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Laus Deo 
Tiisdagen og Tingdagen d: 12 Januarij Ao 1697 

Laurids Henrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herredsfouget 
Anders Juell udj Schriffverens forfald, Kellinghuusens. 

Tingmend 
Laurids Madsen i Hostrup, Mads Rafn i Herslef, Peder Lassen ibid: Jens Tommesen i Herslef, Hans 
Hansen af Wilstrup, Søfren Jensen ibid: Anders Riiber af Bredstrup, Christen Pedersen af Tolstrup. 

 
Nielß Jørgenßen af Igskou for Retten fremkom og lod læße Et Kiøbebref udgifuen af Søfren 
Andersen i Fridericia till Nielß Jørgenßen og arfuinger paa nogen Jord nembl: en fierden dell iord 
hans anpart udj Hauge Løches Hauge wed Trelde beliggende Søfren Andersen effter hans Sl: 
forældre arfveligen tilfalden samme Kiøbebref af dato 13 Decemer in Fridericia Ao 1696 som for 
Retten blef lest og paaskrefven. 
 
Jens Jenßen Smid af Erridsøe paa samptlige LodsEÿeris wegne som tvistighed og trette hafft haffver 
med Capitein den Sl: Zacharias Hansens Enche angaaende nogen Jord Gaml: tofft kaldet liggende 
udj Færgesteds skøns fald, samme tings vidne er af dato 23 Julij 1695 for Retten lest og 
paaskrefven, som blef fremlagt. 
I ligemaader fremlagt der paa følgende domb af Gregers Blichfeld dømpt for Retten lest og 
paaskrefven og er samme dom af dato 8 October 1695. 

 
Tÿge Ursin fuldmegtig paa Hr Regimentskrifvers wegne Johan Hollenders mødte og begierde 
tingsvinder ofver de resterende som søgis for Caße penge hvor daa blef fremblagt Regimentskriver 
Johan Hollenders haand, at Søren Hansen af Børchop effter Prousten Hr Andersis sogneprest til 
Gauslund sogn er i Elendig tilstand og intet kand gifue hvorforre er frj: I ligemaader fremblagt 
Willum Clemmensens og hustrus af Eltang, Kirestine Jensdatters hoes Ude Jensen i Eltang og 
Søfren Krag ibid: med videre for Retten lest og paaskrefven som ord effter andet saavidt meeningen 
angor i tingsvidnet schall worde indført og som i dag er d: 5te tingdag effter det indførte kald og 
warßell og ingen i den ofvenschr: imidlertiid har ladet sig indfinde saa begierdt Tÿge Ursin paa sin 
Principals wegne tings winde som og blef stedt. 
 
Tÿge Ursin paa Kongl: Maÿtz: Regimentskrifver Johan Hollenders wegne for Retten fremkom som 
beviiste med kaldsmend Christen Jørgensen og Bertell Jørgenßen begge af Hadt Stubdrup, de 
afhiemlede wed Eed effter Louen d: 22 Decembr: 1696 til første ting effter [uvisket skrift] som er i 
dag [udvisket skrift] at Hans Rasmusen og Peder Hansen begge af Hadt Stubdrup imod Siufnsvinds 
opkrefvelsse, og siufns ofverværelsse d: 16 Januarij 97: og til samme siufns afsigelsse d: 19 Dec: alt 
angaaende deris partz gaards brøstfeldighed, hvor effter tingsvidne sampt Dom agtis at Erhverfvis 
om iche samme Eders SelfEÿers Retighed til Kongen schall hafve forbrut, der paa de bad sig Gud til 
Hielppe; der till blef af Dommeren og Retten udneft at Effterschrifuene mend Peder Anderss: af 
Eistrup, Peder Hiuler ibid: Christen Michelss: af Paabÿe og Lauge Hanss: i Hadt; som hafver sig 
paa Aasteden d: 18 Januarij at begifve og der at siufne Hans Rasmussen og Peder Hansenss anpart 
gaard i Hadt Stubdrup dessen brøstfeldighed og deriss Siufn her for Retten i dag 8te dage at afsige. 
 
Ydermere meere begierde Tyge Ursin af dommern maatte udnefniß 4 Mænd at siune Niels 
Andersens gaard i Ranß og Christen Pedersens gaard i Gaarslef. Dommeren senterede herom bør 
louglig at kaldis. 
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Clauß Pedersen af Fierup for Retten fremkom som beviiste med kaldsmend Christen Jørgensen og 
Bertell Jørgensen begge af Hadt Stubdrup, de hiemlede wed Eed effter Louen at de for Julle Helligt 
til i dag at hafve hidkaldet Peder Hansen i Hadt Stubdrup til doms for gield, der paa de bad sig Gud 
til hielpe; Peder Hansen protesterede imod dette kald at veere U=lougligt saa som 
Regimentskrifveren her imod ingen kald og warßell har faaet effter Kongl: forordning, og 
formodder det der forre Spildt: Kaldet Spildt. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 19 Januarij Ao 1697 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Kongel: M: Herredsfoget 

Daniell Kellinghuussen Herridsschriver 
Tingmænd 

Jørgen Nielsen i Follerup, Peder Lassen i Herslef, Jens Andersen ibid: Christen Pedersen ibid:  
Hans Jensen Enemerche ibid: Niels Pedersen ibid: Hans Hansen i Wilstrup. 

 
Lave Jensen i Haart, Christen Michelsen i Paabye, Peder Andersen og Niels Nielsen i Eistrup, som 
efter udmelse her af tinget fremkom og aflagde deris siun saaledis, at de d: 18 Jan: afvigte var med 
K:M: Regimentschriver Johan Hollenders tiener at siune den 1/3 gaards huuse Peder Hansen i Haart 
Stubedrup beboer, udj Corporal Hans Hoffes i Hr OberstLiuenant Ahsens, hans overværelse, der 
forre fant de det saaledis, hans Salshuus er 8 fag, som er temmelig ved magt af leer tømer og tag, 
men stuen som er 3 fag fatis lofft, saasom der er ingen lofft undtagen af nogle stænger og kløfft, 
som burde være af dehler, og de iche kand vide hvor mange der till ville, eller hvad Snecheren ville 
have till arbeÿds løn, i samme stue er ichun et vindeve og nogle Ruder indsat i Veggene. Laden og 
Stalden er 6 fag, er og temmelig ved magt og af tag, timmer og leer alleniste er blest [papir defekt] 
fag paa dend eene side ellers er samme huuse ichun bÿgt af smaa tømmer og smaa fag, som er ichun 
8 allen vid imellem veggene og er ichun smaa lave bønderhuse af ringe anseelse og verdj, dog Peder 
Hansen nogenledis kand hendidde og hielpe sig med; Gaards rummet har de efterseet og dem 
forreviist af Iver Sørensen i Stubbedrup og befindis efter hans anviisning at Peder Hansen har iche 
meere Gaards rum at bygge paa, end diße samme tvende huuse staar paa, saa som Anders Pedersen 
som beboer den 1/3 part har sine huuse i Gaarden, og den 1/3 part som endnu er Øde er af forrige 
Regimentschriver Blanchsted dets bygnings sted udviist, som har tagen 4 fag huus fra Peder 
Hansen, som hand hafde opsat, og lagt det till de andre 2/3 parter, og nu er Jord gierdet i Anders 
Pedersens Gaards sted; udj Peder Hansens part tofft Jord staar en gammell nedfalden hÿte, som hans 
fader Hans Rasmußen sidder nu og nÿder hans ophold hans liifs tiid, er nedfalden ved begge ender 
og mit udj staar 2 fag, som Hans Rasmußen ligger udj og vedkommer samme huus iche gaardsens 
huuse, som det er i  tofften, og vedstod de endnu ÿdermere at Iver Sørensen og Bertell Jørgensen for 
dem bereted, at Peder Hansen rugsæd var saa vit vell og fuldkomen saaed i Marchen som de andre 
byemænds; hvilchet bemelte Mænd saaledis for et fult siun aflagde; hvor paa de aflagde deris Eed; 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne var her effter tingsvinde begærende sted. 
 
Peder Jensen i Grising lod læse en Contract og forening opreted imellem hannem og hans hustrues 
fader Jens Pedersen af Eistrup anl: aftegt af hans gaard i Eistrup, som hand haver oplat till Peder 
Jensen i Grising af 2 Nov: 95 og 3 Martij 96 lest og paaschreven. 
   

Tiisdagen og Tingdagen d: 26 Januarij 1697 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll K: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniel Kellinghuussen Herridsschriver 
Tingmænd 
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Hans Hansen i Wilstrup, Peder Hansen i Wiuf, Jens Jensen i Starup, Peder Lassen i Herslef, Jørgen 
Nielsen i Follerup, Hans Jensen Enemerche i Herslef, Jens Andersen ibid: 

 
Ancher Michellsen paa Hospitalsforstander Jens Flÿes vegne i Kolding møte for Reten som beviiste 
ved kaldsmænd Povell Ollufsen og Jep Christensen i Allmind det de ved Eed med opragte fingre 
efter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Staphen Hansen i Allmind med sit festebref 
for hand sine Contracter og forschrivelser eÿ har efter kommet angaaende den halve gaard i 
Allmind hand i brug og feste haver […..] sin første feste dom at lide; Tj producerede Anker 
Michelsen et siun tagen paa hvis brÿstfeldighed der findis ved den Øde gaard i Allmind Staphen 
Hansen i feste haver af 1 Martij 92: Noch Staphen Hansens Revers anl: samme gaards opbÿgelse af 
8 Martij 92, Noch et tingsvinde her af tinget udsted d: 25 Augustij 1696. Endnu Staphen Hansens 
Revers og forschrifning om bem gamle bebÿgelse af 4 Aug: 96: Noch Blichfelds befallning till 
tvende Mænd at besigtige samme halve gaard af 27 Janv: 1692: for det sidste i Retelagde Jens 
Flÿeßchrifftlig indleg af 26 Janv: som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde 
indført. Bertell Hansen i Herslef paa Staphen Hansens vegne i Allmind møte og begærede 8te dages 
opsetelse. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiirsdagen og Tingdagen d: 3 Febr: Ao 1697 
Laurids Henrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herridsfouget 

Anderss Juell I Herrids Schriffveren Daniel Kellinghuusens sted 
Tingmend 

Jørgen Nielsen af Follerup, Pader Lassen af Hersleb, Bertell Hansen, Niels Pedersen, Hans Jensen, 
Jens Andersen, alle ibid: Hans Hansen af Wilstrup, Jens Schomager af Starup. 

 
Blef 3de gange lÿdeligen paaraabt og mødte ej nogen som noget hafde at bestille. 

 
Tiirsdagen og Tingdagen d: 9 Februarij Ao 1697 

Laurids Henrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herridsfouget 
Anders Juell af Fridericia udj HerridsSkrifverens Kellinghuusens Svaghed. 

Tingsmend 
Hans Hansen i Wilstrup, Peder Lassen af Hersleb, Hans Jensen ibid: Jens Hansen af Taule Neble, 

Bertell Hanssen af Hersleb, Jenss Jenssen af Starup, Hans Hansen af Wiuf, Jens Andersen af 
Hersleb. 

 
Blef lest Erich Pedersens Pandtebref till Hædderlige og Høÿlærde Magister Christen Borch Sogne 
Præst til Trinitatis Kirche i Fridericia paa Capital 50 Sldr: till d: 11 Junij 1700 at betalle hvor forre 
er pandtsat en Eng udj Haning, og er samme pandte forskrifning af dato 14 Julij 1696 som udj 
pantebogen skall worde indført. 
 
Tyge Ursin paa Hr: Regimentzskrifver Johan Hollenders wegne protesterede imod opleste 
obligation og pandtebref, at saa som forordningen siger ingen bonde paa Ryttergodset maa i 
ringeste bort leÿe noget af sin gaards tilliggende Jorder, daa saa som hverchen hannem udj Seßionen 
der saa som Curatorer for Ryttergodset af hans Maÿtz allernaadigste ere forordnede ere de der 
gandske u=bevist iche hans Kongl: Maÿtz: Regimentskrifver i ringeste maader, alt saa formoder 
bemte Ursin samme pandtebref ej af nogen Verdie at agtis og som u=giften at ansees, hvoreffter 
tingsvidne war begierende. 

 
Hospital forvalter Jens Flyes sag Contra indciterede opsadt i 8te dage. 
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Tyge Ursin paa Hr: Regimentschrifver Johan Hollenders wegne udi Retten producerede En 
begiering til Hr: Etats Raad Svarts at lade lyßse effter gl: Hans Schredder som bebode i ½ gaard i 
Gaurslund som for nogle dage med hustru saavelsom 2 køer med wiidere hand eyede er fraa 
gaaeden Eschaperet af dato Colding d: 8 Febr: under Johan Hollenders hand. Der paa Hr: Etats 
Raads Resolution til Rettens betiente, uden ophold bemte: Lysnings Seddell at schall oplæßiß og 
paaschrifvis efter lyßiß og Røernins dom tageß beskrefven, samme Resolution er af dato Colding d: 
8 Febr: 1697 for Retten lest og paaskrefven og blef lÿdeligen gl: Hans Schreder paaraabt og 
efterlÿst i dag som er første ting. 
 
Regimentzskrifver Johan Hollender for Retten fremkom som beviiste med kaldsmend Pouell 
Nielßen og Mogens Hansen begge af Wiuf de hiemlede wed Eed med opragte fingre effter louen 
med 8te dages kald og warßell til i dag at hafue hidkaldet Hans Sørensen tienende Nielß Terchelsen 
i Skierup, hans sandhed her for Retten at udsige angaaende den formeente udloche[papir defekt]ß 
frelse af Rytteren Rasmuß Nielßen Dallund saavelsom den ham foraarsagede ofverlast under weÿß 
af 2de Musqveterer skall werre tilføÿet, I lige maader til samme tiid og sted at hafue hidkaldet 
efterschr: Nielß Terchelsen af Schierup og hans hustru, Lauridß Christensen Schoufouget, Thomas 
Pedersen Smed alle ibid: sammeledis hidstefnet Nielß Ulf af Svinholt og hans Svend, En gl: Mand 
wed nafn Peder Sørensen og hans hustru i Svinholt, alle deris sandhed wed æd at udsige saavit 
dennem er beviist i samme sag, der foruden hidkaldet Rasmuß Dallunds broder Jens Nielßen widner 
at anhøre og til spørsmaall at svare herimod er hidkaldet Rytteren Rasmuß Nielsen Dallund som 
sagen særligen angaar, imod ofven bemte widner at paahøre og spørsmaall at svare hvor effter agtiß 
tings vidne at erhverfve. Hr: Regimentzskrifver begierdte hans widner maatte paaraabiß og tagis til 
forhør, saa for Retten fremkom Hans Søfrenßen som effter Eedens oplæsning wandt, at forviste 
Rugsæd blef saaed kom Rytteren Rasmuß Nielßen Dallund til Hans Søfrenßen i hans hosbondß 
Nielß Terchelsens Huus og begierede at Hans Søfrensen wille gaa med ham op til Store Welling 
hvor til Hans Søfrenßen svarede neÿ hand hafde ingen tiid der till, Rytteren Rasmuß Dallund 
forregaf hand kunde wel gaa med hannem naar hand hafde Rÿgtet qveget, hand wille op og frij der 
till en pige hand kunde blifve hoes hannem en stunds tiid wille de gaa hiem igien, hvorpaa Hans 
Søfrensen følgede med Rÿtteren Rasmus Dallund i hans Stue hvor Rasmus Dallunds broder Jenß 
Nielßen war, og spanderede Rÿtteren og hans broder en half pott brendeviin som de drach tilsam-
men og imidlertid spurdte Rÿtteren Hans Søfrensen om hand iche wille tuske handske og knif(…) 
hannem, hvilchet Hans Søfrensen og giorde, daa dette war Paßered fuldtis Hans Søfrensen med 
Rÿtteren forud paa Weÿen og Rÿtterens Broder lofvede at komme effter og som de kom imellum 
Schierup og Welling gich Rÿtteren Rasmus Nielsen Dallund og Trallallede med munden kom saa 
2de Musqveterer ud af Buschene som kaldis Søfren Pedersens Hauge og begierdte de 2de 
Musqveterer at Rÿtteren og Hanß Søfrensen wille wiße dennem hvor lande weÿen laa, saa talte 
Rÿtteren til bemte Soldatter paa Tÿdsk, som Hanß Søfrensen iche alt forstod derpaa sagde Hanß 
Søfrensen till Rÿtteren hand wille gaa hiem igien, hvor till Rÿtteren sagde effterdj hand war 
udgangen med hannem kunde hand følge med og wiße dennem weÿen saa fuldtiß hand noget veÿß 
godwillig med dennem til lande weÿen till Lille Welling Store […], og saa wille Hans Søfrensen 
iche gaa lengere mens wille gaa tilbage hiem, hvor daa begge Musqveterene greb hannem fatt og 
slog hannem till Jorden og prÿglede hannem med stoche, som Rÿtteren Rasmus Nielsen stod og saa 
paa Hans Søfrensen raabte til Rÿtteren hand schulle hielppe hannem; Rÿtteren svarede hand kunde 
intet hielppe hannem, saa maatte Hanß Søfrensen følge wiidere med og som hand daa kom wiidere 
frem i [papir defekt] Welling greb de ham fat og slog hannem og prÿglede ham igien [papir defekt] 
gevalt bant hans arme med en striche og stod daa Rytteren og saa der paa, daa raabte Hanß 
Søfrensen anden gang til Rytteren om hielp og Rytteren derpaa svarede neÿ hand kunde iche 
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hielppe ham, iche heller talte Rÿtteren enten ondt eller gott till de 2de Musqvetere eller og bad for 
ham saa maatte Hans Søfrensen tvungen gaa midt imellum dem og den Ene Musqveterer holt 
hannem hast i strichen om armen, og daa de kom noget wiidere frem wille Hans Søfrensen intet gaa 
lenger med dem, mens sled sig fraa dennem og strichen gich i tu, saa greb begge Musqveterer ham 
fat igien slog og prÿgled ham og Røffvede hans kniff og nøggell af hanß lomme, og hans buxe 
knappe og endnu war Rÿtteren Rasmuß Dallund hoes, saa laa den Ene Musqveterer og holte Hanß 
Søfrensen fast paa i orden og den anden Musqveterer gich hen till Rÿtteren og talte med hannem saa 
raabte Hans Søfrensen atter igien til Rÿtteren om hielp og sagde Er der en Erlig blods draabe i Eder 
saa hielper i mig denne gang, Rÿtteren svarede intet mens gich hans weÿ, og Musqveterene blef ved 
at prÿgle ham, skar og ref hans boxer i støcher og maatte saa følge med dem weÿen till Lauges 
Ennemch: wed Skouløber Huuset, hvor de atter tog fat paa hannem og slog ham igien saalediß at 
hand blif liggendiß half død og den tiid de 2de Musqveterer iche kunde faa ham lenger med sig 
fremdelst hand war saa ilde med handlet blodig saret, dermed gich Musqveterene deriß weÿ og lod 
ham ligge som en dødt mennische, saa blef Hans Søfrensen ungefehr en stund tid liggende, Endtil 
hand kom sig noget til rette igien, stod saa op og gich ind i Skouløberens huus som var om natten, 
hvor hand forblef til om morgen sollen war opgangen, tog En kiep i hver hand og støttede sig wed 
paa hiemweÿen. Regimentzskrifveren tilspurdte Hans Søfrensen i hvo hand forrefant i hans 
hosbonds huuß daa hand hiemkom, Hans Søfrensen svarede at hand forrefandt Corporal Frørup og 
hans Broder Keÿ Frørup og Rÿtteren og hanß Broder Jens Dallund som sad og drach brendeviin, og 
daa Hanß Søfrensen indkom sagde hand till Rÿtteren Rasmuß Dallund hvi har i saalediß handlet 
med mig og solt mig som i kand aldrig forsvarer, hvortill Rÿtteren sprang op og sagde det schulle 
hand iche beviiße, og wille slaget hannem, Corporal Frørup svarede tie stille det gaar iche saa hart 
til huggene du har faaet, faar du at beholde, og tach Gud du slap med lifvet og gich saa Hans 
Søfrensen ud og lagde sig i Rÿtterens seng hvor hand pleÿede at ligge i seng. Regimentzschrifveren 
tilspurte Hans Søfrensen hvor hand fich hans Nøgell og Knif igien som Musqveterene tog fra ham 
paa weÿen, Hans Søfrensen svarede at Schoufougden Lauridß Christensen kom samme tiid der op 
daa hand laa i sengen og gich Schoufougden først til Rÿtteren og talte med ham, mens hvad hand 
talte wed hand iche, kom saa ud til Hanß Søfrensen og spurdte hvorlediß det war med hannem og 
fuldtiß Hans Søfrensens hosbond med Nielß Terchelsen og Corporal Frørup og Rÿtteren Rasmus og 
hans broder Jenß og Hanß Søfrensen fortalte dennem noget af sagen saavit som hand formaatte, daa 
sagde Laus Christensen se til Hans Søfrensen reÿß dig op af din seng og følgiß med til Ritmesteren 
hvor till hand svarede om hand kunde, derpaa gich Schoufougden hiem og salede sin hest og red op 
till Nielß Terchelsen og will hafft Corporalen med sig, hvor Schoufougden blef en liden stund hoes 
Corporalen, daa gich Hans Søfrensen om til dem og som hand indkom spurdte Corporal Frørup og 
Rÿtteren Rasmuß Nielsen hannem ad om hand iche wille lade sig forliigeß for det som Rÿtteren 
Rasmuß Dallund hafde forført hannem, Hans Søfrensen derpaa svarede hand var ichon ene kunde 
hand blifve noget wed magt og uden skade wille hand noch lade sig forliige. Regimentzschrifveren 
tilspurdte Hans Søfrensen hvad hannem og af hvem hand blefven bøden til forliig, Hans Søfrensen 
svarede at Corporal Frørup og Lavß Christensen Schoufouget sagde til hannem vil du lade dig 
forsørge kand du faa 3 mk: og daa svarede Rÿtteren Rasmus og tog ham Ene hen for sig will du lade 
dig nøÿe med de 3 mk: saa wille hand flÿ Hanß Søfrensen nøÿlen igien som hand og fich af 
Rÿtteren Rasmuß Dallund iligemaader leverede bemte Rÿtter Hanß Søfrensen sin egen knif igien 
som de første gang hafde tusked med hinanden førend de om afftenen tilforen gich af Nielß 
Terchelsens huus. Rigementzschrifveren tilspurdte Hanß Søfrensen om det war hans egen nøgell til 
hanß schrin som Musqveterene hafde om Natten tillforn taget fraa ham paa veÿen hvor til hand 
svarede ia, Corporalen Frørup sagde hand wille werre ham mand for pengene, hvilchet Hans 
Søfrensen formeente Lauß Christensen og Nielß Terchelßen hørtte saa som de war i stuen hoes. 
Nogle dage der effter leverede Corporal Frørup Hanß Søfrensen 2 mk: udj Rÿtteren Rasmus 
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Dallunds Moderß Huuß i Schierup og daa war til stede Rÿtteren self og hanß broder tillige med 2de 
andre Rÿttere som logerer i Welling af hvilche den eneß nafn war Anderß Terchelßen. 
Regimentzschrifveren tilspurdte Hanß Søfrensen om Corporal Frørup, Schoufogden Larß Christen-
sen og hans wert Nielß Terchelsen eller andre har werrit siden hoes hannem og begiert hand skulle 
tie stille blifve hart wed og intet bekiende som paßered var hvor till hand svarede Corporal Frørup, 
Schoufougden Lauß Christensen, hans hoesbond Nielß Terchelsen, Rÿtteren Rasmuß Nielßen og 
hans Moder, Qvartiermester Koch sagde alle hand schulle tie stille, Regimentzschrifveren tilspurdte 
Hanß Søfrensen hvor hand war daa Qvartiermester Koch bad hand skulle tie, Hans Søfrensen 
svarede det skede af Qvartermesteren paa Børchop gade, daa Hanß Søfrenßenkom fraa Ritmester 
Audi, endnu tilspurdte Regimentzskrifveren Hanß Søfrensen hvo de hendte hannem til Ritmesteren 
og hvor mange dog det war førend Hans Søfrensen blef taget i Arrest og hen till HøÿEdle og 
Welbaarne Hr: Oberste, Hans Søfrensen svarede at 2de Rÿttere nafnl: …der Christensen i Schierup 
og Søfren ….. i Børchop hente hannem ungefer en dag og nat førend hand blef bragt hen til 
Obersten. Regimentskrifveren tilspurdte Hanß Søfrensen hvem der war meere hoes Ritmesteren daa 
hand war i stuen. Hanß Søfrensen svarede der war Corporal Frørup og Corporal Gyel og Qvarter-
mester Koch og Rÿtteren Rasmuß Dallund, i ligemaade blef tilspurdt hvad ord Hr: Ritmester hafde 
til hannem, dertil hand svarede Ritmesteren sagde til hannem klager du noget ofver Corporal Frørup 
og Rÿtteren Rasmuß Nielßen, hvor til Hanß Søfrensen svarede neÿ hand klagede intet hvor til Hr: 
Ritmester sagde klager du iche saa før dem iche udj uløche. Regimentskrifver tilspurdte Hans 
Søfrensen hvor forre hand iche klagedefordi de hafde bedet hannem saa meget hand skulle tie stille 
imidlertid gich Hans Søfrensen hiem. Regimentskrifveren tilspurdte Hans Søfrensen om hand iche 
var gifven en Rÿtter kiordell eller en anden kiorttell og af hvem og hvor forre og hvo der lofvede 
ham kiorttelen og hvo der leverede hannem den, Hans Søfrensen svarede at den dag hand skulle til 
Welbaarne Hr: Oberste war Ritmesteren udj Skierup og sad paa hans hest da klaged Hans Søfrensen 
sig for Ritmesteren at Rÿtteren Rasmuß Dallund hafde faaet en kiortell af offbemelte Musqveterer 
hvilchen Hans Søfrensen forlangede at niude saa som hand hafde betalt den med sin kiop hvortil Hr: 
Ritmester Audj svarede, hafde hand betaldt den maade saa skulle hand og niude dend og derpaa gaf 
ordre at kiorttelen skulle afhenteß hvor daa hen gich en Rÿtter af Skierup nafnl: Hans Colding og 
afhendte kiorttelen hoes Rasmuß Dallunds Moder, daa fornte Rÿtter Hans Colding kom med 
kioellen, kom Jep Olluffßen som er tienenste karll i Schierup og sagde Hr: Ritmester Rasmus hand 
hafde betaldt kioelen, der till Ritmesteren svarede, har Rasmus betaldt kioelen saa faar du at gifve 
hannem nogle penge igien. Hans Søfrensen beholt kioelen som war en gl: graa vendt klædde 
kiorttell og iche endnu har gifvet Rasmuß Dallund nogle penge, gich saa Hanß Sørenßen hen til 
Welbaarne Hr: Oberste effter befalling og Larß Christensen Schoufouget fuldte med. 
Regimentzskrifveren endnu tilspurdte Hans Søfrensen om hand iche kunde befinde at nogle hafde 
weridt udj hans Schrin den tid  hans nøgell war fraa ham og hand self war borte og om hand iche 
hafde mist noget der af Hanß Sørensen svarede intet hand safnede mens hans tøÿ war gandsche 
omkast som war i skrinet. Regimentzschrifveren tilspurdte Hans Søfrensen paa hvad maade hand 
skulle tie stille enten for Hr: Oberste naar hand kom der eller udj Krigsforhør, der til hand svarede 
de bad ham ellers tie stille at sagen iche skulle komme op, og ellers berettede Hans Søfrensen at 
hans hosbonds hustrue Sidsell Nielß Terchelsenß sagde til ham at i dend tiid hand war bortte daa 
war Rÿtteren Rasmus Dallund og Corporal Frørup i hans Schrin og hafde hans tøÿ op af Schrinet, 
og ellers beklagede Hans Søfrensen at hand war saalediß taget af hans frelße og siden forhøret war 
skeet formodede at de der war og sage der till [papir defekt] hannem wedderleg. Regimentzschri-
fveren tilspurdte Hans Søfrensen om hand ellers widste noget widere i denne sag at bekiende eller 
klage, der till hand svarede Rÿtteren Rasmus Dallund hafde med ham self at ville slaa hannem her 
paa og om alt Hans Søfrensen aflagde hans Eed og bad sig saa sandt Gud skall hielpe. I mod denne 
Hans Søfrensen giordte bekiendelse og aflagde Eed blef Rÿtteren Rasmuß Nielßen Dallund og hans 



 8

Broder Jens Nielßen Dallund 2de gange af Retten Lÿdeligen paaraabt mødte iche ej heller nogen 
paa deris vegne noget her imod at svare. Dernest for Retten fremkom Niels Pedersen af Svinholt, 
som efter Edenß forlesning wandt, at hand har seet Rÿtteren Rasmus Nielsen udj Juelen hat hafft en 
graa Klædde Kiorttell paa som iche war af Rÿtter Munderingen, derpaa hand bad sig Gud til 
hielppe; Saa for Retten fremkom Nielß Terchelsen af Schierup som effter Edens oplæsning wandt 
det samme at werre beviist som Hans Søfrensen om vundet hafver undtagen hvis Hans Søfrensen 
war wederfaret af den anden Musqveterer paa Marchen, saa vel og hvis som er paßered udj Hr: 
Ritmester Audis Logemente, og Ellers forclarede saavit at hand vel widste om morgenen hans Sven 
var blefven borte og derpaa Nielß Terchelsen spurdte Rÿtteren Rasmus Nielsen i hans egen gaard 
hvor hans Sven war blefven Rÿtteren sagde hand hafde iche seet ham siden i affteß hand wille gaa 
til Winding, lidt op paa dagen kom Corporal Frørup i Nielß Terchelsens huus da hand kom fraa 
hans ploug og daa war kalen kommen hiem og hafde lagt sig. Regimentskrifveren tilspurdte Nielß 
Terchelsen om hand wed hans Saligheds Eed her for Retten enten vil fraagaa eller tilstaa om Enten 
Rÿtteren, Corporalen eller nogen anden som udj denne sag er om vundet enten har tiltalt hannem at 
hand skulle talle med karlen om forliig enten hand ville efftergifve hannem det eller lade sig forliige 
for penge eller nogen anden hafde talt til hannem derom, saa og om Rÿtteren, Corporalen eller 
andre har begierdt noget for hannem i denne sag, der paa Nielß Terchelsen svarede at Rÿtteren 
Rasmus Dall hat sagt til hannem hand nu war forligt med hans Svend Hans Søfrensen for den 
ofverlast hand war skeet hvorfore hand hafde gifvet hannem 2 mk: fodi hand skulle iche kalge 
hannem an enten for øfrighed eller føre vidner paa hannem siden, wiidere wandt at Corporal Frørup 
war udj hans huuß daa forliiget skeede og war hoes og war derinde Larß Christensen Schoufouget, 
Corporalens broder Keÿ Frørup, Rÿtterens broder Jens Nielßen, ellers hafde Rÿtteren Rasmus 
Nielsen bedet Nielß Terchelsen hand wille iche Obenbare nogen ting saa som hand war forliigt med 
Hans Søfrensen, saasom det war ichon skarn og ta…. Og iche werdt at talle om, der nest want at 
hans børn hafde berettet de var udj skriinet. Regimentz-schrifveren tilspurdte Nielß Terchelsen hvi 
samme gang war i hans Huus og drach, og om iche børnene Negtede hvo der war udj schrinet der 
till hand svarede der war ingen anden end Corporal Frørup og hans broder, Rÿtteren Rasmuß og 
hans broder, som sad i stuen og drach; der nest vant at were beviist den samme post som Hans 
Søfrensen om wundet hafver daa hand tillige med de andre kom ind til Hans Søfrensen paa Sengen 
Endnu tilstod at hand har seet ofbemte Rÿtter i en graa kledde kiortell, elers tilstod Nielß Terchelsen 
noch at Hns Søfrensen war slagen ilde og saa hans boxer war refven i støcher ellerß har Hans 
Søfrensen fortaldt det meste for hannem lige som hand self om vundet hafver, der paa hand bad sig 
Gud til hielppe. Der nest for Retten fremkom Lars Christensen Schoufouget af Schierup som effter 
Eedens forrelæsning wandt at hand om Morgenen som om wundet er daa Hans Søfrensen war 
hiemb kommen gich hand om til hannem og der hand kom om i Logementet til Nielß Terchelsens 
sagde hand [ulæselig skrift] i holder Eder well [ulæselig skrift] sammens hand laa udj Rÿtterens 
seng Rasmus Nielsens saa gich Larß Christensen, Corporal Frørup, Rÿtteren Rasmus Dallund, Kaÿ 
Frørup og Rÿtterens Broder Jens Nielsen, daa tilspurdte Lars Christensen Hans Søfrensen i [?] 
Corporallen og de andriß hvor Hans Søfrensen hafde [?] mens hand saae saa ilde ud der till hand 
sagde at Rÿtteren Rasmus Nielsen hafde lofvet hannem ud om Natten hvor hand hafde faaet En deel 
hug, saa sagde Larß Christensen til Corporal Frørup, seer i well det anordnere sig nu iche med 
karlen og Rÿtterens tj Rÿtteren siger at det befinder sig iche saa at hand hos war lidt ved hannem, 
daa sagde Larß Christensen til Corporalen hand skulle gifve sin [?] an for Ritmesteren hand wille 
self følgiß med hvorpaa Larß Christensen gich hiem salede sin hest og kom strax om til Nielß 
Terchelsens og som hand kom i gaarden war Corporalen bortgaaen og gich neder paa gaden at vile 
gaaet till Ritmesteren og sagde Nielß Terchelsen til Larß Christensen mon Corparalen alt gaaer hen 
til Ritmesteren og berettede Nielß Terchelsen for Lars Christensen hvad got giør det Corporalen 
gaar til Ritmesteren Rÿtteren Rasmuß Nielsen og Hans Søfrensen er alt forligt, hvor paa Nielß 
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Terchelsen Raabte Corporalen tilbage som og kom tilbage igien, saa till spurdte Larß Christensen 
Hans Søfrensen paa hvad maade de var forligt hvor till Hans Søfrensen svarede naar hand kunde faa 
hans nøgell og knif igien eller og penge derfor, hvilchet Rÿtteren hafde sagt til hannem hand kunde 
iche skaffe hannem det mens ville gifve hannem der forre at hand skulle intet hafue at klage; Hr: 
Regimentzskrifver tilspurdte Larß Christensen hvem der først begierende at Larß Christensen wille 
forliige dennem imellum og hvorforre forliiget schulle ske der till Larß Christensen svarede at Nielß 
Terchelsen som er Hans Søfrensens hosbond sagde at det war iche noget at Ride om de war forliigt 
og war baade Larß Christensen, Nielß Terchelsen, Corporal Frørup, Keÿ Frørup og Rÿtterens broder 
Jenß Nielsen som saa paa og war ofververende daa Rÿtteren Rasmus Dallund og Hans Søfrensen 
blef forliigt og ragte de hver anden haand og sagde derhoes dieflen for i den som klager først og 
wiidere wandt at Rÿtteren hafde sagt hand hafde gifvet ham en Rixdaler for Nøgelen, og wiidere 
wed stod at Hans Søfrensen hafde klaget sig for hannem at hand war saa ilde slagen af offtebemelte 
Musqveterer og Rÿtteren Rasmuß Dallund war hoes daa det skeede, Endwiider want at Karen 
Damkiers som er Moder sagde till Larß Christensen hun wille gaa op til Nielß Terchelsens det var 
hinde sagt at hendiß Søn hafde faaet skÿld for hverfverij om i Natten med Nielß Terchelsens karll at 
forførre hannem der til Larß Christensen svarede det kand werre mueligt noch, Hr: 
Regimentzskrifver tilspurdte Larß Christensen hvor forre hand sligt iche hafde straxen angifven for 
Welbaarne Hr: Etats Raad og Amptmand paa Coldinghuus Simon Claus Schvartz som er den rete 
forresatte øfrighed for Amptet og schall wiide om bunden skeer nogen uret Larß Christensen her till 
[resten ulæseligt] som og blef sted. 
 
Hr: Regimentzskrifver Johan Hollender paa Kongl: Maÿtz: wegne mødte i Rette som beviiste med 
kaldsmend Mads Mau og Nielß Andersen [?]  begge af Schierbech de afhiemlede wed Eed med 
opragte fingre effter Louen at de louligen til i dag hafde hidstefnet Nielß Storgaard i [Skierup el. 
Skierbech] for leÿermaalsbøder hand for leÿermaall i hans Egteskab, Enten accort at treffe eller og 
at [papir defekt] derpaa kaldsmendene aflagde deriß Eed. Nielß Storgaard mødte for Retten og 
begierdte 8te dages delation daa hand lofvede skrifftlig at svare. Sagen opsadt til i dag 8te dage. 
 
