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Anno 1698
Tiisdagen oc Tingdagen Den 11 Januarij 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
i Eld Brusch oc Holmands Herrit
Peder Schelde I Schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Hans Ifversen i Herslef
Hans Turresen ibd:
Hans Jensen Lumholt
Michel Pedersen i Gaarslef
Olle Hansen i Mørchholt
Mogens Hansen i Wiuf
Niels Tomsen i Wilstrup
oc Larß Madsen i Hostrup
Blef lest Peder Nielsen i Schousgaard hans bestalingsbref hannem gifven af Hr: Jægermester Gerard
Brochdorf, at være Schouløber ofver Wiuf, Tiufkier oc Hostrup schoufver, oc hannem der til
bevilget oc udwiist en plads til en tønde sæd oc en kaal hauge udj Wiuf schouf, hvor det til
schouens befridelse beleiligst kand befindes, med widere des indhold for Retten lest oc
paaschrefven af dato 6 Januarij 1698.
Allexander Leverence paa Regimentschrifveren Sr Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc
begærede effter forrige i Rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Niels Storgaard i Schierbech, Niels
Pedersen af Herslef paa Peder Søfrensens vegne af Schierbech møtte for Retten oc begærede at som
det schall wære Peder Søfrensen berettiget det Regimentschrifveren schall hafve ladet sette i Rette
paa hans umyndige oc af Niels Storgaard paa Ærenkrenchede Datter Maren Pedersdatters vegne
effter lovens 6 bogs 13 Cap: 4 oc 5 Act: som effter Niels Storgaards leilighed schal være Modererit
til 20 Rdlr: Da kand hand som hendis fader der med iche være fornøyet hest effterdj Niels Storgaard
er en Wederheftig oc Sufficant mand, alt saa begierer Niels Pedersen paa Peder Søfrensens vegne af
Schierbech, hannem af dend gunstige Dommer motte tillades 14 dages opsettelse hvor da til den tiid
Peder Søfrensen paa hans umyndige forhen uberøgtede oc af Niels Storgaard paa Æren krenchede
Dater udj hans Ægtestand Maren Pedersdaters vegne effter loven hans prætentioner imod Niels
Storgaard schall blive i Rette indgifven, I det Øfrige formoder dend gunstige Dommer tillader Peder
Søfrensen dend begierte opsettelse, at hand iche med Retten blifver overiilet; Niels Storgaard møtte
oc swarede at hand forhen til Regimentschrifveren for hans begangne forseelse haver betalt = 57
Slette dr: hvorimod Regimentschrifveren haver lovet at holde Niels Storgaard fri for ald tiltale, hvor
for hand formoder at blifve frikient for Regimentschrifverens tiltale. Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen oc Tingdagen den 18 Januarij 1698
Laurids Hendrichsen Ammisbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
Peder Schelde i Schrifver sted udj Herritzschrifverens Absenz
Tingmænd
Niels Tomsen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Rafn i Hostrup
Hans Turresen i Herslef
Hans Jensen Enemerche ibd:
Jørgen Nielsen i Follerup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Hvor der intet ved Retten med nogen Sager var at [papir defekt]
Tiisdagen oc Tingdagen den 25 Januarij 1698
Oluf Knudsen Borger oc Indvohner udj Fridericia i Dommer Sæde
Udj Herridsfogden Laurids Hendrichsens Absentz
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Peder Schelde i Schrifver Sted udj Herridßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absentz
Tingmænd
Niels Tomsen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Mogens Hansen i Wiuf
Niels Nielsen Baße i Schierbech
Mads Pedersen i Piedsted
Rasmus Michelsen i Gaarslef
Niels Pedersen i Herslef
Christen Lauridsen i Taule Nebell
Jens Rafn i Horstrup møtte for Retten oc lod læse paa Christen Lauridsens vegne i Taule Nebbel Et
Pante forschrivning bemelte Christen Lauridsen gifvne af Hans Hansen i Torup af dato d: 25
Januarij 1698, hvor udj Christen Lauridsen hafver laant oc forstragt Hans Hansen med Reede Penge
20 Rix dr. Der imod Hans Hansen Pantsetter hannem Langballes Eng med den Øster oc Wester land
tillige med det Jord Morten Søfrensen haver udrÿet oc hand hid indtil i brug haft hafver, samme
forschrefne Lanballes Eng med forschrefne Jord Christen Lauridsen schall have bruge oc giøre sig
saa nøttig som hand best ved oc kand indtil bemelte 20 rd. schadesløs worder betalt, som Hans
Hansen der udj lover at betale schadesløs naar vj schrivendis worder 1702 med widere dis Indhold
for Retten lest oc paaschrefven oc war samme Pente forschrifning underschrefven af Hans Hansen,
hans kieriste Margrete Povelsdater, Tyge Jensen i Herslef oc Jens Rafn i Hostrup.
Olluf Knudsen Borger og Handelsmand udi Fridericia er efter indleverede af Peder Søfrensen i
Schierbech til Hr: Estats Raad og Amptmand indgifne Supliqve af dato 17 Januarij med HøyEdle og
Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmands ordre der paa tegnet af 20 Januarij 1698 tilforordnet I
Dommer Sæde udj Efterfølgende Sag.
Peder Søfrensen af Schierbech paa sin umyndige Daters vegne møtte for Retten oc begærede dend
indstefnede Sag som Regimentschrifveren Contra Niels Storgaard her ved Retten haver ladet giøre
anhengig motte opsettes i 8te dage, til den tiid belovede hand sine prætentioner som hand til Niels
Storgaard formeener at haver schrifftl: at indgive. Niels Storgaard møtte oc begærede Endelig
Domb, Dommeren forelagde Parterne om de noget widere til Sagens opliusning kunde have, de da
det til i dag 8te dage wille indgive, oc sagen til den tiid opsat.
Raadmand Svend Svendsen af Fridericia paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs Enches wegne af
Snoghøÿ møtte for Retten, oc Endnu som tilforne effter lang opsettelse Eschede Dom ofver Sl:
Pofvel Nielsens arfvinger for hvis udgifter hendes Sl: Mand saavelsom hun til hans Maÿtz:
Amptstue af deris Eÿendomme oc Jorder paa Erresøe march beliggende haver betalt oc Erlagt.
Holger Jensen af Middelfart paa Sl: Pofvel Nielsens Arfvingers vegne møtte for Retten oc imod Hr.
Raadm. Svend Svendsens giorde i Rettesettelse, formeente at denne sag imellem Parterne
fremdeelis effter Hr. Estats Raad oc Amptmands for indførte tvende ordres dend første af dato 20
September 1697, den anden af 22 November 1697: motte optages indtil Jordebogen fra det
Høÿloflig Rente Cammer kunde bekommes som med forderligst er forwentendis. Sette Dommeren
opsatte Sagen til i dag 8te dage.
