: 96: som
for Retten er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført; Tj blef saaledis dømt og afsagt. Da
efterdj for mig i Rette leggis af Hans Pedersen i Smidstrup tvende tingsvinder her af Ell, Brusch og
Holmands Herrets ting udsted nest afvigte 8: og 15 September som klarligen beviiser de tvende
omtvistede støcher Jord i SkrijnKier Hans Pedersen bruger, er given hans Moder Dorothe
Nielsdaater till medgifft der hun kom i egteschab med Hans Pedersens fader Peder Pedersen i
Smidstrup, endnu beviiser Hans Pedersen med et tingsvinde og her af tinget udsted den 26
Februarij 1695. Noch beviiser med et tingsvinde og her af tinget udsted den 4 Augustij 96: at
samme tvende omtvistede agre i Smidstrup SkrijnKier, der Jorden blef maalt er vedkiendt af Hans
Pedersen paa sin Moders vegne, og Hans Pedersens Gaards hartkoren og udgifft hvor af hand
siden haver svaret till Kongel: Maytz: I lige maader beviiser forschrefne tingsvinder Hans
Pedersens Moder med hendis tvende Mænd haver brugt og nødt, auflet og pløyet og saaed
forschrefne SkrijnKier Jords tvende Aggre u=paaklaget i 60 Aar langt over Lovens heufd. Niels
Madsen Bull møder og fremlegger et tingsvinde og her af tinget udsted hvor af kand sees at Hans
Pedersens forældre haver givet 12 sk: af fornefnte Jord till hielp i Gaardens udgiffter indtill
Landmaalingen, endnu fremlegger tvende Skiøder begge af Hollmands Herrets ting udsted den eene
udsted Anno 1626: d: 27 Martij, som melder at Niels Jørgensen haver Skiødt sin Broder Mads
Jørgensen den halve Gaard i Welling Nør Gaard hand da paaboede, den anden udsted Anno 1625
den 16 Maij, som forklarer om noget Stuer Jord baade paa Smidstrup og Welling Marcher som
schall være Særlig Kiøbe eller Pante Jord som iche forklarer om Hans Pedersens Moders Jord,
mens endeel arvinger det till Mads Jørgensen haver Skiødt, og siden Niels Madsen schall være
den tredje Mand Eyendommet haver beboede fra Mads Jørgensen, mens iche Niels Madsen Bull
fremlegger nogen beviiß paa samme Eyendom hand eller hans hustrue det haver indkiøbt hand det
kand være beretiget, iche heller beviiser Hans Pedersen eller sine forældre samme eyendoms Jord
haver forbrut, mens altid givet der af hvis med rette bør at gaa till K: Maytz: till hielp i Gaardens
udgifft till Landmaalingen, det blef maalt till Hans Pedersens gaard, og siden med sin egen udgifft
der for svarer, da veed Jeg iche rettere her udj at kiende end Hans Pedersen Jo bør at nyde og
beholde for om rørte omtvistede tvende Støcher Jord i SkrijnKier tofft og Eenmerche paa sin
Moders vegne og for Niels Madsen Bulls tilltale frj at være.
Mads Hansen i Høyrup og Mads Hansen i Welling begærede diße tvende Niels Bulls producerede
gamle Schiøder motte forblive i Retten efftersom de formeener at have hver en arvelod der efter at
prætendere; Anders Juull paa Niels Bulls forschiød sig till h:K:M: Allernaadigste Lov som
Absolute siger hvor forbud eller Arrest vill giøre paa noget da schall hand have fore er og beviiser
med sig det med at beviise ellers schall Arrest imod benegtelse intet gielde, og formoder Arresten af
ingen fynd. Skiøderne forbliver hos Herredsfogeden om bem: tvende mænd Noget derpaa haver at
prætendere.
Tirsdagen og Tingdagen d: 6 October: Anno 1696.
Lauritz Madsen af Hostrup og Christen Pedersen i Tolstrup, Tingmend, møtte iche.