Kiendis jeg underskrefne Erich Pedersen Vaanhefftig Self Eiere udj Stoustrup og her med witterlig 
giør at ieg af ret witterlig gield skyldig er till Hæderlig og Høylærde mand Mag: Christen Borch 
Sognepræst till Trinitatis Kirche udj Fridericia og Provst udj Eldboe Herrede Capital 50 Sldr: siger 
Eet halfhundrende Slettedaler som hand mig efter begiering udj rede penge og gode Danske …… 
venligen laant og medforstracht haver afhans børns tilfaldene møderene Arf hvilche halfhundrede 
slette daler ieg her imod lover og tilforpligter mig og mine Arfvinger Een for Alle og Alle for Een 
udj lige mÿnt og ingen anden Vare, skadesløs at betalle till Velbemte Mag: Christen Borch udj 
Fridericia og hans Arfvinger eller hvem denne min Obligation med rette udj hende hafver og det till 
d: 11 Junÿ naar mand skrifvendis vorder 1700 og till forsichring for forskrefne Capital hafver ieg 
pandtsat hannem saa som ieg og pantsetter min mellemste Eng udj Haning paa Stoustrup Marck 
liggendis imellem Niels Knudsens Eng paa den  nordre og Hans Nielsens otting paa den sÿnder 
side, hvilchen hand fra dette brefs dato af maae antage, bruge og beholde till brugelig pandt og 
virchelig brug for Rentten indtill saa længe forskrefne Capital rigtig worder erlagt og skadesløs 
afbetalt. Saa forsichrer ieg og her med at fornte Eng hverchen er eller har [papir defekt] Till 
stadfestelse hafver ieg dette med egen hand underskrefvet venligen ombedebdis Høÿachtbare og 
Welfornemme mænd Hendrich Richter og Bertell Ifversen dette med mig till vitterlighed at 
underskrifve. Datum Fridericia d: 14 Julij Anno 1696. Erich Pedersen Egen haand. Till 
witterlighed efterbegiering Testerer ieg dette. Hendrich Richter. Jeg i lige maader Testerer Bertell 

Ifversen. 
16 Februarij Ao 1697 
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Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Bref Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartz 
tillschreven anl: Landprang med videre af 12 Janv: 97: Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Borgemester Jens Findsen 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 med 
schrifftl: kaldseddell at have med 14 dages varsell hidstefnet Hr: Præsident Winterberg 12 U=villige 
og u=partische mænd at høre opmelde, de indhegnede Øde bÿgge pladser paa Søeberg af hannem er 
indhegnet at grandsche og Taxere hvad samme indhegning af begÿndelse [papir defekt] vorde 
afsagt om hand behager gienpart af samme tingsvinde at lade tage beschreven till samme tiider 
[ulæselig] ting som forschreven staar, kaldis og efterschrefne Borgere og Indvohnere i Fridericia 
Peder Jensen Kiøbmand, Mads […], Mathias Brems, Mads Estrup, Mads Paag og Niels Laßen at 
møde om de vill have noget her till at svare af [ulæselig dato] 97: og beretede kaldsmændene at de 
vedtalte Hr: Præsident Winterberg self og leverede hannem Copie af kaldseddelen saa læste hand og 
fich original kaldseddelen, der hos stefnede de alle de 6 Siunsmænd og leverede de Peder 
Kiøbmand som formand Copie af Kaldseddelen, og begærede B: Jens Findsen 12 Mænd mote 
opnefnis som kunde efter kaldseddelens indhold møde førstkommende Loverdag og siune 
grandsche og Taxere hvad dennem forreviises; Hr: Præsident Winterberg trende sinde lÿdeligen 
paarobt møte iche eÿ heller nogen paa hans vegne; der till er af Reten udnefnet Jens Raun i Hostrup, 
Laurids Madsen ibid: Tÿgge Jensen i Herslef, Christen Dall ibid: Christen Pedersen i Tollstrup, 
Hans Hendrichsen i Bredstrup, Jens Jensen i Torp, Erich Pedersen i Stoustrup, Jens Jensen Smed i 
Erresøe, Peder Jensen ibid: Søren Jaunsen ibid: Niels Ibsen ibid: 
 
Tÿgge Ursin paa Høÿædle og Velbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartzes 
vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads Laßen og Olluf Tomesen i Haarte, det de 
ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Jep Pedersen i 
Wester Nebell tingsvinde at høre og dom at lide ang: dend voldelig henførelse hand Tønnis 
Schreder her af Colding paa hans farende veÿ tillføÿet haver schulle, saa vell som Høÿ Øfrigheds 
bem: Tønnis med gifne ordre fra tagelse med hvad videre som der for Reten paßere kand Spørsmaal 
eller andet, der efter producerede Tÿgge Ursin et tingsvinde her af tinget udsted d: 8 Sept: 1696 som 
hand begærede her for [efterfølgende ulæselig] sagen optagen i 14 dage. 
 
Tÿgge Ursin paa Niels Storgaards vegne efter forige ind[?] af Regimentskriveren i dag 8te dage i 
Rete lagde Niels Storgaards skriftl: indleg af 16 Febr: 97 som er lest paaschreven og i Acten schall 
vorde indført. Eschill Mørch paa Regimentschriverens vegne svarede at som Niels Storgaard erbÿ-
der sig till at betalle bøderne og hand siunis det er till Kongens Rÿter gaards Conservation begærede 
hand der efter tings vinde sted. 
 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Nielsen og Rasmus 
Rasmusen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i 
retestefnet Christen Pedersen i Gaarslef og Niels Andersen i Rans, Jens Skreder ibid: imod 
siunsmænds opkrevelse ang: deris gaardes brøstfeldighed; og begærede Tygge Ursin 4 Uvillige 
Mænd mote opmeldis samme Gaardes brøstfeldighed at besigtige; dertill udtagen Staphen 
Jørgensen, Michell Bull, Anders Staphensen, og Jørgen Dall ibid: 
 
Olluf Krag af Fridericia møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Sørensen og Søren 
Pedersen af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
Rete stefnet Thomas Hansen Trelle nu boende i Skichballe till doms fornÿelse med videre 
saggivelse og Lovmaall der paa føllge kand; Tj producerede Olluf Krag en dom her af Herretstinget 
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udsted den 27 Julij 90: hvor paa endnu Resterer Capital og omkostning 9 Sldr: 2 mk: 6 sk: Olluf 
setter i Rete om hand iche om Thomas Hansen iche pligtig er og bør at betale hannem effter 
forregangs dom dets Resterende Suhmma [resten ulæselig]. 
 
[begyndelse ikke læselig] og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter 
loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Christen Pedersen, Peder Madsen og Jørgen Madsen 
alle af Taalstrup for uloulig schou hug, hiemmell at forschaffe og siuns vinde at paahøre. I lige 
maader stefnet Christen Pedersen for Jens Koed i Wiuf angaaende een Ege bloch hand fra hannem 
schall have taget, siunsvinde at paahøre, hvor efter agtis tingsvinde samt dom at erverbe; og fantis 
paategnet kaldsedelen at være forkyndet for Regimentschriveren, efter hans paaschrifft; Tÿgge 
Ursin paa Regimentschriverens vegne formoedede Hans Jensen bør forreviise Oberforstens Ordre at 
hand denne sag schall paatale […] at som i tvende sager er stefnet, formoder hand kald og varsell 
spilt; og saafremt hand iche Amptmandens og Oberforstens fuldmagt fremviiser da ingen Reter 
gang at stedis kald og warsell sted ved magt; Hvor efter Hans Jensen begærede siunsvinderne mote 
fremkomme og stedis till forhør. Da for Reten fremkom Niels Andersen og Jens Jensen begge af 
Herslef som tillstode at de Ao 1697 d: 8 Februarij vare efter K:M: Skourider Jacob Pedersens 
begæring og udj hans og Skoufogeden Hans Jensens overværelse i Tolstrup at siune hvis hos en 
deel mænd der sammesteds uloulig schall være huggen, og fantis i Peder Madsens gaard 6 Ege 
blocher, noch en Eege bloch, som Jens Koed af Viuf sig vedkiendte, og bem: Jens Koed beretede 
hannem om Natetider var frastaalen, og Christen Pedersen sagde sig at tillhøre; i Christen Pedersens 
gaard fantis 7 Ege bloche hvor af de tre er roedhuggen. I Jørgen Madsens gaard fantis 7 
Roedhuggen Eege bloche, at de saaledis haver set og være paßeret, der paa de bade sig Gud till 
hielp; Hans Jensen paa Oberforstens vegne møte i Rete om diße indstefnede Tolstrup mænd iche 
bør at schaffe hiemmell hvor de ………………….. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Boedell Raufn i Bierte møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen og Jacob 
Rasmusen i Bierte det de ved Eed med opragte fingre efter loven afhiemlede till i dag at have i Rete 
stefnet Peder Jensen i Bierte till doms for hvis hand resterer af det huus hand af hende bekomet 
haver med videre saggivelse; Tj producerede Boedell Raun en Attest af dato 3 Febr: 97: anl: Peder 
Jensens uformuendhed. Noch hendis schrifftlig indleg af 3 Febr: 97 som for Reten er lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Kirsten Pedersdaater paa Peder Jensens wegne møte 
og begærede 14 dages opsettelse schall blive herimod svaret; Sagen optagen i 8 dage og Peder 
Jensen imidlertiid forrelagt at schaffe rigtighed skater og andet er betalt, eller still Caution der for. 
 

23 Febr: 1697 
[ulæselig sag vedr. Præsident Andreas Winterberg i Fredericia, se under den 16/2-97] 
 
Michell Pedersen, Anders Hansen, Jørgen Staphensen og Anders Staphensen [udvisket skrift] 
Regimentschriverens fuldmegtig at siune og besee Jens Christensen Schreders huus ibid: da befantis 
et Sals huus [?] fag af hvilchet den vester part Nemlig de 7 fag er gamle og [?] ledis ved magt tømer 
mens mange steds klinet og færdiget de 2 første fag paa den vester kant [?] et kamer hvor udj stod et 
lidet vindeve klinet i veggen, der nest Stuen og 2 fag var som før er meldt, der udj stod 3 gamle 
vindever, Een schorsteen med en Bager Oven en gl: Seng nogenledis, bord var der iche uden en stor 
gl: Kiste som de brugte i steden for Bord, Een bielche der paa laa nogle smaa Grandeeler og nogle 
andre gl: træer som hverchen var sammen hugget eller plivet mens løse i lige maader udj forberørte 
Camer og i steden for bielche laa der for tvers under en bøge staue fra bem stue till Østen var 8 fag, 
de 5 af nye opreyste mens ingen vegge der udj videre end stenger og løsholter, dog den øster kant 
stod slet oben, taget var og af nÿe paa bem: 5 fag, og temel: ved magt med tagets mønningen der af 
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som var oben, ellers paa forommelte gamle 7 fag var taget gandsche brøstfeldig, tag hafde hand 
noget tag liggende i beredschab, mens om det kunde streche der till ved de iche; Endnu i Rete 
stillede bem: 4 siunsmænd deris siun de haver giort over Niels Andersens gaard i Ranß schrifftlig 
forfatet, af dato 20 Febr: 1697: som er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført.End 
videre i Retten fremlagde bemelte 4 mænd deris schrifftlig siun de haver giort over Christen 
Pedersens Gaard i Gaarslef, af dito febr: 1697: som for Retten er lest paaschreven og i Acten schall 
vorde indført, og aflagde diße bem 4 siuns mænd ved Eed deris siun saaledis at være som for er 
melt udj sandhed der paa de bade sig Gud till hielp, og begærede Tÿgge Ursin her efter tingsvinde 
sted som og blef sted. 
 
Jens Koed i Wiuf møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og SørenTommesen i 
Hostrup det de ved Eed med opragte finger efter loven afhiemlede til i dag at have i Retestefnet 
Christen Pedersen i Tolstrup imod siuns vinder og dom angaaende et støche Ege træ schall være 
funden i Peder Madsens gaard; Beroende med vindernis førelse till i dag 14 dage. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne begærede Jens Nielsen, Sidsell Nielsdaater, Peder 
Sørensen og hans hustrue mote paaraabes deris vinde at aflegge. Indciterede paarobt møte; Tÿgge 
Ursin begærede her efter tingsvinde sted. 
 

2 Martij Anno 1697 
Regimentschriveren Johan Hollender lod lÿse anden gang efter Hans Skreder i Gaverslund som er 
bortrømt, saa og efter Mads Pedersen Skouløber i Erresøe som fra en Rÿtergaard er bortrømt med 
videre lÿste efter hannem første gang. 
 
Niels Laßen af Fridericia paa Olluf Krags vegne møte og begærede dom over Thomas Hansen 
Schouløber efter hans forrige i Retesetelse og opsetelse schadesløs at betale. Thomas Hansen blef af 
Reten trende sinde paarobt møte iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt, saa som for mig i Reteleggis 
en dom her af Herretstinget udsted den 23 Julij 1689 hvor udj Thomas Hansen er tillfunden at betale 
till Olluf Krag 9 Sldr: 1 mk: 2 sk: med proceßens omkostning; hvor paa findis afschreven at være 
betalt d: 2 April 90: 6 Sldr: resten saa endnu 3 Sldr: 1 mk: 2 sk: saavell som forrige giorde 
bekostning beregnet till 2 Rdlr: i aldt hvilche forschrefne 6 Sldr: 1 mk: 2 sk: Thomas Hansen 
tillfindis inden 15 dage at betale till Olluf Krag med denne proceßes bekostning 7 mk: under Lovens 
videre tvang og Execution. 
 
Hans Jensen i Møsvraa møte og begærede dom over de indciterede Tolstrup Mænd. Sagen optagen 
14 dage. 
 
Boeld Raun i Bierte møte og begærede dom over Peder Jensen ibid: Tÿgge Ursin paa Peder Jensens 
vegne møte for Reten som forreviiste efter løffte sin fuldmagt af Hr: Estats Raad og Amptmand 
Schvarts vegne i Rete for hannem af 24 Febr: 97: der nest producerede et schrifftlig indleg af 27 
Febr: 97: som er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført: Tj blef saaledis dømt og afsagt; 
Saasom Boeld Rauns søger Peder Jensen for hand iche schall have efterlevet hans løffte at svare 
hans K:M: skater og landgilde; tj tillfindis Peder Jensen at betale all den befindende resterende 
Kongel: Skater og Landgilde og hvis som med rete der af bør at svares till d: 31 Martij 
førstkomende; som Peder Jensen eÿ med qvitering afbeviiser at være betalt, under Nam og 
Vurdering i hans Boe gods og Middell hvor det findis; Det Øfrige Boedell Rauns paastaar og 
prætenderer om Pløÿning og Rugsæden, henviises till Peder Kyed og Jens Grundet at Liqvidere og 
der udj den post sige dennem imellem hvis lovligt og forsvarl: kand være; 
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Tÿgge Ursen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmend Bertell Pedersen og Peder 
Andersen i Erresøe, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dg at have i 
Rete stefnet Peder Borløf og Søren Jaunsen formedelst deris løffte de haver giort for Mads Pedersen 
Skouløber for den gaard hand antog i Erresøe saasom hand der fra er bortrømt; Tÿgge Ursin videre 
der efter beviiste med Festebrefs Protocollen fol: 9: at Peder Borløf og Søren Jaunsen er indført for 
Cautionister for hannem med videre af 29Julij 1695: der efter sate Tÿgge Ursin i Rete og formodede 
bem: Mænd burde efter loven at svare till Kongens Gaards Conservartion og Inventarium hvor efter 
hand var dom begærende. Peder Borløf og Søren Jaunsen svarede at de haver iche godsagt for Mads 
Pedersen mens Amptmanden self haver taget hannem god; Sagen optagen i 8 dage, for den gl: Kone 
og de umøndige børns schÿld. 
 
Tÿgge Ursin paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Erich 
Jensen og Jep Hansen af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i 
dag at have i Rete stefnet Erich Pedersen og hans Søn i Stoustrup for hvis der paßerede i Skoven 
imellem Niels Knudsen og dennem, till deris sandhed at vinde hvad de kunde [papir defekt] der om 
bevist stefnet Jørgen Knudsen, Olluf Jensen og Peder Eschelsen Rÿtter; Erich Pedersen formoder at 
dette kald vere loul:given som Loven melder at alle kald schall Nafngives hvorfor de er; mens hand 
og hans Søn formoder der for kaldet spilt; Tÿgge Ursin der imod Svarede at Loven saaledis sagde 1 
Cap: 5 Art: at Sagen schulle nafngives formoder og det var Nafngivet noch naar de afhl: hvad 
imellem dennem i Skoven var passeret og begærede hans vinder; som kaldsmændene bereter her for 
Reten iche at have stefnet Lovl: efter kaldsedelen formeddelst de iche kunde læse den hvor for 
Regimentschriveren tillfindis at stefne Lovlig paa nÿe. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Niels Mortensen og Hans 
Madsen i Wilstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i 
Rete stefnet Hans Jensen i Møsvraa till siunsmænds opkrevelse anlangende hans gaards 
brøstfeldigheds besigtelse; der efter begærede der mote udnefnis 4 uvildige mænd samme gaard at 
besigtige, der till udtagen Mads Iversen i Willstrup, Jens Tommesen ibid: Peder Hansen og Jochim 
Ram i Møsvraa; som paa Løverdag paa aasteden haver at møde. 
 
Tÿgge Ursin paa Christen Pedersens vegne i Tolstrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd 
Povell Andersen og Laurids Povellsen af Wilstrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven 
afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Hans Jensen Skoufoget i Møsvraa angaaende Skieldsord 
hand her for Reten Christen Pedersen af Tolstrup tillsagt haver; beroende med vindes førelse till i 
dag 8te dage. 
 
Niels Bull møte for Reten Spilt. 
 
Boeld Rauns blef af Byefogeden leverde de af Peder Jensen ponerede 8 Sldr:  
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 9 Martij Ao 1697 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschriver 
Tingmænd 

 Hans Hansen i Wilstrup  Hans Enemerche i Herslef 
 Peder Lassen ibd:  Hans Tuesen ibd: 
 Christen Dall ibd:  Jørgen Nielsen i Follerup 
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 Tygge Jensen i Herslef  [ulæsl: navn]  
 

Regimentschriver Johan Hollender lod lÿße efter Hans Skreder i Gaverslund og Mads Skouløber i 
Erresøe som er bortrømt fra deris gaarde. 
 
Regimentschriveren lod læse en opbuds seddell om den gaard i Gaverslund og en i Erresøe Sogen 
som till feste ere …..gelig med videre af 8 Martij 97: Lest og paaschreven. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren 
Jensen og Thomas Povellsen af Engom det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede 
till i dag at have i Rete stefnet Erich Pedersen i Stoustrup med hans Søn Peder Erichsen angaaende 
den formente overlast de Niels Knudsen ibid: d: 17 Febr: nest afvigte udj Skoven schall have 
tillføÿet vinder at paahøre og till spørsmaal at svare till samme tiid og sted stefnet Olluf Jensen og 
Peder Eschelsen, og Jørgen Knudsen i Stoustrup deris sandhed at sige og till spørsmaal at svare 
hvad dennem udj samme sag kand være bevist, hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe; Erich 
Pedersen i Stoustrup formoder at de ere villige vinder og giernings Mænd som vinde schall hvorfor 
hand formoder de eÿ imod Loven bør ansees. Tÿgge Ursin svarede at Erich Pedersen eÿ haver 
beviist at de udj gierningen haver participeret de da eÿ heller for villige vinder bør ansees, derfor 
uden refererede Tÿgge Ursin till Lovens 1 B: 13 Cap: 16 Act: at udj saadanne sager bør de at vinde 
som ere tilstede; Winderne sted. Da for Reten fremkom Jørgen Knudsen i Stoustrup som vandt at 
Niels Knudsen hans Rÿter og Svend hug den Eeg, kom Jørgen Knudsen till dennem med hans heste 
ved træed og schulle hielpe dennem det hiem med, og paa sleden, imidler tiid kom Erich Pedersens 
Søn og Karll Peder Pedersen till dennem ved træed og sagde Erich Pedersens Søn I streber friit, de 
svarede Ja, Eriches Søn sagde till Niels Knudsen hvorfor hand iche varte dem ad før hand hugdet, 
Niels Knudsen sagde neÿ det giordes iche nødig at vare for ad, Eriches Søn spurte hvem der hafde 
givet hannem forlov at hugge det; Niels Knudsen svarede hand hafde iche forlov af nogen der till. 
Peder Erichsen sagde det schulle ……92……………..Jørgen Knudsen sagde kort den haver ej 
ingen hielp af, løffter nu self i Guds naun, saa fich de …………………….. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne begærede de i dag 8 dage udmelte Mænd at siune 
Hans Jensens gaard i Møsvraa mote fremkome deris Siun at aflegge, Olluf …… fremkom, Jens 
Tomesen og Jens Nielsen i Wilstrup, Jochim Ram og Peder Hansen af Møsvraa som i Retestillede 
deris Skriftlig Siun og besigtelse om ben: Gaards brøstfeldighed, bedragende udj alt till 13 Sldr: 1 
mk: 7 sk: Rugsæden efter bÿemænds beretning over forsvarl: rog Sæed. Endnu blef ……………… 
 
Jens Raun i Hostrup paa Mette Pedersdaater og hendis daater Else Hansdaaters vegne, saavell som 
Peder Tomesen i Wiuf laugbød till første ting till hendis Søn og deris Broder den halve eÿendoms 
gaard i Wiuf bem: hendis Søn Peder Hansen Koed i Wiuf paaboer; Peder Hansen møte og bød der 
for Sølf og penge. 
 
Hans Hansen i Skousgaard møte for Reten som beviiste ved kaldmænd Niels Pedersen i Wilstrup og 
Holger Jensen i Skousgaard det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at 
have i Rete stefnet Kirsten Bertelsdaater i Skousgaard med hendis Mand og Laugverge Søren 
Pedersen dom at lide angaaende hendis skields Ord og Blama paa hans hustrue og Ære Skielden paa 
ham self efter der om videre tingsvindes udstedelse 11 Aug: 96: paa det hand og hans hustrue en 
gang for [efterfølgende linier er ulæselig] Hans Hansen begærede erklæring eller hans sag mote 
forretages; Tj producerede Hans Hansen et tingsvinde her af tinget udsted d: 11 Aug: 96: des 
udviisning, noch hans schrifftlig indleg af 9 Martij 97: lest og paaschreven. Hans Nielsen paa 
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Regimentschriverens vegne producerede hans schrifftlig indleg af 9 Martij 97: Lest og paaschreven, 
og begærede Hans Hansen dom. Sagen optagen i 8 dage og parterne forrelagt till forliig. 
 

Tingmænd i effterfølgende Sag 
……………. 

 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Niels Pedersen og Niels 
Hansen af Herslef till i dag at have i Rete stefnet Jørgen Nielsen i Follerup, Peder Laßen i Herslef, 
Hans Tureßen ibid: Hans Jensen Enemerche ibid: Christen Dall, Tÿgge Jensen ibid: en hver sin 
sandhed at sige og till spørsmaal at svare ang: de Æreørrige Ord som Hans Jensen Skoufoget af 
Møsvraa Christen Pedersen haver till sagt, hvor efter hand agter tingsvinde at erverbe, hvor efter 
Tÿgge Ursin begærede hans vinder till forhør, da for Reten fremkom Jørgen Nielsen i Follerup som 
vandt at i dag 3 uger da hand sad tingmand hørte hand der falt nogen skields Ord af Hans Jensen 
Skoufoget mens hørte iche hand nefnede nogen ved nafn; Tÿgge Ursin tilspurte Jørgen Nielsen om 
Hans Jensen iche tilltale samme tiid de Tolstrup Mænd for nogle træer der blef funden i deris gaard 
og sagde for Reten de var stolen af Wiuf Skou fra Jens Koed, Jørgen Nielsen sagde hand kand iche 
iche negte ordene aaledis er paßered. 2) tillspurte Jørgen Nielsen om Hans Jensen iche sagde de [?] 
og hand schall beviise det; Jørgen Nielsen sagde Ja, de ord falt noch mens hand nafngaf ingen, hvor 
paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Der nest fremkom Tÿgge Jensen i Herslef, Hans 
Jensen Enemerche, Christen Dall, Peder Laßen og Hans Turresen som vandt saaledis at have hørt 
som Jørgen Nielsen om vundet haver og saaledis at være i sandhed, hvor paa de aflagde deris Eed 
og bade sig Gud till hielp; Tÿgge Ursin begærede her efter tingsvinde Sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 16 Martij Ao 1697 
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll K:M: Herredsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herredsschriver 
Tingmænd 

 Hans Hansen i Willstrup  Peder Lassen i Herslef 
 Hans Jensen Enemerche ibid: Hans Turresen ibd: 
 Hans Tÿggesen i Herslef  Hendrich Lauridsen i Bredstrup 
 Christen Dall i Herslef 
 
Hans Jensen i Møsvraa møte for Reten som begærede Dom over Indciterede Tollstrup Mænd for de 
hos dennem funden træer, i lige maader begærede Jens Koed i Wiuf dom over Christen Pedersen i 
Tolstrup. Sagen optagen i 8 dage. 

 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne lod i dag till tredje ting lyse efter Hans Schreder i 
Gaverslund og Mads Skouløber i Erresøe som fra deris gaarde er bort Rømt, og begærede Tygge 
Ursin her efter tingsvinde. 
 
Tygge Ursin lod paa Regimentschriverens vegne till andet ting lese den opbuds seddell ang: den 
Gaard i Gaverslund og den Gaard i Erresøe som till feste ere faagelig. 
 
Hans Hansen og Søren Pedersen begge af Skousgaard møte som i Rete stillede et forliig imellem 
dennem falden og giort om hvis tvistighed imellem dennem været haver af 14 Martij 1697; hvilchet 
forliig velbaarne Hr: Amptmanden haver paaschreven saaledis at være, af samme dato lest og 
paaschreven og i Acten schall vorde indført; hvor effter baade Hans Hansen og Søren Pedersen 
begge begærede tingsvinde som og blef sted. 
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Effter Hr: Jegermester Brochdorfs begæring er udtagen effter schrefne Mænd at Skiffte og Deele 
Stoustrup Skou L…., der till udtagen Jep Clausen i Børup, Hans Hansen i Taarup, Hans Pedersen i 
Kongsted, Jens Jensen i Torp, Tomis Jepsen i Taule Nebbell, Peder Hansen og Peder Lassen ibd: 
Hans Jørgensen i Stallerup, Tÿgge Ursin paa Regimentschriveren Johan Hollenders (vegne) 
Referede sig Lovens 13, 17 og 18 Cap: som siger hvilche Lodseÿer der finder sig b.. hold om march 
eller schou schall kiære det till tinge og lovl: (….)  Reebsmænd, da som hand nogen kald er varsell 
der imod han (?) formaal i nogen Siunsmænd stedis, effterdj Skoven forleden Somer er deelt 
Lodseÿerre imellem; 
 
Jens Raun pa Mette Pedersdaater og Else Hansdaater i Wiuf lod till andet ting laugbÿde den halve 
Selfeÿer gaard Peder Koed paaboer, Niels Pedersen paa Peder Koeds vegne bød derfor Sølf og 
penge.  

 
Niels Madsen Bull i Welling møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Otte Hansen i 
Smidstrup og Jens Christensen i Welling det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have med 8 og 14 dage og 3 ugers varsell hidstefnet Høyædle og Welbaarne 
Hr Estats Raad og Amptmand Schvarts og K:M: Regimentschriver Sr Johan Hollender, i lige 
maader Jens Christensen i Welling imod Laugbydelse angaaende det støche Jord i SkrijnKier 
beliggende som svarer og skatter till Regiments Caßen, hvilchet Jord Niels Madsen agter at 
afhænde med sin afgifft fra hans Bunde Gaard om nogen der till eller imod vill have at svare; og 
Laugbød Niels Bull i dag till første ting samme SkrijnKier Jord; Jens Christensen møtte og bød der 
for penge for den halve part, saa som hand formeener at være beretiget den anden halve part udj 
Niels Bull tilbød Jens Christensen samme SkrijnKier Jord saa meget hand haver og schater af, der 
som Jens Christensen vill give hannem derfor 40 Rdlr: 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 23 Martij Ao 1697 
Laurids Henrichsen Ammidsbøll Kongl: M: Herredsfoget 

Anderss Juul udj Herredsskrifverenss Sigr Kellinghuusens Sted 
Tingmend 

 Hans Hansen i Wilstrup  Christen Jensen i Høÿrup 
 Hans Jensen Enemerche i Hersleb Jørgen Nielsen i Follerup 
 Peder Lassen af Hersleb  Søfren Jenss: ibd: 
 Jens Hansen af Taule Neble 

 
Hans Jensen i Møsvraa mødte for Retten og begierede dom offver de indciterede Tolstrup Mend for 
de hoes dennem befundene træer. Tÿgge Ursin mødte paa de IndCiterede Tolstrup Mends wegne og 
Referede sig till sin forrige der imod giordte Protestationer og begierde dommeren wille delatere 
sagen till opsettelsse i 8te dage, saa som hand daa agter wiidere udi sagen til oplÿsning at 
Demonstrere. Hans Jensen begierde uden lengere opsettelse sagen optagen i 8te dage. 
 
Tÿgge Ursin lod paa Hr. Regimentskriverens wegne til tredje ting lesse den opbuds Seddel ang: 
dend Gaard i Gauerslund og den gaard i Erresøe som til fæste er fangelig, og war der effter 
tingsvinde begerindiss som og blef stedt. 
 
Jens Rafn af Hostrup paa Mette Pedersdatters wegne og Else Hansdatterß begge af Wif lod til 3die 
ting laugbÿde den halfve Selfeÿer gaard Peder Koed paaboer, Peder Hansen Koed mødte self og 
bød derfor Sølf og penge. 
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Jens Rafn af Hostrup fremlagde en schrifftlig fuldmagt, dateret Wif dend 3 Martj udgifven af Mette 
Pedersdatter og Else Hansdatter begge af Wijf paa at fuldkommen skiøde hiemble og tilstaa Peder 
Hansen Koed i Wif dend halfve self Eÿergaard hand paaboer, tillige med en heell otting Jord ofver 
ald Fredsted Schou og March for Retten lest og paaschrefven og i Acten schall blifve indført. Saa 
for Retten fremstod Jenß Rafn af Hostrup som effter ofven bemte schrifftlige fuldmagt paa Mette 
Pedersdatter og Else Hansdatter Koeds wegne af Wif, i lige maader for Retten frembstod Peder 
Tommesen af Wif paa hans hustru Kirsten Michelsdatterß wegne som soldte schiødte og afhendte 
fra dennem og deris arfvinger indtill Peder Hansen Koed af Wiif hans hustru og arfvinger dend 
halfve Self Eÿergaard i Wiif Peder Hansen Koed paaboer, tilligemed 1 heell otting Jord ofver ald 
Fredsted Skou og march meed ald deds tilliggende som dertill af Alders tiid tilliget hafver, intet 
undtagen i nogen maader det were sig wed hvad nafn det werre will fornte Peder Hansen Koed i 
Wif, hans hustru og arfvinger skall hafue niude bruge og beholde till Evindelig Eÿendom ej 
skyldendis og u=igien kaldelig i alle maader og kiendtiß fornte Jens Rafn paa Mette Pedersdatter og 
Else Hansdatter Koeds wegne, Peder Tommesen af Wif paa sin hustru Kirsten Michelsdatters 
wegne, derforre at hafve annammet og oppebaaret af Peder Hansen Koed fÿldißt og fuld werd, og 
lofved der hoes at frij frelse hiemble og fuldkommeligen tilstaa fornte Peder Hansen Koed af Vif 
ofver bemte halfve Selfejer bonde gaard i Wif han paaboer tillige med den heele otting iord ofver 
ald Fredsted Skou og March for hver mands tiltalle som derpaa med Rette kand hafve at talle eller 
talle lade og dersom imidlertid saa skeede at bemte halfve gaard, iord og skou paa Fredsted March 
og Skou beligende fornte Peder Hansen Koed af Wif eller hans arfvinger blef for fornte Mette 
Pedersdatter og Else Hansdatter Koeds wegne, saavel Kirsten Michelßdatters wanhiemmelß brøst 
skyld fornte Peder Hansen Koed eller hans arfvinger wed nogen Ret eller Rettergang fravunden, da 
hafver bemte Jens Rafn paa Mette Pedersdatter og Else Hansdatter Koeds wegne, Peder Tommesen 
paa sin hustru Kirsten Michelßdatterß wegne inden 6 ugger der nest effter at forskaffe bemte Peder 
Hansen Koed af Wif hans hustru og arfvinger lige saa got og welbeleÿligt gaard iord og skou igien 
eller og der forre fylliste werd og wederlag og derfor uden holde Peder Hansen Koed og hans 
arfvinger for dennem og deris arfvinger uden skade og schadisløß, derpaa Partterne her for Retten 
gaf hver andre deriß hender og ware wel tilfredß, hvor effter Peder Hansen Koed af Wif var 
Eÿendoms tingsvinde som skiøde begierendiß som og blef stedt. 

 
Niels Madsen Bull af Store Welling mødte for Retten som i dag 2det ting laugbød till neste 
fadderne og Mødderne frender ald dend iord hand eier paa Smidstrup March Schrijnkier iord kaldet 
liggende i Skrijnkier Ennemerche tofft imod sølf og penge fra hans gaard i Welling at will 
afhendige imod 40 Rixdr: Erleggelße, og tilbød Nielß Bull Jens Christensen i Welling samme iord 
at wille afhendige. Jens Christensen mødte og bød Nielß Bull for dend halfve del iord 20 Rixdr: der 
till Nielß Bull svarede at hvo den bekommer skall dend følge ad. Otte Hansen mødte paa hans fader 
Hans Pedersens wegne af Smidstrup og bød Niels Bull for fornete Jord 40 Rixdr: 
 
Tÿge Ursin paa Hr: Regimentzskrifver Johan Hollenders wegne mødte for Retten, som beviiste med 
kaldsmend Søfren Madß: og Jens Tygesen begge af Hersleb de hiemblede wed Eed med opragte 
fingre effter louen med 8te dages kald og warßell til i dag at hafve hidstefnet Hans Jenßen 
Skoufouget i Møswraa til doms effter giordte Arrest, at hand effter Kongl: Maytz: forordning 
fornøyer hvad till hans gaards Conservation bør at forblifue førend hand stedte qvitterer; derpaa de 
bad sig Gud til hiemble; Tÿge Ursin satte udj rette og formeente Skoufougden Hans Jenßen effter 
hans Kongl: Maytz: udgangene forordning de dato 10 Aug: 95: deds 29 Articul ej burde fra gaarden 
noget at henførre førend Kongl: Maytz: Rÿttergaards Inventarium,  og Conservation efter ergangene 
siufn rigtigen var fornøyet og Erlagt, og war her om dom begierendiß. Hanß Jenßen mødte for 
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Retten og svarede, det kommer ham undelig for at Regimentzskrifveren wil sig understaa 
Rettergang at anfange der Regelret strider imod Louen og hans Egen hand og beskrifvelse som saa 
giørligen af hannem fornemmes er imod hans sagsøgelße ansees og Confirens Louens pag: 667: 
668: Art: 1te og 2den med deds indhold hans gandsche forset striider, i det hand agter en pur der paa 
fundered Contract imellum hannem og Knud Rod oprettet at kuld kaste, alligevell Louens 
bogstafver, tillige med hans Egen haands skrifftlige forrettning det udj aldt billigt eragter, thi louen 
sammesteds melder, at alle Contracter enten de ere muntlig eller skrifftlig udi alle deriss omstender 
u-rÿggeligen schall holdess, naar de ej strider imod Lou og ærbarhed, hvorimod Sigr Hollender ej 
det ringeste skall opfinde at Contracten nogen lunde er Loustridig, effter Kongl: Intrader for 
Krenchelig effter udj dend der med stemmer og iche er scheet i dølsmaall medens med høÿere 
Øfrigheds saa velsom hans Egen tilladelsse, som med hans Eget Knud Rod meddeelte feste bref 
som hand paa Contracten har fundered, end dog det af hannem nu ukÿndig imod sigis ved en utidig 
forbud paa mine ringe midler at fløtte eller føre enddog hand lader wed nembl: at stededs antagere 
saavel som Causionister ere wedderhefttig…..95…. Sagen opsat i 8te dage. 
 
Tÿge Ursin paa Regimentzskrifver Hollenders wegne mødte for Retten som beviste med kaldsmend 
Christen Jørgensen og Bertell Jørgensen, begge af Hart Strubdrup der hiemblede wed Eed med 
opragte …………..Sagen opsat i 8te dage. 
 