Raadm. Svend Svendsen af Fridericia paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs Enches vegne paa
Snoghøÿ møtte for Retten oc begærede effter for indførte Sr Holger Jensen wille behage oc
indlevere dend af Sl: Povel Nielsens Arfvinger Erhvervede Dom paa Balles Agger,Holger Jensen
Referede sig til sit forige indførte angaaende samme Dom. Sagen optagen i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 1 Februarij Anno 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
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Peder Schelde i Schrifver Sted udj Herritzschrifver Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Niels Tomsen i Wilstrup
Rasmus Michelsen i Gaarslef
Niels Nielsen i Schierbech
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Mads Pedersen i Piedsted
Søfren Hansen i Stenderup
oc Jens Tomsen i Eltang
Raadm: Svend Svendsen af Fridericia paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs Enches vegne paa
Snoghøÿ møtte for Retten oc Endnu som for hen Eschede Dom over Sl: Pofvel Nielsens arfvinger
for hvis udgifter af schatter oc andere omkostninger de udj langsommelig tiid ved proceßebs lang
warighed hafver paabiurdet oc forwoldet. Velbemelte Capit: Efterleversche, Holger Jensen af
Midelfart paa Sl: Pofvel Nielsens arfvingers vegne her imod korteligen svarede oc forundrede sig
ofver hvorledis Raadmand Svend Svendsen fremdeelis udj sit forset med denne Sag fortfarer, ihvor
vell hans Excell: Hr: Estats Raads ordre alt for lengst her i Retten er blefven indleveret, hvilchens
melding at denne sag til aggerbogens Erlangelse gandsche schulle være ophevet, oc Endog at
Raadm: Svendsen samme tiid der imod til Dombs protesterede saa befindes dog at Kongl: Maÿtz:
Herredsfoget sig effter Hr: Estats Raads ordre hafver forholdet oc om ingen opliusning til
aggerbogens Erlangelse bekommedes schulle samme Stefnemaal være ophevet, hvilchen Dom
Endnu formodes at stande ved sin fulde magt usvechet, Endÿdermeere af Hr: Estats Raads seeneste
Resolution udtrøcheligen sees, at dend i sin slutning Confirmerer dend første, hvor fore formeenis at
sagen effter foromrørte omstendighed blifver henstaaenden til aggerbogen som de paaberobte
Resolutioner omformelder kunde Erlanges oc iche nogen Dom imod første afsagte kiendelse kunde
schee, Der foruden foregaf fornefnte Holger Jensen at Sr Peder Pofvelsen, wille tilstaa det kald oc
warsell saa som Niels Pedersen Bager i Middelfart blifver indciterit af Frue Capit: paa Snoghøÿ
hvor om Peder Pofvelsen widere hafver giort forsichring hos Hr: Estats Raad. Der nest paa
fornefnte Peder Pofvelsen oc med Intereßenters wegne tilbød fornefnte Holger Jensen at af dend
omtvistede Jord will de swaris diße tvende qvartaler nembl: Janv: oc Aprill qvartaler i indeværende
aar, om Frue Cap: det behagede, Eÿ i henseende at de der til dennem kientes Skÿldig mens for
føÿlig hed at Erkiende, at naar den tiid kom som paaberobt Er med Aggerbogens Erlangelse, kunde
det sig saa befindes hvilchen af forterne det kunde tilkomme at udgifve, er Refererede sig til forrige,
oc formodede ingen Dom i sagen kunde falde forinden de paaberobte aggerbøger kunde Erlangis.
Raadmand Svend Svendsen svarede at Sr Holger Jensen iche hafde fornøden at forundre sig over
det Enchen søger hvis [ulæselig ord] Retten tilkommer helst effterdj hun fuldkommen beviser med
allerede producerede oc loul: forhvervede siunswinde at Sl: Pofvel Nielsens arfvinger tilhørde dend
omtvistede Jord til Eÿendom, hvor af hendes Sl: Mand saavelsom hun udj tja ar hafve schattet thil
hans Maÿtz: Amptstue, oc dog aldrig nøt eller haft Jorden til nogen brug, mens af Sl: Pofvel
Nielsens arfvinger bortleÿet, vill formode Dommeren iche kunde bjfalde dend begierte prolongation, saa som det iche er en kort tiid sagen hafver voren udj proceß iche alleene denne sinde ved
dette stefnemaal som henstrecher sig ichun til en 13 ugers tiid mens End oc dend Langwarige
kostbare oc schadelige, nesten 3 aars wærende procedur oc schade Enchen der ofver er tilføÿet,
Ellers angaaende Hr: Estats Raads ordre, saa lod Raadm: Svend Svendsen dend blifve udj sin
Respect saa wit dend iche Contramanderer hans Kongl: Maÿtz: Allernaadigste Lov, der fore
formoder at Enchen iche sin Rett kunde blifve disputerlig saa som hun heldede sig alleene i denne
sag allermed[?]d til høÿst bemelte hans Maÿtz: Allernaad: Lov, at hun burde [?]desen betaling hos
Sl: Pofvel Nielsens arfvinger for hvis hun paa deris vegne haver udgifven, hvor paa hand war
Dommerens kiendelse begærendis, Holger Jensen her til svarede at hvis Frue Capit: kunde
formeene sig nogen Regreß til Sl: Pofvel Nielsens arfvinger for dend omtvistede Jord at søge, saa at
de effter hendis eller fuldmegtiges formeening schall være pligtig, da af effter i Rettesettelse at

4

Contribuere da om sagen i sig self effter Frue Capt: fuldmegtigis formeening oc i Rettesettelse
hafde sig saa Clart oc purt befunden at Sl: Pofvel Nielsens arfvinger, effter hendis formeening
kunde med Rette hafde tilkommen, hende for de Kongl: Contributioner oc andre udgifter at erstatte,
hafde Hr: Estats Raad slig ordre som udgifvet er, Sl: Pofvel Nielsens arfvinger eÿ meddeelet oc i det
Øfrige Refererede sig til sit forrige. Raadmand Svend Svendsen war Endnu som tilforne
Dommerens kiendelse begærende. Sagen optagen i 14 dage.
Raadm: Svend Svendsen af Fridericia paa Sl: Capit: Zacharias Bangs Enches wegne paa Snoghøÿ
møtte for Retten oc begærede effter forhen giorde i Rettesettelse ofver Sl: Pofvel Nielsens
Arfvinger, angaaende Balles Agger war Dom begærendis. Holger Jensen paa Sl: Pofvel Nielsens
arfvingers vegne Referede sig til sit forrige. Sagen iligemaader optagen i 14 dage.
Olluf Knudsen i Dommer Sæde udi Efterfølgende Sag:
Peder Søfrensen af Schierbech paa sin Dater Maren Peders Daters wegne møtte for Retten oc
Contra Niels Storgaard samme steds, producerede hans schrifftl: indleg af dato 31 Janv: 1698 som
for Retten blef lest oc paaschrefven oc udj Acten schall worde indført. Der effter blef af Retten
trende gange paarobt om Niels Storgaard eller nogen paa hans wegne wr tilstede noget her imod at
svare, mens effter paarobelse ingen møtte; Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt; Saa som for mig udj
Retten fremlegges Et Tingswinde udsted paa Elboe Brusch oc Holmands Herrits ting af dato 16
Febr: 1697 hvor med Clarligen bevißes det Niels Storgaard udj Schierbech self ved staar at hand har
levet et schammeligt lefnet udj hans Erlig Egtestand, I det hand har krenchet oc bedragen Peder
Søfrensen Fischers Erlige umÿndige oc uberøgtede Dater ved nafn Maren Pedersdater som der var
tiennendis hos hannem udj hans Eget brød stridende tvert imod hans Kongl: Maÿtz: Allernaadigste
udgifne Lov. Da som Sagen udj saa lang tiid som kand sees af forberørte Tingswindne af dato 16
Febr: 1697 oc effter dend langsommelig tiid først ved WelEdle Hr: Regimentschrifver, d: 9
November 1697 ved Retten er anhengig giort, oc siden fremdeelis ved hans opsettelses begieringer
til d: 11 Janv: 1698: Er blefven henstaaende, da siunis iche forbilligt eller forswarligt den lengere at
torde lade henstaae formedelst widere omkostning oc penge Spilde paa begge Parter at indeholde.
Saa i hvor vell Jeg begge Parter for Retten har formanet, till Eenigheds fredelighed, mens intet hos
dem mens hid indtil har 163 kunde i frugtet, effter slig for omrørte beschaffenhed, veed Jeg eÿ
Rettere her udj at kiende end Niels Storgaard Jo pligtig er og bør for saadan giøre schammelige
formastelser, som hand udj hans Erlig Egtestand har begaaet, andre Ærlig hans børn til afschÿe at
lide effter hans Kongl: Maÿtz: Allernaadigste Lovs 6 Bogs 13 Cap: Effter der paa følgende
Alligrede Capiteler, for det første bør oc svarer Bøderne for hannem self, saa velsom oc for Peder
Søfrensen Fischers umÿndige oc uberøgtede Dater, som hand saa schammelige udj hans Erlig
Egtestand har bedragen. For det andet bør hand at betale til forbemelte umÿndige oc forhen
uberøgtede Maren Pedersdater, for hendis schrimpt, spot oc wanære Modererit til 80 Sldr: For det
Tredje bør hand at betale til det lidet barns opfostring, Een Ringe kiendelse, som bestaar udj de
første 4re Aar Aarligen Thi Slettedr oc der effter Aarlig 6 Sldr: Indtil det worder Thi Aar gammel,
tillige med dend paaløbende proceßes bekostning med Toe Rixdr inden 15 dage efter loven at
betale, eller oc at lide Nam oc Wurdering i hans Boe oc gods Middel oc formue hvor det findes oc
antreffes kand, hvad sig angaar de af Niels Storgaard paaberobende penge som hand til WelEdle Hr.