Hans Nielsen paa Regimentschrifuerens wegne møtte og begerede dom ofuer Jens Rafn, effter
forige i Rettesettelse, og opsettelse. Thj bleff saaledis dømbt. Saa som Regimentschrifueren, Sr
Johan Hollender, søger og tiltaller Jens Rafn i Hostrup, for et Jordløes Boelss huus afstoelse til
Søren Tomesen, effter Regimentschrifuerens meening og førdte tingsswinde af 30 Julj sidst afuigte
protesterer og formeener Jens Rafn schulle hafue giort største u=ret i det hand schulle hafue
ofuerdraget til en anden, som hand ej self schulle Eje, huilchet hidindtil ej saa loumesig er beviist af
fornefnte Tingswinde som schee burde, i det det Eene Vinde Vinder i hans egen sag, Jens Rafn her
imod frembleger it tingswinde udsted af Brusch Herritzting Ao 1643, huor af kand sees at huset
schal were opbygt paa Jens Rafns gaards grund, og der med meener huuset at were nermest til hans
Rytters indquartering saa lenge hand suarer hans Kongl: Ma: dend Rettighed der af bør at gaae, da
effterdj iche fremblegis nogen afstoelse bref af Jens Raufn til Søren Tomesen, huor effter hand
huset kunde fæste, mens fornemis Jens Rafn schal hafue forundt Søren Tomesen huset at boe udj,
og der til schal hafue lagt noget lidet Jord, saa lenge hand der af har willed suaret, da som iche
fremblegis nogen anden fæstebref end som af Jens Rafn huset at schal hafue fæst Ao 1681, og
endnu behøfuer fornte huus til hans Rytters Indquartering, da veed ieg iche rettere at kiende, end
Jens Rafn jo fornde omtuistende huus, som schal staa paa hans gaards grund, jo bør at beholde til
hans Rytter at indsette, og der imod at suare huis udgifft med rette bør at gaae af samme huus til
hans Kongl: Ma: i rette tider. Niels Sørensens fæstebref effter Regimentschrifuerens i rettesettelse at
vere magtisløs, huad sig anbelanger Regimentschrifuerens i rettesettelse paa Jens Raufns fæstes
forbrÿdelse paa hans gaard, da sees iche at hand effter loven sig noget der imod har forseet, huor for
Jens Rafn i saa maader frjkiendis.
Jens Pedersen Møller i Brøndsted Mølle møtte og begerede dom effter forrige i rettesettelse og
opsettelse. Thj blef saaledis dømbt. Saa som aff det af Jens Pedersen i rettelagde tingss winde
udsted af Eld=Brusch og Holmands Herritz ting d: 25 Augustj nest afuigte huor af sees at det om
tuistende Eng Jord, beligende i Jens Pedersen Møllers tofft er Auflet og brugt ofuer 30 – 36 og 40
Aars hefd u=last og u=paa kiærd i alle maader, som Kongl: Ma: Regimentschrifuer Johan Hollender
formeener samme omtuistende Eng, at schulle henhøre til Hans Jørgensens Eiendombs Gaard i
Børkop, og der at schulle henfindis; Thj weed ieg iche Hr Regimentschrifuerns paastaaelse her udj
at biefalde, iche heller har Hans Jørgensen effter indstefnet willet fremblege dend oprettede
Contract imellem ham og Mølleren, huor af kunde sees huorledis, og paa huad maade Gaarden er
opladt til Hans Jørgensen i Børkop, Thj Eragtis ded omtuistende tvende Læss Høÿe Eng grund i
Brønsted Møllers tofft beligende til fornefnde Mølle at forblifue, effter hans Kongl: Ma: Lov pag:
756 første = 3die og 5te Articul.