Tyge Ursin paa Sophia Charlotta Anchersdatter Sl: Hans Pedersens effterlefversche af Almind 
hendiß wegne, mødte for Retten som beviiste med kaldsmend Hans Hansen og Christen Pedersen 
begge af Colding de afhiemblede ved Eed med opragte fingre effter louen til i dag effter en 
skrifftlig kaldseddell at hafve kaldet saalediß, at kalde til i dag 8te dage d: 27 Martij paa Brusk, 
Holmands og Eld Herredsting at møde Bertell Rafn i Biert som hun under skp: Sophia Charlotta 
Anchersdatter Sl: Hans Pedersen Skouriders Effterlefverche udj Almind agter dom ofver at 
erhverfve og det med Høy=Edle og Welbaarne Hr: EtasRaad og Amptmand Simon Claus Schvartzis 
paa Coldinghuus hans tilladelße, saasom bemte Bertell Rafn efter hans Welbiurdigheds schrifftl: 
ordre har wilet levere de fem tønder Malt hendiß Sl: Mand hannem skall hafue leveret Buig till at 
giøre udj malt, hvilchet hand ej schall kunde benigte, der forre formoder hand for slig Mutvillighed 
af dommeren vorde anseet, der nest tilfunden hinde sit Malt at levere, eller nøÿagtig betalling tillige 
ded anvendte bekostning skadesløß, som hun wiidere ved sin fuldmegtig agter at lade proponere. 
Almind d: 16 Martij Ao 1697: Sophia Charlotta Anchersdatter Sl: Hans Pedersens til witterlighed 
som Laugwerge Peder Berentsen; Der nest producered Tÿge Ursin hendiß skrifftlige begiering til 
Welbaarne Hr: Amptmand Schvartz daterit Almind d: 24 Julij 1696: og derpaa Hr: Amptmands 
tegnede svar daterit Coldinghuus d: 24 Julij 1696: under hans Egen hand, for retten lest og 
paaskrefven og i Acten skal blifve indført angaaende at maa ved Lands lou og Ret hafue tiltalle til 
Bertell Rafn i Biert for hvis hand hinde kand werre schyldig; Endnu fremlagde Tÿge Ursin en Hr: 
Amptmandßkrifftlige ordre effter hendis begiering af lige indhold som forrige for retten lest og 
paaskrefven og i Acten skall worde indført; og er samme begiering og ordre af dato Almind d: 6 
Martij 1697: og daterit Coldinghuus d: 8 Martij 1697: Der nest producerede Tÿge Ursin hendis 
skrifftlige indleg daterit Colding d: 23 Martij 1697 under hendiß og laugwergiß underskrefvene 
hender, for Retten lest og paaskrefven og udj Acten skall vorde indført; og begierede Tÿge Ursin 
effter det producerede dom; Sagen opsat til neste ting dag effter Paaske. 
 

Tiirsdagen og Tingdagen d: 30 Martij Anno 1697 
Laurids Henrichsen Ammidsbøl: Kongl: Maÿtz: Herridsfouget 

Anders Juell udj Herridsskrifverens Sigr Kellinghuusens Absence 
Tingmend 
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Hans Hansen i Wilstrup, Hans Tulesen af Hersleb, Hans Enmerche, Søfren Jensen alle ibid: Peder 
Koed af Wiff, Niels Pedersen af Hersleb, Christen Christensen Tveragger i Høÿerup. 

 
Hans Jensen Schoufouget mødte for Retten og begierede dom ofver indciterede Tolstrup Mend 
effter forrige irettesettelse og opsettelse for u=loulig fundene træer i deriß gaarder og dernest 
producerede hans Kongl: Maytz: Schouforordning af dato Kiøbenhafn d: 13 Septbr: 1687 effter 
desen 28 og 29 Articul Hans Jensen satte udj rette med formeening indCiterede Tolstrup Mend bør 
at lide samme Articuler for Retten lest og paaschrefven og i acten skal blifve indført. 
Tÿge Ursin her imod begierede at først kald og warßell maatte indhiembliß angaaende hvad 
hiemmel bemte Tolstrup Mend til sagens oplysning kunde frembviiße i denne indstefnte sag før 
nogen dom gich ofver dennem. Saa fremstillede Tÿge Ursin paa Kongl: Maytz: Regimentzskrifver 
Johan Hollenders wegne 2de kaldsmend Jens Jensen og Søfren Rasmußen begge af Tolstrup de 
afhiemblede wed Eed med opragte fingre effter lougen til i dag at hafve hidkaldet med 8te dages 
warsel. Hans Jensen Schoufouget i Møsvraa saavelsom Jens Koed i Wiuf at høre paa det hiemmel 
som Christen Pedersen i Tolstrup hand er beskyldt for af Jens Koed angaaende det træ som findiß i 
hans gaard. Widere her om at bære og hiemmel at were til samme tid og sted ere stefnet Christen 
Nielsen og Michel Pedersen begge i Fredsted. I lige maader at hafve warßel gifvet Hanß Jenßen 
Skoufouget at høre paa Widner og hiemmel som Peder Madsen og Jørgen Madsen i Tolstrup agter i 
dag at fremstille paa det træ som fornte Hans Schoufouget søger dennem for. Widere her om at bære 
og hiemmel at werre til samme tid og sted er stefnit Peder Suder i Tiufkier og Peder Pedersen Koch 
i Welling som de schall hafve bekommet samme træ hoes alle till spørsmaall at svare med hviß 
wiidre paßere kand hvor effter agtis tingsvidne at Erhverfve. Saa for Retten fremkom Michel 
Pedersen af Fredsted og Hans Christensen ibid: paa hans faders wegne Christen Nielsens af 
Fredsted, som forregaf at hans fader war syg og sengeliggende hvilchet Hanß Jensen Schoufouget 
self tilstod og fremlagde deris skrifftelige hiemmel og Attest underskrefven af dennem self og til 
witterlighed underschrefvet af 2de Mend Nielß Ifversen og Nielß Christensen begge af Fredsted, for 
Retten lest og paaschrefven og udj acten skal blifve indført hvilchet hiemmell de her for Retten wed 
Eed bekrefftede i alle maader saalediß at were; hvor paa de bad sig Gud til hielpe, dernest for retten 
fremkom Peder Sudder af Tiufkier som wandt at Peder Madsen af Tolstrup udj Vinter kom i hans 
gaard og fich nogle støcher træer af hannem som hand wille bruge til nogle stafve, derpaa hand bad 
sig Gud tilhielppe, saa fremkom Jep Mortensen af Tolstrup som wandt at de omtvistede træer som 
findiß i Peder Madsens gaard som er 4 støcher Egetræe har Peder Madsen faaet af Peder Suder i 
Tiufkier, derpaa hand bad sig Gud til hielppe. Endnu for Retten fremkom Peder Koch som tilstod at 
Jørgen Madsen af Tolstrup har faaet et støche gl: træ af hannem som hand og hans Sven bort førdte, 
hvilchet træ hand af hannem begierdte, og hafde hand faaet en hoppe af bemte Jørgen Madsen. Hans 
Jenß: tilspurdte Peder Koch om Jørgen Madsen hafde faaet flere træer af hannem, der till hand 
svarede neÿ: dernest fremkom Christen Christensen af Bredstrup som vandt at hand nest afvigte 
Winter war udj Store Welling Skou hvor Peder Koch af Store Welling og war, daa sagde Peder 
Koch til hannem hand wille schiche bud til Jørgen Madsen af Tolstrup at hand wille hente en Eg 
hand hafvde lofvet hannem og spende 4 heste for Sledden og skulle hand komme enten om 
Løfverdagen eller om Søndagen og wedstod at det blef hentet af hoes hannem og wiidre wandt at 
Jørgen Madsen hafde af Peder Koch endnu bekommet en Eg som var nu i Winter og saae Jørgen 
Madsen kiørte bort  med dend derpaa hand bad sig Gud til hielppe. Der nest for Retten fremkom 
Søfren Jensen af Tolstrup som wandt at Jørgen Madsen hafde bekommet de 2de Ege som om 
vundet er af Peder Koch i Store Welling med hans villie og minde, og war self med at føre dennem i 
Jørgen Madsens gaard, derpaa hand bad sig Gud til hielppe. Tÿge Ursin paa Hr: Regimentzskrifverß 
wegne paa indCiteredis war tingsvidne begierendiß som og blef stedt. Sagen opsat til neste ting 
effter Helligt. 
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Niels Madsen Bull af Store Welling mødte for Retten som i dag 3die ting laugbød till neste 
fadderne og Mødderne frender ald den iord hand eier paa Smidstrup March i SchrijnKier 
Enmerches Tofft kaldet beliggende, imod sølf og penge, fra hans gaard i Store Welling at wil 
afhendige for 40 Rdlr: erleggelße og tilbød Niels Bull Jenß Christenßen i Welling samme iord at 
will afhendige for bemte penge. Jens Christensen af Store Velling blef tvende gange lydeligen 
paaraabt, mødte iche, ej heller nogen paa hans wegne at biude sølf og penge og tage imod schiøde. 
Hanß Pedersen af Smidstrup beslegtet til Niels Buls hustrue møde for Retten og bød Niels Madß: de 
prætenderende Sølf og penge og begierdte at tage imod skiøde. 
 
Saa for Retten frembstod Nielß Madsøn Bull af Store Welling paa Egen, hustru og arfvingerß 
vegne som kiendtiß og tilstod som hand og hermed kiende og tilstaar at hafve soldt, skiødt og 
afhendiget som hand og hermed aldelis selger og afhendiger fra sig og sine arfvinger indtill Hanß 
Pedersen og hans hustru og arfvinger, ald den iord hannem er paa Smidstrup march berettiget som 
er den tride part i Schrijnkiers Enmerche tofft kaldet med deds tilliggende Engbond fornte Hanß 
Pedersen hans hustrue og hans arfvinger maa og skall niude bruge og beholde for Et fuldt fast og 
u=ryggelig Eyendoms kiøb ej skyldendiß og u=igien kaldendiß til Evig tid hvor af Hanß Pedersen 
og hans arfvinger hafver at udgifve og udredde alle Kongl: schatter og paabud som der af udreddis 
og paabiudeß kand, baade de som nu ere og hereffter komme kand wed hvad nafn det werre kand, 
og i saa maade holde Nielß Madsen Bull og hans arfvinger uden schade og schadisløß, og kiendtiß 
Nielß Madsen Bull for sig og sine arfvinger en for alle og alle for en at hafue bekommet af Hanß 
Pedersen i Smidstrup for ofvenbemelte iord fuldkommen fyllest og fuld werd, saa hand tacher Hans 
Pedersen gott for god og Nøyagtig betalling, loffver der forre for sig og sine arfvinger En for alle og 
alle for en at fri frelße hiemble og fuldkommen tilstaa forbemte Hans Pedersen af Smidstrup og hans 
arfvinger ofvenbemte 4de part iord i Schrinkier Enmerche tofft liggende paa Smidstrup march, for 
hver mands tiltalle som der paa med nogen ret kand hafve at talle og talle lade i nogen maader, og i 
saa fald saa scheede at bemte iord blef Hans Pedersen eller hans arfvinger formedelst Nielß 
Madsens wanhiemmelß brøst schyld wed nogen ret eller rettergang fravunden, daa lofver Niels 
Madsen Bull for sig og sine arfvinger at forskaffe Hans Pedersen og hans arfvinger lige saa got og 
wel beleylig iord igien inden 6 ugger der nest effter, eller og fulde wedderleg derfor og holde Hans 
Pedersen og hanß arfvinger af sig og sine arfvinger uden skade og skadesløß i alle maader, der paa 
partterne her for Retten gaff hver andre deriß hender og war wel tilfreds paa begge sidder; Hanß 
Pedersen af Smidstrup var her effter Eyendoms tingsvidne som skiøde begierindiß som og blef 
stedt. 

13 Aprill 1697 
Tÿgge Ursin paa Sophie Scharlotte Sl: Hans Pedersens Enches vegne møte og begiærede dom over 
Bertell Raun i Biert. Sagen optagen till i dag 14 dage. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne sate i Rete over Jens Christensen i Hart Stubbedrup og 
formente hand iche burde noget fra gaarden hen fløtter før hand fremviise Øfrigheden Kongens 
Gaards Conservation effter forordningen som beregnis paa 1 Tdr: hartkorn 12 Rldr. Hvor effter 
hand var dom begærendis. Sagen optagen i 8 dage. 

 
Jerløf Lauridsen Borger og Indvohner udj Fridericia møte og i rette stillede en forsichring og 
oplysnings bref, som hand begærede lest og paaschreven og der effter tingsvinde, hvilchet er af dato 
14 Martij 1697: der udj Thomas Michellsen, Niels Christensen, Christen Nielsen og Jens 
Christensen i Sønbierg Sogen paa Tyeholm Attesterer at Jerløf Lauridsens hustrue Karen 
Christensdaater er Sl: Boeld Christensdaater som boede og døde i Bergen i Norge hendis nermeste 
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Arving, med videre dis udviisning lest og paaschreven hvor effter Lerløf Lauridsen begærede 
tingsvinde, som og blef sted. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne efter forrige indførte over Hans Jensen i Møsvraa i 
Rete lagde et siuns vinde tagen over hans gaard d: 9 Martij 1697: lest paaschreven og i Acten schall 
vorde indført. Sagen optagen i 14 dage. 

20 Aprill Ao 1697 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen i Piedsted 
og Jeß Joensen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have 
hidstefnet Niels Andersen og Jens Skreder i Rans og Christen Pedersen i Gaarslef till doms for deris 
gaarders brøstfeldighed, beroende med saggivelse till i dag 8 dage. Christen Pedersen i Gaarslef 
møte og i retelagde hans schrifftlig indleg af 18 Apr: 97 som for Retten er lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne møte og begærde Dom over Jens Christensen i Haart 
Stubbedrup. Sagen optagen till i dag 8 dage. 
 
Jens Raun i Hostrup paa Niels Hendrichsens vegne i Vonsell møte og begærede dom over Jens 
Ollufsen og Anna Sl: Peder Iversens i Starup effter forrige i Retesettelse eller de mote forreliggis 
ved deris Eed at tillstaa eller fra gaa; hvilchet de og saa ere forrelagt till i dag 8 dage at giøre. 
 
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen i Piedsted 
og Jeß Joensen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have 
hidstefnet Niels Andersen og Jens Skreder i Rans og Christen Pedersen i Gaarslef till doms for deris 
gaarders brøstfeldighed; beboende med Saggivelse till i dag 8 dage. Christen Pedersen i Gaarslef 
møte og i Rete lagde hans schriftlig indleg af 18 Apr: 97: som for Reten er lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført; Sagen optagen i 8 dage. 
 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens 
Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhieml: till 
i dag at have i retestefnet Hans Skreder i Gaverslund og Mads Skouløber i Erresøe for deris sidste i 
boende gaarde formedelst de samme uloulig har undvigt, og iche effter tinglysning sig igien har 
villet indstille, derfor at lide Dom at hvor de kand antrefes bør paagribis og videre lide efter Loven; 
og beretede at de vedtalte naboerre at de hafde stefnet for boepælen, som ingen der fantis; Tygge 
Ursin lod beroe med saggivelse till i dag 8 dage. 
 
Christen Dall i Herslef møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Peder Bertellsen og Morten 
Madsen begge af Herslef det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at 
have i Retestefnet Sidsell Palles med hendis mand Mads Hansen, saa vell som Søren Bendixsen 
med hans hustrue Maren Pallesdaater alle i Høyrup vinder at paahøre angaaende det stoelestade i 
Herslef Kirche som bemelte hustruer ville sig tillholde som er det 4de Stoelestade i Christen Dalls 
koenes stade. Tygge Ursin paa Søren Bendixsens vegne protesterede og formendte at saa som 
Lovens 1 B: 4 Cap: 5 Act: tilholder naar der kaldis i nogen sag bør alle vedkomende at Citeris da 
saa som Kirchevergen der med om saadant haver at forvalte, eÿ er stefnet, formoder Tÿgge Ursin 
kald og varsell eÿ at vorde anseet, Stod kaldet ved magt: Da for Reten fremkom Sidsell Peders-
daater her af Herslef som effter erdens oplæsning vandt at hun haver tient Christen Dalls Moeder og 
siden hannem paa de tider Leyren stoed ved Viuf og Aaret før, som er ungefehr 23 Aar siden, gich 
bem Sidsell Pederdaater paa det fierde Stade i Christen Dalls stoel, og ingen anchede der paa 
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saalænge hun tiente der, som var 1½ Aar og effter den tiid leyede Sidsell Pedersdaater dette 
stoelestade af Christen Dall paa 1½ Aar tiid, hvor paa hun aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. 
Tygge Ursin begærede dommeren ville schille vinderne ad; der effter for Reten fremkom Jens 
Andersen i Herslef som vandt, at i et halfhundrede Aar kand hand mindis at pigerne der haver tient i 
Christen Dalls gaard haver siddet paa det fierde sæde i Christen Dalls Qvindestoell, der paa Jens 
Andersen bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Sidsell Madsdaater i Follerup som vandt 
at hun sidder i den stoel nest bag ved Christen Dals Qvinde stoell, da kand hun erindre i en 40 Aar 
at Christen Dals Moder og siden hans kone har siddet paa 1 sæde i samme stoell og pigerne der 
tiente i gaarden paa det 4de sæde, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Karen 
Jensdaater af Herslef som vandt at i en 40 Aar haver hun siddet i den stoel for ved Christen Dalls 
kones, da haver de piger som tiente i Christen Dalls gaard siddet paa det fierde sæde i Christen 
Dalls Qvinde stoel, der paa hun aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Tygge Ursin tillspurte 
vinderne om de vidste om dette stoelestade var saa vell som konens till Christen Dalls gaard 
indschreven; Sidsell Pedersdaater svarede hun vidste indtet videre end hun om vundet haver, widere 
tilspurte Tygge Ursin hende om hun iche vidste Christen Dals pige hafde nogen anden stade end 
dette 4de: der paa hun svarede neij hun vidste det iche, de andre vinder var bortgaaen og svarede 
indtet paa Tygge Ursins spørsmaall, Tygge Ursin formente saa som vinderne ey ville svare ham till 
spørsmaall, dommeren da ingen tingsvinde her effter udstedde, Christen Dall begærede tingsvinde, 
sted. 

27 Aprill Ao 1697 
Tygge Ursin paa Sophie Scharlottes vegne møte og begærede Dom over Bertell Raun. Bertell Raun 
møte for Reten som i Rete lagde sit schrifftlig indleg hvilchet for Reten er lest paaschreven af 27 
Apr: 97: Og svarede Tÿgge Ursin imod denne Attest at den iche blef anseet saasom Lovens 1 B: 13 
Cap: 6 Act: siger ingen effter schrifftlig Attest maa vinde med mindre hand det self schrifftlig for 
Reten oplæser, og beædiger; Attesten blef af Dommeren imod tagen hvilchen er udgiven af Hans 
Pedersens Datter Anna Hansdaater og underschreven af Wilhelm Fritmon og Hans Andersen i 
Haderslef dat: sammesteds d: 24 Apr: 97: Videre imod producerede indleg formoded Ursin eÿ at 
Dommeren tilstede Bertell Raun Eed saasom Lovens 1 B: 14 Cap: 5 Act: Dommeren iche letelig 
schall forelegge nogen Eed i henseende den som sigter bør det Lovlig at beviise, i det øfrig 
Refererede sig till sit forrige indgifne og Allegerede Cop: Neml: Lovens 5 B: 12 Cap: 29 og 47 Act: 
Sl: Hans Pedersens Enche forrelagt till i dag 8 dage at møde her i Reten med schifftebrevet effter 
hendis Sl: Mand. 
 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne møte og begærede Dom over Jens Christensen i Haart 
Stubbedrup, sagen optagen till i dag 8 dage. 
 
Niels Hendrichsens sag Contra Jens Ollufsen og Anna Peder Iversens i Starup optagen till i dag 8 
dage, og acter igien forrelagt till den tiid at møde ved deris Eed at fra gaa eller tillstaa. 
 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne effter forrige hiemlede kald i dag 8 dage over Niels 
Andersen og Jens Skreder i Rans samt Christen Pedersen i Gaarslef producerede et siuns vinde her 
af tinget udsted d: 23 Feb: 1697: som i acten schall vorde indført; Tygge Ursin sate i rete og 
formeendte effter som deris gaarde ey forsvarlig var bebygget, deris feste at være forbrut effter 
lovens 3 B: 13 Cap: 1 og 2 Act: og var dom begærendis; sagen optagen i 8te dage. 
 
Tygge Ursin paa Regimentschriverens vegne efter forrige ind hiemlede kald i dag 8te dage over 
Hans Skreder i Gaverslund og Mads Skouløber i Erresøe, producerede et tilllysning tingsvinde 
udsted af Andst, Jerløf og Slags Herreds ting d: 19 Martij 1697: Noch et lysnings tingsvinde her af 
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Herrets tinget d: 16 Martij 1697: hvor ud af befindis effter diße tvende undvigte mænd lovlig at 
være lyst. Tygge Ursin sate i rete og formoedede at saafremt de iche inden 6 uger indstilte sig de da 
blef agtet for Rømningsmænd og miste sin fred, hvor effter hand var dom begærendis. Indciterede 
paarobt møte iche. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Tygge Ursin møte og begærede dom over Hans Jensen i Møsvraa. Tj blef saaledis dømt og afsagt. 
Saasom Regimentschriveren Johan Hollender søger og tilltaler Hans Jensen Skoufoget boende udj 
Møsvraa for brøstfeldighed paa den gaard hand haver iboed og afstaaed till Knud Roed af Bierte, 
beviiser med tingsvinde udsted her af Herrets tinget d: 9 Martij nerværende Aar, det 
Regimentschriveren haver taget siun till den gaard Hans Jensen paa boede, og findis afsagt 
brøstfeldighed 13 Sldr: 1 mk: 8 sk: der hos blef giort forbud iche noget Hans Jensen at maa fløte fra 
gaarden med videre, førend Reparation og Kongel: forordning blef efterlevet; der imod Hans Jensen 
fremviiser en opretet Contract af 13 Janv: 97: imellem hannem og Knud Roed, hvor i blant andet 
melder Knud Roed at schall svare till brøstfeldighed, og findis Sufficiant till at antage gaarden, 
svare Cronen og Rÿterens ophold, Hans Jensen uden skade, at fløte og føre hans Middell 
u=forhindret i alle maader, med videre dens indhold. Samme foreening findis Confirmeret af Hr: 
Estats Raad og Amptmand Schvarts d: 22 Martij 97: udj meening, saasom den Contract eÿ strider 
imod Loven eller Kongl: Introder, og Regimentschriveren haver været overværende udsted feste 
bref paa bemelte gaard effter der om videre Hr: Amptmand Svartzes Egen haand hvor effter Hans 
Jensen formeener af Regimentschriveren at være skeed største uret i det hand tvert imod 
festebrevet, hans egen widen skal og imod Hr: Amptmandens haand lade giøre for bud paa hans 
boehave og Middell, iche samme for bud forfuldt, men giort hannem Spot, wanære og Skade, hvor 
for hand begærer fornøÿelse effter Loven, da veed Jeg iche retere her udj at kiende Effterdj for mig 
fremleggis en opretet Contract imellem Hans Jensen og Knud Roed og hand at svare till 
brøstfeldighed, gaarden at vedligeholde, Hans Jensen at fløte og føre hans Midler og Gods; 
Confirmeret af Hr: Amptmand, paßeret med Regimentschriverens samtøche og udstede festebref, tj 
bør Hans Jensen for Regimentschriverens tilltale frj at være, og hand at svare denne U=nødig 
Proceßis bekostning med 3 Rixdaler, som og forbudet eÿ strax er forfult effter lovens pag 143 Act: 
20: henviises till Peder Kyed i Bierte og Simon Sørensen i Dons strax at paakiende hvad Spot og 
Skade Hans Jensen der over er tillføÿet effter Lovens pag: 143 Act: 21: hvor effter Regiment-
schriveren og haver at svare. 
 
Laurids Madsen i Hostrup 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 i 
Rete stefnet Peder Iversen i Hostrup imod siunsmænds opkrevelse at besigtige et støche Jord 
liggende paa Nebschifftet, og begærede Laurids Madsen uvillige mænd mote opmeldis samme at 
besigtige; der till udtagen Jørgen Nielsen i Follerup, Jens Raun i Hostrup, Hans Bertelsen i Hostrup 
og Peder Jensen i Smidstrup, som haver deris siun i dag 8 dage at udgive. 
 

4 May 1697 
Den sag med Jens Christensen af Hart Stubdrup er effter Hr: Regimentzskrifverens fuldmegtiges 
Tÿge Ursins tilladelße henfalden. 
 
Niels Hendrichsens sag af Wognsild Contra Jens Ollufsen og Anna Sl: Peder Ifversens af Starup; 
opsadt i 8te dage og imidlertid til dend tid forrelagt [ulæselig] Eed at fragaa eller tilstaa den 
foddring de for søgis. 
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Tÿgge Ursin paa Sophia Scharlottes wegne mødte og producerede Et skrifftlig indleg underskrefven 
af Sophia Scharlotta Anchersdatter af dato 4 Maij Ao 1697: Contra Bertell Hansen Rafn af Biert for 
Retten lest og paaskrefven og udj Acten skall worde indførdt hvoreffter hand saa wel som effter 
forrige giordte Protestationer war dom begierende, og formode ingen ophold der med wiidere 
skeede saasom det er i dag fraa irettesettelsens dato 6 ugger. Bertell Hansen Rafn af Bierdt mødte 
for Retten og svarede at der som hand af Dommeren maatte fremleggis at giøre sin Eed wilde hand 
straxen her for Retten Præstere at hans til kraf hand Prætenderer er rigtig og wiidere begierdte 
Sophia Charlotta Anchersdatter maatte en gang for alle forreleggiß udj Retten at producere hindis 
Skifftebref effter forrige forreleggelßer Dommeren og sagen til opliusning og i det øfrige wil 
afventte en retmeßig og forsvarlig frikiendelsis dom og denne u=nødige paaførdte proceßis 
omkostning at worde tilkiendt; Sophia Charlotta Anchersdatter er af Dommeren forrelagt til i dag 
8te dage udj Retten at møde og hindis skifftebref i Retten at producere hvor af maatte sees hindis 
krafs beschaffels om det i skifftebrevet er indseedt eller eche; Tÿge Ursin Referede sig til sit forrige 
indgifvende og Protesterede; Sagen opsadt i 8te dage. 
 
Tÿge Ursin paa Hr: Regimentskrifver Johan Hollenders wegne begierde ofver indcitered Nielß 
Andersen og Jens Schreder af Rans samt Christen Pedersen af Gaarsleb begierdte effter forrige i 
rettesettelße og opsettelße dom; 
 
Tÿge Ursin paa Hr: Regimentzskrifvers wegne begierde dom ofver Hans Schredder i Gauerslund og 
Mads Schouløber i Eridsøe effter forrige i rettesettelße og opsettelße; Sagen opsadt i 14 dage. 
 
Dend sag med Lauridß Madsen af Haastrup og Peder Ifversen ibid: er her for Retten forliigt og 
lofvede Peder Ifversen inden i dag 8te dage at fralegge sig dend iord till Laurids Madsen igien som 
dannemend kand siufne hannem at were frakommen. 
 
Nielß Jenßen  R…g af Weÿlle lader liuße om tvende smaa hopper som hand siden i mandags 8te 
dage hafver midst, dend er R…bruun og dend anden soort med en stribell for i panden, og hafver 
skade i wenstre øye om nogen gotfolch kand giøre hannem nogen underrettning derom will hand 
det gierne forskylde. 

11 May Ao 1697 
Hans Jensen Enmercke mødte for Retten som paa Nielß Henrichsens wegne af Wognsild effter 
forrige i rettesettelße og opsettelße ofver Jenß Ollufßen og Anna Sl: Peder Ifversens begge af Starup 
foddrede dom. Thi blef saaledis dømpt og afsagt; Saa som Jenß Ollufsen af Starup saa velsom Anna 
Sl: Peder Ifversens ibid: iche møder effter forrekeggelßer, opsettelser og i rettesettelser noget her 
imod at svare at ved Eed at fraaga eller tilstaa Nielß Henrichßens søgning, ej heller noget i ringeste 
maader til afbeviiß fremblegger langt mindre retter for sig som det sig bør, thj tilfindiß Jens 
Ollufsen at betalle till Nielß Henrichsen i Wogensild di foddrende og hans andeel beløbende 12 
Sldr: 2 mk: I lige maade tilfindis Anna Sl: Peder Ifversenß at betalle till Nielß Henrichsen i 
Wogensild de foddrende og hindis andeell beløbende sig till penge 11 Sldr: 1 mk: tillige med denne 
Proceßis anvendte bekostning 2 Rdlr: aldt inden 15 dage under Lovens tvang og en hver at betalle 
denne Proceßis halfve omkostning med en Rixdlr. 

 
Tygge Urisn paa Sophia Scharlotte Anchersdatters wegne af Almind mødte for Retten som effter 
forrige irettesettelße og opsettelße ofver Bertell Hansen Rafn i Bierdt fordrede dom, og formodede 
dommeren observede at hinde blef till kiendt foruden hindis Prætenderende Summa den store 
omkostning med saa mange Reijßer og andet. Thi blef saaledis dømpt og afsagt. Saa som Sl: Hanß 
Pedersens Effterlatte Enche Sophia Charlotte Anchersdatter søger Bertell Rafn i Bierdt for 5 tønder 
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Biug hand schall wære leveret at giøre i maldt for hindis mands død effter om udgifvene Hr: Etats 
Raads ordre af dato 96, d: 24 Julij udi meening at Bertel Rafn hafver strax at fornøÿe Enchen for 
omrørende Biug, d: anden af dato 8 Martij: nestverende aar hvor sagen tilladeß ved Lands og Ret at 
udføriß, der effter Enchen kaldet d: 16 Martij: og sadt i rette om forbemelte Biug og om kostning 
med viidere; Bertell Rafn her imod svarer af dato 27 April med formeening biuget at være leveret 
hannem udj betalling for Sl: Hans Pedersens Slefredatter hoes hannem skall hafue wendt i 46 ugger 
effter der om datterens egen attest Enchen der imod formeener at datteren imidlertid skall hafve 
fortiendt hindiß brød hoes hannem med widere paa begge sidder paastaaet, daa ved ieg iche rettere 
her udj at kiende Effterdj iche nogen schifftis forretning for mig fremleggis effter Sl: Hans Pedersen 
Schouridder hvor af fornemmiß kand om Berttell Rafn hafde foddret noget for hafde daatter om 
hannem noget der fore er tillagt. Enchen meener at svare gielden og derforre det tilstaade at 
indfordre, Berttell Rafn og ej noget beviiser med den Sl: Mands hand beraaber sig paa vidner ofver 
aar og dag effter død Mand som sees iche Loven tillader Berttel Rafn og self vedgaar [papir defekt] 
daa kand hand iche befries for at betalle Sl: Hans Pedersens Enche omrørtte 5 tønder biug effter 
deds Capittels kiøb samme aar hand biugget har annammet tillige med Proceßens omkaastning 1 
Rdlr: og det inden 15 dage under Louens tvang, der imod har Bertell Rafn sin Regres hos Enchen 
eller andre ved loulig medfardt igien at søge om hand sig formeener nogen kraf med billighed effter 
Sl: Hans Pedersen at hafuer.  
 
Tyge Ursin paa Hr: Regimentskrifver Johan Hollenders wegne mødte for Retten og begierede ofver 
indCiterede Niels Andersen og Jens Schreder af Rans sampt Christen Pedersen af Gaarslef effter 
forrige i rettesettelse og opsettelse dom. Sagen opsadt i 14 dage. 
 
Blef lest Velbaarne Hr: Etas Raad Schvartis befalling paa Hr: Regimentzskrifvers Johan Hollenders 
indgifvene daterit Coldinghuus d: 2 Maij 1697 hvor med war befallet samptlig Rytterbønder wed 
Hr: Oberiste Utterwigs Regimente at de forskaffer Regimentzskrifveren og hans tiennere ofver aldt 
udj hans anbetrode District fornøden vogne udj hans Kongl: Maytz: tienniste, seerdeelis nu imod 
hans Kongl: Maytz: udkompst. 
 

18 Maij Anno 1697 
Regimentschriverens sag Contra Hans Skreder i Gaverslund og Mads Skouløber i Erresøe 
fremdeelis optagen till neste ting effter Pindse Helligst saa som ingen paa Regimentschriverens 
vegne møte. 

1 Junij Ao 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i Rette 
settelse oc opsettelser Dom ofver Hans Schreder i Gaverslund oc Mads Schouløber i Erresøe, blef 
paarobt møtte iche nogen paa deris vegne at svare. Thi blef saaledis dømbt oc afsagt, Effterdj her 
for mig i Retteleggis 2de lysnings winder, det enne udsted af Eld Brusch oc Holmandz Herritz ting 
d: 16 Martij 1697, dend anden af Anst Jerløf oc Slags Herritz ting d: 19 Martij sidst afvigte, udj 
meening Hans Pedersen som beboede een half Kongl: Maytz: Ryttergaard i Gafverslund, Mads 
Pedersen Schouløber i Erresøe beboede en Rytter gaard begge in Febr: forleden er bortrømt, oc iche 
dennem igien haver ladet indfinde, effter der om lysnings winde oc tilbod, da veed jeg iche rettere 
her udj at kiende end som Mads Pedersen oc Hans Pedersen der begge schall være bortrømt bør at 
angribes hvor de kand antrefves oc straffes som Rømningsmænd effter lovens pag: 462 oc 463: Act: 
7. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i 
rettesettelse oc opsettelse dom ofver Christen Pedersen i Garslef oc Jens Schreder i Rans, hvad sig 
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Niels Andersen anbelanger i Rans da som hand er entwigt fra stedet, da der med at beroe til lysning 
effter hannem er scheed, oc der paa Rømnings Dom erwerfvelse; Jens Schreder i Rans Møtte for 
Retten oc i rettelagde hans schrifftl: indleg af 1 Junij 1697 med videre des indhold for Retten er lest 
oc paaschrefven oc udj acten schall vorde indført. Hans Nielsen svarede paa Jens Christensen 
Schreders indleg oc begærede at hand ville forClare om hans Principal Hr: Regimentschrifver haver 
indeholdt noget som hannem af Herrerne udj Ceßionen schulle være tillagt oc for det andet om hans 
Principal Hr: Regimentschr: haver touseret noget som er imod Ærlighed at Jens Christensen 
Schreder det i lige maader ville forClare, oc begærede endnu som tilforne dom ofver Jens 
Christensen Skreder i Rans oc Christen Pedersen i Gaarslef. Thi blef saaledis kient endnog 
Regimentschriveren lader søge oc tiltale Christen Pedersen i Gaarslef, Niels Andersen oc Jens 
Schreder i Rans formedelst deris gaarders brøstfeldighed effter der om førte siufn udsted 23 Febr: 
97: hvor effter Regimentschriveren lader sette udj Rette oc formeener deris fæste bør at være 
forbrut med videre siufns vidne oc i rettesettelses indhold. Christen Pedersen i Gaarslef lader 
indstille et indleg af 18 Aprill forleden udj meening at hand forleden aar haver ladet opsette et nyt 
Sals huus med schorsteen oc bagofven som hand agter nu i sommer at lade ferdig giøre oc lover 
aarlig at forbedre gaarden, beviiser oc med hans byes mænd, at giøre hans største fliid, som oc 
berettis Niels Andersen i Rans schal være bortvigt oc Jens Schreder hus ibid: at findes brøstfeldig 
med videre siufns vidnis forClaring, hvor oc befindes de beklager dennem iche som andre Kronens 
tienner bygnings tømmer kand nyde, da veed jeg iche Christen Pedersen oc Jens Schreder imod 
lovens pag: 459 Act: 1: at tiende dennem fra deris fæste, saa lenge de dennem effter samme lovs 
act: forholder paa det hans Kongl: Maytz: Rytter goeds icheschal blifve øde, gaard effter anden.  
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd 
Christen Jensen oc Søfren Jespersen begge beboende i Vester Nebbel, det de ved Eed med opragte 
fingre effter loven afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet saaledis Effter HøÿEdle oc Welbr 
Seßions Herrernis til mig gufne ordre lader Jeg underschrefne Kongl: Maÿtz: Regimentschrifver 
Johan Hollender her med gifve Peder Hansen i Wester Nebel otte dages lovlig kald oc warsel, til 
Eld Brusch Holmandz Herritzting vinder at paahøre, angaaende hvorledis hand har ofverfalden sin 
Indqvarterede Rytter Lauridz Jensen om natter tide udj hans seng med mange ublue schieldz ord oc 
Ærrørige ord som af Eder er paßeret, der om at Vinde til samme tiid oc sted Stefnis Maren 
Christensdater oc Maren Ifversdater med deris Lauwærger, item Joen Laßen, Jep Jensen oc Jesper 
Nielsen, alle i Vester Nebel, Een hver Deris sandhed der om at vedstaae oc udsige oc svare 
tilspørsmaal, Colding d: 18 Maij Ao 1697: Vinderne forelagt til i dag 8te dage at møde under Lovens 
straf: 
 
Tygge Jensen af Herslef møtte for Retten som paa Lil Welling Byemænds vegne beviiste ved 
kaldsmænd Ifver Hendrichsen oc Anders Michelsen begge af Lille Welling det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rettestefnet samptlig Follerup Byemænd 
u-villige mænd at høre opkrefve, der kand siufne oc besigtige Velling indhegnings gierde oc hæfd, 
oc der imod Follerup Byes indhegnede gierder oc hæfd, som meenis iche loumæsig effter hans 
Kongl: Maytz: Lov schule findes, Nemblig Jørgen Nielsen, Hans Ollufsen, Jens Søfrensen, Hans 
Pedersen, Anders Tyggesen, Niels Christensen. Da de dog schal tage Velling Byeqvæg oc bæster 
ind til største schade oc fortræd med videre som berørt er deris siufn at afsige, oc der effter agter 
tingsvinde at tage beschrefven; Tygge Jensen af Herslef begærede uvillige mænd af Retten motte 
udmeldis til at siune oc besigtige de Welling oc Follerup Marcheschiell gierder, hvor meget en hver 
af Byernes gierder oc hegner kand tilkomme, der til blef udmeldt Jens Rafn af Hostrup, Peder 
Jensen af Smidstrup, Hans Pedersen ibid: oc Madtz Ollufsen samme stedz, som deris siun oc 
forretning der om her for Retten i dag 8te dage haver at afsige. 