Regimentschrifver schal have ofverleveret, da som udj Retten ingen beviis eller qvitering der fore
findes widere end hans Egen blotte ord hafver hand sin Regreß forbeholden ved Lovlig medfart hos
de vedkommende ansøgning at giøre.
Jens Rafn af Horstrup møtte for Retten oc lod læse en fuldmagt hannem gifven af Hr. Estats Raad
oc Amptmand Swart af dato 20 Januarij 1698, Der udj hand er befuldmegtiget at have tilsiun med
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Schouløberne her udj Ampted at alting kand gaa Rigtig til med schovene effter forordning af aarsag
schovene befindes tiid effter anden at lide stor schade, oc naar schouløberne sligt antreffer de det da
for Hr. Estats Raad saa wel som dend befuldmegtigede Jens Rafn strax at angive, som dennem
videre med lands lov oc Rett dennem schall forfølge oc tiltale lade, hvor fore bem: Jens Rafn nÿder
hans Gaard Egte fri.
Tiisdagen oc Tingdagen den 8 Februarij 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Herridsfoget
Peder Schelde i Schrifver sted udj Herridßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Hans Jensen Enemerche i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Jens Tomsen i Eltang
Niels Tomsen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Søfren Hansen i Stenderup
Hans Madsen Dall i Herslef
[?] Hansen ibd:
Samme dag war Intet her ved Retten effter paarobelse med nogen Sagen at befatte.
Tiisdagen oc Tingdagen den 15 Februarij Ao 1698
Jens Hansen i Taule Nebbel møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen oc Peder
Pedersen begge af Taule Nebbel mens som dend Eene Kaldsmand Peder Pedersen nu imidlertiid
blefven Siug oc Sengeliggende, saa fremstillede Jens Hansen tvende Personer Nembl: Jens
Pedersen oc Ude Hansen begge af Taule Nebbel som ved Eed aflagde at de effter Jens Hansens
begæring hafde været hos Peder Pedersen som for dennem berettede oc ved Eed aflagde at hand
tillige med Hans Hansen hafver Lovlig med 8te dages kald oc warsell i Rette stefnet samptlig Taule
Nebbel Bÿe mænd imod Siunsmænds opkrefvelse ofver ald Taule Nebbel Bÿe march Jord, saa
velsom siun at være ofverværende, hvor paa Hans Hansen saa vel som de tvende Personer Nembl:
Jens Pedersen oc Ude Hansen paa Peder Pedersens vegne aflagde deris Eed oc bade sig Gud til
hielp. Effter indhiemlede kald begærede Jens Hansen hannem af Retten motte udmeldis 8te uvillige
Siunsmænd som paa førstkommende 17 Febr: kunde siune oc besigtige alle Taule Nebbel Bÿe
march; hvor til blef udmelt Hans Ollufsen af Follerup, Tÿgge Jensen oc Peder Lasen af Herslef,
Peder Ifversen i Hostrup oc Staphen Bertelsen ibd: Hendrich Lauridsen i Bredstrup, Jens Jensen i
Torp oc Willem Frandsen i Høÿrup, hvilche fornefnte mænd hafver paa førstkommende Torsdag
paa aastedet at møde, oc saaledis siune oc besigtige hvis dennem blefver paavist som de i dag 8te
dage her for Retten ved Eed agter at aflegge.
Jens Rafn af Horstrup paa Jægermesterens Brochdorfs oc Hr. Estats Raad oc Amptmand Schwartzes
wegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Søfrensen oc [papir defekt] Peder Suder
møtte for Retten oc svarede at hand self ofver en Selfeÿer Kirche otting Jord [papir defekt] oc
march, hvor paa hans Søn Hans Pedersen hafver ladet denne omvundene RiisEeg som hand hafde
fornøden til en wogen stiert, formoder der for for Jens Rafns tiltale i saa maader fri at wære, hvor
effter Jens Rafn paa Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmands vegne war tingswinde begærende,
som oc blef sted.
Jens Rafn af Hostrup paa Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmands vegne møtte for Retten oc
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 Peder Jørgensen Krag af
Tiufkier winder at paahøre anl: uloulig schouhug, Der effter hand agter tingswinde at forhverfve.
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte oc protesterede imod dette kald oc warsel, oc
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formodede Regimentschrifveren ligesaa well burde wære lovlig stefnet som Bunden der til at sware.
Jens Rafn swarede saa som hans Fuldmegtig Hans Nielsen nu her for Retten er tilstede, oc der imod
swarer saa er det dennem fuldkommen witterligt, noch Hans Nielsen swarede at hand iche tilstod
warselet mens protesterede der imod, Saa som dette stefnemaal ichun alleneste i sig self ommelder
til tingswindis Erhverfvelse oc iche til Dømis siuntis Dommeren iche Jens Rafn hans winder at føre
kunde wege. Der effter for Retten fremkom Schouløberen Peder Nielsen som wandt at hand ungefer
for 3 ugers tiid siden kom imod en slede uden for Tiufkier oc som hand kom nermere imod sleden
tog den mand som var veed sleden en Øx oc hugget ofver dechet af hamblen i Stücher oc tog
hamblen tillige med hestene som war 2 graa heste oc Reed ad schofven igien, paa samme slede war
Een Riisbøg, oc kiente hand iche samme Mand; Noch for Retten fremkom Jens Hansen oc Staphen
Bertelsen begge af Horstrup som want at de d: 7 Febr: [øverste del af næste side ulæselig], Jens
Søfrensen og Søfren Tommesen begge af Horstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet samptl: Hostrup Bÿe mænd oc Niels Degn i Hostrup alle
for uloul: schouhug oc imod winde at paahøre, hvor effter Jens Rafn agter tingswinde at Erhverfve
oc som de andre Kongl: Schoubetienter ere udj andre hans Kongl: Maÿtz: forordninger som
begierede Jens Rafn det motte beroe med windernis førelse til i dag 8te dage.
Hans Nielsen paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Johan Hollenders wegne møtte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen oc Anders Christensen begge af Piedsted det de ved Eed
med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet samptl: Gaarslef
Sognemend at aflegge ved Eed hvis dennem er witterligt om Morten Ifversens oc Caren Jesdaters
forfald sampt til spørsmaal at svare, saa vel som stefnet Jørgen Clemmendsen i Gaarslef som Karen
Jesdater sidst tiente hos at høre paa hvis da kand worde proponerit om hand har noget der til at
svare oc self til spørsmaal at svare. I lige maader stefnet Jochim Risom paa Nebbegaard som er
Morten Ifversens hosbund i Rans om hand har noget der til at svare. Noch fremstillede Hans
Nielsen tvende kaldsmænd Hans Tomsen Møller oc Jep Christensen begge af Colding som ved Eed
aflagde at de til i dag med 8te dages warsell lovl: hafver hidstefnet Morten Ifversen af Rans oc
Caren Jesdater som den tiid war udj Arrest i Colding, angaaende Caren Jesdater som blef besovet
paa Ryttergodset i Gaarslef oc Morten Ifversen i Rans siden til sig haver taget, bemelte Morten
Ifversen wed sin Eed at fragaa eller tilstaa om hand er hendis rette barnefader eller ey, med widere
hvad Excamen der ved kand falde oc [slutning på næste side ulæselig].
[næste sag vedr. Sl: Zacharias Hansen Bang på Snoghøÿ ulæselig] Sagen optagen til i dag 14 dage.