Kirsten Jensdatter i Andkier møtte i dag for Retten som tredje gang lod læse en Lndstings warsel
sedel gifuen Peder Frandsen i Høyrup i Hærslef sogen, som fra sin egte hustru Kirsten Jensdatter
ungefer for 4 aar siden hemelig er bortrømbt for vinder hun agter at lade forhuerffue og tage
beschrefuen her til Herritztinget i dag, angaaende hindis Erlig og Christelig forhold i lif og lefnit,
udj hans frawærelse, med videre lest og paaschrefuen, og begerede Kirsten Jensdatter Peder
Frandsen motte paarobes om hand eller nogen paa hans vegne war tilstede, bleff paarobt trende
lydende gange, mens møtte ingen. Da for Retten fremkom Peder Mortensen af Andkier og Lars
Jensen ibid: Peder Jørgensen i Huilsbierg, og Peder Jensen i Sellerup, saavel som og Jens Pedersen
af Brønsted Mølle, som want alle wed Eed med opragte fingre, at saa som Kirsten Jensdatter er
opfød i deres Sogn, og de hafuer kient hinde baade imedens hun var v-gifft, og nu siden hun bleff
gifft; og at hun altid har leffuet og forholt sig Erligen schicheligen Christeligen og vel, baade før i
Egteschab og siden hendis Mand, vngefer for en 4re aar siden vndvigte, saa de kand ej andet end
gifue hinde et got schudzmaal som fornefnt er, dr paa de bade sig Gud til hielp. Dernest frembkom

Willem Fandsen, som er bemelte hendis Mands broder, huor Kirsten Jensdatter saa vel som hindis
Mand før hand undvigte, var i werelse hoß; Madz Hansen af Højrup og Christen Jensen ibid: Niels
Andersen af Hærslef, Hans Jensen og Niels Pedersen ibid: Hans Ollufsen af Follerup, som i lige
maade wed Eed med opragte fingre effter Loven want at efftersom Kirsten Jensdatter har boet i
Sognet hoss dem, og har kient hinde wgifft og siden i Egte stand, saa vel og nu siden hendis Mand
Peder Frandsen for en 4re Aar siden wndvigte, og at hun altid har leffuet, og forholt sig Erligen
schichelig Christelig og Vel og ej viste hinde saa got et schudsmaal at gifue, de jo wille gifue ded
bedre huor paa de aflagde deris Æd, og bade dem Gud til hielp, huor effter Kirsten Jensdatter war
tingsswinde begerende, som og blef sted.
13 October 1696
Blef trende sinde lÿdeligen paarobt om nogen hafde noget med nogen Sager at bestille mens møte
ingen.
Christen Knudsen i Weÿle lader lÿse efter en Sorte bruun Hoppe med det venstre Øÿe ude og kand
være paa en half Snes Aars alder om den kunde komme nogen gotfolch forre at de hos Christen
Knudsen i Weÿle ville lade dem tillkiende give, schall deris umag blive betalt.
Tiisdagen og Tingdagen den 20 October 1696.
Lave Hansen i Kongsted paa egen, hans Broder Mads Hansen i Høyrup, Niels Michelsen i
Brøndsted, og Mads Hansen i Welling deris samptliges vegne møtte for Retten, som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter
Loven afhiemlede till i dag at have stefnet Niels Madsen Bull i Velling, saa vell som Christen
Christensen Smed og Jens Christensen samesteds at svare anlangende den Selfeyer Gaard de
paaboer i Welling at svare Lave Hansen i Kongsted, Mads Hansen i Høyrup, Niels Michellsen i
Brøndsted paa sin hustrues vegne imod spørsmaal at svare, ved Kiendelse og dom forhvervelse de
agter at føre paa forschrefne eyendomb. I lige maader stefnet Kongel: Maytz: Regimentschrifver Sr
Johan Hollender om hand vill have noget der till at svare. Noch stefnet Hr Laurids Risom i
Smidstrup, om hand vill have noget her till at svare. Og tillspurte Lave Hansen Niels Bull, saavell
som Christen Christensens Søn Jens Christensen hvad adkomst de haver till den Selfeyer Gaard i
Welling de paaboer. Niels Bull møtte og begærede opsettelse till at svare; Sagen optagen i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 27 October Anno 1696.