 27

 
Peder Dall i Andkier lader lyse effter et brun Marplach som er med et stiern i panden, som er fra 
hannem bortkommen om nogen gotfolch det kunde til veje bringe schulle deris umag blifve betalt. 
 
Hans Andersen boende i Biert tillige med hans børn oc Svogre møtte for Retten som kientes oc 
tilstod at have schiødt oc afhændet saa som hand aldeelis her med schiøder oc afhænder fra sig oc 
sine arfvinger, til hans Søn Anders Hansens kiereste Mette Madsdater den halfve part af den 
SelfEyer Gaard hand nu paaboer. Noch tilstod at have afhændet fra sig oc sine arfvinger den tredje 
part til forbemelte hans Søn Anders Hansen, dend fierde part beholder Hans Andersen self til hans 
lifs tiid, oc effter hans Død niuder hans Søn Anders Hansen samme fierde part tillige med den tredje 
part hvilche fornefnte trende parter Anders Hansen tillige med hans fæstemøe Mette Madzdater oc 
arfvinger, maa oc schall niude bruge oc beholde uryggeligen oc uigienkaldendis til Evig tiid med 
ald dens tilliggende schouf, march oc eng, fægang oc fische wand, intet undtagen i nogen maader. 
Der imod lover Anders Hansen at svare til alle Kongl: schatter oc paabud som paabiudes kand som 
allerede ere oc paakomme kand ved hvad nafn det være kand oc der for holde hans fader Hans 
Andersen fri oc schadesløs i allemaader, oc lover hans fader for sig oc sine arfvinger for hver 
mandz paatale at fri frelse hiemle oc tilstaa denne at hans Søn Anders Hansen oc kiereste Mette 
Madsdater for [ulæselig] parter af samme hans paaboende Eyendoms Gaard, som der paa med 
nogen rett kand have at tale, oc imod forhaabning samme trende parter, for nogen hans 
vanhiemmels brøst schyld blef hans Søn Anders Hansen  oc kiereste fra wunden, saa lover faderen 
Hans Andersen tillige med hans tvende Sønner Bertel Hansen oc Hans Hansen saa velsom hans 
Svoger Jep Nißen af Winding paa hans hustrue Maren Hansdaters vegne oc Niels Jensen af Biert i 
lige maader paa hans hustrue Maren Hansdaters vegne at schaffe fornefnte hans Søn Anders Hansen 
lige god vederleg oc fornøyelße inden sex uger der effter, hvor paa de her for Retten gafve hver 
andre deris hænder, der paa Anders Hansen begærede tingsvinde som Eyendoms Schøde som oc 
blef sted. 
 
Lauridz Madsen af Horstrup paa samptl: Byemændenis vegne møtte for Retten oc foreviiste en 
Seddel af Welbaarne Hr: Amptmand Schwartz udgifven af dato Coldinghuus d: 27 Maij 1697: som 
indeholder et ulfve unge at være Amptmanden foreviist, hvor effter hand paa samptl: Bymændenis 
vegne af Horstrup begærede betaling effter Kongl: forordning. 
 

8 Junij Anno 1697 
Jens Raun i Hostrup, Peder Jensen i Smidstrup og Hans Pedersen sammesteds møte for Reten som 
effter udmeldelse her af tinget i dag 8te dage afsagde deris siun saaledis: At de i dag haver siunet 
det gierde imellem begge marcher, nemlig Welling og Follerup March og maalt det med et Reeb, og 
begynte ved den vester Ende ved Jørgen Nielsens hauge og da endte det ved Piedsted Marche 
schiell, da befantes samme gierde 69 Reeb, hver Reeb var 15 faufne lang, som de Velling Mænd 
beretede at holde ved lige; Endnu fantis 12½ Reeb lang gierde med samme Reeb maalt som er 15 
faufne, som de Velling Mænd beretede for dennem at tillhøre Follerup Mænd, hvor af det meeste 
laa ugierdet, hvilchet bemelte siunsmænd her for Reten for et fult siun afsagde der paa de bade sig 
Gud till hielp. Og tilspurte Hendrich Nielsen de Follerup Mænd om de uden nogen videre proceß 
ville giøre deris gierde færdig som dem tillkom, der paa Hans Ollufsen svarede paa Follerup Mænds 
vegne at hvis de forhen har gierdet i mange Aar, erbyder de endnu at giøre som og schall befindis 
nu at være gierdet, hvis de Velling Mænd lovl: kand beviise at de Follerup mere har gierdet end nu 
gierdet er og forrefindis erbyder de dem at vill gierde formedelst de har iche mange penge at spilde 
med proceß; Hendrich Nielsen begærede de Follerup Mænd ville rete sig efter Loven. Og begærede 
tingsvinde som blef sted. 
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Hans Nielsen paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Christen 
Nielsen i Torup og Niels Nielsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede 
till i dag at have i retestefnet Peder Tuesen i Erresøe og hans Søn winder og siunsvinder at paahøre 
ang: Hans Hansen tieniste karll i Torp de har over falden og slagen, her paa fremviiste Hans Nielsen 
Hr: Estats Raads ordre dette at paatale af 31 Maij 97: der paa begærede Hans Nielsen at 
siunsmændene mote fremkomme deris siun at afsige. Da for Reten fremkom Peder Jensen i Torrup 
og Jens Nielsen ibid: som aflagde deris siun saaledis, at de i dag 8 dage effter Regimentschriverens 
befalling siunede Laurids Tyggesens tienende Hans Hansen i Torrup, da saa de hand hafde et blaa 
slag paa hans schulder og neden for det venstre Øye var det blaa og inden i Øyet var det blod 
stencht; hvor paa de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp; hvor effter for Reten fremkom 
Laurids Tyggesen som klagde sig at Peder Tuesen haver slagen hannem og givet hannem diße blaa 
slag som om vundet er forleden Løverdag 8te dage inde paa Erresøe March, og som de indstefnede 
vinder begge iche møte ere de forreholt till i dag 8 dage at møde, Neml: Hans Hansen i Torup og 
Peder Pedersen ibid: 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Hans Enemerche i Herslef 
og Baldser Jacobsen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i Retestefnet Jørgen Nielsen og Anders Tygesen i Follerup imod andre effterlate boe i Follerup 
paa nye igien. I lige maader stefnet Mads Nielsen Lumholt i Weyllbye, at være schifftet 
overværende; der til andtagen Peder Jensen og Anders Ollufsen i Smidstrup, Hans Madsen i 
Follerup Mølle og Jens Nielsen i Piedsted som i dag 8 dage i Sterbboen haver at møde. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne Contra Peder Hansen i Wester Nebbell begærede 
hans vinder till forhør, da for Reten fremkom Joen Lasen i Wester Nebbell som vandt, at en Søndag 
aften da Peder Hansen kom ind af byen og var noget beschiencht, saa kom hand ind i stuen og sate 
sig i en stoel imidlertiid stod hans kone der ved, saa trinede hun ud af døren saa reyste Peder 
Hansen sig op og gich effter, saa gich hand till døren daa Ryteren laa inden for, og Ryter konen 
lugte døren op, nogle ord snachede de, det kunde hand iche merche hvad det var, saa talte Ryteren 
høyt og sagde gach ud af min stue jeg vill iche have mit tøy reden need, schall jeg reyse mig, schall 
jeg følge dig ud, saa kom Peder Hansen  strax ud vente sig tilbage og spurte om hand iche mote gaa 
i hvilchen stue hand ville det var hans Egen og blef noget mot der ved, saa gich hand igiennem stue 
i et kamer i den nørre side, Ryteren laa ved den anden side der var ichun en veg imellem, saa Reyste 
Joen Lasen sig og gich ud af gaarden, den aften hverchen førte eller saa hand Peder Hansen enten 
slog eller schielte Ryteren, hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Der efter for Reten fremkom ….. 
Nielsen Storm i Wester Nebbell, som vandt at hand aldeelis indet der om er bevist end hand hørte 
Ryteren og Peder Hansen larmede med munden, mens kand iche giøre reede og veed hvad af nogen 
sagt er, fordj hand var iche i gaarden men kom tillige med Jensen gaaendis der forbi paa gaden, der 
paa hand bad sig Gud till hielp. Jep Jensen ved hans schrivelse till Herredsfogeden forclarede at 
hand aldeelis indtet der om er vidende, og begærede Hans Nielsen de andre vinder mote forelegis 
till i dag 8 dage at møde. Maren Jensdaater forrelagt till i dag 8te dage at møde. 
 

15 Junij Anno 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede vinder Contra Peder Tusen till 
forhør. Da for Reten fremkom Hans Hansen i Torp som vandt, at ved en 14 dages tiid siden eller 
mere gich hand og hans karell og gierdet imellem Torrup Skou og Erresøe march, saa kom deris 
Bye faar løbendis om dennem ved Enden af gierdet, som hand bad hans dreng schulle gaa hen og 
hente, imidlertiid gich hans karll Laurids Tÿgesen hen at hente et Clas torne ved et andet gierde da 
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saa hand Peder Tusen var effter faarene, saa gich karlen Laurids Tÿgesen hen og ville hente faarene 
igien, saa robte hans dreng, saa tog Hans Hansen og Peder Pedersen hver en hest og sate sig paa og 
reed op till dennem, den gang de kom saa nær at de kunde see dennem, da laa Peder Tusen og 
Laurids Tyggesen paa Jorden med [hver]andre og droges sammen og plugte hver andre i haaret og 
laa Peder Tusen oven paa, der de kom till dem hafde Laurids Tyggesen et blaat øye og blodet løb 
der af, siden stod Peder Tusen og Laurids Pedersen(?) nogen tiid og bruchte mund med hinanden og 
laa der et toren træ paa Jorden hvilchet Laurids Tyggesen ville tage op, som Peder Tusen sate sin 
fod paa og ville iche lade karlen tage det, der Laurids Tyggesen kunde iche faa toren træet, sagde 
hand till Peder Tusen om hand ville have mere ind 5 schind till en trøye, Peder Tusen sagde vill du 
sige till en gammell mand om hand ville have mere end 5 schind till en trøye, saa tog de haand paa 
hverandre, og slog Peder Tusen karlen paa Jorden, imidlertiid kom 2 drenge som hver gaf karlen et 
slag med en liden hand Øxe hamer paa hans Ryg som scheede før de kom paa Jorden mens kiendte 
iche drengene, og saa iche Laurids Tyggesen rørte Peder Tuesen noget videre, der paa Hans Hansen 
bad sig Gud till hielp. Der effter for Reten fremkom Peder Pedersen i Torup som vandt at have hørt 
og seet alt hvis Hans Hansen om vundet haver saaledis at være i sandhed, der paa hand bad sig Gud 
till hielp. Peder Tusen møte og i retelagde sit schrifftlig indleg af 15 Junij som er lest paaschreven 
og i acten schall vorde indført. Hans Nielsen formoder Peder Tusen hans angivelse vill beviise og 
søge hvem hand der for haver at tilltale, og begærede tingsvinde sted. 
 
Hans Nielsen begærede de vinder som i dag 8 dage af Vester Nebbell blef forelagt till i dag at 
møde, mote paarobes mens møte ingen hvor for Hans Nielsen begærede tingsvinde efter hvis 
paßeret er. Sted. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen i Børup og 
Jens Nielsen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i 
retestefnet Peder Borlef i Erresøe og Søren Jaunsen ibid: for siunsmænds opkrevelse till den gaard i 
Erresøe som Mads Skouløber er frarømbt og de Caverede for. Item at være siun overværende d: 21 
Junij og dis afsigelse den 22 dito, hvor effter dom at erverbe den 14 dag der effter, at de till samme 
gaards Ruin bør svare og erstate dens udgifft og opbygelse. Samme gaard at siune er udtagen 
Thomas Jeßen i Taule Nebbell og Peder Willadsen ibid: som fornte tiid haver at møde og deris siun 
afsige. 
 
Knud Andersen i Erresøe møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Thomas Sørensen og Jep 
Hansen af Erresøe, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
retestefnet Anders Pedersen i Piedsted og Mads Pedersen ibid: Peder Smed ibid: Maren Jensd: i 
Bierte, Stapen Iversen i Bramdrup, Hans Hansen Bull i Erresøe, Niels Espensen ibid: Jørgen 
Nielsen Smed ibid: Hans Hansen Clausen ibid: med 8 og 14 dages og 3 ugers varsel imod lougbud 
anl: den gaard Knud Andersen ibid: paaboer, og laugbød Anders Pedersen og Mads Pedersen i 
Piedsted sampt Jørgen Nielsen Smed i Erresøe paa deris Myntlinger Sl: Peder Jensen Espensens 
Børns vegne samme Eyendoms gaard i dag till første ting till neste frender om nogen den vill kiøbe; 
Knud Andersen i Erresøe møte og Eerbød derfor penge. 

 
22 Junij Anno 1697 

Anders Pedersen i Piedsted, Jørgen Nielsen Smed i Erridsøe paa Hans Clausens og Egne mundtlige 
Sl: Peder Jensen Esbensen børns wegne sampt Mads Pedersen af Piedsted for Retten frembkom som 
i dag andet ting laugbød den SelfEyer gaard i Erridsøe som Knud Andersen ibid: paaboer till Knud 
Andersen og hans troglofvede festemøe Maren Hansdatter og mødte Hans Tommesen af Eridsøe 
paa bemte Knud Andersens wegne og bød Sølf og penge. 
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Alexander Leverence paa Hr Regimentskrifver Johan Hollenderß wegne mødte for Retten som i dag 
første ting opbød En Rytergaard i Rans bye som Nielß Anderßen in Martio sidst afvigte er frarømpt 
som nu er Crongaard og er huuse paa stedet om nogen dend i feste will antage med widere 
skrifftligt producered, tillige med paa nye igien opbød dend gaard i Eridsøe som Mads Pedersen er 
frarømpt og en half gaard i Gaurslund som Hans Pedersen er frarømpt in febr: om nogen dennem 
med dette aars sæd wil antage, for retten lest og paaschrefvet. 
 
Endnu Lyste bemte Alexander paa Hr Regimentschrifvers wegne effter schrifftlig fra Hr Regiment-
schrifver første ting effter Niels Andersen i Ranß, som in Martio sidst agvigte er undvigt og 
frarømpt En gaard i Ranß at hand sig til igien wille indstille indwidere deßen indhold for Retten lest 
og paaschrefven. 
 
Alexander Leverence for Retten fremkom paa Hr: Regimentschrifver Sig. Johan Hollenders wegne 
som fremstillede siufnsmend, Tomas Jepsen af Taule Nebbel og Peder Willadsen ibid: hvilche med 
Eed tilstode at hafde siufnet d: 21 Junij nest afvigte en gaard i Erresøe [?] brøstfeldighed som Mads 
Pedersen paaboede og frarømbte udi [?] Sigr Johan Hollenders Regimentschrifverß tiener Alexander 
Leverence og paa Compagniets wegne Leiutnant Peter Hoff deris ofverværelße saa war tilstede 
Peder Borlou og Søfren Johnßen i Erresøe som var bemte Mads Pedersens Skouløberß forlounings 
mend hvor de samme gaards brøstfeldighed effter nøye grandsking har befunden som følger. For 
det første Ladehuuset som staar østen i gaarden er 11 fag, og 1 fag vogen huuß, der af er taget 
gandsche forfalden, endeell af bielcherne, stolperne, løßholter og legterne er nogenlediß wed magt, 
og siufnis i det alleringeste at kand repareris saa det nogenlediß kand paßere for 18 Sldr: 2. 
fæhuuset som norden i gaarden er 5 fag fattis legter og tag, En dell af bielcherne er ligesaa 
nogenledeß wed magt, og siufnis dog at kand Repareris med 9 Sldr:. 3. Stue huuset som staar 
synden i gaarden er 8te fag, hvor af de 2 fag er temmelig dog fattis noget paa taget, de andre 6 fag 
er gandske u=tienlig og will opbiuggeß af nye, og will hver fag i alleniste koste af nye at opbygge, 
saasom de ere store 4½ dlr: er 27 Sldr: Er saa summa som gaardens biugning nu nogenledis kand 
settis i stand med – 54 Sldr: Ellers fandtis intet andet wed stedet i nogen maade sædden undtagen i 
marcken :/ uden 2de gl: Bæster den Ene udleffvet og En gl: wogn sampt Et langt plougiern, at de 
saaledis har siufnet og taxerit det nøgeste mueligt war derpaa de aflagde deris Eed og bad sig Gud 
til hielppe, samme siufn er paßeret i ofververelße  og hoesverelße Peder Borlous og Søfren  Johnsen 
og war Hr: Regimentzskrifvers tienner Alexander Leverence her effter tingsvidne begierendiß som 
og blef stedt. 
 
Hans Ollufsen af Follerup paa samptlige Follerup Byemends wegne for Retten frembkom som 
beviiste med kaldsmend Niels Madsen og Rasmus Jensen, begge af Follerup de afhiemlede wed 
Eed med opragte fingre effter louen at de til i dag med 8te dages warßell lougligen hafde her til 
tinget hidkaldet Hendrich Nielsen af Lille Welling, Mogens Jørgenßen, Tomas Hansen, Michell 
Hanßen, Hans Michelßen, Niels Nielßen og Hans Jensen, alle ibid: saa og Mads Hanßen, Jørgen 
Andersen, Laue Nielsen, Sl: Anders Nielßens Enche med lauverge, Niels Bull, Jens Christensen, 
Peder Buch, Jacob Christenßen, Rasmuß Smed, Hans Koed, Sl: Peder Klinchhammers Enche med 
lauverge, Hans Nißen, Jens Pedersen, alle af Store Welling, Niels Rafn af Piedsted, Jens Rafn af 
Haastrup, Peder Jenßen og Hans Pedersen af Smidstrup imod siunfnsmends opkrefvelße og siunfns 
afsigt saa og til spørsmaall at svare angaaende deris hauger og toffter, som støder og wender paa 
Follerup byes Marcke skiell og des gierdelße, hvor effter Hans Ollufßen af Follerup paa samptlige 
Follerup byemends wegne agter tingsvidne sampt dom at erhverfve; dernest begierdte Hans 
Ollufsen af dommeren uvillige siunsmend hannem paa samptlige hans byemends wegne af Retten 
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maatte udnefnis som kunde siune forbemte marcheskiell med widere dennem kand worde paavist, 
hvor till i dag af Retten er udnefnt bemte gierder og marchskiell at siufne, grandske og besigtige 
som dennem af Follerup mend blifver paavist det nøgeste dennem siufnis og for ret kand eragtis 
hvor af de striidende partter bemete gierder ind rette bør at opsette lucke og wed magt holde, 
nemblig Tygge Jenßen i Herslef, Søfren Jenßen ibid: Hans Madsen Møller af Follerup Mølle og 
Niels Anderßen af Herslef som sig paa Løfverdag førstkommende som er d: 20 Junij paa 
aastedderne hafver at begiffve og som ofven meldt at forrette og deris siufn i dag 8te dage her for 
Retten schrifftligen fraa dennem hafver beskrefven af sige og ved Eed at bekrefte, som de agter at 
forsvare, [papir defekt] vil advaris. 
 
Peder Tuesen af Eridsøe for Retten frembkom som beviiste med kaldsmend Peder Bertelsen og 
Hans Jenßen begge af Eridsøe de afhiemlede ved Eed med opragte fingre effter louen at de til i dag 
med 8te dageß warßell hafde hißtefnit Hans Hansen i Torup og begge hans tieniste karle Laurids 
Tygeßen og Claus saavel og Peder Hiuller ibid: at høre paa winder angaaende dend ofverlast Peder 
Tueßen er wedder faret af Hans Hansens folch naunl: Laurids Tygesen og Claus som skeede i 
Haugeløche for nogen tid siden paa Eridsøe March og Hans Hansen og Pofvel Hiuler som forhen i 
sagen wundet hafver at høre paa vidner om de noget der imod will hafve at svare, widner herom at 
bære og til spørsmaall at svare ere stefnet, Jep Hanßen af Erridsøe, Peder Nielßen Borlou, Hans 
Pedersen, alle ibid: hvor effter Peder Tueßen agter tingsvidne at Erverfve, sampt dom. Saa for 
Retten fremkom Jep Hansen af Eridsøe, Hans Tommesens Søn ibid: som effter Eddenß oplæsning 
wandt at ungefehr for 3 ugger siden var hand i Marcken med Peder Tuesen daa saae hand tillige 
med Peder Tuesen at de Taarup faar gich paa Eridsøe march, kom og flig i Haugeløche hvor daa 
Peder Tuesen befallede hannem hand skulle gaa hen og see till hand kunde faa faarene i huus som 
hand og giorde, imidlertiid kom Hanß Hanßens karll og dreng af Taarup og drengen tog med 
hannem og giendte faarene tilbage, hvor da Peder Tuesen søgte till at hielpe hannem at faa faarene i 
huus imidlertid søgte Laurids Tÿgesen paa Peder Tueß: og hafde et torn træ i handen og støtte ind 
paa hannem med, gref hannem i haaret fich saa hver andre i armene og kom paa iordenimidlertiid 
raabte Peder Tuesen om hielp, saa løb Jep Hansen til hannem og kom saa imidlertid Hanß Hanßen 
og Peder Hiuler hver med Et torn træ i handen Riddende hasteligen paa heste og war daa Peder 
Tuesen og Laurids Tÿgeseb skildt ad og laa torn træet paa i orden som Laurids Tÿgesen hafde hafft 
i handen hvilchet hand gaf effter saa traadte Peder Tuesen paa træet og spurdte Laurids Tÿgesen ad 
om hand wilde mÿrde hannem hand schulle miste træet og sagde Laurids Tÿgesen til Peder Tuesen 
will du hafue meere end 5 schind til en trøÿe hvor til Peder Tuesen sagde vil du spørge en gl: Mand 
om hand vil hafve meere end 5 schind til en trøÿe, og slog hand hans hatt af med hans hand, der paa 
Jep Hanßenbad sig Gud til hielppe; Endnu for Retten fremkom Peder Nielßen Borlou dend mindre, 
som iligemaader effter Edens oplæsning wandt at samme tiid ofven melte paßerede imellum Peder 
Tuesen og Laurids Tÿgesen hørdte hand En larm iblandt [ulæselig ord] nogle faar paa Erridsøe 
march i Haugeløche og bad Hans Pedersen som stod og gierdet med hannem i Haugeløche hand 
wille gaa hen og see hvor det var der klammeri og som hand gich fra hannem og kom op paa aalfore 
weÿ hørdte hand at Peder Tuesen raabte paa Nielß og Jeppe komme og hielpper mig hand vil mÿrde 
mig, imidlertid kom Hans Pedersen tilbage til hannem igien og sagde det er lige som du siger det er 
dog sanden at Taarup folch en karll og en dreng som var Hans Hansens folch dragis med Peder 
Tuesen og Jep Hansen at vill tage faarene fra dem og sagde der hos at Hans Hansens dreng tog 
faarene fraa dem, og karlen drogis digt med Peder Tuesen derpaa Peder Nielsen Borlou bad sig Gud 
til hielppe. Saa for Retten fremkom Hans Pedersen af Eridsøe som effter Eedens oplæsning wandt 
og tilstod at werre i sandhed saaledis at verre paßered alt hviß hand Lille Peder Nielsen Borlou 
fortaldt hafver at hafve hørt og seet der paa hand bad sig Gud til hielppe. Peder Tuesen war her 
effter tingsvidne beschrefven som og blef sted. I midlertid stod Hr: Regimentzschrifvers tienner 
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Alexander Leverence her til stede som blef tilspurt om hand hafde noget her imid at svare hvor til 
hand svarede Neÿ hand hafde intet dermed at bestille, og gich saa bort og beroer med saggiffelße til 
i dag 14 dage, opsat i 14 dage. 
 

29 Junij Anno 1697 
Tygge Jensen i Herslef, Niels Andersen, Søren Jensen, Peder Laßen ibid: som i dag 8 dage her af 
tinget var udmeldt at siune og besigtige Marcheschiellets gierder imellem Follerup og Velling 
Marcher fremkom som afsagde deris siun saaledis at d: 26 Junij var de paa aasteden som de da 
befant saaledis Marcheschiellet gaar i wester og øster, tog saa deris anfang og begyndelse i Vester 
ved Jørgen Nielsens hauge i Follerup, hvor der blef dem paaviist en ind gierdet tofft eller hauge 
kaldes Hoffgaards Hauge, som ligger till Hougaard i Store Velling og des gaards besiddere nyder og 
ved lige holder og strechet sig ved marcheschiellet 22 Reeb og 10 faufne hver Reeb 15 faufne, der 
nest en indgierdet hauge som ligger og tillhør den gaard i Lille Velling som Michell Hansen og 
Hans Michelsen paaboer, og des lengde ved marcheschiellet er 7 Reeb á 15 faufne, som og af 
dennem gierdis og ved lige holdes, noch en hauge ved siden af forschrefne kaldes Nye Hauge, som 
Hendrich Nielsen, Niels Nielsen med sin gaardmand Hans Jensen alle i Lille Velling, Hans Koed, 
Niels Bull og Hovgaards mænd alle i Store Velling deris gaarder er lodtagen i, og strecher sig des 
lengde ved marche schiellet 6 Reeb og 9 faufne á 15 faufne, paa norder side af bemelte hauge blef 
dem paaviist en opkast grøfft med en deell gierde paa, som der af slutes at naar marchen er i fellet, 
der da at blive indhegnet som nu befindis at være i heinet, noch en indgierdet hauge liggendis ved 
fornefnte, tilhør det Boel Jørgen Pedersen i Store Velling paaboer og af hannem ved ligeholdes, 
befantis at være 3 Reeb og 9 faufne á 15 faufne; Noch en indgierdet hauge tillhør den gaard Hans 
Nißen i Store Velling paaboer, og altid af gaardens besiddere gierdis og ved lige holdis, strecher sig 
ved marcheskiellet 6 Reeb 5 faufne á 15 faufne nest ved ligger en hauge kaldes Koeds Hauge tilhør 
Hendrich Nielsen i Lille Welling med en deel af folstie, till Jens Sørensens hauge i Follerup er 9 
Reeb 8 faufne á 15 faufne. Noch giør Jens Sørensens hauge marcheschiell 15 faufne, i en indgierdet 
hauge Hendrich Nielsen tillhør som er 3 Reeb og 11 faufne. Noch en hauge Hans Ollufsen i 
Follerup tillhør, strecher sig og till marcheschiellet 7 Reeb og 8 faufne. I lige maader en indgierdet 
hauge hør Jens Christensens gaard till i Store Velling som er 7 Reeb og 6 faufne, forschrefne hauge 
holdis altid ved lige af deris gaardes besiddere. Noch blef dem paaviist et støche gierde som de 
Follerup mænd haver gierdet som er 49 faufne der fra og till Piedsted marcheschiell er 5 Reeb og 5 
faufne og kaldis Schichs Hauge som var ugierdet, beretis at de Lill Velling mænd altid har gierdet, 
hvilchet forbemelte mænd for et fult siun afsagde der paa de bade sig Gud till hielp. Iver 
Hendrichsen møte og svarede at det Jord de haver ladet indføre for Skieks Hauge og Koeds Hauge 
er de Velling Mænds fædrichfft; Hans Ollufsen paa de Follerup Mænds vegne begærede tingsvinde 
som blef sted. 
 
Hans Nielsen paa Peder Tommesens vegne af Wiuf møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd 
Thomas Andersen og Christen Terchellsen i Wiuf det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have i retestefnet samptlig Wiuf beboere vinder at paahøre at dennem paa 
Grandstefne er forkyndet forrelegelse vinde angaaende hans tofft med mange usædvanlige Stier de 
haver giort ham till schade og dog effter samme tingsvindis forkyndelse har ligesom tilforne bleven 
ved og gaar ad stierne, at vinde stefnis Grandfogeden Hans Iversen, Niels Madsen og Niels 
Sørensen deris sandhed at vinde, hvad dem om forbydelsen saa vell som hvem siden har gaaen over 
tofften udj usedvanl: stier, hvor efter tingsvinde agtes at erverbe, hvor effter i Rete stillede Peder 
Thomesen som bor paa Michell Jensens gaard et forlegelsis vinde af Brusch Herrets ting udsted d: 
16 Junij 1666 lest og paaschreven, hvor effter Peder Thommesen forlagde alle uloulig stie og veÿe 
over hans boetofft undtagen den sedvanlig stie imellem hans gaard og Søren Mogensens gaard, som 
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med rete bør at være, forbød ingen at færdis ad anden veÿe og stier over hans boe tofft; og som ting 
huus da paa de tider ting holtis er Øde og nu ingen tingfærd der igienem falder forlagde hand i lige 
maader den stie som til forne haver gaaet der igienem till tinget; Søren Mogensen af Viuf møte og 
formente at den tingstie som hand kand mindis der haver gaaen igienem Peder Tomesens tofft i 50 
Aar bliver dennem endnu tillat ubehindret at gaa over, Peder Tomesen forblef ved hans for indførte 
forlegelse at som tinghuuset er fløt, der da ingen tingstie igienem er fornøden, og begærede her 
effter tingsvinde som blef sted. 
 
Mads Nielsen Lumholt i Weyllbye møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Jensen af 
Egom og Søren Hansen tienende Mads Lumholt, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven 
afhiemlede till i dag at have i retestefnet samptlig Weyllbye og Egeschous lodseyer, angaaende 
Agger, Eng gresning, gierde og hvad der till hør sampt siunsmænds opkrevelse, og begærede Mads 
Nielsen 4 Uvillige Mænd mote udmeldis samme hans Eng, Agger sampt andet dem kand vorde 
paawiist at siune, der till udtagen Erich Pedersen i Stoustrup, Jørgen Nielseni Follerup, Lave 
Hansen i Kongsted, Jep Hansen i Høÿrup, som deris siun i dag 8te dage kand aflegge, og møde paa 
Aastederne førstkommende torsdag. 
 
Mads Pedersen og Anders Pedersen i Piedsted, Jørgen Nielsen i Erresøe, Hans Clausen ibid: Hans 
Hansen Bull ibid: møte og till tredje ting i dag Laugbød den halve Selfeÿergaard i Erresøe Knud 
Andersen paaboer; Knud Andersen møte og bød derfor Sølf og penge saavell som begærede 
Laugbuds vinde Sted. Hans Hansen Bull i Erresøe. 
 

6 Julij Anno 1697 
Niels Esbensen i Erresøe paa egen og Hans Hansen Bull i Erresøes vegne, møte for Reten saa vell 
som Sl: Peder Esbensens børns formøndere Nafnlig Mads Pedersen i Piedsted som er formønder for 
Dorothe Pedersdaater; paa egen og hans broder Anders Pedersen i Piedsted som er formønder for 
Anna Pedersdaater, Jørgen Nielsen i Erresøe som er formønder for Maren Pedersdaater paa egen og 
Hans Clausens vegne i Erresøe som er verge for Giertrud Pedersdaater, møte for Reten som kiendtis 
og tillstode at de haver soldt og afhændt fra dennem og deris arvinger till Knud Andersen i Erresøe 
hans hustrue og arvinger, all den anpart dennem arveligen paa Egen, deris hustruer vegne og 
Mÿndtlingers Arveligen ere beretiget og tilfalden i den halve Selfeÿer gaard som Peder Espensen i 
Erresøe sidst paaboede og tillhørte; hvilchen forschrefne halve Selfeÿer gaard saa vit de og en hver 
af forindførte ere beretigen der udj Knud Andersen schall have nÿde og beholde till Evindelig 
eëndomb, og kiendis de dem for sig og deris Mÿndtlinger der till effter dags eÿ at havenogen 
ÿdermere ret eller retighed, det være sig i agger og eng, schov og march, fische vand og fægang, 
huuse og gaards sted, abelhauge, hommelhauge og kaalhauge, sampt alt andet som af Arrilds tiid 
der till ligget haver, og med rete hør og bør der till at være indteti nogen maader undtagen, mens 
derfor bekommet og oppebaaret fornøÿelighed saa de tacher hannem godt, lover der hos at schall frj 
frelse hiemle og tillstaa hannem samme deris og deris Mÿndtlingers anparter dj offt omrørte gaard 
for hver mands hinder og tilltale [udvisket skrift] med nogen Ret kand have at tale og dersom i mod 
forhaabning saa scheede noget der af hannem eller hans arvinger blef fravunden for nogen deris 
vanhiemels brøst schyld saa lover de inden 6 uger der effter at forschaffe Knud Andersen lige god 
vederleg eller nøÿagtig betalling, hvor paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder 
at saaledis holdis og effterkommis schall som forschrevet staar, hvor effter Knud Andersen var 
eÿendoms tingsvinde som schiøde begærende som og blef sted. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne effter for indført Citater Peder Borlef og Søren 
Jaunsen i Rete lagde et siuns vinde her af tinget udsted d: 22 Junij, som for Reten er lest 
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paaschreven og i acten schall vorde indført; her hos forreviste feste Bogen hvad paa fol: 19: findis 
Mads Skouløbers festebref indført i den igienem dragen feste protokoll af Amptmanden forseglet og 
underschreven, der udj bemte festebrefs Copie af 29 Julij 95 findis indført, at Mads Pedersen haver 
stillet tvende forlovere for sig neml: Peder Borløf og Søren Jaunsen i Erresøe, som schall være 
pligtig at svare h:K:M: till alle de prætentioner som med billighed hos Mads Pedersen i nogen 
maader, og der udi den holde vedkommende schadisløs, med videre, som er at forstaa saa fremt 
Mads Pedersen eÿ self kand svare hvis hos ham med rete prætenderis kand. Her hos fremlagde et 
Memorial Regimentschr: till Seßionen haver ind given d: 16 April 97: hvor udj iblant andet er 
angiven Mads Pedersens udvigelse fra gaarden med videre, hvor paa Seßionen haver Resolveret at 
Regimentschriveren haver at holde sig till Cautionisterne og dennem effter udgifne Caution at søge 
paa deris Selfeÿers Retighed, om de eÿ paa anden maade kand svare, dog for alting at tillsee, at 
Jorden betideligen med Sæd vorde forsiunet; lest og paaschreven; Her hos videre i Rete lagde 
General Commisariatet Approbation paa samme post af dato 22 Junij: at till Mads Pedersens gaards 
Sæd besetning og afgifft faar effter Seßionens anleding Cautionisterne at svare med videre, lest og 
paaschreven; Endnu fremlagde Memorial af Peder Borle og Søren Jaunsen i Seßionen udgiven d: 5 
Julij, med Seßionens svar der at Peder Borlef og Søren Jaunsen forschaffer gaarden besat igien etc: 
Hans Nielsen sate i Rete og formente Peder Borlef og Søren Jaunsen bør pligtig at svare samme 
gaards forschrefne brøstfeldig og dens udegiffters fra 1 Febr: afvigte og schaffe gaarden forsvarl: 
opbygt og besat, der paa hand begærede en forsvarlig dom. Peder Borløf og Søren Jaunsen paarobt 
møte iche, sagen optagen i 14 dage. 
 
Regimentschr: lod til tredje ting opbyde den Gaard i Rans Lÿse effter Niels Andersen i Rans effter 
hans schriftl: begæring af 21 Junij; Niels Andersen paarobt møte iche hvor for Hans Nielßen 
begærede her effter tingsvinde: Sted. 
 
I lige maader Lod Regimentschriveren opbyde en Rÿter gaard i Rans Niels Andersen er fra Rømt, 
saa og den gaard i Erresøe Mads Pedersen er fra rømt og den halve gaard i Gauerslund Hans 
Pedersen er fra Rømbt med videre; Og begærede Hans Nielsen her effter tingsvinde som blef sted. 
 