Raadmand Svend Svendsen møte oc begærede i lige maader Dom angaaende dend Balles Agger, oc
at sagen i 14 dage motte opsettes, hvor da till den tiid dend paaberaabende Dom schall blive
fremblagt. Sagen optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 22 Februarij 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Herridsfoget
Peder Schelde schrifver
Tingmænd
Niels Thomsen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Peder Bertelsen i Herslef
Jens Tomsen i Eltang
Søfren Hansen i Stenderup
Hans Jensen Enemerche i Herslef
oc Bertel Hansen ibd:
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[ulæselig] underdanigst for Retten lest hans Kongl: Maÿtz: Allernaad: gifne forordning om Nÿe
[resten ulæselig].
Noch ble flest Een Placat om Consumptionens be[?] udj Kiøbstederne i Danmarch som her effter
udj Kiøbstederne [resten af sagen ulæselig].
[næste sag ulæselig].
Endnu blef underd: Lest hans Kongl: Maÿtz: Allernaad: bref til hans Excell: Hr: Gref Schach oc
Stiftsbefalings mand ofver Riiber Stifft af dato 24 Decembr: 1697, hvor udj hans Kongl: Maÿtz:
Allernaad: befaler at Rettens betienter [ulæselig ord] oc Oberretterne schall uden nogen modsigelse
imod tage hvis brefve oc Documenter Regimentschrifverne enten paa eller imod Rÿtter Bøndernis
udj Retten ind leverede oc Regimentschrifveren hvis for Retten paßerer paa templet Papir uden
nogen betaling effter begæring strax at med Deele, med widere dends paaschrift at det er en Rigtig
Copie effter originalen af dato 7 Janv: 1698 af dend udj hans Høÿ Græfl: Excell: fraværelse
beordrede. Math: Worm underschrefven som for Retten ble flest oc paaschrefven.
Ydermeere blef lest Hr. Estats Raad oc Amptmand Svartes ordre saaledis Liudende: Saa som
fornemmis hvorledis Rÿtterbønderne her udj Amptet, ved proceß forfølges Særdelis af
Schoubetienterne, oc Særdelis af Jens Raun i Horstrup, naar de befindes med nogen schouhug, Oc
som min til Jens Rafn gifne ordre iche saaledis er at forstaa, Bønderne i saa maader attraa for med
Sagerne oc forseelsen her hos mig paa Coldinghuus er angifven oc Examineret hvor fore befales
Rettens Betiente ved Eld Bruchs Holmands Herritzting, saa vel ved Andst Jerløf Slags Herritzting
iche at imod tage nogle Sager for Schouhug, enten af Schoubetienterne eller Jens Rafn, oc de som
Allerede kand være i proceß her med opheves til widere ordre, men hvad Schouhug som
Rÿtterbønderne med omtrefis her at Examineris oc effter befindende beschaffenhed afstraffis, enten
effter min aparte ordre ved Lands Lov oc Rett for Mulct til Caßen eller paa kroppen at straffes med
Spansch Cappen oc Træhesten, Dette at læsis oc paaschrives ved ofvenmelte tinge for Retten oc i
tingbøgerne Indført oc mig igien tilstilles. Coldinghuus d: 18 Febr: Ao 1698: S:C:Swartz.
Jep Clausen af Børup paa Egene oc Niels Nielsen Baßes vegne af Schierbech møtte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Laurids Tygesen i Schierbech oc Staphen Andersen i Børup det de ved Eed
med opragte finger effter loven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Jørgen Knudsen i Stoustrup
for hans Stifbørns tilfaldne arfvepart effter deris Sl: fader Peder Nielsen som de er forordnet at være
formyndere for med widere effter schifftebrefvets indhold for Retten kand paßere hvor effter Jep
Clausen af Børup oc Niels Nielsen Baße af Schierbech agter Dom at erhverfve. I lige maader stefnet
Hans Hansen i Torup som er Jørgen Knudsens hosbund om hand her imod noget haver at svare. Der
nest producerede Et schifftebref forrettet oc holden effter Sl: Peder Nielsen i Stoustrup imellem
hans effterlatte hustrue Else Godschdatter paa dend Eene oc deris tilsammen auflede Børn Nembl:
Anne Pedersdatter, Mette Pedersdatter, Anne Pedersdatter oc Hans Pedersen paa dend anden side,
hvor udj fornefnte 4re børn som Jep Clausen oc Niels Nielsen Baße er forordnet at være formynder
for er tilfalden effter Deris Sl: fader Peder Nielsen tilsammen = 88 Sldr: 1 mk: 12½ sk: samme
schifftebref er af dato 10 December 1685: oc begærede Jep Clausen saa wit der af Inlinerit er for
Retten motte læsis oc paaschrivis oc udj acten at motte worde indført saa velsom Jørgen Knudsens
der paa tegnede forsichring af dato 4 Martj 1688 hvilchet for Retten ble flest oc paaschriven oc udj
acten schall worde indført, hvor effter Jep Clausen paa Egen oc Niels Nielsen Baßes wegne satte
udj Rette, at de som forordnede formynder for Sl: Peder Nielsens børn i Stoustrup høylig haver
woren foraarsaget her i Retten at indkalde deris Stiffader Jørgen Knudsen sammesteds til at paahøre

8

dend imellem forn Sl: Mands hustrue oc børn er forfattede schiffte forretnings indhold, at der af
fornemmis kand hvad deris tilfaldne arfvepart kand være som Endnu har forn Stiffader Jørgen
Knudsen med deßen intereße er bestaaende, da paa det samme børne gods iche udj saae slet
befindende tilstand schulle forkommis oc vj som værgere der til i sin tiid til kommer at svare,
begerins der fore tienstl: Dommeren wille uopholdelig paa sagen kiende om iche fornefnte
børnegods paa Capital 88 Sldr: 1 mk: 12½ sk: med paaløbende Rente effter for indførte schiftebrefs
indhold bør tillige med sagens anwendte bekostning for ud effter loven at betalis, af forn Stiffaders
Jørgen Knudsens beste boe oc midler hvor udi findes kand inden 15 dage effter loven. Der paa hand
endnu som tilforne war uden ophold Dom begærendis. Sagen optagen i 14 dage.
Tisdagen og Tingdagen den 1 Martij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: M: Herridfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Hans Madsen i Herslef
Hans Jensen Enemerche ibd:
Christen Dall ibd:
Peder Bertelsen ibd:
Rasmus Michelß: i Gaarslef
Peder Madsen i Tolstrup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Niels Thomeß: i Wilstrup
Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Capt: Zacharias Hansens Enches vegne af Snoghøÿ møte for
Reten og fremstillede qvitanter af Amptschriveren Hendrich Hansen fra Ao 86, 87, 88, 89, 90, 91
som Sl: Cap: Zacharias Hansen Bang haver svaret till Amptstuen af hvis Jord hand i brug haver,
hvor iblant og schall findis antegnet den omtvistede tønde 4 schp: 2 Alb: Hart K: Sl: Povell
Nielsens arvinger tillhørig hvilchet var hefftet ved et arch stemplet papir till 24 sk: som for Reten er
Lest og i Acten schall vorde indført, og var som forhen dommerens kiendelse begærende. Hollger
Jensen paa Sl: Povell Nielßens Enches og arvingers vegne møte og i rete stillede en Ordre fra Hr:
Estats Raad og Amptmand Svarts at sagen mote beroe till videre af 28 Feb: 98. Sagen med begge
parternis bevilling optagen i 6 Uger imidlertiid staar sagen i sin fulde valeur, hvor med parterne
ogsaa var fornøÿet.
Sl: Cap: Zacharias Hansens Enches sag Contra Sl: Povell Nielsens arvinger angaaende den Balles
Agger er fremdelis i lige maader optagen med parternis bevilling till i dag 6 Uger.
Kongel: M: Byefoget Anders Saabye i Colding paa Hr: Amptschriver Peder Pedersen Bobell hans
vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Niels Povellsen og Uldrich Rasmusen, begge af
Bierte det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hans
Thomesen og Christen Hansen i Bramdrup, Jens Sørensen og Søren Clausen, Johan [Sch…..]