Lave Hansen i Kongsted paa egen og Mads Hansen i Høyrup og Niels Michelsen i Brøndsteds
vegne møtte som i Rette lagde deris schrifftlig indleg af 6 October 1696, som for Retten er lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Niels Madsen Bull møtte og i Rette lagde en
Landstings dom afsagt paa Wiborg Landsting d: 30 Martij 1654: Noch et tingsvinde af Hollmands
Herrets ting udsted d: 13 Junij 1664 anl: indviisning Hans Pedersen i Wiuf haver faaet i Sl: Jørgen
Rauns Eyendom i Welling for 166 Rdr: 6 sk: med videre. Noch Eet tingsvinde og transport paa
bem: fordring og eyendom till Hans Ollufsen i Welling, af 14 Julij 1667; Endnu Sl: Jens Lauridsen
Risoms hosbundholds bref paa bem: Gaard af 24 Martij 1671; Jens Christensen møtte og først
producerede Hr: Amptmand Schvarthis frjheds bref paa 3 aars tiid for landgilde paa den halve gaard
i Welling Jørgen Raun paaboed haver, af 18 Junij 1668. Endnu producerede Jens Christensen sit
festebref paa bemelte halve Gaard af dato 12 Aug: 96 som blef lest paaschreven og udj Acten schall
vorde indført. Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 3 November Ao 1696.

Jeß Tommesen i Herslef lod læse hans aftegtsbref hannem given af hans Søn Jens Lauridsen paa
hvis hand hannem og hustrue Aarlig schall give med videre af 6 Janv: 1689 lest og paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen d: 10 November 1696.
Jens Christensen i Welling møtte og i Rette lagde sit schrifftlig indleg af 14 Nov: 96: som er lest
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Widere producerede en dom udsted af Holmands
Herrets ting d: 23 Decemb: 1667. Noch en Landstings dom af Wiborg Landsting udsted d: 22 April
1668. Endnu en indførsell som der [resten er ulæslig].
Tiisdagen og Tingdagen d: 17 November Anno 1696.
K:M: Proviantforvalter Mathias Lyme lod advahre at de som schall yde schatekoren indstiller sig
till d: 20 Nov: førstkomende med videre af 17 Nov: 96.
Jens Povelsen i Wester Nebel lader oplyse en gammell Rødstrimet hest ..get, wurderet for 1 Rdlr:
som paa 8 dages tiid haver været hos hannem.
24 Novemb: 1696.
Christen Pedersen af Tolstrup, møtte for Retten, og beviiste wed kaldsmend Jens Tommesen og
Mads Rafn af Herslef, som wed Æd med opragte fingre efter loven till i dag at hafue med otte dages
kald og warsel hid kaldet Jørgen Madsen i Tolstrup for Skieldz ord paa Ære og gode Røgte, som
Jørgen Madsen har forøfuit paa Gaden i Tolstrup, og hans Svend, Søren Jensen i lige maader
hidstefnit for Offuerlast han haver begaaet imod Christen Pedersens hustru paa Kirche vejen, huor
effter hand agter tingswinde saa vell som dom at erlange. Beroer med Saggifuelse til i dag otte
dage.
Tÿgge Ursin paa Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmands wegne, møtte for Retten, og beviiste
ved kaldsmend, nafnlig Madz ..essen og Olle Tomsen af Hart, som med opragte fingre wed Æd
want till i dag at hafue hidkaldet Jep Pedersen i Wester Nebel, tingsswidne at paahøre, og Endelig
dom at liide, angaaende dend formeente ofuerlast hand Thønnis Skreder af Colding, paa sin farende
Wej hafuer tilføiet, ved de Welb: Høje Øffrigheders medgifne Ordres fratagelse saa vel som
bemelte Skreders /: imod hans willie :/ hen og tilbage førelse af hans Reisende Wej, med huis
widere for Retten passere kand.
I lige maade beviiste Tÿge Ursin med Hr Regimentschrifuers Johan Hollenders haand, at hand
loulig hid til tinget med 14 dages warsel har ladet hidCitere Regimentschrifuer Johan Hollender, om
hannem kunde behage at suare udj dend Sag, som for indførte kald og varsel melder om Jep
Pedersen i Vester Nebel. Videre lod Tÿge Ursin med Sags giuelse til i dag otte dage beror. Hans
Nielsen paa Regimentschrifuerens wegne, begerede Tyge Ursin wille fremblege Hr Estats Raad og
Amptmandz fuldmagt og Ordre; at forfølge Jep Pedersen i Nebel, og begerede Tyge Ursin ville
schaffe Caution for Kongl: Ma: Gaards ruin, om Manden wed process kunde blifue øde. Tyge Ursin
der til suarede hand hafde wel en fuldmagt fra Hr Estats Raad og Amptmand Schvartes fuldmagtig
Sr Bertel Pedersen, men saa som hun iche er paa stemplet papier indsetter hand til dommeren om
dend kand produceris, som dog formeenis, effterdj det er Kongens Sag for gÿldig at blifue anseet
tilspurte der foruden Hans Nielsen, om hand ej wilde for Gyldig kiende Sr Bertel Pedersens
fuldmagt og ordre, som hand forregifuer. Huad sig dend begierte Caution angaar, maa hand ej tuifle
Amptmanden at suarer til ende, som sagen har ladet agere. Sagen opsat i 8te dage.