Blef lest General Commißariatets Mißive till Seßionen anl: Laane korn og forstrechning Rÿter 
Bønderne schall have med videre af 22 Junij 97: 
 
Anders Jull paa Mads Nielsens vegne i Weÿllbye møte og begærede de i dag 8te dage her af tinget 
udmeldte Siunsmænd mote frem komme deris Siun at afsige. Da for Reten fremkom Jørgen Nielsen 
og Hans Ollufsen i Follerup, Erich Pedersen i Stoustrup og Lave Hansen i Kongsted, som afsagde 
deris siun saaledis. at d: 1 Julij var de effter udmeldelse af Reten saa vell og Høÿædle og Welbaarne 
Hr: Estats Raad og Amptmand Svartsis tilladelse till Mads Nielsen Lumholt i Weÿlbye at mote lade 
tage siun og tingsvinde der effter beschreven imellem hannem og de Weÿlbye Lodseÿere med 
videre dens indhold i bemte Lumholts till Welb: Hr: Amptmanden indgiven Memorial befated udj 
[ulæselig skrift] Hr: Regimentschriver Hollender, Hans Nielsen og Lodseÿernis saa vell og Anders 
Juull paa Mads Lumholtis hosbunds Jochim Rißoms og Egne wegne at siune og grandsche deris 
imellem havende Jorder, gierder og enge med videre; 1: Blef dem af Mads Lumholt paaviist Rÿter 
tÿringen paa den vester side diget ved Weÿllbye, hvor befantis Mads Nielsen at have 9 aggre som 
de Weÿllbye Mænd vedstod at være hans, som er lagt till Rÿter tÿringen, samme agre løber i østen 
og vester, hvor for for de 5 norderste gierder Mads Lumholt, samme 9 agre ligger reen om reen ved 
hver andre hvor udj ungefer kand saaes 5 tønder hart koren foruden diße 9 støcher Jord forefantis 
tvende aggre i bemte Rÿter tÿring i blant hans naboers Jord, som ligger i hans gaards lod, hvor udj 
siunis Mads Lumholt at schee till forkort i det de andre Weÿlbye Lodseÿere deris iord eÿ schall 
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have meere Jorder i samme Rÿter tÿring en hver 3 á 4 aggre, var dog Rÿtertÿringen et andet sted 
schall være afpælete og indtet det hand beklager till [?] laug der imod mindre, till med blef dem 
anviist paa den sønder ende indenfor Bÿen hvor Mads Lumholt bereter er et fald kaldes tiaggres fald 
med byg besaaet som liger med siden till Veÿen á parte 2 aggre som var inden Enden till Veÿen i 
lige maader med Bÿg besaaed, hvor for hand gierder for de tj Aggres fald 200 Stauer og for de 2 
aggre nest ved Bÿen 38 Stauer og det vitløfftig staured, hvilchet hand nødtvungen maa gierde 
formedelst de har tagen fædrifften der ud som iche hafde giordis fornøden hafde Rÿter tÿringen 
bleven hvor der tilforne var afstuchen, hvilchet Lumholt bereter at mote gierde i sin trafle Boghvede 
Sæd, saa fremt hand hans koren eÿ ville have hiemtrochen og opedt saa det siunis ligesom hadeligt. 
2: Paastod de Veÿlbye Lodseÿere at Lumholt iche hafde lige bred Jord og agger ved dennem i 
marchen paa under falde i besaade aggre, da har de effterseet at der fantis forschiell saa vell paa de 
andre Weÿlbye Lodseÿeris aggre som paa Mads Lumholtis at de iche alle vare lige brede eller lige 
smalle. 3: Siunet de Eng Jorden for det Voldaggers fald, hvor hand haver 9 aggre og beretet at have 
engen lige ud for samme aggre, I lige maader en Eng lige ud for tj aggers fald som eÿer indgierdet 
paa nogen af stederne, som siunis eÿ kand havis i fred, saa som Lumholt bereter de andre Lodseÿere 
eÿ ville frede med ham i rete tide hvor hand haver sin største deell eng, derimod de andre har deris 
eng fredet og nÿder self baade første og sidste afgrøde. At de saaledis effter Mads Lumholts 
anviisning /: da dog offte blef begæret af de andre Lods eÿere tillige med Hans Nielßen paa 
Regimentschriverens vegne som tilstede var, de ville anviise dem deris Jord og Eng derimod, blef 
svaret Neÿ de hafde indtet med dem at bestille, de viiste indtet paa de kunde self tage et siun ./ har 
siunet og seet, som forschrevet staar og for et fult siun afsiger, hvor paa de bade sig Gudtill hielp. 
Hans Nielsen vedstod at hand var overværende paa R¨ter tÿringen og saae same 9 aggre Mads 
Lumholt der eÿer og hans egen medtiener Søren Nielsen i Tved befantis der at have 5 á 6 aggre, 
som hand iche dispunerit effterdj det om det iche i Aar hafde bleven till Rÿter tÿring og schulle det 
dog være till fædrifft og Mads Lumholt der imod at nÿde for fuld fædrift paa de sted som [resten 
ulæselig] Anders Juull paa Mads Lumholts vegne begærede siunsvinde sted. 
 
Jep Clausen i Børup i Dommer Sæde effter Hr: Amptmand Svarzis Skrifftlig ordre af 5 Julij 97: i 
denne sag. 
 
Hendrich Nielsen i Lille Velling paa Egen og Samptlig Lille Velling Lodseÿeris vegne møte for 
Retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Hansen og Hans Simensen i Lille Velling, det de ved 
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Samptlig Follerup 
Bye mænd for vinder og dom angaaende Marchschiell gierderne imellem Velling og Follerup 
Marcher, beroende med Saggivelse till i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Blef lest Et pantebref af effterfølgende indhold; Kiendes Vj underschrefne, Nembl: Maren 
Nielsdater Kaabel Sl: Jens Eschelsens med sin Laugwærge Peder Tuesen af Erresøe, saa vel Som 
Anne Jensdater Sl: Knud Nielsen Kabeels med min …111…ige laugwerge oc Broder Ebbe Jensen 
udj Erresøe det vj udj voris store trang oc nød hafver til brugelig pant her med Pantsat til Velagte 
Mand Jens Pedersen i Kongsted Een voris agger beliggende til Laue Hansens gaards grund paa den 
vestre side oc paa dend Østre side, Madtz Søfrensen udj Fridericia, lige i lengde oc brede, ved 
fornefnte 2de ____ brødere, hvilchen agger vj arfveligen ere berettigede efter Sl: oc afgangne Anne 
Pedersdater Sl: Niels Simensen Kaabels effterleverske, nembl: Jeg Maren Nielsdater paa min Sl: 
Moders vegne oc Jeg Anne Jensdater paa fornefnte min Mandz moders vegne, effter der om 
ergangne Dom oc Tingswinde af dato 29 Junij 1680 samme agger beliggende paa Nørre Reerslef 
March udj Rouløche fald bemelte aggers pantesettelse for Reede Contant forstragt penge udj heele 
Croner Penge fire oc tiuge Slettedaler siger Penge 24 Sldr: hvilche pandt hand for sig oc sine 
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arfvinger schal oc maa sig saa nøttig giøre, til brug oc brugelighed som hans Egen rette eÿe og 
Eÿendom [resten af indførslen total ulæselig]. 
 

13 Julij 1697 
Hendrich Nielsen i Lille Velling [sag imellem Velling og Follerup byemænd]. 
 
Anders Juull paa Sl: Capt: Zacharias Hansens Enche vegne møte for Reten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Hansen paa Snoghøÿ og Søren Andersen i Middelfart det de ved Eed med opragte 
fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet med schrifftl: Citation saaledis lader jeg 
underschrifne med sex ugers varsell till d: 13 Julij førstkommende [udvisket skrift]. Niels Pedersen 
af Middelfart paa Samptl: Sl: Povell Nielsens arvingers vegne møte og i Retelagde Copie af en 
ordre fra Amptmanden af 6 Julij indeholdende at Sagen og stefnemaalet ophevis ind till Agger 
bogens Extract fra Rente komeret kand erlangis; og formoedede Niels Pedersen ingen tingsvinde 
bør at føris eller noget i denne Sag førend videre Resolution fra Rentekameret erlangis, saa og at 
Herredsfogeden sig eÿundstaar noget i samme Sag imod Velbem: Hr: Amptmandens ordre og 
Resolution at udstede. Sagen optagen i 6 uger. 
 
Anders Jørgensen paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne begærde 4 uvillige mænd 
som kunde siune Gaverslunds Byes Rug march effter Seßionens ordre; der til landtagen Peder Dall 
og Thomas Madsen Smed i Andkier og Jørgen Nielsen i Follerup og Niels Raun i Piedsted, som 
haver effter advarsell at møde paa Gaverslund March førstkommende Mandag samme Gaverslund 
Byemarchs Rug March at siune og deris siun i dag 8te dage her afsige. 
 
Anders Juull paa Mads Nielsens vegne i Weyllbye møte for reten som beviiste ved kaldsmænd 
Baldser Jacobsen i Herslef og Søren Hansen tienende Mads Nielsen self det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 8te dages warsell at have i retestefnet samptlig 
Weylbye Lodseyere Neml: Hans Tommesen og hans Søn Hans Hansen, Thomas Tommesen, Sl: 
Hans Lunds Enche med laugverge [resten af denne indførsel er ikke til at læse]. 
 
Anders Juull paa Mads Nielsens vegne i Weylbye møte for Reten og som beviiste ved kaldsmænd 
Baldser Jacobsen af Herslef og Søren Hansen tienende Mads Nielsen self det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet Niels Christensen i Follerup 
imod vinder at paahøre og Spørsmaal at svare angaaende Skields Ord hand imod hannem i hans 
huuß d: 19 Junj haver hafft; till samme tiid og sted stefnet Hans Møller i Gammelbye Mølle, Jens 
Nielsen i Piedsted, Hans Ollufsen i Follerup, Jens Raun i Hostrup, Mads Ollufsen og Anders 
Ollufsen i Smidstrup, vinder her om at bære hvis de i saa maader seett og hørt haver, hvor effter 
agtis tingsvinde som dom at erverbe. Niels Christensen i Follerup møte og forregaf at som i dag 14 
dage nogen Uqvems Ord af hannem schall være falden imod Mads Nielsen i Weylbye, da som 
saadant er af hannem scheed i hastighed og ubetenchsomhed, saa hand der till ey veed nogen schiell 
eller beede i nogen maader, og veed indtet med Mads Nielsen endet end som en Erlig Mand vell 
egner og anstaar; Lover saadant ey meere at schall schee, hvor paa parterne her for Reten bleven 
venligen og vell forligte og var Mads Nielsen her effter tingsvinde begærende som og blef sted. 
 
Efter Magtr Christen Borchis begæring er udtagen to vinde Mænd Neml: Thomas Ibsen i Taule 
Nebbell og Niels Skou i Taarup til Vurderings Mænd i Sl: Hr: Lauridsis boe i Taule d: 20 Julij 
førstkommende at møde der i boen, og Hans Ibsen i Børup i Niels Skous sted. 
 
Blef lest Copie af General Commißariatets Mißive Seßionen ved [resten ulæselig] 
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20 Julij Ao 1697 

Hendrich Nielsen paa Egne oc sampl: Wellings mænds vegne møtte for Retten som begærede af 
Sette Dommeren ville have bedre opliusning i denne sag oc at dennem motte tillades 14ten dages 
opsettelses; Sette Dommeren Jep Clausen svarede at saa som sagen i dag 8te dage til dombs blef 
optagen oc paategnet, da blef tilspurt om de hafde noget videre sagen til opliusning at fremlegge 
hvor til blef svaret Nej. Hendrich Nielsen begærede Sette Dommeren veed kiende forsvarligt effter 
loven at de Follerup Mænd motte gierde marche schiell gierder med de Welling mænd deris anpart, 
Hans Ollufsen begærede i lige maader paa de Follerup mænds vegne Dom. Thi blef saaledis Dømbt 
oc afsagt; Efftersom de Follerup Mænds førte siunsvinde her af Retten udsted d: 29 Junij sidst 
afvigte, saa tydeligen forClarer, den omtvistige Marcheschields gierders begyndelße oc ende, oc der 
hos Specificerer, hvor mange hauger eller toffter udj samme marcheschields gierder er beliggendis 
[udvisket skrift] tilfindes en hver mand self at indhegne sine hauger eller toffter med sit Eget gierde 
om hvad vil have dem i fred; som formodis iche at stride imod hans Kongl: Maytz: Lov, mens det 
øfrige af begge bÿer at ved ligeholde oc at gierde som af Arrildtz har været kiendt. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede de i dag 8te dage af 
Retten udmelte 4 mænd maatte frem komme deris siun at afsige angaaende Rougsæden paa 
Gaverslund marche. Da for Retten fremkom Peder Mortensen Dal af Andkier, Thomas Madsen 
ibid: Jørgen Nielsen i Follerup oc Niels Rafn i Piedsted; som afsagde deris siun saaledis, at de d: 19 
Julij sidst afvigte effter udmellelse af Retten oc Seßions Herrernis Resolution paa de Gaverslunds 
Mænds til dennem indgifne Memorial af d: 5 Julij sidst afvigte udj WelEdle Hr Ritmester Audi oc 
Hr Regimentschriver Sr Johan Hollenders neerværelse var paa Gaverslund march oc siunede deris 
Giøde Rug wang hvor de saaledis befant som følger; at naar tienderne i Rytternis forflegning oc 
sæden igien derfra blef fratagen, kunde de ey anderledis Eragte, at der kunde blive gandsche lidet 
eller intet igien, til Bondens Egen Conservation det gandsche Aar igiennem. Dette saaledis i 
sandhed at være oc saaledis for et fult siun her for Retten afsiger, der paa de bad sig Gud til hielp. 
Noch berettede siuns mændene at der schulle effter Gaverslunds mænd egen beretning været saaed 
En agger med noget smaa Roug udj som var iche meget af wext, det øfrige for indførte Rugsæd var 
deris gandsche Rugsæd, der paa de Endnu som tilforne effter Eedens oplesning bad sig Gud til 
hielp; Hans Nielsen begærede siunsvinde som oc blef sted. 
 
Hans Nielsen …..115…. 
 
Blef lest Een Contract oc forEening Imellem Jens Søfrensen Schichballe hans hustrue, oc velagte 
unge karl [Peder Sørensen] oc hans Dater Anne JensDater oprettet af dato d: 20 Novembr: 1696 
ang: deris aarlig afgifft til deris lifs ophold saa lenge de lever med videre for Retten lest oc 
paaschreven. 
 
Hans Nielsen paa Hr: Regimentschriveres vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd 
Bartel Jensen oc Povl Nielsen begge i Wilstrup det de veed Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til i dag at have i rettestefnet samptlig Colding Byes Borgerschab oc indvohnere med 14 
dages kald oc warsell angaaende deris forhen giorde beschyldinger til Regimentschriveren om Silds 
opkiøbelse i forleden Aar til for…………115………. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd …. 
Michelsen oc Hans Offersen, begge af Mørchholt det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet Hans Mortensen i Mørchholt dom at lide formedelst hand 
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trende gange schal have besovet Christen Christensdater af Gaarslef, oc hand iche har villet Egte 
hende, betalt hendis bøder eller giort hende nogen fornøyelse der for i nogen maader, oc beroer med 
saggifvelse oc i rettesettelse til i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Weylbye mænds vegne møtte for Retten som beviiste veed kaldsmænd Søfren 
Jensen af Egom oc Niels Hansen som er Hans Tommesens Søn af Weilbye det de veed Eed med 
opragte fingre effter loven afhiemlede det de med 8te dages lovlig kald oc warsell haver i rette 
stefnet Mads Nielsen Lomholt i Weilbye imod siuns opkrefvelse oc siuns ofverværelse, som de 
Weylby mænd oc lods Eyere agter at føre paa Wejlbye oc Igeschov march oc grund, baade til jord 
oc gierde oc hvis de deris siuns mænd paawiiser, til samme tid oc sted at møde stefnet Jørgen 
Nielsen i Follerup, Hans Ollufsen ibid: Laue Hansen i Kongsted oc Erich Pedersen i Stoustrup som 
tilforne har siunet paa forn: march. Endelig stefnet Jochim Risom i Taufle Præstegaard om hand har 
noget her imod at svare, hvor til er udnefnt Niels Surkier i Piedsted, Jep Clausen i Taarup, Thomas 
Ibsen i Nebbel, Bertel Hansen i Stoustrup, Jacob Jepsen i Bredstrup, Laue Hendrichsen i Bredstrup, 
Jens Jensen i Torp oc Ifver Kod i Hostrup, hvilche fornefnte mænd hafver paa aasteederne at møde 
paa førstkommende fredag oc siune oc besigtige hvis dennem af Weylbye Mænd blifver paaviist oc 
deris forretning her for Retten i dag 8te dage at afsige. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Simon 
Christensen oc Peder Kieldsen begge af Bregning det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede at de effter Seßionens ordre lovlig haver stefnet samptl: Andkier oc Hvilsbierig mænd 
med 8te dages lovlig kald oc warsell til i dag imod siunsmænds opkrefvelse oc siun at være 
ofverværende først kommende Mandag angaaende Qvarteermester Kochis kaal oc urte hauge ved 
hans forrige qvarteer i Andkier de ………….  Woldelig schal have omkast oc opgravet saa vel der 
om andre vidnisbyrd at høre der til udtagen siuns mænd Hans Ollufsen oc Jens Søfrensen af 
Follerup, Jens Hansen i Hostrup oc Hans Bertelsen ibid: hvilche fornefnte 4re mænd haver paa 
førstkommende Mandag paa aastederne at møde oc deris forrettning oc siun i dag 8te dage her for 
Retten haver at afsige. 
 
Povel Jensen Tusen af Fridericia møtte for Retten som beviiste ved kaldtzmænd Jens Tusen oc Jens 
Ollufsen begge af Fridericia det de ved Eed med opragte …………………116 
 
Jens Nielsen Finger af Fridericia ……….116 
 
Blef lest Amptmandens ordre til Herritzfogeden ved Jens Michelsen i Bouballe Mølle af dato 16 
Maij 1697, at Christen Michelsen schulle nyde effter hans Kongl: Maytz: forordning 6 rd: for 6 
Ulfunger som hand haver leveret paa Coldinghuus at hand …………….. 
 

27 Julij Ao 1697 
 

Hr Regimentschrifver Johan Hollender møtte for Retten oc effter i dag 8te dage indførte kald oc 
warsell saggaf Hans Mortensen i Mørchholt for Lejermaals bøder for hand trende gange schal have 
besovet Kirsten Christensdater af Gaarslef, oc til des beviis i rettelagde Hr: Laurids Davidsøns 
Attest af Piedsted af dato 25 Julij 1697 for Retten lest oc paaschrefven oc udj acten schal vorde 
indført oc beroer fremdeelis med i rettesettelse saa som iche var Specificerit hvad tiid hans 
begangne forseelser schall være scheed. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens oc samptl: Wejlbye mændtz wegne møtte for Retten …… 
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Eller slegtschab, med de Weylbye mænd, som har siunet oc besigtet de Weylbye mænds march 
Regimentschrifveren Johan Hollender tilspurte de 8te siuns mænd for Retten om de saaledis var 
beslegtet som Madtz Nielsen Lumholtes fuldmegtig Anders Juul i dag i hans indleg haver begifvet 
dennem fore, Anders Juul paa Mads Nielsen Lumholtes vegne formodede at Hr Regimentschrif-
verens giorte protestationer oc begæringer som er imod loven at de Weylbye mænd oc lodsEyere 
blef sted i deris Egen sogn noget at winde eller forclare, forend der for loulig kald warsell er ganget 
paa dette saa vel som hvis hand forhen i hans indgifne indleg indgivet haver /: meget mindre blifver 
Siunsmændene som oc udmelt er sted at svare til Regimentschriverens tilspørsell førend der for i 
ligemaader blifver lovlig kaldet, Mads Lumholt der imod at svare :/ oc udj alt var Interlocotorial 
Dom begærende. Regimentschriveren begærede i lige maader Dommerens kiendelse paa om de 8te 
Siuns mænd maa stedis at svare paa Regimentschriverens til dennem giorte spørsmaal eller iche, saa 
vel som at Anders Juul motte tilholdes at giøre hans indleg beviisligt til i dag 8te dage. Sette 
Dommeren Senterede, at saa som befindes Siuns mændene undtagen de 2de at schal være besvogret 
med de Weylbye mænd som strider tvert imod Lovens pag: 110: 1 bog 16 Act: saa sees iche det 
kand tilstedis deris siun i dag at afsige mens falder bort til ny stefnemaal. Det kald oc warsell som 
de Weylbye mænd til i dag haver ladet gifv falder i lige maader bort til ny stefnemaal saa som de 
meste vidner schal oc saa være med dennem besvogret. 
 
Hans Nielsen effter for indførte kald oc warsell i dag 8te dage oc Seßionens ordre Contra Andkier 
Bye mænd angaaende Qvarteer mester Koches Hauge plads som hand hafde indtagen paa Andkier 
gods da hand hafde hans qvarteer der i Byen, som de Andkier mænd imod hans villie schal have 
omstødt gierdet saa beroer det med siuns afsigelse til i dag 8te dage saa som de tvende siuns mænd 
iche møtte, Thomas Jensen, Peder Dall oc Rasmus Dal af Andkier møtte for Retten som berettede at 
de intet hafde med den omtvistede hauge gierde at bestille dog optagen i 8te dage. 
 
……………. 
 
Ble flest Een Contract oc forEening oprettet i mellem Hans Jensen Eenemerche, oc hans Svoger 
Niels Pedersen med hans kiereste som er Hans Eenemerches datter af dato 27 December 1695, des 
indhold at Hans Enemerches Svoger Niels Pedersen schall have den halfve gaard  Hans Enemerche 
nu i fæste haver oc det boelig Eenemerche kaldet som de nu iboer effter hans Død schall nyde oc 
beholde saa som hand de andre Børn oc arfvinger haver Contenterit, med videre lest oc paaschreven 
for Retten. 

3 Augustij Anno 1697 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne fremlagde Hr: Laurids Davidsen Foßes Mißive till 
Regimentschriveren anl: Hans Mortensen i Mørchholt hans begabgne Leyermaall des forklaring af 
2 Aug: 97: som i Acten schall vorde indført, hvor effter Hans Nielsen sate i rete og formente 
fornefnte Hans Mortensen bør at svare sin Leyermaall for trende ganges forseelse effter Loven eller 
lovl: beviise med qvitering at have bøderne betalt, og der for uden effter domerens gotfindende at 
give Qvinden Kirsten Christensdaater noget till ophold og børnens opdragelse, hvor paa hand effter 
Loven var domerens kiendelse begærende. Hans Mortensen møte og begærede 14ten dages 
opsetelse, schall blive svaret. Sagen optagen i 14ten dage. 
 
Hans Ollufsen i Follerup og Jens Sørensen ibid: Jens Hansen og Hans Bertellsen af Hostrup som er 
udmelt, at siune en hauge som tilhørte Qvarteermester …. Med mad og kaal urter schall have være 
besaaed i Andkier ved hans forrige qvarter som er Thomas Jensens Ryterhuus. Da som de der hafde 
staaet et gierde som var i omkredsen 12 faufne á faun 3 allen, breden der paa 5 faune og lengden 
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tvert over var 6 faufne, samme Jord befantis at være Gade Jord, her paa siunsmændene aflagde deris 
Eed, beroende med videre vinders førelse till i dag 8te dage. 
 
Jens Raun i Hostrup, Jørgen Nielsen i Follerup, Jens Sørensen ibid: og Hans Hansen i Torup møte 
for Reten som effter udmelelse her af tinget i dag 8te dage afsagde deris siun saaledis, at Ao 1697 d: 
2 Aug: var de i Taule Nebbell at siune den Rytergaard i Taule Nebbell Sl: Hr Laurids Pedersen 
Bang haver tillhørt, ……121… 
 
Anders Juull paa Mads Lumholtes vegne i Weylbye møte og begærede dom over Weylbye 
Lodseyere; Hans Nielsen paa Weylbye Mænds vegne begærede 3 ugers opsetelse, saa som de 
Weylbye Mænd iche før kand faa deris vinder ført. Sagen optagen i 14 dage. 
 
……………………… 
 

10 Augustij Anno 1697 
 

Hans Nielsen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved 
kaldsmænd Søren Povelsen og Christen Terchelsen, begge i Wiuf det de ved Eed med opragte 
fingre effter loven fahiemlede till i dag at have i retestefnet samptlig Starup Byemænd til vinder 
angaaende Anna Niskones forhold, i lige maader stefnet Hr. Niels Fog samme vinde at paahøre, saa 
og stefnet Anna Niskone og hendis laugverge diße vinder at paahøre. Tj producerede Hans Nielsen 
Hr. Niels Fogs till Seßionens Herrer en indgifve Memoriall med Seßion Herrernis svar, af 13 og 15 
Julij som er lest og paaschreven og udj acten schall vorde indført. Saa for Reten fremkom Giermand 
Jepsen af Starup som beretede at Anna Niskone [efterfølgende tekst ulæselig] begærede hendis 
naboer som bor ved hende og her var tilstede at hun ville hegne og freede med dennem, saa 
begærede de iche andet; Endnu fremkom Degnen Niels Christophersen som berede at Anna 
Niskone paa halfandet Aar iche haver været till Alters, imidlertiid har hun søgt kierchen lidet eller 
indtet, og begærede Degnen ligesom de andre hendis naboer hun mote hegne den tofft som ligger 
nest ved hende at hand kand have den i fred: Anna Niskone møte og svarede at hun haver to gange 
begæret af Præsten at ville gaa till Guds bord som hun begærte af hannem i kierchen. Hans Nielsen 
paa Regimentschriverens vegne begærede tingsvinde sted. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jørgen Povelsen og Christen 
Terchelsen, …………………….. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Peder Christensen og Niels 
Sørensen af Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
rete stefnet Hans Mortensen i Gaarslef vinder at paahøre angaaende hans Broders arvepart som 
hand schall have hos sig med mere hans effterlate middell. Vinderne for om ….ære Peder Jeßen og 
Thomas Jørgensen i Mørchholt, Laurids Jensen i Egom at fremlegge schiffte bref effter deris Sl: 
fader, saa fremkom Peder Jeßen i Mørchholt som tillstod at som Hans Mortensens Broder /: Hans 
Mortensen som er død og var Soldat under Cap: Ellebrechts :/ beretede for hannem, saa hafde hand 
4 Stude hos hans Broder Hans Mortensen, som var 2 ungnøds stude og de tvende 2 Aars ungnød, 
den sorte kioell veed hand indtet af, ey heller noget af hans andet gods dette scheede at den døde 
Hans Mortensen dette sagde till hannem der bem Hans Mortensen tiente paa Nebbe som er omtrent 
5 Aar siden, og veed indtet videre at vinde. Endnu fremkom Thomas Jørgensen som tilstod at hand 
er noch bevist Hans Mortensen hafde nogle stude hos Hans Mortensen, mens hand tiente paa 
Nebbe, om Hans Mortensen hafde hans Broder dem afkiøbt vidste hand iche uden Hans Mortensen 
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som studene var hos self sagde det, dette er ungefehr en 3 Aars tiid siden, ved ogsaa der Hans 
Mortensen Soldat drog till Rißborg var der en Sort Kioel hos Hans Mortensen af klæde, som 
tillhørte bem Soldat, hvor den siden af blef veed hand iche. Andet er ham iche der om bevist, hvor 
paa de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp. Laurids Jensen i Egom møte og svarede hand 
vidste iche hand hafde dette schiffte bref, hvis hand det hafde og kunde finde det ville hand møde 
der med till i dag 8te dage. Sagen optagen i 4 uger med Hans Nielsens bevilling. 
 

17 Augustij Anno 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over Hans Mortensen i 
Mørchholt ang: hans Leyermals bøder. Sagen optagen i 8te dage. 
 
……….. 
 
Hans Nielsen paa de Weyllbye Mænds vegne beviiste ved kaldsmænd Søren Jensen i Egom og 
Niels Hansen i Weyllbye det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i retestefnet Mads Lumholt i Weylby saa og hans hosbund Jochim Risom saa vell som siuns 
mænd, Jens Nielsen og Hans Ollufsen i Follerup, Lave Hansen i Kongsted og Erich Pedersen i 
Stoustrup vinder at paahøre, angaaende Jord, Gresning og Gierder paa Weylbye og Egeschou 
March, som hører till Weylbye og Ryterbønderne med Mads Lumholt omtvistes om nogen af 
dennem der till vill have at svare; hvor effter Hans Nielsen begærede vinderne till forhør. Da for 
Reten fremkom Jens Hansen i Egom som vandt at i 22½ Aar kand hand mindis Mads Lumholt og 
hans formand haver gierdet for de 10 agger Mads Lumholt tilhører, som ligger sønden for Veylbye 
med siden till weyen, her effter for Reten fremkom Bertell Nielsen i Egeschov, som vandt at kand 
erindre det samme i 16 Aar som Jens Hansen om vundet haver, saaledis at være i sandhed; og 
beretede Jens Hansen at en 8 Aars tiid hand tiente i Weylbye hafde Mads Lumholt paa Weylbye 
March intet Qveg meere paa græsning end de andre Weylbye mænd, der paa de aflagde deris Eed 
og bad sig Gud till Hielp. Anders Juull formente Jens Hansens vinde iche blef anseet saa som hand 
er i Slegt med Knud Tved. Hans Nielsen begærede tingsvinde som blef sted. 
 

24 Augustij Ao 1697 
Peder Kyed i Bierte i Dommer Sæde i effter følgende Sag. 

Anders Juull paa Mads Lumholts vegne møte og begærede dom over de Weyllbye Rytertienere 
effter forrige i retesetelse og opsetelse med videre paastaaes kand. Hans Nielsen [paa] de Weyllbye 
Rytertieneris vegne møte og i retelagde først en ……. Dom falden her till tinget d: 25 Julij 97: dis 
slutning lest paaschreven og i acten schall vorde indført. Her hos fremlagde et tingsvinde her af 
tinget udsted d: 17 Aug: nest afvigte, noch et tingsvinde samme dag udsted. Endnu de Weyllbye 
Mænds schrifftlig indleg af 16 Aug: afvigte, for det sidste Regimentschriverens schrifftl: indleg af 
24 Aug: 97: som for Reten er lest paaschreven og i acten schall vorde indført. Anders Juull 
begærede som det er 6te uges dag en retmeßig dom. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som af det 
i retelagde siunsvinde udsted af Ell, Brusch og Hollmands Herrets ting d: 6 Julij 1697 hvor befindis 
Mads Nielsen Lumholt at have 9 agger paa Weyllbye March [efterfølgende linier ulæselig] Endnu 
beviises med samme siun Mads Lumholt at have gierdet for det fald som kaldes ti aggers fald, som 
scheede formedelst Rytertyringen blef fløt nær ved aggers fald, da dog Rytertyringen tillforn over 
for Volds aggers fald var afpælet af des aarsag schall Mads Lumholt være tvungen at gierde for 
ermelte 10 aggers fald udj lengden 200 stauer gaard, lige som af had der till schall være dreven, og 
for de tvende aggre nest ved veyen 38 stauer, som siunis vitløfftig at være stauret, giør tilsamen 238 
stauer, som hand har mot gierdet i sin trafle boghved sæd, saa fremt hans korn ey schulle blive 
opedt og hentraad af Byens fædrifft, da dog fædrifften schulle have gaaet der ud som Rytertyringen 
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nu er. Her imod de Weyllbye Mænd aldeelis indtet till afbeviis fremleger uden et siunsvinde udsted 
d: 17 Aug: 97, som aldeelis indtet strider imod Mads Lumholts førte siun, langt mindre nogen 
oplyslig fundament kand haves, alleniste vinder at de Weyllbye Mænd har bereted for dennem at 
paa adschillige fald og steder i marchen schall Mads Lumholt have lidet og sammesteds indtet med 
videre same siun om melder og forklarer. Effter slig billig og sagens beschaffenhed ses iche retere 
end Mads Lumholt jo bør for det første at nyde Restitution for gresningen af Rytertyringen paa 
Wold Aggers fald, saa vell som for de 238 Stauer og giersell [efterfølgende linier utydelig] som 
gaar fra Byen og strecher sig ind till Egom March schiell stedse at indhegne og giøre sig saa nøtig 
som hand self ved og kand, og som Mads Lumholt schall skate nesten [?] tønder meere end een af 
de andre, hvilche Mads Nielsen Lumholt i steden for Volds aggers indhegning afgaar, ellers i alle 
maader at være lige deelig med hans fæ og beester i gresning paa Weyllbye og Egeschou March, 
hvor det findis over alt, og bør de Veyllbye Mænd og Lodseyere saa vell som Mads Lumholt at 
hegne, gierde og frede med hver andre i rete tide effter Loven og giørdt vedtegt. 
 

Herredsfogeden self dommer. 
 

Anders Juull paa de Lille Velling Mænds vegne møte og begærede de i dag 14 dage udmelte siuns 
mænd mote fremkomme deris siun at afsige. Hans Ollufsen i Follerup møte og producerede en 
Mememorial till Hr: EstatsRaad og Amptmanden af Hans Ollufsen idngiven, med Amptmandens 
der paa schrefne Resolution anlangende en ordre af Amptmand om et siun udgiven som hannem 
strax igien schall tillsendis med videre af 16 Aug: 97: lest og paaschreven; og formoder at ingen 
siun burde udstedis førend dommeren bliver Sveket. Dommeren kunde iche negte de Welling Mænd 
jo at mote føre deris siun till sagens bedre oplysning og forklaring. Da for Reten fremkom Laurids 
Madsen og Iver Jensen i Hostrup, Mads Ollufsen i Smidstrup og Peder Jørgensen i Tiufkier som 
afsagde deris siun saaledis. At Ao 97: [efterfølgende linier utydelig] som schee burde. Videre blef 
dem paaviist [?] ved Marcheschiell gierdet som kaldes Koeds Kier og Follerup Koe Hauge som er 
Velling Byes fellet imod Follerup Byemænds Koe Hauge ligger Øde er 140 faufne noch. Videre 
siunet de ved et sted kaldes Nye Enger eller Nye Hauger, som var 95 faufne lang beklagede de 
Velling Byemænd at mote gierde saa fremt de iche vill have deris koren opedt og forderved af 
Follerup Byemænds kiør og bester formedelst deris Koe Hauge møder der paa imod deris Rug Vang 
og Eng, videre beklagede Lille Velling Byemænd over de Follerup Mænd at de iche ville hegne og 
gierde half marcheschiell gierde med dennem, langt mindre at gierde noget for deris Koren Vang 
som kaldes Holt, og stod kornet ved Skiebs kiær nest op till Welling Byes fellet og fædrifft uden der 
imellem nogen gierde eller Luchelser, de Velling mænd till ….129… 
 

31 Augustij Anno 1697 
Hans Mortensen i Mørchholt [ulæselig skrift] 1686 [do.] Hans Mortensen og Kirsten Christensdater 
at være imod [utydelig skrift]. Endnu udj Reten fremlagt et Schifftebref holden af forrige 
Regimentschriver Blanchsted og de vedkommende d: 13 Janv: 1693 effter hans Sl: hustrue, hvor 
udj meldis lige effter tingsvinde Kirsten Christensdaater at være betalt, hafde og da Leyermaals 
bøder iche været klart giort, Regimentschriver Blanchsted og der omsøgt betallning udj Sterbboen, 
Hr: Laurids Davidsen i Piedsted forklarer og hand iche siden med nogen anden haver begæret 
nogen Leyermaall, men levet skichelig med hans egte hustrue som hans egen haand udviiser af dato 
2 Aug: 97: haver og i lige maader udstaaet kirchens disciplin for hans forseelse, saa vell som med 
attest beviises de hos var paa Nebbegaard der 12 Sldr: blef taldt Regimentschriveren og 6 Sldr: i 
Colding Blanchsted leveret. Ey heller for mig fremleggis nogen Restanz om samme Leÿermaals 
bøder under Regimentschriver Blanchsteds haand, efftersom de for saa mange Aar siden i hans tiid 



 43

er falden. Da veed Jeg iche retere her udj at kiende end som Hans Mortensen for Regiment-
schriveren Johan Hollenders tilltale i denne Sag bør frj at være. 
 
Kongel: Maytz: Byefoget i Kolding Anders Nielsen Saabye paa hans Broder Andreas Saabye, 
Herredsfoget i Giørring Malt Herret hans vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 
schrifftlig kaldseddell at have i retestefnet saaledis Laurids H:Amidsbøll, Herretsfoget i Ell, Brusch 
og Hollmands Herreter og Byefoget i Fridericia, giør viterlig at for mig haver beredet K:M: 
Herridsfoget i Giørring Malt Herret [de efterfølgende 7-8 linier er ulæselig] Regimentschriver Sr 
Johan Hollender om hand enten self eller ved fuldmegtig paa merermelte Ryterbonde Michell 
Jepsens vegne eller kand have noget at svare af 24 Aug: 97: Paa bem Citation undeschreven 
forkyndet her i Colding i dag d: 24 Aug: 97: udj min principal Hr Regimentschrivers Absens Hans 
Nielsen, lest og paaschreven, Og lod Byefogeden beroe med saggivelse til i dag 8te dage, da hand 
meente at hans Broder Herridsfogeden Saabye self møte og begærede sagen imidlertiid mote beroe. 
Sagen optagen i 8te dage. 
 
Povell Jensen Tuesen møte og begærede dom over Jens Pedersen i Kongsted. Jens Pedersen paarobt 
møte iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som Povell Jensen i Fridericia søger og tilltaler Jens 
Pedersen i Kongsted for et Støche omtvistede Jord liggende paa Reerslef March i Rug Løche fald 
som meenis Jens Pedersen at være pandtsat og der for agter at ville nyde samme støche Jord som et 
hæud, formedelst der af schall være skatet og det at være Laugbøden effter der om videre indleggets 
vitløfftighed udj reten fremlagt. Saa end og for mig produceris en dom afsagt paa Ell Herrets ting d: 
29 Junij 1680 hvor effter gl: Mænds vinde et 50 Aar og over det omtvistede Jord schall have lagt till 
Peder Pedersens gaard i Handerup og der till kiøbt, men effter Fridericia blef funderet og Handerup 
needbrøt schall der med være scheed forandring og paa Kiendt det fornte Jord at følge Peder 
Pedersen og Sl: Niels Simmesens Arvinger i Kobbell, de det at bruge og giøre sig saa nøtig effter 
Egen Lig…. Hvilchem dom indnu schall være usvechet, alligevell [utydelig skrift]. 
 