Thomas Hansen, Peder Jensen, Bertell Jørgensen, Christen Hansen, Povell Hansen, Staphen
Nielsen, Staphen Iversen, og Jep Nielsen, alle ibid: for K: M: Resterende Landgilde de med Restere,
der for dom at lide, beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
Alexander Leverance paa Regimentschriverens vegne møtte og begærede hans indstefnede vinder
Contra Morten Iversen i Rans mote paaraabes og stedes till forhør. Blef paarobt møte ingen, Peder
Povelsen Degn i Gaarslef og Peder Jensen Bull møte og i rette stillede Morten Iversen og hans
trolovede festemøe Karen Jensdaater schrifftlig beædigelde vedgaaelse at hand tillstaar at være
hendis Barnefader, hvilchet hun og vedgaar med videre af 14 Febr: og 1 Martij lest paaschreven og
udj acten schall vorde indført, hvor effter Peder Povellsen og Peder Jensen Bull i Gaarslef møte og
giorde deris Eed at bemelde Morten Iversen og Karen Jensdaater ved deris Eed haver aflagt dette
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for dennem saaledis at være som deris udgifne og ovenindførte Attest om meld derpaa de bade sig
Gud till hielp; hvor effter Alexander Leverance paa Regimentschriverens vegne var tingsvinde
begærende som og blef sted.
Christian Matisen paa Hr Oberforsten Hans Arenhold Jansens vegne møte og begærede 8 mænd
mote udmeldis som kunde siune schovene i Brusch Herret. Der till udtagen Jørgen Nielsen i
Follerup, Christen Pedersen i Tollstrup, Bertell Jensen og Jørgen Madsen ibid: Laurids Madsen i
Hostrup, Povell Skoemager i Wiuf, Joen Nielsen i Tiufkier, og Jens Hansen i Hostrup; som effter
advarsell haver at møde og deris siun der om i dag 14 dage at afsige.
Hans Jensen i Møsvraa møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Anders Michelsen i Lillballe
og Niels Jacobsen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have
i Retestefnet Peder Hansen i Biert for uloulig Skohug, sampt vinder at paahøre anl: hvis Ord hand
haver sagt der de vare i hans gaard og besigtigede et træ; Saa for Reten fremkom Niels Andersen og
Anders Sørensen i Lillballe sampt Jacob Erichsen i Lillballe som vant at d: 19 Febr: vaar de med
Skoufogeden Hans Jensen i Lillballe Skou at siune, og fantes paa Jens Jepsens i Lillballe Schou
schiffte en nye huggen Ege stub, som de tog rigtig maall paa, siden var de i Bierte med Hans Jensen
og fant i Peder Hansens gaard i Bierte en nyel: huggen Riiseg som kunde siunis at være till et par
Sleede træer og beretede Peder Hansen at have huggen den paa egen Gaards schou som er en
[?...]gaard, der paa Sagde Jens Jepsen i Lillballe at hand iche ville befate sig der med og ville iche
kiende sig ved; saa som hand hafde søgt om den Eeg hannem paa hans Skous part var afhuggen,
mens Hans Jensen kiente sig ved den paa K:M: wegne, blef der hos af Dommeren effter Hans
Jensen begæring og giort forbud at Peder Hansen sig eÿ noget der med schulle befate till videre
sagens uddrag, og tog de effter Hans Jensens begæring en Spaan der af till tings Merche, hvor paa
de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp; der effter Hans Jensen begærede tingsvinde, Jens
Ibsen i Lillballe begærede gienpart som og blef sted.
Hans Ollufsen i Follerup i Dommer Sæde
I effterføllgende Sag effter Amptmandens ordre af 28 feb: 98:
Byefogeden Laurids Hendrichsen Ammidsbøll møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens
Sørensen og Søren Thommesen i Hostrup, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have i retestefnet Jørgen Knudsen i Stoustrup og hans hustrue till doms for
gield for reede laante penge; beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
Peder Suder i Tiufkier møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Rasmus Knudsen i Hostrup og
Laurids Jensen i Tiufkier det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at
have stefnet Høÿædle og Welb: Hr: Estats Raad og Amptmand Schvartz, saa vell som K:M:
Regimentschriver Johan Hollender imod Laugbud anl: et Selfeÿer huus i Tiufkier Peder Suder af
Tiufkier, Jens Hansen Holbech haver afkiøbt. I lige maader her imod stefnet Jens Hansen Holbech
imod samme Laugbud, saa som hand bem Selfeÿer huus agter at selge. Og Laugbød Peder Suder i
dag samme Selfeÿer huus første ting.
Effter som fornemmes at en deell af Retens betiente her af Kolding huus Ampt schall under et schin
effter en Ordre som Jeg forleden tingdag till tinge lod læse, hafde negtet Oberforsten eller hans
fuldmegtig Loumeßig Retergang effter Loven og allernaad: udgangne Schouforordning, lige vis
som bem min udgiven Ordre det schulle forbyde der dog forn Ordre eÿ anderledis er udj meening,
langt mindre kand forstaaes eller udtÿdes End som Schoubetienterne her udj Amptet eÿ her effter
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som hand ind till scheed er, med proceß schulle udfør forderve og Ruinere h: K:M: Rytergods, mens
langt fra at Jeg schulle have forbuden nogen som h: K:M: Allernaad: udgangne Schouforordning
tillader og befaler at schall søge og Lovne sig tilltale, de som uloul: hugger udj Allerhøÿst bemelte
h: K:M: Skove, dette alle og en hver till effterretning paa tinge at maa læses paaschrives og mig
igien tillstilles. Coldinghuus d: 1 Martij 1698 Sl: Schvarts: m.p:
Blef lest effterfølgende Contract oc forEening saaledis liudende: Kiendes Jeg underschrefne Leene
Jenßdater Rafn Sl: Anders Nielsens Effterlatte Enche boendis i Welling at Jeg med min fri willie oc
fuldberod hue, sampt mine kiere børns villie oc samtøche hafver ofverlat, oc forundt min kiere
Svoger Johan Buch och hans hustrue Christendse Andersdater, dend halfve Gaard i Welling, som
min Sl: mand Anders Nielsen af Sl: Niels Jensen er Pantsat, ofver Welling Wester march paa dend
maade at fornefnte Johan Buch och hans hustrue, schall have, nyde, bruge oc beholde samme halfve
Gaard, oc des tillegendis Jord oc Eng med tilhørende huuse, hvor det findes, ofver Welling Schou
och march min Lifstiid, uden ald tiltale, af mig oc mine børn i alle maader schadesløs, undtagen en
hauge af samme Gaards Jord, kaldes Steenkierd oc 1 ager samme halfve Gaard er tilhørende mit
over Stochballe, som Jeg self mig oc min gandsche Lifstiid undtagen, och ieg Qvit oc fri schal nyde,
baade for grøde oc effter grøde af, som Jeg Johan Buch lofver at holde min kiere Moder fri uden
nogen fortræd, oc naar Jeg Leene Jensdater ved Døden afgaar schal samme forschrefne hauge oc
Jord, komme til fornte halve Gaard igien, oc være Johan Buch oc hans hustrue følgagtig, oc effter
som samme halfve Gaard, saa lenge blifver Standende udbetald, til min Dødelig afgang, Da lofver
Jeg Johan Buch, for mig min hustrue oc voris arfvinger, den at betale til woris kiere Moders børn oc
arfvinger med Tiufve Slettedr: Daleren at beregne til 32 schilling lubsch, oc schal samme Eyendom
iche koste Johan Buch, heller hans arfvinger meere, mens der som Johan Buch hanshustrue eller
arfvinger blifver til sinds dend iche lenger at bruge, da lofver vj samptlig den at afstaa til den af
voris Sødschind som besider voris Fæderne Gaard, som schal betale det igien, tillige med biugning
oc bekostning, Johan Buch heller hans der paa anvender, oc lofver Jeg den til førstkommende
Philipi Jacobi at antage, oc siden svare alle paabudne udgifter, at dette saaledis paa begge sider
schall blifve holden oc effterkommet, uden svig oc Argelist i alle maader, underschrifver vj begge
voris Egen hænder, oc ombeder de Dannemænd som var hos os tilstede Nafnlig: Peder Tyggesen
Rafn i Børchop, Jens Jensen Rafn i Horstrup, Niels Andersen i Wellig med os til Witterlighed at
underschrifve. Actum Welling d: 13 Febr: Ao 1698. Leene Jensdater Rafn. Johan Buch.