Mester Christian Seiler Scharpfretter af Fridericia lod læse en schrifftl: begiering til Sogne
Fogderne udj Eld- og Holmandz Herreder, at hannem maa meddelis deris suar huad hanem meddeelis til en tieners løn at holde for døt fæ at aftage, og ellers a´parte løn, effter dis widere indhold,
af dato d: 20 Nov: 1696 som blef lest og paaschrefuen, og der effter war tingsswinde begierende,
som og blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschrifuer Johan Hollenders wegne møtte og beviiste med kaldzmend
Jens Sørensen og Søren Tomesen af Hostrup, som wed Æd med opragte fingre wandt, at de til i dag
hafuer hidkaldet Samptl: Sellerup byes gaadmend Niels Pedersen undtagen, for huis penge paa deris
vegne er udlagt, først at indløse deris documenter forige Aar, og siden huad der er bekosted paa
deris Sag det sidste Aar til Højeste Rett, Contra forn Niels Pedersen, det omtuistede støche Eng
angaaende, der for dom at lidem beroer med Saggifuelse til i dag 8te dage. Sagen opsat i 8te dage.
Hans Pedersen af Børkop møtte for Retten, og beviiste med Sognepresten Hr Anders Jespersens
Attest, og Børkop Bymends vidnisbyrd, at bemelte Hans Pedersen er wed u-lychel: Ildebrand,
hannem hans Huuß, og ringe armod er tiltaget, og des aarsag for aarsaget at søge gotfolch om hielp,
huor paa hand begierde tingß winde, som og blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschrifuerens vegne møtte og beviiste ved Kaldsmend Jens Sørensen og
Søren Tommesen af Hostrup som ved Æd vant at de til i dag hafuer hidkaldet effterschrefne Boels
og gade husmend, for Resterende Casse penge, huor effter hand agter tingswinde at Erwerbe,
Nembl: sampt dombs Erlangelse, Nemblig: Vindinge Sogen og bye: Jens Jepsen rester for Julj
maanet 94 – 1 mk: og for Novemb: og Decemb: maaneder 1695 a 1 mk: er 2 mk: Christen
Rasmusen og Niels Tomesen, rester for Julj Maaned = 94: 12 sk: er 1 mk: 8 sk: for Novemb: og
Decemb: Maaned Ao 1695, rester huer 12 sk: er 3 mk: Jens Olsen rester for Julj Maanet 1694, penge
1 mk: 8 sk: for Novemb: og Decemb: 1695 penge 3 mk: Noch rester effterschrefne med Casse
penge til 1 Januarj Ao 1695, Nemblig: Gauerslund Sogn og bye: Iffuer Huid rester fra 1 Sept: 1694
og til 1 Januarj 1695, Maanetlig 12 sk: er 3 mk: Sellerup bye: Niels Mathiasen rester for Novemb:
og Decemb: Maaneder a 12 sk: er 1 mk: 8 sk: Brønsted bye: Niels Hiulmands Enke rester fra 1
Sept: 94 og til 1 Januarj Ao 1695 Maanetl: 12 sk: er penge 3 mk: Garslef Sogn og bye: Søren
Nielsen fra 1 Septemb: 94 og til 1 Januarj 1695 Maanetl: 1 mk: 8 sk: er 6 mk: Taufle Sogn,
Schierbech bye: Hr Ritmester Steensens Enke rester fra 1 Sept: 94 og til den 1 Janv: 1695 maanetl:
12 sk: er 3 mk: Hans Poulsen rester iligemaader for obenmelt tiid penge 3 mk: Noch rester effter
schrefne selfEier huus mend med folche schattens 2 de termin til 1 Julj Ao 1694 forfalden Nemblig
Kongsted bye: Laue Nielsen Krag og hustru rester 4 mk: 8 sk: Erresø: Jens Frandsen og hustru 4
mk: 8 sk: Børup bye: Lauritz i Schowen og hustru 4 mk: 8 sk: Andkier: Niels Andersen og hustrue
4 mk: 8 sk: Niels Lauritzen og hustru 1 mk: 8 sk: Hans Bunde og hustrue 4 mk: 8 sk: Anders
Nielsen og hustru 3 mk: Børchop: Peder Jensen Smed En Vefquinde til huse 1 mk: 8 sk: Peder Rafn
hos ham til huse en schreder nafnlig Søren og hustru 4 mk: 8 sk: Skierup: Hans Nielsen og hustru 4