Jep Pedersen i Vester Nebell lod till tredje ting i dag oplyse en Brunschimlet hoppe og en 
Rødschimlet foele som hand haver jaget [?] fra, om sig nogen dem vedkiender, og begærede Søren 
Jespersen i Nebbell der effter tingsvinde som blef sted. 
 
 
 

7 September Anno 1697 
Kongel: Maytz: Byefoget i Colding Anders Saabye møte paa sin broder Andreas Saabye K:M: 
Herridsfoget i Giøring Malt Herret hans vegne og effter forrige indførte kald og opsetelse i dag 8te 
dage producerede et tingsvinde udsted af Giøring Malt Herrets ting d: 8 Aprill sidst afvigte som 
begæredis mote læsis paaschrivis og i acten indføris, her hos i retelagde et schrifftlig indleg af 7 
Aprill som i ligemaader for reten er lest paaschreven og i acten schall vorde indført. Michell Jepsen 
i Gudsøe møte og i retelagde sit schrifftlig indleg af 7 Sept: 1697 som er lest paaschreven og i acten 
schall vorde indført, Hans [Nielsen] paa Regimentschriverens vegne svarede saavit der imod og 
formente dette i retelagde tingsvinde iche saa gyldig bliver anseet som loven formelder effterdj 
Regimentschriveren iche effter seeniste ergangne Ryterforordning iche der till er given varsell. 
Sagen optagen i 3 uger. 
 
…… 
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Hans Ollufsen i Follerup paa Egen og Samptl: Follerup Mænds vegne møte for Retyen som beviiste 
ved kaldsmænd Hans Madsen og Peder Andersen af Follerup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rete stefnet de Store og Lille Velling Mænd for vinder at 
føre og paahøre, angaaende Marche schiells gierderne imellem Follerup og Velling Marcher, saa og 
for spørsmaall at tilsvare. I lige maader stefnet Peder Madsen i Tollstrup, Peder Nielsen i Kongsted, 
Peder Hansen i Nebbell, Niels Michelsen i Gaarslef og Anders Mortensen i Gaverslund alle det 
Markeskiels gierde som ligger imellem Follerup og Welling Marcher, saa og hvor meget af samme 
gierde de Follerup Mænd har gierdet imidlertiid de har været der bekient, saa og for spørsmaall at 
tillsvare; hvor effter Hans Ollufsen tilspurte indciterede vinderne om imidlertiid de tiente i Follerup, 
om de imidlertiid har giert noget for Nye Hauge, og for Koeds Hauge, og for Skiegs Hauge, og om 
de Follerup Mænd har giert meere end som nu allerede gierdet er, neml: fra Jens Christensens 
Hauge i Store Velling og till Børkop Veÿ, da for Reen fremkom Peder Hansen i Wester Nebbell 
som en 12 á 13 Aar har tient i Follerup, Peder Nielsen i Kongsted som haver tient der i 10 Aar, 
Niels Michellsen i Gaarslef som haver tient i Follerup i 12 Aar, og Anders Mortensen i Gaverslund 
som haver tient i Follerup i 7 Aar; hvilche samptlig vandt og tillstode at og Peder Madsen i 
Tollstrup som haver tient der i mens de tiendte der, da gierte de [utydelig skrift] Hauger neml: om 
Skiegs Hauge og Koeds Hauge i fædrifft eller indgierdet haver, derpaa de svarede de veed det iche 
entet det er fædrifft eller indgierdet Hauger, mens de giærede for de Follerup Mænd ville have deris 
korn og Eng i fred inden for, hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp effter Eedens 
oplæsning for dennem, de Lille Velling Mænd neml: Niels Nielsen, Hans Michelsen, Mogens 
Jørgensen, møte og beretede at de haver noch gierdet og lugt diße gierder paa nogle Aars tiid af 
tvang formedelst de Follerup Mænd haver indtaget deris høfder og Qveg till store pengis udgifft, 
mens vill formode de Follerup Mænd effter Kongel: Maytz: Lov som tilhold at luche half 
Marcheschiell gierde med dem, bør at hegne halfft med dennem. Hans Ollufsen paa Egen og de 
Follerup Mænds vegne begærede tingsvinde sted. 
 

14 September Anno 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen og 
Michell Michellsen i Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at 
have i retestefnet effter Seßions Herrenis ordre Hans Mortensen i Mørchholt dom at lide ang: hans 
Sl: Broder Hans Mortensens middell som bestod i nogle stude og klæder og 27 Sldr: arvepart effter 
hans Sl: fader som forn Hans Mortensen alt sammen schall hafft hos sig og ingen rigtighed der for 
givet deris anden Broder Niels Mortensen. I lige maader stefnet Laurids Jensen i Egom till same tiid 
at fremligge Schifftebrefvet effter deris Sl: fader som schall være hos hannem eller at fragaa ved sin 
Eed at det iche er i hans giemmer og hvis da iche fuld med beretning og beviis om da fornefnte 
Hans Mortensen i Mørchholt det at fragaa ved hans benegtelsis Eed som af dommeren hannem 
effter loven paaleggis. Her hos fremviiste Niels Mortensen Soldat under Cap: Ellebrechts Comp: 
anl: hans prætention af 17 Julij 97: hvor paa forreviisis Sißions Herrernis befalling Niels Mortensen 
der for at tilltale af 5 Julij 97: Laurids Jensen i Egom møte for Reten som aflagde sin Eed at hand 
vel haver hafft schifftebrevet mens har det nu iche, veed ey heller hvor det er bleven. Saa tillspurte 
Hans Nielsen Hans Mortensen om hand kunde beviise hand jo hans broder er schyldig effter 
opretede schifftebref 27 Sldr: Hans Mortensen svarede hand er hans broder indet schyldig ey heller 
haver hans broder noget andet hos hannem at fordre. Sagen optagen i 3 uger og Hans Mortensen 
forrelagt till den tiid at møde at giøre sin Eed om forommelte. 
 
Anders Juull paa Velbaarne Hr: Oberste Yttervigs vegne møte for Reten som beviiste ved 
kaldsmænd Peder Mortensen i Wiuf og Jens Hansen boende i Baraqverne ved Nyegaard, det de ved 
Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 14 dages varsell at have hidstefnet 
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Sl: Oberste Baßens frue, frue Elizabet Sophie Ranzou fra hendis paaboende gaard i Tye kaldet 
Tanderupgaard med hendis Lauverge og hendis daater Jomfrue Helena Giertrud von Baßen med 
hendis formønder imod vinder at paahøre og spørsmaall at svare her till tinget i dag angaaende en 
konge tiende som hendis daater i fæste haver af Starup Sogen, samme tiende Prætenderis og  af hele 
af Nyegaard; I lige maader beviiste ved kaldsmænd Jørgen Simensen boende i Barqverne ved 
Nyegaard og Simon Simonsen boende i Aagaard det de ved Eed med opragte fingre i lige maader 
effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Sl: Oberste Baßens daater Jomfrue Helena 

Giertrud von Baßen med 14 dages varsell fra Wester Ødsted af som hun er hos Welbaarne Hr: 

Ritmester Povisch, tillige med hendis formønder samme vinder om formelte at paahøre at ey nogen 
Kongl: tiende af Nyegaard tilforne er gaaen som prætenderis med videre, hvor effter agtis 
tingsvinde at erverbe. Anders Juull begærede hans vinder mote paaraabes og tages till forhør. Saa 
for Reten fremkom Christen Nielsen i Fredsted, fød i Starup Sogen som Anders Juull tillspurte om 
hand iche er beviist at Nyegaard saalenge som hand kand mindis altid har været en privilegeret 
gaard og om hand [utydelig skrift], der nest om [?] er viterligt at nogen af den Obersten eller andre 
som har boed [utydelig skrift] hvor lenge hand det kand mindes. Christen Nielsen effter Eedens 
oplæsning svarede at der altiid har boed Officerer saa lenge hand kan mindes paa Nyegaard, da 
haver de ingen sinde af Nyegaards Jorde i kierven tiendet, det hand veed, ey heller veed at der er 
givet noget i schieppen till nogen, hvilchet hand i 50 Aar kand mindes, hvor paa hand aflagde sin 
Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Giermand Ibsen boende og fød i Starup, 
som vandt at der saa lenge hand kand mindis har altid boed Officerer paa Nyegaard, da haver de 
ingen sinde af Nyegaards Jord tiendet i kierven, Ey heller veed der er given nogen tiende i schippen 
till nogen, hvilchet hand i 40 Aar kand erindre, hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud til 
hielp. Her effter for Retten fremkom Hans Andersen i Starup som kand mindes det samme i 30 Aar 
som Christen Nielsen i Fredsted om vundet haver der paa hand bad Gud till hielp.Endnu for Reten 
fremkom Willads Christensen i Starup som kand errindre og vinde det samme som Giermand Ibsen 
om vundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Jens Løvlund i Starup som 
vandt det samme Christen Nielsen om vundet haver at kand erindre i 40 Aar, der paa hand bad sig 
Gud till hielp.Her effter for Reten fremkom Niels Iversen i Fredsted som i 26 Aar kand erindre og 
vinder det samme Giermand Ibsen om vundet haver, hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Noch 
fremkom Niels Hansen i Starup som vandt at kand erindre det samme i 40 Aar som Christen 
Nielsen om vundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Hans Jensen i Starup 
som vandt at i 15 Aars tiid hand har boed i Starup veed hand iche der er given nogen tiende af 
Nyegaard till nogen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Saa for Reten fremkom Niels Ebbesen i 
Fredsted som vandt at i 26 Aar hand har boed i Fredsted kand hand [?] samme Giermand Ibsen om 
vundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Jacob Pedersen i 
Starup at kan paa en 12 Aars tiid erindre det samme Giermand Ibsen om vundet haver saaledis at 
være derpaa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Søren Piengaard i Starup som vandt at en 5 
Aars tiid hand haver boed i Starup veed hand iche der er given nogen tiende af Nyegaards Jord, 
hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Povell Pedersen i Aagaard som vandt at i 24 
Aar hand kan erindre da har der hverchen været givet eller fordret nogen tiende af Nyegaard, saa er 
hand ogsaa viterligt at altid har boed Officerer paa Nyegaard der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Endelig fremkom Peder Jacobsen i Aagaard som vandt at en 20 Aars tiid hand har boed i Aagaard 
har der Boed Officerer paa Nyegaard, da har der hverchen været givet eller fordret nogen tiende af 
Nyegaard till nogen enten i kierven eller schippen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Welbaarne 
frue Oberstinde Baßens tiener Morten Lauridsen møte og tilspurte Christen Nielsen af Fredsted om 
hand iche kand mindes at Præsten udj Starup har hafft Aarl: korn af hans K:M: korenlofft paa 
Coldinghuus i steden for tienden af Nyegaard, 2: om hand iche kand erindre at Præsten har hafft én 
tofft paa Nyegaards March qvit og frj for all afgifft i steden for tiende af Skoubølling, 3: om 
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hannem er bevist at Nyegaard nogen sinde har været privilegeret og af konge tiende frj benaadet 
saaledis at de haver hørt benaadingen forkynden, at den schulle være tiende frj. Christen Nielsen 
svarede hand vidste indet af det første post at sige, i lige maader vidste iche noget till og om det 
andet spørsmaall at svare, till det tredje spørsmaall svarede hand at hand veed intet der af at sige. 
Endnu fremkom Giermand Ibsen svarede hand veed intet om dette, uden hvis hand for om vundet 
haver, de andre vinder svarede det samme som Giermand Ibsen svaret haver, Anders Juull paa 
Welb: Hr: Oberstens vegne begærede tingsvinde. Morten Laurdisen paa Welb: frue Oberstindes 
vegne begærede gienpart som og blef sted. 
 
Raadm Mathias Raff af Colding møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen og 
Tomas Gregersen af Colding det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i retestefnet Johann Ram i Møsvraa till Doms for gield effter Regining, saa og Hans Jensen i 
Møsvraa og hans arvinger till doms for gield efter Oblig: I lige maader Mads Hansen Smed i 

Bredstrup till doms for gield effter Oblig: de till afgangne Sr Morten Pedersens arvinger schyldig 
er, Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne var tilstede og protesterede imod kald og varsell 
og formente det iche bør ansees og der effter iche nogen Lovmaall udstedis effterdj 
Regimentschriveren der till er given Lovl: kald og varsell; sagen bortspilt till nyeste formaall saa 
som Regimentschriveren iche er stefnet. 
 
Blef lest Hans Jensen Oblig: i Møsvraa af 4 Maij 76 paa 30 Sldr: hvor paa er betalt 27 Sldr: Lest og 
paaschreven. 
 
Noch lest Mads Hansen Smeds Oblig: i Bredstrup udgiven den 2 Janv: 84: paa 30 Sldr: hvor paa 
findes afschreven at være betalt 20 Sldr: med videre lest og paaschreven. 
 
Niels Nielsen og Hans Michellsen i Lille Velling møte for Reten som paa de Lille og Store Velling 
mænds vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens Nielsen og Hans Simensen af Lille 
Velling det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet 
samptl: Follerup Mænd till siuns afkrevelse og videre till doms; der paa begærede Niels Nielsen og 
Hans Michelsen 4 Mænd mote udmeldis. Hans Ollufsen formoeded dommeren iche tilstede noget 
siun imod Velb: Hr EstatsRaads befalling, og forrige gangne siun og dom. Sagen optagen i 8te 
dage. 
 
Hans Jensen og Peder Nielsen i Taule Nebbell lod lyse effter en rødbleßet og brun stiernet hoppe 
som dennem for 8 dage siden er frakommen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 21 September 1697. 
Oberforstens sag contra de Bierte Mænd optagen fremdelis till i dag 8 dage saa som ingen paa 
Oberforstens vegne møte. 
 
Kongl: M: Allernaad: forordning om Koren schaten over all [?] march for Aar 1698 af dato 14 Sept: 
97: allerunderd: lest og paaschreven. 
 
Regimentschriveren lod læse en lysnings seddell anl: Søren Sørensen i Gaarslef som er bortrømt fra 
gaarden hand sig igien [utydelig skrift] videre samme lysnings indhold af 20 Sept: 97: 
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I lige maader lod Regimentschriveren læse en skrifft og lyse effter Laurids Nielsen Tyeboe i Jarup 
som er bortrømt fra hans gaard sammesteds med videre samme tillysnings formelding af 20 Sept: 
97: lest og paaschreven. 
 
Regimentschriveren lod i lige maade opbyde den halve gaard i Jarup Laurids Nielsen Tyeboe fra 
rømte, om nogen den igien i feste vill antage med videre af 20 Sept: 97: lest og paaschreven. 
 
Laurids Brandt i Fridericia lader lyse effter en gl: [?] brun hest noget svey rygget som d: 12 Sept: 
blef borte. 

Tiisdagen oc Tingdagen den 28 September 1697 
Hr: Raadm Mathis Raf af Colding møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen, 
Thomis Grefvensen begge af Colding det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede til 
i dag at have i rettestefnet Jochim Ram i Møswraa, Hans Jensen oc hans Søn Søfren Hansen af 
Møsvraa til dombs for gield effter Regning Nembl: Jochim Ram efter bog regning for [?] oc Hans 
Jensen til Obligation [?] af dato 4 Maij 1676 – I lige maader stefnet hans Kongl: Maytz: 
Regimentschriver Johan Hollender om hand der til wil have noget at svare, beroer med saggifvelse 
[?]. Sagen optagen i 14 dage, 
 
Kongl: Maytz: Byefoget i Colding Anders Nielsen Saabye paa hans Broder Andreas Saabye 
Herritzfoget i Giøring Malt Herrit hans vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i 
Rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Michel Jepsen i Gudsøe, Michel Jepsen af Gudsøe møtte for 
Retten oc i Retten fremlagde hans schriftl: Indleg af 28 Sept: 1697, som for Retten blef lest oc 
paaschreven oc udj acten schall vorde indført. Der hos begærede sagen i 3 uger motte opsettes saa 
som hand imidlertid agter at føre winder til sagens oplüsning. Byefogden Saabye war endnu som 
tilforne Dom begærende ville ellers formode at Hr Herritzfoget iche Consenteret Michel Jepsens 
begæring med opsettelse i 3 uger hvilchet strider imod loven, saa sagen i 4 uger til i dag har værit 
agerit. Saa som sagen er en Ærrørige sag oc mig iche meget der om bevist, da som Michel Jepsen 
sig paaberober at føre vidnisbyrd sig til befrielse oc sagen til oplüsning, er sagen optagen i 14 dage.  
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc effter i dag 14 dages opsettelse 
begærede at Jens Ollufsen som her for Retten stod ville fremviise hosbundholds bref paa den halfve 
Peder Ifversens Enches gaard i Staarup som hand bruger. Jens Ollufsen svarede oc berobte sig paa 
at hans hosbundsholds bref ligger ferdig hos Regimentschrifveren til underschrifvelse udj Seßionen 
af Seßions Herrerne, Hans Nielsen svarede saa snart Jens Ollufsen fremviiser schiøde paa dend 
halfve gaard Peder Ifversens Enche paaboer blifver hans hosbundholds bref strax Expederit til 
underschrivelse. Endl: fremviiste Hans Nielsen folcheschat paa Aar 1696: oc Janv: termin 1697: 
hvor udj Peder Ifversens Enche iche findes opført enten for tienneste folch eller børn, hvor for Hans 
Nielsen satte i rette oc formeente at Peder Ifversens Enche bør betale Dobbelt folcheschat for Aar 
95: 96: oc 97: af Een Søn oc Dater som altid har vøren hiemme saa vel som af Jens Ollufsen saa 
som hand ingen hosbundholds bref hidtil dags paa dend halfve gaard haver hafft hvor paa hand var 
dom begærende; Jens Ollufsen møtte for Retten oc begærede Copie af hvis i dag er Passerit, schal 
til i dag 14 dage blifve svaret. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen møtte for Retten oc begærede opsettelse i dag 14 dage Contra de Sellerup mænd oc 
fremdeelis i Rettelagde en Missive fra Procurator Schavenius af Kiøbenhaun af dato 28 Aprill 1696 
angaaende samme sag saavit det angaar er lest oc paaschreven oc udj acten schal vorde indført. 
Endnu fremlagde Regimentschriveren Johan Hollenders order til Sogne fogden Peder Raun i 
Børcop at hand strax ved tvende Mænd schulle adware de Sellerup Mænd at de schulle møde hos 
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Regimentschriveren med 16 Rdlr til processens bekostning af dato 2 Maj 1697 som saavit denne sag 
ang: er lest oc paaschreven oc udj acten schal vorde indført, hvor effter Hans Nielsen effter forrige i 
Rettesettelse oc opsettelse Dom ofver De Sellerup Mænd var begærende. De Sellerup Mænd 
paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa deris vegne hvor fore de til i dag 8te dage blef forelagt at 
fremlegge hvis de til befrielse eller der imod kand have at svare. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Jens 
Ollufsen oc Jens Madsen begge af Starup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede 
til den tid at have i Rettestefnet efter dend ordre Regimentschriveren af Sessions Herrerne er given, 
Anne Niskone i Starup, at Erwerbede tingswinde ofver hende høre læse at hun har været en Ære 
Schiender, oc Dom der effter at lide, der effter Hans Nielsen i Rettelagde Et tingswinde udsted d: 10 
Aug: 1697: paa Eld, Brusch oc Holmands Herritz ting ofver Anne Niskone som for Retten blef lest 
oc paaschreven oc udj acten schal worde indført, der paa Hans Nielsen satte i Rette oc formeente 
Anne Niskone at blifve tilfunden efter loven at udstaa Kirchens Disciplin oc ofvenbare 
schrifftemaal, saa som fornemmis af dette i Rettelagde tings winde at hun har været en Ære 
Schiender, hvor effter hand var Dom begærendis. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Niels 
Jørgensen oc Søfren Søfrensen begge af Rans det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til den tiid at have i Rettestefnet Niels Andersen for hans sidste boepæl i Rans at høre 
liusnings tings winde oplæse oc der effter Rømnings Dom at lide, formedelst hands Kongl: Maÿtz: 
Gaard hand i boede u loulig in Martj sidst afvigte Entwigte oc iche igien har villet ind stille sig, oc 
berettede kaldsmænd var at de veedtalte Søfren Jensen som nu boer paa Gaarden i Rans, der effter 
Hans Nielsen i Retten frem lagde et tingswinde udsted paa Eld, Brusch oc Holmands Herritzting d: 
6 Julij 1697 som for Retten er lest oc paaschreven oc udj acten schal worde indført. Noch i 
rettelagde Et tings winde udsted paa Andst, Jerløf oc Slags Herritzting d: 30 Julij 1697 som i lige 
maader for Retten er lest oc paaschreven oc udj acten schal vorde indført; hvor effter Hans Nielsen 
paa Regimentschriverens vegne satte i Rette oc formeente effterdj Niels Andersen iche effter 
tingliusninger sig iche har villet indstille at hand da hvor hand kand antreffes bør paagribis oc der 
effter at lide effter loven, hvor paa hand Rømnings Dom var begærende; Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens 
Hansen oc Knud Pedersen begge af Breining det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til den tiid at have i Rettestefnet Morten Dall i Andkier oc Mads Hansen i Schougaard, 
at de hafde beschyldt dend ordre Regimentschriveren tilschichede Sognefogden Peder Raun i 
Børchop at tilsige Sognemændene effter at kiøre brendeved til Fridericia til Qvarnisonen af 
Amptmanden udgifven at det iche var Amptmandens Egen haand; med meere motvillighed de der 
ud inden imod Sognefogden hafver begaaet, der effter Hans Nielsen fremlagde i Retten dend 
beschylte order in Originali som hand her for Retten af Sognefogden Peder Raun annammede af 
Amptmanden underschreven. Der nest producerede Regimentschriverens Memorial til 
Amptmanden der om indgifven, af dato 20 Sept: 1697 med Hr: Amptmandens der paa gifne 
Resolution af 20 Sept: 1697: som er sammenheftet ved ofvenschrefne ordre under Hr: Estats Raad 
oc Amptmands Egen forsegling hvilchen forbemte ordre tillige med Regimentschriverens Memorial 
till Amptmanden med Amptmandens der paa schreven Resolution for Retten blef lest oc 
paaschreven oc udj acten schal indføris: Her effter for Retten fremkom Sognefogden Peder Raun 
som berettede at hand opleste samme order af 9 Sept: for Kirchedøren for samptl: Gauerslund 
Mænd at de dend ville effterkomme, da tog Morten Dall samme ordre fra hannem oc leste den, oc 
sagde at det war iche Amptmandens Egen haand; Der effter war Peder Raun hos Amptmanden paa 
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Coldinghuus oc klagede sig at Morten Dall saaledis hafde negtet Hr: Amptmandens ordre at det 
iche var Hr: Amptmandens Egen haand som var underschreven hvor ofver de andre Sognemænd 
blef motvillig oc iche ville Comparere dend; hvor paa Peder Raun blef befalet at tage tvende mænd 
til sig oc forkÿnde samme sedel for Morten Dall, oc høre hans ord om hand dend endnu ville 
beschÿlde. Der paa Peder Raun nogle dage der effter tog tvende Mænd til sig effter Hr: Estats Raad 
oc Amptmands befaling oc gich til bemte Morten Dal oc forkÿnde hannem samme ordre om hand 
dend Enda ville beschÿlde hvor da Morten Dall svarede hand hafde en anden seddel hvor under Hr: 
Amptmands haand stod schreven, som iche var saaledis som dend der fantis under Hr: Amptmands 
Peder Raun tilstillede ordre. Noch foregaf Peder Raun at der hand samme tiid effter Amptmandens 
ordre medtvende Mænd var hos Mads Hansen i Schougaard at Pante, hvor da Mads Hansens 
hustrue tog først et pant fra dennem oc siden tog Peder Raun et andet pant, da forfulte bemte Mads 
Hansens hustrue hannem uden Døren oc tog hans hue fra hannem oc sagde hun ville beholde den 
indtil hun bekom hendis Pant igien oc ÿdermeere sagde at hun iche saae Peder Raun oc de tvende 
Mænd Nembl: Morten Jørgensen oc Peder Tomsen i Børchop an for at Pante dennem. Morten Dal 
begærede Sagen motte optages i 8te dage; Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved Kaldsmænd Niels Andersen i Aadersted 
oc Christen Christensen i Studsdall det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til 
den tiid at have i Rettestefnet Jens Nielsen i Aadersted til siunsmænds opkrefvelse oc des 
ofverværelse oc afsigelse angaaende hans gaards brøstfeldighed, dends besetning oc dette aars 
indaufling; hvor til blef udnefnt Niels Storgaard i Schierbech oc Mads Ifversen ibid: som paa nest 
kommende Mandag og haver at siune oc besigtige oc Deris forretning i dag 8te dage her for Retten 
afsige. 
 
Ingwar Jacobsen Schourider møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Willadsen oc 
Søfren Mortensen begge af Schierup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i 
dag med 14 dages varsel at har i Rettestefnet Povel Hansen af Horsted angaaende en del Honing oc 
bir som hand udj Welling schou ved Natter tide haver bort tagen hvor effter hand agter tingswinde 
at Erwerbe. Der effter for Retten fremkom Olle Hansen af Welling som effter Eedens oplesning 
wandt at hand ved Midnats tide for ? dage siden kom til Povel Hansen i Welling schou hvor hand 
sad op i Een Eeg oc var der tvende Personer ved hannem dend Eene sad i træet hos hannem oc den 
anden stod neden under oc spurte hans Povel Hansen som hand kiente hvad hand giorde op i træet 
hvor til Povel Hansen svarede at hand tog en deel Honning oc nogle bir ud af træet som var hans 
Eget, da svarede Olle Hansen tør I vel giøre sligt om Natten i Kongens schou, hvor til Povel Hansen 
ÿdermeere svarede Jeg meen schourideren kommer iche til mig om Natten: Der til svarede Olle 
Hansen ret nu kommer Schourideren hvilchet de dog iche agtede mens ville tage dennem enten 
Schourideren kom eller iche; Der paa bemte Olle Hansen pantede hannem oc tog en messing kedell 
fra hannem som var ofversmurt med Honning tillige med en striche ungefer 10 Alen lang som de 
hafde haft at winde Honningen med. De tvende Personer som war hos war hannem iche bekiendt, 
der paa Olle Hansen aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; Endnu for Retten fremkom Rasmus 
Nielsen af Welling som effter Eedens oplesning wandt at samme Nat da hand laae ved hans Kone 
paa marchen kom Olle Hansen oc Povel Hansen med hans tvende med havende Personer effter oc 
begærede at Olle Hansen ville levere dennem deris kedel igien som hand hafde Pantet fra dennem i 
schoven hvor til Olle Hansen svarede de fich ingen kedel førende hand hafde talt med schourideren; 
hvor paa hand aflagde sin Eed oc bad sig Gud til hielp. Povell Hansen blef af Retten trende sinde 
lÿdeligen paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa hans vegne, hvor effter Schourideren Ingwar 
Jacobsen war tingswinde begærende som blef sted. 
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Hans Jensen Skoufoget af Møswraa paa Hans Kongl: Maÿtz: Oberforstes Hans Arnold Jantzens 
wegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i rettesettelse oc opsettelse Dom begierende 
ofver de Bierte Mænd; Indciterede Bierte Mænd paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa deris 
vegne; Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som Schoufogden Hans Jensen med siun [udvisket 
skrift] schal have beviist, at i Nøre Bierdt schal være funden hos Peder Kyd 3 Rodhuggen Eeger, 
Peder Jørgensen toe Rodhygen Eeger, Søfren Hansen fire Rodhuggen Eeger, Thomas Nielsen fem 
Rodhuggen Eeger, Niels Jensen 3 Rodhuggen Eeger, med flere at schulle være funden hos, gamel 
bøge ved, oc iche schal være Specificerit. Peder Kÿd oc en deel andre schal oc have møt oc begiret 
opsettelse, saa haver Peder Kÿd fremviist Hr: Estats Raad oc Amptmand Swartzes ordre af 7 Febr: 
1697 hvor Peder Kÿd beraaber sig paa at have kiøbt af Selfeÿerne i Bramdrup et par træer til 
Bygnings Tømmer oc der med Hr: Amptmands begiering Schou Betienterne hannem der med fri oc 
u=behindret ville lade med videre dends indhold. Saa tør Jeg iche understaa mig noget paa hannem 
at kiende imod Hr: Amptmands haand, mens som de andre iche haver noget frembviist .. som …. 
Specificerit til Deris befrining, Da veed Jeg iche Rettere her udj at kiende, End de Jo bør at stille 
øfrigheden tilfreds, effter schou forordning, eller inden 3 ugger schaffe deris hiemmell effter denne 
Dombs dato saa frembt de iche vill lide effter i Rettesettelse oc Denne fremviiste schou forordnings 
28 = Art: 
 
Hans Jensen Schoufoget paa Peder Andersens wegne i Tiufkier møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Niels Pedersen oc Tÿgge Jensen begge i Tiufkier det de ved Eed med opragte fingre 
effter loven afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet Christen Tøgesen oc hans hustrue for schields 
ord de imod Peder Andersen ……………141………….. 
 
Blef lest for Retten Regimentschriverens til Sessionen Indgifne Memorial med Sessionens 
Resolutioner oc General Commissariats Approbation angaaende dend Øde Gaard i Erresøe, Een ½ 
Øde Gaard i Gaverslund oc Een Øde Gaard i Rans, som Mændene ere frarømbt, oc andre der effter 
tillat at antage med tillagde hielp en hver = 40 Sldr: af Cassen, saavell oc at Regimentschriveren 
hafver flittig tilsiun at bemte gaarde kommer udj sin tilbørlig stand med biugning oc andet af dat: 1 
Sept: 1697 med widere des Indhod lest for Retten oc paaschreven. 
 
Blef lest en Lÿsnings seddel fra Regimentschriveren angaaende Søren Sørensen som undwigte hans 
Kongl: Maÿtz: til Rÿtterhold udlagde Gaard i Gaarslef at hand sig igien ville Indstille med videre 
samme liusnings seddel i sig self er meldende af 20 Sept: 1697, lest oc paaschreven. 
 
Noch lod Regimentschriveren læse en Lÿsnings seddel effter Laurids Nielsen Tyeboe, som fra en 
hans Kongl: Maÿtz: half Rÿttergaard i Jaarup er frarømbt om nogen hannem forekom ville gifve det 
til kiende med widere samme liusnings seddel i sig self er liudende af 20 Sept: 1697: lest oc 
paaschrefven. 
 
Regimentschriveren lod I ligemaader opbiude samme halfve Ryttergaard i Jaarup som er 1 tdr. 7 
schep: hartkorn huor svares Rytterhold af, om nogen den igien vil antage i feste, at dend da ville 
indfinde sig i Regiment Stuen der om at accordere, oc wiider den som stedet vill fæste kornet som 
er i laden oc tvende bester som ved stedet findes, med widere samme opbiudelse i sig self formelder 
af 20 Sept: 1697. Lest oc paaschreven.  
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 5 October Anno 1697 
Jens Festeler i Dommer Sæde udj Herridsfogdens abscenz 

Daniell Kellinghuusen Herredsschriver 
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Tingmænd 
Hans Ollufsen i Follerup  Hans Enemerche i Herslef 
Jens Andersen ibid:  Niels Pedersen ibid: 
Olluf Hansen i Mørchholt  Peder Buch i Welling 

Søren Jørgensen i Brønsted. 
 

Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte og begærede Dom over Indciterede Sellerup 
Mænd, paa robt møte ingen af dennem hvor for de ater er forrelagt at møde med hvis de kand have 
sig till befrielse. 
 
Regimentschriverens Sag Contra Anna Niskone fremdeelis optagen i 14 dage saa som hverchen 
huun eller nogen paa hendis vegne møder. 
 
Hans Nielsen paa Niels Andersens vegne i Rans møte og begærede Dom over [resten af teksten 
udvisket]. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Peder 
Bertelsen og Jens Jensen af Herslef det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i 
dag at have i Retestefnet Peder Madsen i Tolstrup og hans hustrue og Daater, siuns og andre vinder 
at paahøre samt klage og sigtelse ang: den schade blaa slag og Saare moed Peder Madsens hustrue 
schall have giort Jørgen Madsens hustrue, med videre samme trete og Slagsmaall angaar enten af 
Ord eller gierninger I lige maader stefnet till Doms till i dag 8 dage, her foruden stefnet siunsmænd 
Hans Iversen og Bertell Hansen i Herslef deris Siun at aflegge, saa og stefnet Ryteren Berent Albert 
og hans hustrue som Logerer hos Peder Madsen i Tolstrup at vide hvis de har seet og hørt: saa for 
Reten fremkom Hans Iversen i Herslef og Bertell Hansen ibid: som beretede og tillstod at forleden 
Onsdag 8 dage som var d: 15 Septemb: var de i Tolstrup at siune Jørgen Madsens hustrue, daa saae 
de hun hafde faaet et slag over hendis høire Øye som der laa plaster paa, og øyet var blaa over og 
neden og var stor op Revsnet, og blodet sad runden need paa kienden og hendis klæder, hvilchet 
Sligt hun beretede Peder Madsens hustrue ibid: hafde givet hender med en Kiedell hun slog till 
hende med hvor paa de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Retten fremkom 
Ryter Berent Albert liggende i qvarteer till Peder Madsens i Tolstrup som vandt at i dag 3 uger kom 
Dorothe Jensdaater ind till Berent Albert, og hafde at forrete, imidlertiid gaar Peder Madsens daater 
ind og tager en torenkiep ud, og gasser Dorothe Jensdaater op, der Dorote Jensdaater gich ud slog 
Peder Madsens daater hende med toren kieppen siden kom de sammen og tog hver andern 
[efterfølgende linier udvisket] effter sate Peder Madsens Kone Kirdelen ned og tog en Vogen Kiep 
og ville have været i fær med Jørgen Madsens kone igien mens Berent Albert gich imellem og for 
hindrede hun fich ingen slag af Vogen Kiepen, og Jørgen Madsen og hans kone giorde aldeelis 
ingen modverge hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Reten 
fremkom Berent Alberts hustrue Margrete Alberts som i lige maader vandt at have hos været hørt 
og seet det samme saaledis at være Passeret som hendis mand om vundet haver der paa hun bad sig 
Gud till hielp. Peder Madsen i Tolstrup og hans hustrue paarobt møte iche, Hans Nielsen 
producerede Regimentschr: memorial till Amptmanden af 14 Sept: 97: med Amptmandens 
Resolution denne Sag ang: Lest og paaschreven, og begærede Hans Nielsen her effter tingsvinde 
som blef sted. 
 
Regimentschriverens Sag Contra Morten Dall og Mads Hansen beroer fremdeelis till i dag 14 dage 
med parternis bevilling. 
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Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og beviiste ved tingsstefner Peder Kieldsen og 
Jacob Hansen begge af Bregning det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i 
dag at have i Rettestefnet Samptl: Brønsted Byemænd till sigtelse, saggivelse og vinder at paahøre 
ang: deris forøvede Motvillighed at de iche ville Egte med det udviiste Ved till Fridericia 
Gvarnision derfor at lide dom paa deris feste, noch stefnet Sognefogden Peder Raun at vinde og 
vedstaa hvor tit hand effter Hr: Estats Raad og hans ordre har tillsagt dem at kiøre med forn: Ved og 
det iche har villet effterkomme. Her hos forreviiste Peder Raun tvende Befallinger fra Amptmanden 
af [reste af sagen ikke læselig] Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tomsen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have 
hidstefnet Corp: Peter Strøner i Tiufkier saa og Ryter Hans Weis liggende i Skÿggebierg, Peder 
Suder, Hans Pedersen, Hans Jensen Broch ibid: deris sandhed at vinde ang: hvor de fant de tvende 
bistache som blef stollen fra Christen Tÿgesen, item stefnet Rÿter Peder Nielsen og hans hustrue 
Logerende till Hans Pedersens disse vinder at paahøre og svare till spørsmaall. Noch stefnet Peder 
Andersen i Tiufkier vinder at paahøre og svare till spørsmaall ang: samme bortstollen biestacher 
som honningen schall være funden i en Bÿgtønde der hannem schall tilhøre, og Skourideren Poul 
Pedersen om hand vill svare noget der till. Noch stefnet Velbaarne Her Oberst Ranzau for sit 
qvarteer i Smidstrup disse vinder samme tiid og sted at høre om hand behager paa Rÿter Peder 
Nielsens vegne noget at svare. Her effter for Reten fremkom Peder Suder i Tiufkier som beretede at 
der Christen Tÿggesens bier blef stolen som var d: 18 Sept: og hand var iche hiemme, saa bad hans 
kone Corporalen Peter Strøner at hun mote lade søge der om, saa gaf Corporalen hende forlov at 
søge, den gandsche bye igiennem huus fra huus og schulle ingen schade lide der for, der paa tog 
Peder Suder tvende Mænd neml: Hans Jensen Broch og Hans Pedersen med sig og Corporalen og 
en Rÿter Hans Weis fulte med, saa begÿndte de at wisitere Hans Pedersens huus i Rÿterens Seng og 
siden i kameret, der effter gich de i Rÿterens Stand og fant de tvende bikuber i Mønningen i 
Rÿterens høe, og honningen fant de neden under staaendis i høet i en Bÿgtønde som blef bereted 
schulle tilhøre Peder Andersen ibid: Corporalen tilspurte Rÿteren Peder Nielsen om nogen hafde 
været i Raad og gierning med hannem her om der paa Rÿteren svarede Neÿ ingen uden Rÿterens 
kone, og Peder Andersen var aldeelis iche her om vidende i nogen maader; hvor paa de aflagde 
deris Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter fremkom Hans Jensen Broch og Hans Pedersen som 
vandt at have med været hørt og seet alt saaledis passere som Peder Sudder om vundet haver derpaa 
hand bad sig Gud till hielp: Peder Andersen i Tiufkier møte og tillspurte Christen Tÿggesen om 
hand tengte eller vidste at beschÿlde hannem i nogen maader formedelst dette om vunden honning 
er funden i hans Brÿggetønde, der paa Christen Tÿggesen svarede at hand og hans hustrue hafde 
aldeelis intet i nogen maader der for at beschÿlde Peder Andersen, Peder Andersen tillspurte Hans 
Nielsen om hand paa hans principals vegne beschÿlder ham noget for dette stollne honning eller 
hvad aarsag hand hannem hidstefnet haver, Hans Nielsen svarede at hand hafde ingen ordre af hans 
Hosb: at beschÿlde Peder Andersen for nogen tÿverj, mens for processens Lovmessighed er hand 
stefnet, hvad hans principal agtede videre at giøre der ved var ham u=bevist og begærede tingsv: 
Peder Andersen begærede gienpart Sted. 
 