Jens Jensen Raun. Peder Tyggesen Raun. Niels Andersen.
Tiisdagen og Tingdagen den 8 Martij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritzschrifverens Daniell Kellinghuusens Absens
Tingmænd
Niels Tomsen i Wilstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Jens Søfrensen i Follerup
Peder Madsen i Tolstrup
Søfren Hansen i Stenderup
Hans Jensen Enemerche i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
oc Bertel Hansen ibd:
Niels Nielsen Baße af Schierbech møtte for Retten oc paa Egen saa velsom Jep Clausens wegne af
Børup som formyndere for Jørgen Knudsens Stifbørn i Stoustrup begærede effter forrige i
Rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Jørgen Knudsen i Stoustrup; Jørgen Knudsen paarobt møtte
iche. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som af det i rettelagde schifftebref forfattet Aar 1685 d:
10 Decembr: imellem afgangne Sl: Peder Nielsens Effterlevrsche Else Godschdatter paa den Eene
oc deris tilsammen auflede Børn, Anne, Mette oc Anne Pedersdøtterer, oc Hans Pedersen paa dend
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anden side, hvor iblant fornemmis at bemelte børn arfveligen er tilfalden effter deris Sl: fader Peder
Nielsen i Stoustrup penge = 88 Sldr: 1 mk: 12½ sk: som saaledis uden rente hos moderen i boen er
henstanden, mens som værgerne iche lenger kunde see moderen Else Godschdatter […] Stiffader
Jørgen Knudsen for […] for samme Capital oc Børnepenge, thi bør Jørgen Knudsen oc Børnenis
Moder at holde værgerne Niels Nielsen Baße oc Jerp Clausen schadisløs forsichring for samme
Capital eller lide Nam oc Wurdering i hans Boe, gods oc middel hvor det findis effter loven tillige
med denne proceßis omkostning 5 mk: alt inden 15 dage under lovens videre twang.
Hans Ollufsen af Follerup i Dommer sæde udj efterfølgende sag.
Kongl: Maytz: Herretzfoget Laurids Hendrichsen Ammidsbøll møtte for Retten oc effter forrige
indhiemlede kald oc warsell i dag 8te dage saggaf Jørgen Knudsen i Stoustrup at være hannem
schyldig for Reede laandte penge 40 Slette daler, setter i rette om Jørgen Knudsen iche pligtig er oc
bør at betale samme penge 40 Sldr: tillige med proceßens foraarsagede omkostning inden 15 dage
eller lide Nam oc Wurdering i hans Boe, gods, middel oc formue hvor det findis effter loven, der
paa hand uden ophold war dom begærendis. Sagen optagen i 8te dage.
Dommeren self betiente Retten
Amptschrifveren Peder Pedersen sag Contra Een Deel IndCiterede Bramdrup Byemænd optages
effter Amptschriverens begiering i 14 dage.
Tyge Ursin paa HøyEdle oc Welbaarne Hr EstatsRaad oc Amptmand Swartzis wegne beviiste ved
kaldsmænd Niels Ifversen oc Mathis Pofvelsen begge af Biert med schrifftl: kaldseddel at hafve
warsell gifvet Kongl: Maytz: Amptschriver Peder Pedersen Bobel med 14 dages warsell her til
tinget winder at paahøre oc til spørsmaal at svare angaaende dend forøvende overlast hand paa
Kongl: Maytz: Amtstue med hug oc slag imod Bertel Jørgensen*) af Bramdrup uden gifven Reichon
schall have forøvet, med widere samme schrifftl: kaldseddels indhold for Retten lest oc
paaschrefwen oc udj acten schall worde indført. Noch beviiste ved fornefnte kaldsmænd med 8te
dages warsell at have in Citerit samptlige mænd oc beboer af Bramdrup Bye som her paa
Amptstuen var overværende, dend tiid Amptschrifveren Peder Pedersen Bobell Bertel Jørgensen af
bemelte Bramdrup uden aarsage med hug oc slag schall have tracterit, en hver sin sandhed at sige
oc til spørsmaall at svare, hvad dennem der om er bevist, hvor effter agtis tingswinde at forhverve;
hvoir effter kaldsmændene aflagde deris Eed at de saaledis loulig haver kaldet, der paa de bade sig
Gud til hielp. Der effter producerede Tyge Ursin hans fuldmagt hannem af Welb: Hr EstatsRaad oc
Amptmand Swartz meddelte som for Retten ble flest oc paaschreven oc udj acten schall worde
indført. Noch i Rettelagde Bertel Jørgensen til Hr Amptmand indgifne klage af dato 10 Febr: 1698
som for Retten ble flest oc paaschreven oc udj acten schall worde indført. Effter ofwenschrefne oc
forindførte begærede Tygge Ursin hans winder til forhør motte tages. Der effter for Retten fremkom
Staphen Ifversen af Bramdrup som effter Eedens oplæsning wandt oc vedstod at d: 9 Februarij sidst
afvigte der de kom paa Amptstuen i Colding at yde deris schat oc der den war mestendeel lefverit af
samme Bye, der sagde Bertell Jørgensen til Amptschriveren, Hr Amptschrifver nu er det snart Clart,
der paa Amptschrifveren Peder Pedersen strax uden widere ord eller tale slog Bertel Jørgensen
under hans øre, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Pofvel
Hansen, Søfren Jensen, Jep Jensen, Jep Nielsen, Hans Christensen, Mads Knudsen, Hans Tomsen,
Niels Lauridsen, Thomas Hansen, Peder Jeßen samptlig af Bramdrup, for Retten, som alle
Eendregteligen wandt oc vedstod Staphen Ifversens forindførte winde saaledis at være paßerit oc i
sandhed at være, der paa de samptlig aflagde deris Eed oc bade sig Gud til hielp; Tyge Ursin
tilspurte samptl: IndCiterede winder saa velsom enhver her paa tinget befantis om nogen kunde sige
eller winde med sandhed at Welb: Hr EstatsRaad oc Amptmand nogen af dennem hafver Inhtigerit
eller i nogen maader imod Kongl: Betiente her ved Amptet ophidset oc til ulydighed imod dennem
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opwechet, hvor paa hand begærede deris rigtige swar, hvor paa de samptlige baade de IndCiterede
oc andre paa tinget tilstede wærende swarede Endregteligen Nej, at Hr EstatsRaad aldrig haver
opwechet dennem til nogen ulydighed imod nogen Betienter: Der effter Tyge Ursin paa Welbaarne
Hr EstatsRaad oc Amptmand Swartzis vegne war tingswinde begærende som oc blef sted.
*) han var foged.

Peder Suder af Tyfkier møtte for Retten oc til anden ting laugbød hans selfeyer huus i Tyfkier, Joen
Nielsen af Tyfkier møtte oc bød sølf oc penge.
Blef lest en lysnings Seddel for Retten af dato 7 Martij 1698 hvor effter Regimentschrifveren lader
lyse effter Mads Madsen som beboede en Rytter Gaard i Jaarup Sogen oc Bye, til første ting i dag
saa som hand dend uloulig schall have untwigt, med widere samme lysnings seddels indhold for
Retten lest oc paaschreven.