mk: 8 sk: Fredsted: Wde Jensens 2de Huusfolch 4 mk: 8 sk: Eltang: Willum Clemmesen og hustru 4
mk: 8 sk:
Lawe Hansen i Kongsted paa Egne og Mads Hansen i Høyrup og Niels Michelsen i Brøndsted deris
vegne Contra Jens Christensen og Niels Madsen Buhl i Welling, bleff optagen till i dag 8te dage,
med parternis bevilling, om de imedlertid kunde forliges. Sagen opsat i 8te dage.
1 December Ao 1696.

Lawe Hansen af Kongsted, og Niels Michelsen af Brøndsted Contra Niels Buhl i Welling, er med
hinanden forligt, om denne sag, saaledis at Niels Buhl schall gifue dennem 10 Rdlr: for deris
prætentioner. I lige maader ogsaa med Jens Christensen i Welling, er foreenit med Lave Hansen og
Niels Michelsen, for deris prætention, om Eiendomet saaledis at hand dennem tilfridz wil stille med
40 Sldr: huor effter sagen med parternis sambtøche er ophæffuit.
Lawe Hansen af Kongsted paa samptlige arfvingers wegne møtte, og Laugbød dend Eiendoms part
dennem kand vere tilfalden i dend Gaard i Welling Jens Christensen paaboer, og bød penge derfor.
Peder Jensen af Børkop møtte for Retten, og Erbød, at wil aflege sin Æd, aldrig at haufuer hafft
wefue piger hos sig til huuse eller werelse, som Hans Nielsen i dag 8te dage i hans indgifne
restantz, opfører hannem for huor paa hand aflagde sin Æd, og bad sig Gud til hielp, des aarsage
Hans Nielsens sag paa Regimentschriverens wegne optagen i 8 dage.
8 December Anno 1696.
Hans Nielsen paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møtte og fremviiste et indleg under
Regimentschriverens haand anl: Protest om det forliig der schall være giort imellem Niels Bull og
Jens Christensen i Welling, og de andre arvinger, med meere, mens som sagen i dag 8 dage imellem
parterne er foreenet og de forliigt, sagen ogsaa er imellem dennem ophevet, hvorfor Dommeren iche
nu kunde tage imod saadan Regimentschr: indleg, mens sligt ved lovlig maade at paatale, om hand
noget der paa agter at tale.
Peder Raun i Børkop, Peder Ollufsen i Børkop Mølle, Niels Dall og Mads Hvid i Børkop som her
af tinget er udmeldt at siune den Gaard i Garslef Søren Sørensen fraRømte, som de fant saaledis: Et
lade huus som var 5 fag som var ingen maning paa, som duer meget lidet, dog kand timmeret være
brugel: till et andet lade huus at forbedre med faget wurderet for 2 Sldr: er 10 dr: Det andet huus
staar Østen i Gaarden er gandsche forfalden og hafde ligget paa jorden hafde Regimentschriveren
iche ladet støte det, og duer aldeelis intet till noget andet end till at brende saasom det er gandsche
forrodnet baade timmer og tag kand eij Taxeris for noget; her efter følger Bygningen som fornøden
giøris, En ladehuus bør være 12 fag, og som timmeret schall kiøbis i Fridericia kand faget Taxeris
for 5 Rdlr: er 60 Rdlr: Salshuuset bør være 8 fag og at regne med vindever, lofft, dørre og hengseler
og andet beslag kand hver fag regnis for 6 Rdlr: er 48 Rdlr: fæhuuset bør være 10 fag till till fæhuus
og hestestald faget kand [udvisket skrift] og som Jorden er gandsche ugiød og indtet kand saas for
en Mand har boed der 20 Aars tiid og har den Qveg at Jorden kand giødis og ville givis et Aars
frihed eller tou, hvilchet siun bemelte mænd saaledis afsagte for et fult siun hvorpaa de aflagde
deris Eed. Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede tingsvinde som og blef sted.