Niels Raun i Piedsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Nielsen og Peder Jensen 
af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rette 
stefnet Søren Mortensen i Piedsted till doms for et tiende Lam till Piedsted Kirche. I lige maader 
stefnet Niels Pedersen Surkier for et tiende kalf till Piedsted Kirche, Niels Raun sate i Rete om de 
iche bør at svare og leverede dette tiende Lam og Kalf Kirchen tillkommer, tillige med processens 
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bekostning, der paa hand begærede Dom. Niels Pedersen Surkier møte og svarede at hand haver 
iche tillagtuden 8 Kalve siden hand sidst tienderne i aar kiøbt 2 Kalve; Sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimentschriveren lod i dag till tredje ting læse en tillÿsning effter Laurids Nielsen Tÿeboe som er 
bortrømbt hans Kongl: Maÿtz: Rÿtergaard i Jaarup med videre af dato 20 Sept: 97: lest og 
paaschreven, hvor effter Regimentschriverens tiener Hans Nielsen begærede tingsvinde sted. 
 
I lige maader Lod Regimentschriveren lÿse effter Søren Sørensen i Garslef som haver undvigt sin 
Gaard med videre af 20 Sept: 97: som er i dag tredje ting det blef lest og begæred Hans Nielsen paa 
Regimentschriverens vegne her effter tingsvinde som blef sted. 
 
I ligemaader Lod Regimentschriveren i dag till tredje ting opbÿde den halve Rÿtergaard i Jarup som 
Laurids Nielsen Tÿboe frarømte om nogen den i feste ville antage med videre af 20 Sept: 97: lest og 
paaschreven, hvor effter Regimentschriverens tiener Hans Nielsen begærede tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen oc Tingdagen den 12 October Anno 1697 
Raadm Mathis Rafs sag af Colding Contra Jochim Ram i Møsvraa oc Hans Jensen oc hans Søn ibid: 
Er fremdeelis optagen i 8te dage saa som ingen paa Raadm Mathis Rafs vegne møtte. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten at winde effter forige i rettesettelse 
oc opsettelse uden ophold Dom over de IndCiterede Sellerup Mænd Hans Hansen af Sellerup møtte 
for Retten oc paa Egen saa vel som de andre IndCiteredes vegne producerede Deris schrifftl: Indleg 
af dato 10 Octobr: 1697 som for Retten er lest oc paaschreven oc udj acten at schal vorde Indført. 
Sagen optagen til Dombs til i dag 8te dage. 
 
Hans Nielsen møtte for Retten oc begierede Dom ofver Peder Ifversens Enche i Starup angaaende 
folcheschats penge. Effterdj Sagen haver været mig ubekient oc iche endnu er 6 uger siden Jeg dend 
under hænder fich da er sagen i dag optagen til Dombs til i dag 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede Dom over Hans 
Mortensen i Mørchholt. Hans Mortensen møtte oc begerede opsettelse i 8te dage, schall da 
fuldkommen blifve svaret. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimentschrifverens Sag Contra Peder Madsen i Tolstrup angaaende Slagsmaal beroer fremdeelis 
med saggifvelse til i dag 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte oc begærede Rømnings Dom over Niels 
Andersen i Ranß uden videtre ophold. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Anders Juul af Fridericia møtte for Retten paa Michel Jepsens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens 
Nielsen af Odersted oc Jens Hansen i Gudsøe det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet effter schrifftl: kaldseddel Olluf Ollufsen i Nybye oc 
Peder Ollufsen i Aarte imod vidnisbyrd oc spørsmaal at paahøre, til samme tid oc ting med 14 dages 
warsell stefnet Sr Anders Nielsen Saabye i Holdsted, Herritzfoget i Giørding Malt Herret, om hand 
vill have noget der til at svare eller I besvar tage med widere samme kaldseddels indhold for Retten 
lest oc paaschreven oc udj acten schal worde indført af dato 28 Sept: 1697. Noch stefnet mundtlig i 
denne sag at winde saa vit de er bevist Anders Pedersen Smed i Nørre Biert oc Kirsten Lauridsdater 
i Strandhus effter indførte kald begærede Anders Juul winderne motte tagis i forhør. Olluf Ollufsen 
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Unger af Nybye møtte for Retten oc formodede, dette kald oc warsell iche at være saa gyldig nogen 
winder der effter med billighed kand stedis til forhør, saa som Michel Jepsen hannem af hans 
Cammerit i sin nefning for usømmelig forøvelser Daad oc gierninger paa den angriber oc iche 
forclarer naar samme schulle være begaaet oc hans Maytz: Allernaad: Lov udtrøcheligen Jo 
forclarer at alle kald oc warseler Jo schal forclare hvor for hvad sag oc hvad gierning oc det strax 
paa fersch foed, oc begærede allertienstl: Dommeren det vill observere, Anders Juul paa Michel 
Jepsens vegne her imod svarede at naar Olluf Ollufsen Unger effter saae kald seddelens indrettelsse 
schall hand der af fornemme at den er Conform med Loven til med har Michell Jepsen om det hand 
nu agter at lade beviise Olluf Unger ofver været widende hvor fore loven i slig maader tillader 
hannem dette oc begærede endnu som tilforn hans winder motte stedis til forhør. Winderne sted, da 
for Retten fremkom Anders Pedersen Smed i Nørre Biert som effter Edens oplesning wandt, at 
ungefer d: 23 Febr: sidst afvigte war Olluf Ollufsen Unger i hans huus tillige med Peder Ollufsen i 
Aarte da de ville til Fridericia oc berettede at de schulle der hen ang: en gammel sag. Da tog Olluf 
Ollufsen uden ville oc minde et par hvid uldne strømper som hørte hans tienneste karll Jørgen 
Knudsen till som hente paa en stang ved schorsteenen, samme strømper tog Anders Pedersens kone 
igiennem hans høÿere fich hull som hand hafde stuchet i hans buxser, oc wischet hannem om hand 
wund med dennem oc sagde dirfvelen schulle fare i din gl: tiuf will du gaa ind i en erlig mands huus 
oc stielle [papir defekt] mine buxser saa schaaren som dine saa schulle hun schifftet med hannem. 
Saa spurt Anders Pedersen Peder Ollufsen ad hvad det var for en karl hand førte ind med sig neml: 
Olluf Unger, der till Peder Ollufsen svarede hand kiente hannem iche han var kommen til hannem 
uden for Bierte, oc bad Peder Ollufsen Anders Pedersen at hand schulle lade Olluf Ollufsen Unger 
være der hand war der paa hand effter Edens oplesning bad sig Gud til hielp; hvor effter for Retten 
fremkom Kirsten Lauridsdatter af Strandhuus som effter Edens oplesning wandt at have hørt oc seet 
det samme saaledis at være passerit samme tiid i alle maader som Anders Pedersen for om wundet 
haver saa som hun samme tiid war inde i Anders Pedersens Stue oc hafde kiøbt 4 schepper rug af 
Anders Pedersen. Der paa Kirsten Lauridsdatter aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til hielp; Olluf 
Ollufsen Unger for det første tilspurt Anders Pedersen Smed om hand dette vil vedstaa som Anders 
Juul sig nøttig giør at hand sammen omwunde hoser i sine buxser at have haffte eller oc om Olluf 
Unger dennem eller andet uden betaling af hans huus eller af hans forwaring haver bortført eller sig 
bemegtiget, Anders Pedersen Smed svarede at hvis hand allerede om vundet haver vedstod hand i 
allemaader oc intet widere i denne sag war bevist; Olluf Ollufsen Unger erbÿder sig her paa at giøre 
ordentlig oc sandheds forClaring om Dommeren hannem det ville stede, eller vill formodes det 
hannem i sin tiid effter lovl: oc ordentl: medfart blifver tillat saa som hand aldrig nogen hose eller 
andet fra Anders Smeds huus haver uloul: sig bemegtiget eller ueset ført. Anders Juul formodede at 
den beschÿlte Olluf Ungers protestationer oc benegelser oc begerete Eeds giørelse at være stridig 
imod hans Kongl: Maytz: lov oc de førte winder at Eed imod Eed iche motte ansees langt mindre 
benegtelses Eed stedis oc war her effter tingswinde begærendis, oc der hos begærede at Dommeren 
ville foreholde Michel Jepsen af Gudsøe om hand har kient Herritzfogden Anders Nielsen Saabye 
eller oc om hand veed noget med hannem i nogen maader at beschylde som ordene saa schulle være 
sagt oc ….. schielligen beviises imod lovfaste winder som om wundet er af hvilche winder det Eene 
allerede effter loven er svechet, andet End det som en Ærlig Herritzfoget vel Egner oc anstaar i 
nogen maader. Dommeren tilspurte Michell Jepsen om hand bemte Herritzfoget Andreas Saabye 
kente eller haver talt med hannem tilforne, hvor til hand svarede Neÿ oc ved Eed erbød sig at ville 
bekreffte oc videre tilstod Michel Jepsen af Gudsøe at hand der fore intet andet vidste med 
Herritzfogden Andreas Nielsen Saabye end det som en Erlig mand oc Herritzfoget vel Egner oc 
anstaar i alle mader; Dommeren tilspurte Byfogden Anders Saabye af Colding her for Retten om 
hand paa hans Broders vegne noget hafde at protestere imod kald oc warsell saavelsom imod de 
allerede førte winder hvor till hand møtte oc svarede at hand hafde ingen ordre fra hans Broder 
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Herritzfogden Andreas Nielsen Saabye, noget imod kald oc warsell mindre imod de førte winder. 
Anders Juul paa Michel Jepsens vegne begærede effter alt hvis passeret er endnu som tilforne 
tingswinde som oc blef sted. 

Dommeren lod indføre saaledis 
Byfogden af Colding Anders Nielsen Saabye paa hans Broder Herritzfogden Andreas Nielsen 
Saabyes wegne war møt for Retten oc begærede Dom over Michel Jepsen i Gudsøe, mens som 
Dommeren iche kunde negte winders stedelse i sagen til opliusning i sagen, ville Byfogden Saabye 
iche opwart tiiden men reed bort oc kom igien ridende til døren, hvor da Dommeren trende sinde 
lÿdelig hannem paarobte møtte iche hvorfore Dommeren lod tvende mænd nembl: Bertel Hansen i 
Herslef oc Peder Suder i Tiufkier, gaa til bemte Byfoget for døren som paa Dommerens vegne 
tilspurte hannem om hand paa hans broder Herredsfogdens vegne ville ind gaa for Retten oc begære 
dom i dend sag imellem hans broder oc Michel Jepsen i Gudsøe hvor til Dommen blef svaret, af 
Byfogden at hand for hen hafde begært dom. Da som sagen oc beschyldingen hensigter til Ære sag, 
er lovl: udmeldet 8te mend Doms mænd som med Dommeren tillige i dag 8te dage effter loven haver 
at kiende, nembl: Hans Ollufsen i Follerup, Jørgen Nielsen ibid: Tÿgge Jensen i Herslef oc Søfren 
Jensen ibid: Peder Lassen ibid: Jens Nielsen i Piedsted, Niels Raun ibid: oc Erich Pedersen i 
Stoustrup, dersom sagen haver været Dommeren u=bekient oc iche Endnu er 6 uger siden hand 
dend under hænder fich, da er sagen optagen til Dombs til i dag 8te dage. 
 
Niels Christensen Surkier af Piedsted møtte for Retten oc begærede effter forrige Indhiemlede 
kald oc i Rettesettelse i dag 8te dage Dom over Niels Pedersen Surkier ang: Et tiende kalf, och der 
hos producerede Prestens Hr. Laurids Davidsens underretning om samme kalfve tiende af dato 11 
Octobr: 1697 som for Retten er lest och paaschrefven oc i acten indført. Niels Pedersen Surkier 
møtte for Retten oc berobte sig paa at ville fremstille [?] for Retten i dag 8te dage som hand haver 
kiøbt et kalf. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Ritmester Yttervigs vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søfren 
Jensen oc Thomas Povelsen i Egum det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til 
den tiid at have i Rette stefnet Hans Pedersen i Tved til Doms for gield for hvis hand Ritmester 
Yttervig schyldig kunde være beroende med saggifvelse til i dag 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søfren 
Jensen oc Thomas Povelsen af Egom det de ved Eed med opragte fingre effter loveen afhiemlede til 
den tiid at have i Rettestefnet Jens Andersen, Jørgen Knudsen, Huusmænd, noch Niels Knudsens 
Huusmand oc Michell Paags Huusmand samptl: for Resterende folche schat, oc det til Dombs 
Erhvervelse beroende med Saggifvelse til i dag 8te dage. 
 
Niels Christensen Surkier møtte for Retten oc lod oplyse til første ting en brunstiernet hest med en 
hvid fier paa nesen som hans søn ungefer for en 3 uger siden haver funden ved hans andre bester i 
en indgiert hauge ved hans gaard i Piedsted om nogen den med rette tilhøre kand de den hos 
hannem bekomme imod en billig findeløn.  
 
Gyde Hansen i Paabye lader lÿse effter en Sorthielmit Stud lidet grimet, som blef bort fra hannem 
paa Colding Bierge i Marchedet, om nogen dend hannem kunde til wejebringe wille hand 
forschÿlde deris umage. 
 
Jens Jørgensen af [?] lader lÿse effter en [?] fra hannem bortkom i Colding Marchet [resten 
ulæselig]. 
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Tiisdagen oc Tingdagen den 19 Octobr: Anno 1697 

 
Niels Christensen Surkier af Piedsted møtte for Retten oc begærede Dom ofver Niels Pedersen 
Surkier ang: Et tiende kalf; Niels Pedersen Surkier møtte for Retten oc fremstillede Jep Jensen af 
Høyerup for Retten som vedstod at hafve solt Niels Pedersen Surkier Eet Sorthuet qviekalf, ungefer 
ved kiørnes [?]som hand hafver gifvet tiende af som hand tillige med de andre Er accorderit om en 
Summa Penge med Rectoren i Colding at give aarlig. Der paa Jep Jensen aflagde hans Eed oc bad 
sig Gud til hielp. Niels Christensen begærede Endnu som tilforne Dom. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begære Dom ofver Peder 
Ifversens Enche i Staarup, Sagen optagen med parternis bevilling til i dag 8te dage. 
 
Regimentschrefverens Sag Contra Hans Mortensen i Mørchholt er fremdeles med Hans Povlsens 
bevilling optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begære Rømnings Dom ofver 
Niels Andersen i Rans. Thi blef saaledis dømbt oc afsagt. Effterdj udj Retten fremleggis 2de 
tingsvinder, det Eene udsted paa Eld Brusch oc Holmands Herretzting d: 6 Julij nerværende Aar, 
det andet af Aandst, Jerløf oc Slags Herritzting d: 30 Julij sidst afvigte udj meening Niels Andersen 
i Ranß som der schall have beboed en Rÿttergaard oc in Martio forleden fra dend bort rømt effter 
lÿsning oc Eschning iche haver sig effter saa rom tiid indstillet, da veed Jeg iche rettere her udj  at 
kiende, end som Nielß Andersen der schal være bort rømt bør jo at angribes hvor hand kand 
antreffes oc straffes som en rømningsmand effter lovens pag: 462 art: 7. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begærede Dom ofver Anne 
Nißkone i Staarup; Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt; Saa som Anne Nißkone i Staarup udj dend 
Kongl: Seßion ….ndes anklaget af … 147….. schichelig lefnet med schields ord oc anden 
motvillighed iche snart 1½ aar schal have ….. 
Meenighed oc som Regimentschrifvere haver ladet fremlegge et tingsvinde udsted d: 10 Augustij 
nest forleden hvor en deel Bÿmænd af Staarup …….. hun iche dette aar haver været saa slem dette 
aar som forleden aar men begierte hun ville fredde oc hegne med dennem saa begierte de iche 
andet, Degnen berette hun iche har været til Gudsbord 1½ aar, oc at hun ville hegne med hannem at 
hand kunde nÿde hans tofft i fred, Anne Niskone her imod møtte oc svarede at hun tvende gange i 
Kirchen haver begierit af Præsten at motte komme til Gudsbord med videre tingsvindes Indhold, Da 
veed Jeg iche Rettere her udj at kiende end som Regimentschriveren Jo bør at følge de HøyEdle 
Sessisions Herrernis ordre om Anne Niskone sig iche schichelig med Naaboerne forholder saa vel 
som med en hver holder Jefnet oc hegnet, hvad angaar hun iche schal have været til Gudsbord snart 
halfanden aar, da haver der med Sogne Præsten sig at forholde effter hans Kongl: Maÿtz: Lovs 9 
Cap: fra pag: 260 Art: 6: oc til pag: 267 Art: 11 Effter som aldeelis intet Endnu saaledis for mig der 
om er foreviist. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begærede Dom ofver de 
indCiterede Sellerup Mænd; Thi blef saaledis dømbt oc afsagt; Saa som Regimentzschrifver Johan 
Hollender søger oc tiltaler de Sellerup Byemænd, ang: dend stridig Sag de schall have gafft imod 
Niels Pedersen der sammesteds for omkostning, oc Solarieem til Hiemting, Landsting oc Høÿeste 
Rett effter der om Regimentschrifverens indgifne til General Commißariat oc der paa fuldte de 
Høÿe Herrers deputerede Resolution af dato 17 Aug: nest afvigte med der hos tvende schrifvelser, 
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oc en Regning under Procurator Schavenius haand paa Summa 25 Rixdlr: sees oc 
Regimentschrifver haver mottet got giøre forrige Regimentschrifver udj Hr: Amptmands præsens 
for omkostning til hiemting oc Landsting 18 Rixdlr: Da sees iche effter i Rettelagde schield oc 
Documenter de Sellerup Mænd kand befries, en hver pr. advenant bør jo at svare deris anpart af 
ermelte 43 Rdlr: oc deris Regres igien at have til Niels Pedersen i Sellerup dennem saadan omkost 
har foraarsaget saa vit Retten kand tillade. 
 
Byfogden Anders Saabye af Colding møtte for Retten oc paa sin Broder Herritzfogden Andreas 
Saabyes vegne besvægede sig ofver [utydelig skrift] i dag 8te dage Dømbt effter Loven saa som det 
da var 6 Ugers dag oc i øfrige instillede sagen till Dommerens…… 148…. Michel Jepsen møtte for 
Retten oc producerede et tingsvinde udsted her af Herredstinget 12 October 1697 som for Retten er 
Lest oc paaschrefven oc udj acten schal worde indført. Hans Nielsen paa Regimentschrifverens 
vegne møtte for Retten oc begærede Kongl: Maÿtz: Herritzfoget med de 8te udmelte Dombs Mænd 
ville observere at Rÿtterbonden Michel Jepsen udj den ofver hannem giorde i rettesettelse alt for 
hart angribes baade paa Ære oc Middel oc henseer til Kongens Gaard Ruin hvor for hand 
formodende alting blef modereret til Kongl: Maÿtz: Gaards Conservation; Byfogden Anders Saabÿe 
formodede at det af Michel Jepsen i Rettelagde tingswinde iche vedkommer hans Broder 
Herritzfogden Andreas Nielsen Saabÿes Sag; Dommeren tillige med de af Retten i dag 8te dage 
udmelte med Dombs Mænd Nembl: Hans Ollufsen i Follerup, Jørgen Nielsen ibid: Tÿge Jensen i 
Herslef, Søfren Jensen ibid: Peder Lassen ibid: Jens Nielsen i Piedsted, Niels Raun ibid: oc Erich 
Pedersen i Stoustrup, afsagde oc Dømbte Saaledis: Saa som Herritzfogden til Giøring Malt Herritz 
ting Andreas Saabÿe ved sin Broder Anders Saabÿe Byfoget i Colding lader søge oc tiltale 
Rÿtterbonden Michel Jepsen i Gudsøe for nogle schields ord som schulle være falden udj hans egen 
huus udj tvende Mænds paahør, der for Herritzfogden war udschichet at kalde paa andre steder, oc 
der hos samme Mænd begierte Logement om Natten effter der om videre førte tingswinde udsted 
Giøring Malt Herritz ting Torsdagen d: 8 Aprill forleden hvor effter Anders Nielsen Saabÿe setter 
udj Rette effter lovens pag: 999 Art: 3: pag: 1001: Art: 6 oc 7: saa oc Pag: 146: art: 1 pag: 142: Art: 
16: Efter der om hans indgifne indleg 7 Sept: nest afwigte. Der imod Michel Jepsen haver ladet 
producere hans indleg af samme dato, hvor af fornemmis hand aldrig haver seet Herritzfogden eller 
være beviist hannem at have schieldet. Settefogden oc i min lovlig absens haver d: 12 Octobr: Sted 
widerer om dend Eene Saabÿes winde der haver wunden hans forhold, saa oc udj Retten Erklæret 
Herritzfogden, at om noget var falden udj hans Eget huus udj Druchenschab var det hannem aldeelis 
ubevist, oc at det Eene vidne var berÿchtet, men iche vidste med Herritzfogden Andreas Saabÿe, 
andet End som Ærligt oc Een Ærlig Mand vel Egner oc anstaar. Da som i samme skields ord iche 
schal være falden effter lovens pag. 999: Art: 2 men efter samme pag: Art: 1: udj hans Eget huus oc 
Druchenschab, Da weed Jeg tillige med de 8te Mænd iche Rettere her udj at kiende End som 
Michel Jepsen Eend ÿdermeere bør i dag 3 ugger her paa Herritztinget offentlig at Erklære 
Herritzfogden Andreas Saabÿe at betale procesens omkostning med 5 Rixdaler oc der imod Michel 
Jepsen sagen bør at være her frifunden. 
 
Niels Rafn af Hostrup møtte for Retten som paa Schourideren Jacob Pedersens vegne beviiste ved 
kaldsmænd Jens Søfrensen oc Søfren Tommesen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter loven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Sl: Hans Pedersen Schouriders Enche Sophie 
Anchersdater imod Siunsmænds opkræfvelse angaaende hendis gaards brøstfeldighed, kaldet spildt 
saa som der med iche lovlig var angaaet. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd 
Hendrich Pedersen i Brønsted oc Jens Hansen i Børchop det de ved Eed med opragte fingre effter 
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Loven afhiemblede till i dag at have i rettestefnet Morten Dall oc Mads Hansen i Andkier vinder at 
paahøre ang: den beschylding af dem schal være scheed oc hvad der af dependerer oc ved kommer, 
ang: HøyEdle oc Velbaarne Hr. Estats Raad oc Amptmandens til Sognet gifne ordre om Brendeveds 
henførsell till garnisionen i Fredericia at det iche schulle være hans egen haand af Hr. Amptmand 
self underschrefven. I lige maader Stefnet Morten Jørgensen oc Peder Tomß: i Andkier, deris 
sandhed at winde angaaende Morten Dals oc Mads Hansens beschylding samme ordre vedkom-
mende, hvor effter Hans Nielsen agter tinsgvinde at erfverfve hvor effter Hans Nielsen begærede 
hans winder til forhør hvor da for Retten fremkom Peder Tomesen som wandt at hand tillige med 
Morten Jørgensen ungefer d: 12 eller 13 Sept: war med Sognefogden Peder Raun hos Morten Dall 
oc foreviiste hannem Hr: Estats Raad oc Amptmands ordre. Da tog Morten Dall samme ordre oc 
leste i den oc hvis hand iche kunde lese under viiste Sognefogden Peder Raun Morten Dal der udj, 
da sagde Morten Dall hand tviflet paa at det var Amptmandens Egen haand, saa som hand hafde en 
anden seddel som iche var saaledis schreven som dend fremviiste ordre, noch wandt at hand samme 
dag war hos Mads Hansen tilige med Sognefogden Peder Raun oc Morten Jørgensen at ville Pante 
Mads Hansen effter Hr: Estats Raad oc Amptmands ordre, da svarede Mads Hansens kone Anne 
Gregersdater at hun iche saae dennem an for at Pante hente, saa tog Peder Raun en Meßing Kiedell, 
da tog Anne Gregersdater dend fra hannem igien, der effter tog Peder Raun en mindre kiedel oc 
gich uden døren med dend, da falt Peder Raun om paa jorden uden for døren, saa tog Anne 
Gregersdater Peder Rauns hue som laa paa steenbroen oc sagde tager I min kiedell saa will Jeg tage 
Eders hue igien, saa gich Peder Raun bort med pantet uden hue, samme dag effter da de hafde 
pantet de andre Bye mænd fich Peder Raun hans hue igien oc Anne Gregersdater der imod hendis 
kiedell igien saa som de lovet at kiøre med veden til Fridericia, Morten Dall tilspurte Peder 
Tommesen om hand haver hørt, Morten Dall haver negtet eÿ at ville kiøre veed til Fridericia, eller 
der om, Morten Dall haver giort de andre Bÿemænd motwillige at wille kiøre, hvor till Peder 
Tommesen svarede neÿ iche at have hørt Morten Dall har verget sig at kiøre veed till Fridericia 
langt mindre sagt at hand de andre Bÿemænd haver giort motwillig; Hans Nielsen der til svarede at 
Peder Tommesen war alleere med Sognefogden for at Pante Morten Dall formedelst hand iche 
effter Hr: Estats Raads ordre ville kiøre, hvor effter Peder Tommesen aflagde hans Eed saaledis at 
være i sandhed som hand om windet haver oc eÿ videre i denne sag at være bevist, der paa hand bad 
sig Gud til hielp: Der nest for Retten fremkom Morten Jørgensen som wandt at være i sandhed alt 
hvis Peder Tommesen for hen om wundet haver oc det samme at have hørt oc seet saaledis i alle 
maader at være passeret. Der paa hand bad sig Gud til hielp; hvor effter Hans Nielsen begærede 
tingswinde som oc blef sted. 
 
Regimentschrifverens Sag Contra Morten Dall oc Mads Hansen fremdeelis optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede at de Indciterede 
Brønsted Mænd wille deris fæste brefve fremlegge. Knud Povelsen paa Egne oc samptl: 
Indciteredis vegne af Brønsted møtte for Retten oc begærede sagen i 8te dage motte opsettis; sagen 
optagen i 8te dage. 
 
Raadmd Svend Svendsen af Fridericia møtte for Retten som paa Sl: Capitain Zacharias Hansen 
Bangs Enches vegne paa Snoghøÿe beviiste ved kaldsmænd Hans Pedersen oc Hans Michelsen af 
Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemblede til i dag at have i Rettestefnet 
med 6 ugers warsell afgangne Povel Nielsen oc hans afgangne hustrue Karen Hendrichsdaters 
arfvinger neml: Niels Pedersen Bager oc Handelsmand i Middelfart, samt med 14 dages warsell 
forige Tolder udj Riibe Peder Povelsen saa oc Hans Hansen i Taarup samptl: til siuns widne at paa 
høre ang: 27 paa Erresøe march oc ved Snoghøÿ liggende aggere Jord med widere samme schrifftl: 
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kald seddeler indhold for Retten lest oc paaschreven oc udj acten schal worde indført af dato 8 Sept: 
1697. Effter indhiemlede kald oc warsell producerede Raadmd Svend Svendsen et siuns winde 
udsted her paa tinget d: 31 Augustij afvigte som for Retten er lest oc paaschreven oc udj acten schal 
worde indført, hvor af Svend Svendsen formodede at Dommeren [utydelig tekst] tilhører Sl: Pofvel 
Nielsens arfvinger der dog Capitain Zacharias Hansen Bang schatter oc udreder alle udgifterne til 
Ambstuen af Sl: Povel Nielsens Jord, ungefehr en tj aars tiid siden Sl: Povel Nielsen til færgeriet i 
Middelfart blef ruineret som til nogle oc tredsindstiuge Rixdlr: kand opløbe, med visselige 
formoding Sl: Povel Nielsens Arfvinger eÿ alene bør samme udgiffter igien at Restituere til Sl: 
Capit: Efterleversche mens end oc saa self her efter at svare til Contributionerne af samme Jord; 
Imod indførte kald saavel Sr Svend Svendsens giorte i rettesettelse møtte Holger Jensen af 
Middelfart oc paa Niels Pedersen Bagers sambt med Interesseredis vegne producerede her udj 
Retten Edle oc Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmand Swartses gifne Resolution af dato 30 Sept: 
sidst afvigte paa Sr Peder Povelsens indgifne Suplic: af samme dato, hvilchen formodes indhold 
effterleve, hvilchen Memorial med Hr: Estats Raad oc Amptmands der paa schrefne Resolution 
tillige med Een der hos lagde translation paa Stemplet Papir af 12 sk: for Retten ble flest oc 
paaschrefven oc udj acten schal worde indført. Raadmd Svend Svendsens wegne paa Capitain 
Schens vegne svarede at hvad Welb: Hr: Estats Raads ordre angaaende denne sags ophevelse 
anbelanger. Da enddog denne Processis iche har nogen gemeenschab med Ambtstuen eller er 
Kongl: Gods hvor af prætenderis afgifft af Sl: Povel Nielsens arfvinger som det eÿer oc tilhører at 
det iche saaledis kand hentÿdes eller henregnis som Ambts godset at mands des aarsage iche Sagen 
kand lade falde mens gierne formedelst Welb: Hr: Estats Raads gunstige behag der udj vill lade 
sagen bero i Sex uger paa det iche mand schal have vitløftighed med stefnemaalet naar 
marchbøgerne Een gang effter meening schulle komme, paa Sr Svend Svendsens indførte gaf 
Holger Jensen til svar samt formeente hans Excell: ordre blifver effterlevet saaledis at sagen med 
process gandsche opheves saa som samme sag tilforne haver værit udj Sessionen oc saaledis kand 
henhøre der af at dependere paa dend maade at Hr: Amtmand i saa maader samme sag will have 
ophævet effter hans Excell: ordre. Dommeren optog sagen udj 6 uger som imidlertiid de paaberobte 
agger bøger kunde tilweje bringes ……. Opheves Sagen effter Hr: Estats Raad oc Amptmands 
ordre. 
 
Raadm Svend Svendsen af Fridericia møtte for Retten som paa Sl: Capitain Zacharias Hansen 
Bangs Enches vegne beviiste ved kaldsmænd Hans Pedersen oc Hans Michelsen det de ved Eed 
med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag effter schrifftl: kaldseddel af 8 Sept: 1697 at 
have med 6 ugers warsell at have i Rettestefnet afgangne Povel Nielsen forrige Færgemand i 
Middelfart oc hans afgangne hustru Karen HendrichsDaters arfvinger, som er Niels Pedersen Bager 
i Middelfart paa sin hustrues vegne, som med 14 dages warsell forrige Tolder i Riibe Peder 
Povelsen oc Hans Hansen i Taarup paa sin hustrues vegne, angaaende Een Ballesagger, at imod 
tage imod schatternis Clarering, som Capit: har betalt udj 13 aar med widere samme kald seddels 
indhold for Retten lest oc paaschreven oc udj acten schal worde indført, Effter for indhiemlede 
warsell Raadm Svend Svendsen begærede at tilstede wærende Indkaldede Sl: Povel Nielsens 
arfvingers fuldmegtig Sr Holger Jensen wille fremlegge dend Indstefnede Dom til sagens oplÿsning 
oc i fald hand sig det ville vegre ville Svend Svendsen paa forbemte arfvingers Egen bekostning lade 
tage dend beschreven til i dag 14 dage at fremlegge, Holger Jensen her paa kortelig svarede at hand 
eÿ dend benefnte Dom med sig hafde mens i fald at Niels Pedersen Bager i Medelfart den self 
hafver eller vere vidende hvor dend kand være at bekomme, schal der om anmodning blifve giort oc 
med allerforderligste Sr Svend Svendsen der om at Notificere ellers paa Niels Pedersens oc 
Interesseredis vegne erbÿder Holger Jensen sig at schal schee rigtighed oc afbetaling om dend 
ommelte Jords Restanz saa snart det motte behage Hr: Capitain Schen at forschaffe nogen 



 60

beviislighed hvor meget Restanzen til dato paa bemte Jord kand være: Sagen med begge Parternis 
bevilling oc begiering er optagen i 6 uger. 
 
Regtmester Yttervigs sag Contra Hans Pedersen i Treld fremdelis optagen i 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag Contra de indCiterede Huusmænd af Stoustrup i lige maader optagen i 
8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Peder Madsen i Tolstrup optagen i 8te dage. 
 
Peder Ifversens Enche af Staarup Anne Pedersdater tillige med hendis Søn Peder Pedersen af 
Staarup som beviiste ved kaldsmænd Hans Pedersen oc Søfren Christensen af Staarup at have i 
Rettestefnet Jens Ollufsen med hans hustrue imod laugbud paa halfparten af dend selfeÿer Gaard 
Anne Pedersdater paaboer, oc loubød Anne Pedersdater tillige med hendis Søn Peder Pedersen til 
første ting dend halfve part af dend selfeÿer gaard hun paaboer, Anne Pedersdaters Søn Peder 
Pedersen møtte for Retten oc bød sølf oc penge. 
 
Mads Bertelsen i Ischou lod læse et afkald hannem gifven af Hans Bertelsen paa hans hustrue 
Maren Jørgensdaters vegne oc Niels Jørgensen paa Egne vegne af Ischou for deris arfve part effter 
deris Sl: fader af dato d: 13 Janv: 1695 som for Retten ble flest oc paaschrefven. 
 
Noch lod Mads Bertelsen læse et schrifftl: afkald hannem gifven af Hans Hansen Bull i Erresøe paa 
hans hustrues vegne i Erresøe for den arfve part hand paa hans hustrues vegne effter hendis Sl: 
fader kunde tilfalde af dato 13 Octobr: 1697 som for Retten er lest oc paaschrefven. 
 
Niels Christensen Surkier lod oplyse til anden ting en brunstiernet hest, med en hvid fier paa nesen 
om nogen den tilhører kand de dend hos hammen bekomme. 
 
Hans Christensen af Dons lader i lige maader oplyse Een brun bleset hest med 4 hvide fødder som 
hand d: 17 Octobr: paa Dons march har indtagen at hvem dend med rette tilhører kand de dend hos 
hannem igien til ald tache bekomme. 
 
Jens Christensen af Fridericia lader lyse effter en brunstiernit hest oc bag paa dend Eene høyre fod 
hvid som fra ham bortkom i Colding Marchet om nogen den forekom det hos hannem ville give 
tilkiende. 
 

Tiisdagen oc Tingdagen den 26 Octobr: 1697 
Blef lest et schrifftl: adwarsel fra Proviantforwalter Mathias Lyme angaaende schattekornets 
lefvering effter seeneste udg: forordning af 14 Sept: 1697 som for Retten er lest oc paaschreven. 
 
Christen Nielsen i Piedsted møtte for Retten som paa Hr: Lieut: Johan Frans von Brochells vegne 
fremstillede En kaldseddel under Lieutnantens haand hvor med hand beviiste at have med 14 dages 
kald oc warsell i rettestefnet Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Johan Hollender til i dag at være 
Siunsmænds opkrefwelse overværende, saavelsom Siunet naar det berammes, oc des afsigelse d: 2 
Novembr: Effter hans fæstebrefs anledning paa et som snart øde boels huus i Piedsted, angaaende 
dend biugning hand har opsat paa samme boels huuses grund, som Jeg meener ved efftersiun, at 
staa for fulde, hvor effter hand agter at forhverve tingsvinde, Piedsted d: 12 Octobr: 1697: JF von 

Brochell. Er i dag forkyndet for mig her d: 12 Octobr: i Colding bekrefter Johan Hollender, hvor 
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effter Christen Nielsen i Piedsted paa Lieut: Brochels wegne begærede 4 uvillige Siunsmænd af 
Retten motte opnefnis samme biugning at besigtige: Der til blef udmelt, Hans Ollesen i Follerup, 
Jens Nielsen i Piedsted, Jørgen Nielsen i Follerup och Hans Madsen i Gammelbye Mølle; som paa 
førstkommende Løfverdag paa aastedet haver at møde oc førstkommende d: 3 Nov: her for Retten 
deris siun Eedlig haver at aflegge. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Peder Ifversens Enche i Starup er fremdeelis optagen i 8te dage 
saasom ingen paa Regimentschriverens vegne møtte. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Morten Dal oc Mads Hansen i Andkier er fremdeelis optagen til 
førstkommende d: 3 Nov: saasom ingen paa Regimentschriverens sag møtte. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Brønsted Byemænd er i lige maader optagen til førstkommende i 
dag 14 dage, formedelst ingen paa Regimentschrifverens wegne er møtt. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Hans Pedersen i Trelde er i lige maader optagen i 14 dage: 
formedelst ingen paa Regimentschrifverens vegne møtte. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Peder Madsen i Tolstrup er optagen i 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag Contra de Indciterede Huusmænd af Stoustrup er fremdeelis optagen i 14 
dage, saa som ingen paa Regimentschrifverens vegne møtte. 
 