Blef lest en kiøbebref saaledis liudende. Kiendis Jeg underschrefne Jens Nielsen boende i Piedsted,
oc her med witterlig giør, at Jeg her med overdrager oc transporterer, fra mig min hustrue, børn oc
arfvinger indtil min Svoger, Peder Nielsen boende i Gammelbye Løche, hans hustrue børn oc
arfvinger, ald dend Selfeyer Rett oc Rettighed, som ieg hafver udj dend Gaard her i bemelte
Piedsted Bye, Sl: Jens Høg tilforne haver wæret berettiget hvilche min anpart udj bemelte
Eyendomb, min Svoger Peder Nielsen, hans hustrue børn oc arfvinger efter dags maa oc schall
niude bruge oc beholde, effter nu til hannem overleverede schøder oc detz adkomster, oc sig saa
nøttig at giøre, som hand best veed oc kand i allemaader, oc kiendes Jeg Jens Nielsen, for mig min
hustrue børn oc arfvinger, forberørte Eyendomb, ey til nogen anden at være hensat, hvor ofver
Peder Nielsen schall være for pligtet, at udgifve i rette tider, detz Kongl: Contributioner til Kongl:
Maytz:: /:oc herligheden til dends betroed :/ oc Ellers hafver fornefnte Peder Nielsen, mig for
samme Eyendomb fornøyet oc betalt, saa Jeg der over schal være hans fulde oc fri hiemmel, hvor
behof giøres saa vit samme Eyendomb angaar. Til des meere Stadfestelse oc trygere forwaring,
haver Jeg dette med min Egen haand underschrevet, oc ombeder de Ærlig oc Welagte Dannemænd,
Nembl: Hans Madsen i Gammelbye Mølle oc Niels Raun i Piedsted, med mig til witterlighed at
underschrifve. Actum Piedsted d: 7 Marty Ao 1698: Jens Nielsen Egen haand, Hans Madsen, Niels
Raun.
15 Martij 1698
Hans Ollufsen af Follerup i Dommer Sæde udj effterfølgende Sag.
Kongl: Maytz: Bye oc Herritzfoget Laurids Hendrichsen Ammitsbøll møtte for Retten oc begærede
effter forrige i rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Jørgen Knudsen i Stoustrup, Jørgen Knudsen
blef af Retten trende sinde liudeligen paarobt møtte iche ey heller nogen paa hans vegne: Tgi blef
saaldis Dømbt oc afsagt. Saa som Jørgen Knudsen effter lovlig Indstefning oc opsettelse ey møder,
eller nogen paa hans vegne, med noget til gienmelde, langt mindre retter for sig som det sig bør, Thi
tilfindis Jørgen Knudsen at betale de fordrende 40 Sldr: til Kongl: Maytz: Bye oc Herritzfoget
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll, eller lide nam oc wurdering i hans beste gods jord oc Eyendomb,
hvor det findis kand, tillige med Proceßens bekostning 2 Sldr: alt inden 15 dage, under lovens
videre tvang.
Dommeren self betiente Retten igien.
Tyge Ursin af Colding paa HøyEdle oc Welbr Hr EstatsRaad oc Amptmand Simon Claus Swartzis
vegne effter gifne fuldmagt møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd, Niels Ifversen oc Mathis
Pofvelsen begge af Biert med schrifftl: kaldseddel at have i Rettestefnet saaledis. Paa Kongl:
Maytz: vegne effter indgifne klage, med 14ten dages lovlige kald oc warsell til Eld, Brusch oc
Holmands Herreders ting stefnis oc kaldes Kongl: Maytz: Amptschrifver Sr Peder Pedersen udj
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Weyle, angaaende dend formeente wold hand imod Jens Christensen boende udj Bierte d: 24 Febr:
nest afvigte uden gifven billig aarsage, schall have forøvet, alt imod spørsmaal at svare oc widner at
anhøre med hvad widere som da for Retten kand paßere, hvor effter mand agter tingswidne at
forhverve. Coldinghuus d: 28 Febr: 1698 T:Ursin:
Noch beviiste ved fornefnte kaldsmænd til i dag med 8te dages lovl: kald oc warsell at have i rette
stefnet Anders Smed, Søfren Andersen oc Christen Andersen af Bierte angaaende hvorledis Kongl:
Maytz: Amptschrifver Sr Peder Pedersen Bobell Jens Christensen udj bemelte Bierte d: 24 Febr:
sidst afvigte med hug oc slag haare trechelse oc lifs sig mig voldeligen schall have ofver faldet saa
well udj Sognefogdens som Jens Christensens Egen gaard, Een hver sin sandhed at sige oc til
spørsmaal at svare, til hvad som da widere for Retten paßere kand, hvor paa kaldsmændene aflagde
deris Eed saaledis lovlig at være kaldet, der paa de bade sig Gud til hielp. Der nest Producerede
Tyge Ursin Jens Christensens till Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmand indgifne klage af dato d: 24
Febr: 1698: som for Retten blef lest oc paaschrefven oc udj acten schall worde indført. Effter dette
war oplest begærede bem Ursin som nu for Retten stod udj hans Lyd same IndCiterede winder at
motte stedis i forhør, her imod at svare møtte Kongl: Maytz: Byfoget af Colding Sr Anders Nielsen
Saabye for Retten oc paa Amptschriveren Peder Pedersens wegne i Rettelagde de HøyEdle oc
Welbaarne Høy deputerede Herrer udj det Høylofl: Cammer Collegie Deres til Hr. Amptschrifver
Ergangne Mißiwe af dato 5 Martij 1698, saa well Een der udj indlagde Extract af Jens Christensens
klage af Bierte, hvilchet hand begierede for Retten lest oc paaschrefven oc udj acten at motte vorde
indført. Noch producerede Sr Saabye Amptschrifverens schrifftl: indleg af Hr. Amptschrifver self
underschrefven af dato d: 15 Martij 1698: som for Retten blef lest oc paaschrefven oc udj acten
schall worde indført. Tyge Ursin her imod proponerede at saa som Det Høylofl: Commeritz
Respective ordre til Amptschrifveren Peder Pedersen iche befaler nogen proceß at hindris, særligen
ved tingswindes erhvervelse mens alene Repremanderer Amptschrive-ren for hans i saa maader
forseelser, der foruden Amptschriverens udj hans indleg paarobelse angaaende forordningen der
melder dend udtrøcheligen, dets punet om Regenschabs sager at wære i hvor wit end
Amptschrifveren dend nu will Extendere saa formodes der for iche Dommeren nogen hinder med
windes førelse tilsteder, mens begærede Ursin Endnu som tilforne, winderne at stedis til forhør.
Anders Saabye formeente at denne Tyge Ursins indførte protestation war directe imod for indlagde
Cammeretz bref saa well allernaadigste Cammeretz orden, thi hafde det behaget de Høylofl:
Cammer Herrer at will forfølge Amptschrifveren Sr Peder Pedersen nu med lov oc rett hafde de ey
mentionerit om Cammer Advocaten, oc i det øfrige refererede sig til forrige produ- cerede
Cammerits Respective ordre saavel som Amptschrifverens indleg oc forwentede Dommerens
kieldelse. Dommeren tillod, Tyge Ursin sine winder til forhør at tage. Saa for Retten fremkom
Anders Pedersen Smed af Bierte som effter Eedens oplesning want at d: 23 febr: afwigte war
Amptschrifveren Peder Pedersen kommen ind til hannem i hans huus oc begærede hand wille følge
med hannem oc vise hannem hvor Jens Christensen boede, saa kiørte Amptschriveren oc Anders
Pedersen gich bag effter, da møtte de Jens Christensen paa gaden uden for Bertel Hansens gaard
som bor lige ofver for Anders Pedersens spurte Amptschriveren Jens Christensen ad hvor for hand
iche wille schaffe hannem heste oc wogen til Fridericia, da swarede Jens Christensen at med gode
kunde hand well faae en wogen mens med onde iche, saa som Amptmanden hafver befald ingen
schulle kiøre førend de saae Amptmandens haand. Saa tog Amptschrifveren hans kiep oc slog
hannem et slag, enten hand ramte Jens Christensen paa armen eller røgen widste hand iche, mens
saae oc hørt vist noch at hand ramte ham, der paa kiørt Amptschriveren til Jens Christensens gaard
oc holte uden for, oc Anders Pedersen oc Jens Christensen gich bag effter. Da de kom til
Amptschrifveren spurte hand dennem hvor stalden war, saa wiste de hannem stalden, saa gich
Amptschrifveren i stalden hvor der stod 6 heste, da sagde Amptschrifveren til Jens Christensen
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hvorfor hand iche will kiøre saa som der stod 6 heste i stalden, swarede Jens Christensen
Amptschriveren at hand med gode kunde faae en wogen motte hand faae tiid til at laue dend til, saa
slog Amptschriveren hannem atter igien med hans kiep, saa underløb Jens Christensen hannem oc
tog kiepen fra hannem, der paa trechet Amptschrifveren strax hans kaare oc støtte effter hannem
mens Jens Christensen undløb oc Amptschrifveren løb effter hannem til ledet paa dend anden side
af gaarden, oc som hand da iche kunde løbe lenger, underløb hand Amptschrifveren oc fich fat paa
kaaren med Amptschriveren, dog beholte Amptschriveren kaaren i haanden, oc sagde til Jens
Christensen om hand iche will slippe kaaren der paa svarede Jens Christensen hand wille gierne
slippe om hand motte nyde fred oc der paa slap igien oc undløb, der efter gich Amptschriveren af
gaarden oc sagde Ja Ja Jeg fornemmer vel hvor til er wendt. Da schall well faa din betaling der for,
widere war hannem der om iche bevist, hvor paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp.