Regimentschriverens søg Contra indciterede optagen till i dag 8 dage.
Mads Hansen i Store Velling paa egen og de andre arvingers vegne Laugbød i dag till andet ting
den selfeyergaard i Welling Niels Bull og Jens Christensen paaboer.
15 December 1696.
Lave Hansen i Kongsted paa Egne, Mads Hansen i Høyrup, Mads Hansen i Welling og Anna
Hansdaaters vegne i Welling, Niels Michelsen i Brøndsted, laugbød i dag till tredje ting deris anpart
i den Selfeyer Gaard i Store Welling Niels Bull og Jens Christensen paaboer, de efter Lave
Hansen begærede Laugbuds tingsvinde sted.

Niels Madsen Bull i Welling møtte for Retten som i rette stillede et Skiøde hannem given af Lave
Hansen i Kongsted, Mads Hansen i Høyrup, Mads Hansen i Welling, Anna Hansdater ibid: og Niels
Michelsen i Brøndsted paa hans hustrues vegne, paa deris anpart i den Selfeyer Gaard i Welling
Niels Bull paaboer af Dato 3 December 96: lest og paaschreven hvor effter for Retten fremkom
Lave Hansen i Kongsted, Mads Hansen i Høyrup, Mads Hansen i Welling og Niels Michelsen i
Brøndsted paa hans hustrue Maren Jepsdaaters vegne, som efter forbem: kiøbebrefs indhold her for
Retten gaf Niels Madsen Bull hans hustrue og deris arvinger fuldkommen skiøde paa all den
anpart de kand være tillfalden i den Selfeyer Gaard Niels Madsen Bull i Welling paaboer, der paa
parterne nu her for Retten gave hverandre deris hænder at alt saaledis holdes og effterkomes schall
som forschrevet staar, hvor efter Niels Bull begærede eyendoms tingsvinde som skiøde som og blef
sted.
Jens Christensen i Welling møtte for Retten som i Rette stillede et Kiøbebref hannem given af Lave
Hansen i Kongsted, Mads Hansen i Høyrup, Mads Hansen i Welling, Anna Hansdaater ibid: og
Niels Michellsen i Brøndsted paa hans hustrue Maren Jepsdaaters vegne og Joen Nielsen boende i
Tyfkier paa hans hustrue Maren Christensdaaters vegne, paa deris anpart i den Selfeyer Gaard
hand paaboer, og de arvelig kand være tillfalden af dato 3 Decemb: 96: lest og paaschreven, hvor
efter for Retten fremkom Lave Hansen i Kongsted, Mads Hansen i Høyrup, Mads Hansen i Welling,
Niels Michelsen i Brøndsted paa hans hustrue Maren Jepsdaaters vegne og Joen Nielsen i Tiufkier
paa hans hustrue Maren Christensdaaters vegne, som efter forindførte kiøbebrefs indhold gaf
Jens Christensen hans hustrue og arvinger fuldkommen Skiøde paa all den anpart de i bem: Selfeyer
Gaard arveligen er tillfalden. Der paa parterne nu her for Retten gave hver andre deris hænder at alt
saaledis holdes og effterkommes schall som forschrevet staar, hvor effter Jens Christensen
begærede eyendoms tingsvinde som Skiøde som og blef sted.
Jørgen Jørgensen i Rodevad møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Jensen og Peder
Christensen begge i Rodevad det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag,
Spildt.
22 December 1696
Samme dag var indet med nogen sager at bestille.
Slut på Året 1696