Hans Pedersen af Treld møtte for Retten oc paa Peder Ifversens Enche Anne Pedersdaters vegne af 
Staarup, laugbød til anden ting halfparten af hendis halfve paaboende selfeyer gaard i Staarup, 
hendis Søn Peder Pedersen møtte oc bød der for sølf oc penge. 
 
Niels Christensen Surkier lod oplyse til tredje ting en gl: brunsternet hest med en hvid fier paa 
næsen huem den tilhører kand dend igien hos hannem bekomme, hvor effter Niels Christensen 
Surkier fremstillede tvende mænd, Niels Jørgensen oc Jørgen Sørensen af Brønsted som haver 
wurderet for indførte oplyst hest, hvilche forn tvende mænd her for Retten vedstod at de hafver 
besigtiget samme hest, oc siunes dennem effter deris tøche iche meere at wære værd end som 1 Rix 
dr. Hvor effter Niels Christensen Surkier begærede tingsvinde som blef sted. 
 
Olle Hansen af Torp lader oplyse til anden ting en brun sternet hest med 2 bagger hvid fødder som 
hand haver paa deris march indtagen, at hvem dend med rette tilhører, kand den hos hannem 
bekomme. 
 
Jens Christensen af Fridericia lader lyse til tredje ting effter en brun stienit hest som er hvid paa 
dend Eene høyrer foed om nogen gotfolch den forekom, de da det hos hannem ville give tilkiende, 
schal de da for deris umag blive fornøyet. 
 

Onsdagen og Tingdagen d: 2 November Anno 1697 
 

Svend Mortensen i Fridericia lader lyse effter en sorthl: Stud 4 Aar gamel som er brent med hans 
brende paa det venstre horen og klippet et S paa den venstre side. 
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Hr: Lieutnant Brachell møte for Reten som begærede i dag 8te dage her af Reten udmelte Mænd 
mote fremkomme deris siun at afsige [utydelig skrift] sampt Steenbroen inden og uden [utydelig 
skrift] behøvende gierder som Welædle Hr: Lieut: Brachel haver ladet opbygge og bekoste, paa det 
snart som øde boeligsted hand haver i feste taget i Piedsted Bye, som forhen Peder Andersen paa 
boede og og den 30 dito møte paa aasteden, hvor de da af Welbe: Hr: Lieut: huusene og stedet blef 
paavist og befant som føllger; først et salshuus med behørige skillrums bygning, skorsteen, lofft, 
vindever, dørre samt andet vedkommende som bestaar i 7 fag. Der for uden ved den nordre ende till 
bem huus er opbygt et udschud eller port med en jord kielder under, breden paa bem Salshuus er 12 
allen og stengerne 4½ allen, der nest blef dem paaviist et ladehuus med en stald i beregnet 9 fag 
som er i sin brede 10 allen og stengerne 4 allen, bemelte huuse befantis at være med tømmer og tag 
gandsche af nye opreted med des nødvendige skillerums bygninger sampt steenbroer og behørige 
gierder, hvilchet de udj alt haver Taxeret for 200 Sldr: saa som de siunis ingen ringere dis bygning 
gandsche af nye kunde bekoste, hvilchet bem mænd her med saaledis for et fult siun afsagde hvor 
paa de bade sig Gud till hielp; Hr Lient: Brachell tillspurte Regimentschriverens fuldmegtig Hans 
Nielsen om hand af Regimentschriveren hafde bekommet noget till samme huuses opbygning, eller 
faaet timmer der till udviist i Kongel: M: Skove; Hans Nielsen svarede hand vidste iche Hr: 
Lieutnant hafde faaet nogen udviisning iche heller vidste det i hans festebref er Mentioneret, 
formoder bygning her effter bliver saa vell ved magt holt som den nu er, hvor effter Hr: Lieut: 
Franciscus Brachell begærede tingsvinde som og blef sted. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over Peder Iversens Enche i 
Starup anl: folcheschaten. Peder Iversens Enche paarobt møte iche. Sagen optagen till [utydelig 
skrift]. 
 
[utydelig skrift] Peder Madsen og hans hustrue i Tollstrup møte og i rete lagde et tingsvinde her af 
tinget udsted d: 5 October 1697 som er lest paaschreven og i acten schall vorde indført; Her hoß i 
rete stillede Peder Madsens Revers af 18 Septbr: 97: at hand lover hans hustrue schall blive tilstede 
og hand tillige med hende at svare effter Loven, og betale alle de bøder hende kand vorde tillkiendt 
med videre lest og paaschreven, hvor effter Hans Nielsen paa hans hosbunds vegne sate i rete at 
Peder Madsen og hans hustrue bør betale for det giorde saaremaall effter siuns vindets bemelding 
og Lovens 6 B: 7 Cap: 2 og 6 Art: og effter den 8 Art: der for uden trende 6 lod sølf, og formedelst 
Peder Madsens hustrue saa voldelig haver overfalden Jørgen Madsens hustrue, derfor at betale 
effter samme Bogs 14 Cap: 1 Art: foruden hvad schaden kand vorde ansat for effter Loven og 
dommænds sigelse, og betale proceßens bekostning med 4 Rix dr: og da Peder Madsen i Tolstrup 
møte og begærede Copie af Regimentschriverens indgivende og 8te dages opsettelse schall blive 
svaret. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte som effter forige indhieml: kald over Morten 
Dall og Mads Hansen i retelagde et tingsv: her af tinget udsted d: 19 Octb: 97: som er lest og 
paaschreven og udj acten schall vorde indført, og Refererede sig till neste ting videre oplysning at 
fremligge. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tomesen i Hostrup, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 8 
dages varsell at have hidstefnet Søren Sørensen i Gaarslef for hans sidste boepæll hand beboede en 
K:M: Ryttergaard i Gaarslef og talte Hans Tomesens hustrue som boer paa stedet, at lide rømnings 
dom formedelst hand samme gaard uloul: har entvigt: Tj producerede Hans Nielsen et 
Lÿsningstingsvinde her af tinget udsteded den 8 Octobr: noch et Lysnings tilgsvinde af Andst Jerløf 
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og Slags Herrets ting udsted d: 8 Octobr: som i Acten schall vorde indført, hvor effter Hans Nielsen 
satte i rette og formeente effterdj Søren Sørensen uloul: har undvigt hans iboende K:M: Ryttergaard 
og iche effter tinglysninger og lav[udvisket tekst] sig iche igien har indstillet, at hand der hvor hand 
antreffes bør at paagribis og anholdis og lide effter Loven, derpaa hand begærede dom. Søren 
Sørensen paarobt trende sinde møtte iche, sagen optagen i 14 dage. 
 
Anna Peder Iversens i Starup møte og till tredje ting lougbød den halve Selfeyer gaard ibid: hun 
paaboer; Peder Pedersen hendis Søn møte og bød der for Sølf og Penge. 
 
Anna Pedersdaater Sl: Peder Iversens Enche i Starup tillige med hendis Laugverge Peder 
Tommesen i Aagaard møte for Retten som kientis og tillstod at hun haver solt og afhændet saa som 
hun og her med selger og afhænder fra hende og hendis arvinger till hendis Søn Peder Pedersen som 
nu stod till vedermaals ting, hans trolovede festemøe Karen Ollufsdaater og deris arvinger 
halfparten af den selfeÿer gaard i Starup hun paaboer hvilchen forschrefne halve Selfeyer gaard i 
Starup i huuse og bygning, gaard og gaards sted, abildhauge, hommelhauge og kaallhauge, skou og 
march, tørveskiør og lyngslet, fischevand og fægang og alt andet som af arrilds tiid der till ligget 
haver og med rette hør og bør der till at lige indtet undtagen i nogen maader, saavell som halfparten 
af en half Oting Jord over all Fredsted schov og march, bem hendis Søn Peder Pedersen og hans 
trolovede festemøe Karen Ollufsd: schall og maa have, nyde og beholde till evindelig eyendom og 
kientis Anna Pedersdaater sig till bem halve Selfeyergaard med all des rete tilliggende saa vell som 
den halve part af en half Oting Jord ofver Fredsted march og skou effter dags ey at have nogen 
ydermere ret eller retighed, mens derfor bekommet fyllest og fuld værd saa hun i alle maader er 
fornøyet, hvorfor hun lover at schall frj frelse hiemle og tillstaa dennem samme forbe halve 
Selfeyergaard med alt andet tilliggende som for er melt for hver mands hinder og tilltale som der 
paa med nogen ret kand [utydelig skrift] Og stod Anna Pedersdaaters daater Giertrud Pedersdaaters 
formønder Olle Sørensen i Aagaard till vedermaals ting der dette schiøde gich og var der med paa 
hans myntlings vegne fornøyet, saa som hun i andre maader forhen tilfaldene arvepart er bleven 
giort fornøyelse og god vederlag, effter hvilchet Peder Pedersen paa egen og hans trolovede 
festemøe Karen Ollufsdaaters vegne var eyendoms tingsvinde som schiøde begærende som og bled 
sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 9 November Ao 1697 
 

Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og fremeschede af de Brønsted mænd at de 
deris festebreve ville fremlegge og begærede at Hr: EstatsRaads ordre indført i den sag Contra 
Morten Dall af 20 Sept: 97: som i Acten schall vorde indført. De Brønsted Mænd møte og svarede 
at de veed iche retere end de jo en hver er udpantet for den Egte som de haver oversiddet for en half 
Rix daler, formoder derfor for tilltalen at vorde frj saasom de vdpantningen haver betalt Egten, till 
med bereter at vorde meere belasted med egter end andre saa haver de giort trende egter med 
timmer fra Weÿle till Fridericia i 6 dage. Hans Nielsen svarede [udvisket skrift] tillige med at betale 
proqvota for proceßens omkostning 4 Rdlr: og var dom begærende. De Brønsted Mænd møte og 
begærede opsetelse. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over Jørgen Knudsen for 
resterende folche schat Ao 95 og 96, saa vell som Januarij Termin 97: for sig og sin hustrue hver 
Termin 4½ mk: og som de iche i loul: tider effter forordningen haver betalt, om der for iche bør at 
betale Dobbelt, der paa er dom begærende. Jørgen Knudsen i Stoustrup paarobt møte iche. Sagen 
optagen i 14 dage. 
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Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møte og begærede dom over Peder Iversens Enche i 
Stoustrup for resterende folcheschat: Tj blef saaledis dømt og afsagt. Sl: Peder Iversens Enche i 
Starup, som af Regimentschriveren Sr Johan Hollender søges og tilltalis for folcheschat tillfindis 
effter forordningen at betale for hendis Søn hver Termin 1 mk: Jens Ollufsen som beboer den halve 
gaard bør at rete for sig og sin hustrue self, og i lige maader effter forordningen under Nam og 
vurdering i deris boe og middell inden 15 dage effter Loven. 
 
Peder Madsen i Tolstrup effter tilforschydelse i dag 8 dage Contra Regimentschriveren i retelagde 
hans schrifftl: indleg af 10 Nov: 97: som er lest paaschreven og i acten schall vorde indført. Hans 
Nielsen svarede at hand agtede unødig dette vitløfftig indgifne at besvare mens forlanger dom effter 
forrige i rete setelse. Sagen optagen till doms till i dag 14 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriveren søgte og satte i rette [?] Morten Dal [de næste linier er 
ulæselige] og Mads Hansen som har givet sig …. Nøtig og tilligemed er befunden … Amptmandens 
ordre i K:M: tieniste motvillig at hans forseelse effter …. Gotfindende med penge straf afsones 
effter … og hafver forbrut hans feste effter Lovens 3 B: 13 Cap: 2 Act: og de begge at betale 
proceßen med 6 Rdlr: der paa hand begærede dom. Morten Dal møte og begærede 8 dages opsetelse 
schall blive svaret. Sagen optaget i 8 dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Laurids 
Nielsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag have 
hidstefnet Niels Storgaard i Skierbech for hand har krenchet Maren Pedersdater, da hun tiente 
hannem og var uberøgtet, der for dom at lide og svare hende effter loven, beroende med saggivelse 
til i dag 8 dage. 
 
Michell Jepsen i Gudsøe møte for Retten som foregaf at som hand i dag 3 uger er tilldømt her ved 
tinget at erklære K:M: Herridsfoget Andreas Saabye, saa møte hand for Retten samme dom at 
fuldbyrde og der effter giøre hannem fornøyelig erklæring, mens møte ingen paa Saabyes vegne. 
 

16 Novembr: 1697 
Regimentschrifverens sag Contra Morten Dall oc Mads Hansen i Andkier er opsat i 8te dage som 
som ingen paa Regimentschriverens vegne møtte. 
 
Regimentschriverens sag Contra Niels Storgaard i Schierbech er opsat i 8te dage saa som ingen paa 
Regimentschriverens vegne møtte. 
Regimentschriverens sag Contra Søfren Søfrensen i Gaarslef er optagen i 8te dage fordj ingen paa 
Regimentschriverens vegne møtte. 
 
Kongl: Maytz: Schourider Ingwar Jacobsen i Schierup møtte for Retten som paa hans Kongl: 
Maytz: vegne beviiste ved kaldsmænd Anders Charsten oc Michel Michelsen begge af Piedsted det 
de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Anders 
Pedersen i Piedsted, for ulovlig schouhug imod winder at paahøre oc spørsmaal at tilsvare. Effter 
indhiemlede kald for Retten fremkom Anders Pedersens Søn Morten Andersen som wedstod at 
have hugget 4 RiisEger d: 6 Nov: afvigte udj Welling schouf, hvor af de 3 war 4 alen lang oc den 
4de 5 á 6 allen lang, oc war SchouRideren Ingwar Jacobsen effter Morten Andersens egen 
bekiendelse tingswinde begærende som oc blef sted.  
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Hans Nielsen paa Regimentschrifverens wegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Povel 
Mogensen af Sellerup Mølsted och Laurids Jensen af Andkier det de ved Eed med opragte fingre 
efter loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Schouløberen Thomas Hansen i Gaverslund for 
siuns mænds opkrefvelse ang: Gaverslund Mænds fellets Jord som hand schall have bemegtiget sig 
oc indgrøfftet. Item til siun at være ofverværende Torßdagen d: 18 Nov: oc til des afsigelse d: 23 
dito. I lige maader stefnet Schourideren Ingwar Jacobsen i Schierup at være ofverværende, om hand 
der til noget paa Schouløberens vegne har at svare, oc begærede Hans Nielsen 4 uwillige mænd af 
Retten motte udnefnis som kunde siune oc besigtige samme Jord, hvor til blef udmelt Hendrich 
Lauridsen af Bredstrup, Thomas Jepsen i Taule Nebbel, Peder Willadsen oc Christen Lauridsen 
ibid: som paa aasteden haver at møde d: 18 Nov: førstkommende, oc deris forretning her for Retten 
d: 23 dito at fra sig give. 
 
Hans Nielsen paa Søfren Tommesens vegne af Hostrup møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Søfrensen oc Søfren Tøÿggersen begge af Hostrup det de ved Eed med opragte 
fingre efter loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Mette Jep Jensens imod winder at 
paahøre, angaaende schields ord imod Søfrens Tommesens hustrue ibid: til samme tiid stefnet til at 
widne i samme sag Jens Rafn oc Niels Søfrensens hustrue ibid: hvor effter Hans Nielsen paa Søfren 
Tommesens vegne agter tingsvinde at Erverbe, hvor effter for Retten fremkom Jens Rafn af Hostrup 
som wandt at hand d: 9 Nov: afvigte, Hans Nielsen paa Søfren Tommesens vegne falt fra dette for 
indførte kald saa som der med iche rettel: war omgaaet mens berobte sig paa widere winder at føre 
til i dag 8te dage. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 23 November Ao 1697 
Regimentschrifverens sag Contra Niels Storgaard i Schierbech er fremdeelis optagen i 8te dage 
formedelst ingen af Parterne møtte. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Søfren Søfrensen i Gaarslef optagis fremdeelis i 8te dage saa som 
ingen af Parterne møtte. 
 
Udj den sag imellem Regimentschrifveren paa dend Eene oc Peder Madsen i Tolstrup paa dend 
anden side, kiendis saaledis. Saa som Regimentschrifveren Johan Hollender lader søge oc tiltale 
Peder Madsens hustrue i Tolstrup Kirsten Christensdater, for hun med en kedell schal have slaget 
Jørgen Madsens hustrue Karen Jensdater et hull ofver hendis høyere øye, som war med plaster 
belagt, hvor af øyet war blaa ofver oc under, blodet ned runden paa kindbeenen oc klæder, effter der 
om widere afsagde siun oc førte Tingswidnet, som endnu findes u-swechet, Peder Madsen her imod 
fremlegger et indleg oc forclaring paa hans hustrues wegne, men intet findes ved samme poster til 
beviisning nermer ey fragaar gierningen, da veed ieg iche rettere her udj at kiende, end Kirsten 
Christensdater jo bør at pligte effter lovens pag. 899. Act: 6 oc betale Proceßens bekostning med 2 
Rix dr: inden 15 dage under Lovens videre twang. 
 
Jens Damkier af Schierup møtte for Retten oc paa Morten Dals vegne af Andkier Contra 
Regimentschrifveren producerede Morten Dals schrifftl: indleg af dato 23 Novembr: 1697 som for 
Retten ble flest oc paaschrefven oc udj acten schall worde indført. Thi blef saaledis Dømbt oc 
afsagt: Endog Regimentschrifveren Sr Johan Hollender lader søge Morten Dall i Andkier formedelst 
hand har tvillet om dend ordre oplest angaaende at føre brendeved til Fridericia iche schulle været 
HøyEdle oc Velbr: Hr. Estats Raad oc Amptmands Egen haand, som hand bekiender at være scheed 
af Daarlig indbilling effter som hand ey vel kand læse schrifft. Mads Hansen oc paa saadan maade 
berettis at schall have ladet sig finde motvillig, hvor ofver Regimentschrifveren schall have fattet en 
klage af dato 20de Sept: Indgifven oc der paa fuldt HøyEdle Hr: Estats Raad oc Amptmands 
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Resolution af samme dato, det Morten Dall schulle forfølges ved lands lov oc ret, formedelst hand 
iche orderen af 9 Sept: schall have effterlevet, udj meening ere hver som iche vill kiøre haver Peder 
Raun i Børkop at pante for 3 mk: dansche oc de motwillige at wære Straf undergifven, da som 
Regimentschrifveren iche har beviist for mig hans klage, eller hvad de Egentlig haver giort oc 
kunde straffes effter i rettesettelse ey heller beviises nogen Rebelerj at være giort men meere 
Morten Dall oc Mads Hansen mener at schall have effterlewet order oc udført brendeved til 
Fridericia, da veed Jeg iche effter Regimentschrifverens i rettesettelse dennem noget at kand 
tilkiende. 
 
Regimentschrifveren Johan Hollenders sag Contra de Brønsted Bymænd optages til Dombs til i dag 
8te dage. 
 
Regimentschrifverens fuldmegtig Hans Nielsen møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens 
Søfrensen oc Søfren Tomesen begge af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Jep Mortensen værende til Peder Madsens i Tolstrup saa 
wel som Peder Madsens dater Kirsten Pedersdater dom at lide effter loven for deris begangne 
Leyermaals bøder, satte i rette med formeening Jep Mortensen tillige med Kirsten Pedersdater 
burde at lide effter lovens 6 Bogs 13 Cap: 1 Act: saa som de Egter hver andre oc allerede haver 
hafft trolofvelße, tillige med Proceßens omkostning inden 15 dage, hvor paa Hans Nielsen war Dom 
begærende. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Morten Dall af Andkier møtte for Retten som paa Christen Lauridsen Schreders wegne af Fridericia 
beviiste ved kaldsmænd Jens Søfrensen oc Søfren Tommesen det de ved Eed med opragte fingre 
effter loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Sl: Hr. Laurids Bangs effterleversche Maria 
Sophia*) fra Taule Neble Præstegaard til Dombs for gield effter lodseddel. Der effter producerede 
Morten Dall een lodseddel af dato 1 Octobr: 1697 under Mag: Christen Borchs, Hr: Jochim Reimers 
oc Hr: Hans Bangs hænder af Fridericia som Schifftesforvalters hannem med deel, hvor udj Sl: Hr: 
Laurids Bang er Christen Lauridsen Schreder i Frid: schyldig blefven 3 Sldr: 3 mk: 7 sk: med 
widere same lodseddels indhold for Retten lest oc paaschreven oc udj acten schall worde indført, 
hvor paa Morten Dall paa Christen Lauridsen Schreders wegne satte i rette om iche Sl: Hr: Laurids 
Bangs efterleversche Maria Sophia pligtig er oc bør at betale bemelte 3 Sldr: 3 mk: 7 sk: med 
sagens anwendte bekostning inden 15 dage effter loven der paa hand war Dom begærende. Sagen 
optagen i 14 dage. *) Maria Sophia Risom 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens 
Nielsen oc Knud Nielsen begge af Schierup det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Jens Damkier af Schierup for hand iche har willet parere 
Hr: Estats Raad oc Amptmands ordre med Brendeweds udkiørelse til Coldinghuus, til spørsmaal at 
svare oc tingswinde der effter at tage beschreven; Effter indhiemlede kald tilspurte Hans Nielsen 
Jens Damkier her for Retten om Sognefogden Jens Bull iche har tilsagt hannem effter Hr: Estats 
Raads ordre at kiøre Brendewed til Coldinghuus, Jens Damkier negtede iche at hand jo er tilsagt at 
kiøre brendewed til Slottet, mens som hand ved Michaelj afvigte kiørt et læß der hen, formoder 
hand det iche kunde komme hannem nu til at kiøre brendeved igien oc widere berobte sig paa 
Rytterforordningen angaaende Ryttergodset af dato 10 Aug: 1695: Dends 3de Act: hvor fore hand  
formodede for Regimentschrifverens tiltale i saa maader fri at være, ellers wille gierne kiøre for Hr: 
Estats Raad oc Amptmand naar hand det kand afsted komme. Hans Nielsen frem Eschede Jens 
Damkier wille fremwiise hans hosbunds faldsbref om hand iche der effter pligtig er at parere hans 
Øfrigheds ordre; Jens Damkier svarede hand wile gierne parere hans Øfrigheds ordre saa vit mueligt 
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er oc hand kand af sted komme; Hans Nielsen begærede effter hvis paßerit er, tingsvinde som oc 
blef sted. 
 
Hans Nielsen paa Søfren Tommesens vegne af Hostrup som beviiste her for Retten ved kaldsmænd 
Søfren Tøgersen oc Niels Mogensen begge af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Jep Jensens hustrue Mette Jensdater saa wel som 
Niels Søfrensens hustrue Mette Staffensdater begge med deris laugwærge winder at paahøre 
angaaende schields ord imod Søfren Tommesens hustrue i Hostrup, om de deris ord kand vedstaa 
her om at winde stefnet Jens Raun oc Jens Søfrensen begge af Hostrup saa wit de der om er bewist, 
hvor effter Hans Nielsen begærede hans winder til forhør, saa for Retten fremkom Jens Søfrensen 
som wandt at hand d: 9 Nov: afvigte war hengangen til Søfren Tommesens tillige med Jens Raun oc 
Mette Jensdater, oc da de kom der ind sagde Jens Raun til Søfren Tommesens hustrue Kirsten 
Nielsdater at Jep Jensens hustrue Mette Jensdater hafde dem fortengt for et lam, der swarede 
Kirsten Nielsdater at Mette Jensdater schulle beviise det, der swarede Mette Jensdater at der war en 
kone Nembl: Mette Staffensdater som noch der war widende, hvor til Mette Staffensdater som da 
stod hos swarede at hun well hafde seet samme omtvistede lam staaende om afftenen for i Søfren 
Tommesens gaard, widere widste Jens Søfrensen iche at winde hvor paa hand aflagde hans Eed oc 
bad sig Gud til hielp. Hans Nielsen begærede Jens Raun motte af Retten foreleggis til i dag 8te dage 
at møde sin sandhed i denne sag at winde. Jens Raun forelagt under lovens Straf til i dag 8te dage at 
møde. 
 

30 November Ao 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begærede Dom over de 
indciterede Brønsted Mænd. Knud Pofvelsen paa Egne oc de Indciterede Brønsted Byemænds 
vegne møtte for Retten oc producerede, Kongl: Maytz: Allernaad: udgangne Ryttergodses 
forordning af dato 10 Augustij Ao 1695 oc formodede effter dends 3 Act: for Regimentschriverens 
tiltale fri at være; Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne svarede, at hverchen Amptmanden 
eller Regimentschrifveren har besverget dennem med nogen ægte paa Egen begne mens 
brendevedets indkiørsell til Frid: Gaarnison angaaende, der er der om aparte ordre, som kand 
fremviises om fornøden giøres. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt, saa som Regimentschriveren Sr 
Johan Hollender, søger oc tiltaler de Brønsted Byemænd formedelst at de iche har udført Brendeved 
til Frid: effter HøyEdle oc Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmands ordre oc befalling af dato 16 
Aug: nest afvigte, endnu lader Regimentschrifveren fremlegge Een ordre af 9 Sept: 1697, des 
indhold at Sognefogden Peder Raun i Børchop schulle tage tvende Mænd til sig, oc strax gaae til de 
motwillige, oc pante en hver for 3 mk: dansche, som schulle indbringes til Colding, at der for kunde 
leyes andre vogne til at føre samme Brendewed til Fridericia, Ti widste Jeg iche rettere her udj at 
kiende End de Brønsted Byemænd jo bør at straffes enhver med udpantning for 3 mk: dansche 
effter forberørte Hr: Estats Raads befalling af 9 Sept: oc for deris motwillighed tilsammen at betale 
til Caßen 3 Rix dr:  
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begærede dend Sag Contra Niels 
Storgaard i Schierbech motte optagis i 8te dage, om hand i mindelighed iche vill stille Maren 
Pedersdater tilfreds. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i 
Rettesettelse oc opsettelse Dom over Søfren Søfrenßen i Gaarslef, sagen optagen i 8te dage. 
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Anders Pedersen Smed af Bierte møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Hendrich Efvesen 
og Jørgen Knudsen begge af Biert det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i 
dag at have i rettestefnet Boell Raufns af Bierte med hendis laugwerge til Dombs for gield. Der 
effter Anders Pedersen sag gaf Boel Rafns at være hannem schyldig reede laante penge 1 Rixdaler. 
Noch forstrechet hende med 2 schipper tør Roug. Satte i Rette om hun iche pligtig er oc bør at 
betale bemte Eene Rixdr: oc de 2de schipper tør Roug inden 15 dage effter loven tillige med 
Proceßens bekostning hvor paa hand var Dom begærendis: Sagen optagen i 14 dage. 
 
Raadm Svend Svendsen*) af Fridericia møtte for Retten paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs 
Enches wegne paa Snoghøy effter dend nest afvigte 19 Octobr: giorde kiendelse paa Hr: Estats 
Raad oc Amptmand Schwartzis Resolution at sagen imellem Sl: Pofvel Nielsens arfvinger paa dend 
Eene oc bem Capitein Sren? paa dend anden side schulle opheve saafrembt ingen Effterretning 
inden 6 uger fra samme Dags dato fra RenteCammeret Indkom i fremblagde der fore Endnu i dag 
Een anden af Welbet Hr: Amptmand der paa giorde Resolution at sagen Endnu i 6 uger schulle 
opsettes, hvilchen Resolution Er af dato 22 Novembr: 1697: som hand begærede for Retten lest oc 
paaschrefven, oc i acten at motte worde indført, oc sagen der effter at motte opsettis, Holger Jensen 
i Midelfart paa Sl: Pofvell Nielsens arfvingers vegne af Her Estats Raad oc Amptmands ordre motte 
meddeelis naar dend udj Protocollen er worder indført; Sagen er endnu fremdeelis effter Hr: Estats 
Raad oc Amptmands ordre opsat i 6 uger. 
*) død 1705 

 
Raadm Svend Svendsen af Frid: møtte for Retten oc begærede paa Sl: Capit: Zacharias Bangs 
Enches vegne udj Snoghøj at Sl: Pofvel Nielsens arfvingers fuldmegtig Sr Holger Jensen vill Endnu 
lade sig være angelegen at lade fremkomme her i Retten dend af Sl: Pofvel Nielsens arfvinger 
Erhverfvede Dom paa Balles Agger hvor af Enchen schatter oc i fald det i dag ej kand schee da 
ditatere dennem der med i 6 uger, Holger Jensen her til svarede at i hvor vel hand alt forhen haver 
berettet Sr Svend Svendsen at Sl: Povel Nielsens arfvinger eÿ samme Dom hafde eller vidste af 
dend at sige, saa wille Sr Svend Svendsen sig lade behage samme omrørte Dom paa fr: Capit...ens 
wegne til weje at bringe, saa fremt de sig formeener, noget med dend udj deris omfangede sag at 
kiende betiener. Sagen med Parternis bewilling optagen i 6 uger. 
 
Hans Nielsen paa Søfren Tommesens vegne af Hostrup møtte for Retten oc begærede det Eene 
IndCiterede winde Jens Raun motte for Retten fremkomme hans sandhed at udsige; Saa for Retten 
fremkom Jens Raun af Hostrup, hvor da for Retten blef oplest Jens Søfrensens aflagde winde i dag 
8te dage for Jens Rafun, hvilchet winde Jens Raun vedstod i alle maader saaledis at wære paßerit, 
oc ey widere der om war vidende, hvor paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; Hans 
Nielsen paa Søfren Tommesens vegne begærede her effter tingswinde som oc blef Sted. 
 

7 December Anno 1697 
Udj dend sag imellem Regimentschrifveren paa dend Eene oc Søfren Søfrensen i Gaarslef paa dend 
anden side er saaledis effter Herritzfogdens indlewerede vota Dømbt oc afsagt …158… udj Retten 
fremleggis 2de tingsvinder det Eene Wdsted af Eld, Brusch oc Holmands Herretzting d: 5 October 
nerværende Aar. Det andet af Aandst, Jerløf oc Slags Herritzting d: 8 October nest afvigte, begge af 
indhold at Søfren Søfrensen i Gaarslef, som der schall have beboen en Gaard udlagt til Rytterhold, 
oc der fra bortrømet hans Kongl: Maytz: til schade, som widere aflysning oc Eschnings Tingswidne 
kand fornemmis ey heller haver sig imidlertiid indstillet. Da veed Jeg iche Rettere her udj at kiende 
End som Søfren Søfrensen der schall være bortrømt, bør Jo at angribes hvor hand kand treffes oc 
straffes, som en Rømnings mand effter Lovens pag: 462 Act: 7. 
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Regimentschrifverens sag Contra Niels Storgaard i Schierbech er fremdeelis optagen i 8te dage saa 
som ingen paa Regimentschrifverens wegne møtte. 
 
Christen Lauridsen Schreders sag af Fridericia optages i lige maader i 8te dage saa som ingen af 
parterne møtte. 
 
Regimentschrifverens sag Contra Jep Mortensen værende til Peder Madsens i Tolstrup oc Peder 
Madsens Dater Kirsten Pedersdater optages fremdeelis i 8te dage saa som ingen i lige maader paa 
Regimentschrifverens vegne møtte. 
 

14 December Ao 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc fremEschede Niels Storgaard i 
Schierbech om hand i mindelighed ville fornøye Maren Pederßdater som hand i hans Egtestand har 
besovet, oc som ingen effter paarobelse paa Niels Storgaards vegne møtte, satte Hans Nielsen i 
Rette at Niels Storgaard bør at svare Maren Pedersdater som hand paa Æren har krenchet oc tilforn 
war u beragtet effter Lovens 6 bogs 13 Cap: 4 oc 5 Act: som er Observerid efter hans leilighed at 
kand vorde = 20 Rixdaler, hvor paa hand war Dom begærendis: Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Nielsen af Colding møtte for Retten oc paa Christen Lauridsen Schreders vegne af Fridericia 
begærede Dom ofver Sl: Hr Laurids Bangs Efterleversche Marie Sophie Risoms effter forrige i 
rettesettelse oc opsettelse. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som Maria Sophia Risoms ey 
effter lovlig indstefning møder med noget til gienmelde eller nogen paa hendis vegne effter 
opsettelse oc i rettesettelse langt mindre retter for sig som det sig bør Thi tilfindis Maria Sophia 
Risoms at betale de fordrende 3 Sldr: 3 mk: 7 sk: effter lodseddelen til Christen Lauridsen Schreder 
i Fridericia, med sagens anwendte bekostning 1 Rixdr: 3 mk: alt inden 15 dage under lovens videre 
twang. 
 
Anders Pedersen Smeds sag af Bierte Contra Boel Rafns sammesteds fremdeelis optagen i 8te dage 
saa som ingen af parterne møtte. 
 

21 December 1697 
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc Contra Niels Stoergaard i 
Schierbech sagen til opliusning producerede et tingswinde her af Herritztinget udsted d: 16 Febr: 
1697 som for Retten ble flest oc paaschrefven oc i acten schall worde indført, oc begærede Hans 
Nielsen der effter Dom. Sagen optagen til nest holdende ting effter Jule Helligt. 
 
Anders Pedersen Smeds sag af Bierte Contra Boel Rafns optagen i lige maader til nest holdende 
ting effter Jule Helligt saa som ingen af Perterne møtte. 
 
Anders Juul af Fridericia møtte for Retten oc paa Pofvel Jensens vegne af Taule Nebbel lod læse et 
skiøde udgifven af Hr Mag: Morwiller Rector udj Fridericia Schole paa samptl Hr Laurids Bangs 
arfvingers vegne i Taule Nebbel paa Een SelfEyer bunde gaard sammesteds oc lyder saaledis: 
Kiendis Jeg underschrefne M: Gerdt Morwille Rector Schole udj Fridericia at Jeg effter begiering 
oc fuldmagt paa Sterboen effter Sl: Hr Laurids Bang udj Taule Præstegaard d: 16 Augustij udj dette 
Aar lest af samptl: frænder oc dend Sl: Mands Effterlatte Enches oc arfvinger laugwærge oc wærger 
paa samptl: deris vegne effter samme deris begiering oc fuldmagt haver schødt til Pofvel Jensen en 
Eyendom som den Sl: mand Hr Laurids Bang afgangne Sogne Præst fra Taule Meenighed, oc effter 
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ham hans Enche oc arfvinger var tilhørende udj Een Ryttergaard udj Taule Sogen oc Nebell Bye 
kaldet Mette Jens kones gaard

*), udj Krigs Jorde bogen til Rytterhold nu anslagen for 5 tdr. 
hartkorn, men nu findis største parten øde oc uden forsvarlig biugning, hvilchen welmeldte Pofvel 
Jensen imod Eyendommen med gaarden [en del af næste side ulæselig] med rette tilligged haver, 
grund oc bruge sted, hommel gaard oc abild gaard, kaalgaard oc toffte jorder, sær kiøbte jorder oc 
pandt, agger oc Eng jorder, schov oc march, fourte oc fægang, fællet, wodt oc tørdt inden alle 
marcher oc uden baade paa Nebbel marcher oc Torup tillegelser i hvad naun det have kand, hvilchet 
alt sammen Pofvel Jensen oc hans arfvinger paa dend maade, som Sl: Hr: Laurids Bang, hans 
formand det med rette hafft haver, effter dags maa nyde bruge oc beholde som sin Selfeÿer 
Rettighed oc rette Eÿendom saa widt loven oc forordninger besinderlig om Kongens Rÿtterhold af 
saadanne selfeÿergaarde er gemeß, effter som ingen af Sl: Hr: Lauridses Sterfboe kiender sig meere 
lod deel, ret eller rettighed at have udj ofven bemte gaard eller dens tilliggende som der nu tilligger, 
oc af arrilds tiid tilligget haver med rett men alleene schall følge Pofvel Jensen oc hans arfvinger till 
hvilchen afhændelses oc dette schiødes stadfestelse her med til Pofvel Jensen oc saa transporteris 
alle brefve, schiøder oc Documenter med deris fulde krafft hvad denne gaard oc selfeÿer rettighed 
ved den kand være angaaende oc begieris for meere krafft schyld at dette schiøde paa behørige 
stæder maa læsis oc protocolleris, til det samme bekræfftelses dette under min haand oc Zignete 
hostrøgt effter samptl: Intereßerede deris begiering paa sterboen gived af mig samme af værgerne. 
Fridericia d: 18 Decembr: 1697  GHMorwille Frid: Sch: Rect: (L:S:). 
*) gaard nr. 4. Mette var enke efter Jens Udesen, der igen var søn af Ude Nielsen der nævnes 1634. I 1733 nævnes Jens  
    Povelsen på gården, han må være en søn af Pofvel Jensen.  
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