Der nest for Retten fremkom Søfren Andersen som effter Eedens oplæsning wandt at samme dag
kom Amptschrifveren kiørendis til deris gaard oc spurte hannem ad hvor det var Jens Christensen
boede, da swarede hand Amptschriveren at Jens Christensen boede tvert over for, saa kiørt hand
ofver til Jens Christensens gaard oc holt uden for porten hvor da Jens Christensen oc Anders
Pedersen Smed kom til gaaendis, oc da de kom ind i gaarden oc hand fuldte med effter
Amptschrifverens begæring, da paßerede det ligesom Anders Pedersen Smed for om wundet haver,
hvilchet hand i alle maader vedstod oc bekrefftet, oc begærede Jens Christensen af Amptschriveren
iche en gang mens trende gange fred udj hans gaard, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud
til hielp: Endnu for Retten fremkom Christen Andersen tiennende Peder Hansen i Biert, som wandt
at hand samme tiid kom kiørendis ad gaden saa gich hand i Jens Christensens gaard, hvor hand da
saae saaledis i alle maader at være paßerit som Anders Pedersen Smed forhen om wundet haver,
mens hvad der war paßerit paa gaden forhen war hannem iche noget der om beviist, der paa hand
aflagde hans Eed oc bade sig Gud til hielp. Byefogden Anders Saabye tilspurte winderne om de
iche war bevist at Jens Christensen i Biert aftenen tilforne war tilsagt at kiøre Amptschrifveren udj
hans Maÿtz: forretning, hvor paa winderne swarede at de iche noget der om er bevist mens Jens
Christensen som stod for Retten self tilstod at hand fich en seddel fra Amptschrifveren om Natten
mens hvad dends indhold war widste hand iche, samme seddel hafver hand lefvert fra sig til
Amptmanden paa Coldinghuus. For det andet blef Jens Christensen tilspurt om hand iche mundtlig
anklagede Amptschrifveren Peder Pedersen for Amptmanden, oc om Amptmanden iche bad
hannem Da gifve sin klage schrifftl: Tÿge Ursin imod dette sidst Sr Saabÿes spørsmaal swarede oc
tilspurte Sr Saabÿe om hand tengte, torde eller will beschÿlde Hr Estats Raad oc Amptmand Swartz
at hand nærværende Bunde Jens Christensen hafde opvechet til at klage over Amptschriveren Peder
Pedersen, oc der som Bÿefogden Saabÿe saaledis wille sigte Hr Estats Raad schall der paa følge
tilbørlig swar naar kald oc warsell der for lovl: gifves. Bÿefogden Saabÿe begærede ichun Jens
Christensens svar paa hans Spørsmaal Enten Neÿ eller Ja, Jens Christensen møtte oc swarede hand
hafde gifvet sin Sag ved det indgifne klage tilkiende for Amptmanden. For det tredje tilspurt Saabÿe
Jens Christensen hvor for hand iche kiørt effter Amptschriverens Seddel eller om Amptmanden
hafde forbudet hannem at kiøre, Jens Christensen swarede at de iche war wan til at kiøre førend de
saae Amptmandens ordre, Der for wille hand iche heller den gang kiøre. Tÿge Ursin endnu tilspurt
winderne om de iche kunde Erindre sig, om Jens Christensen fich nogen schade af Amptschriverens
Kaare, hvor paa de samptl: swarede at desaa hans haand war blodig, Sr Saabÿe widere tilspurte
winderne om de kand sige at Jens Christensen fich dend schade i hans haand af Apmtschriverens
Kaare, der paa de swarede at førend Amptschriveren oc Jens Christensen kom sammen saae de iche
at hans haand schade noget mens da de schiltes ad rant blodet af Jens Christensens haand, hvor
effter Tÿge Ursin war tingswinde begærende som oc blef sted. Bÿefogden Saabÿe paa
Amptschriverens vegne begærede gienpart.
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Peder Suder møtte for Retten oc i dag til tredje ting laugbød hans SelfEyer huus i Tiufkier, Joen
Nielsen af Tiufkier møtte oc bød sølf oc penge, hvor effter Peder Suder war laugbuds tingswinde
begærende som blef sted.
Peder Suder møtte for Retten oc paa Oberforstens vegne begærede 8te mænd motte udmeldes af
Retten som kunde siune oc besigtige schovene i Holmands Herret, hvor til blef udmelt Jørgen
Nielsen i Follerup, Jens Christensen oc Niels Bull i Stor Welling, Christen Svoger oc Søfren
Mogensen i Andkier, Jørgen Jensen i Egum, Hendrich Lauridsen oc Anders Andersen Riber i
Bredstrup, hvilche bemelte mænd hafver her for Retten deris forrettning oc siun der om i dag 14
dage at aflegge.
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for retten oc beviiste ved kaldsmænd Niels
Ebbesen oc Niels Christensen begge af Fredsted det de ved Eed med opragte finger effter lofven
afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Anne Niskone i Starup for siunsmænds opkrefvelse til
Eders iboende Kongl: Maytz: Rytterboelig saa vel som samme siun at være ofverværende hvor
effter siunswinde agtes at tage beschreven. Der nest begørede Hans Nielsen hannem af Retten motte
udmeldis u willige siuns mænd, som kunde siune oc besigtige samme Boelig. Der til blef af Retten
udmelt Niels Hansen i Dons oc unge Simon Søfrensen ibid: som haver paa førstkommende fredag
d: 18 Martij paa aastedet at møde deßen brøstfeldighed at effter see oc der om deris forretning i dag
8te dage her for Retten at afsige.
Blef lest til anden ting en lysnings seddel fra Regimentschriveren Johan Hollender, angaaende Mads
Madsen som haver uloulig Entwigt Een Kongl: Maytz: half Ryttergaard i Jaarup, om nogen hannem
forekom de det da wille hos Regimentschriveren tilkiende gifwe med widere des indhold for Retten
lest oc paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen d: 22 Martij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongel: M: Herridsfoget
Daniell Kellinhuusen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Thomesen i Eltanf
Mads Pedersen i Piedsted
Søren Hansen i Stenderup
Anders Andersen i Wilstrup
Hans Enemerche i Herslef
Bertell Hansen i Herslef
Hans Nielsen paa Hr: Lieutnant Brachels vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jes
Joensen og Michell Michelß: begge af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have med 8te dages varsel stfnet Christen Nielsen i Balle at svare till
Spørsmaall angaaende det som schall være Spargerit at hand schall have sagt at hand haver
overfalden og slaget Hr: Lieut: Brachell, der om vidnisbyrd at paahøre, der om at vinde og enhver
till spørsmall at svare, stefnet Niels Jensen og Peder Jensen i Piedsted, Niels Christensen i
Surkier, Hans Jensen Skouløber, Niels Raun i Piedsted, Thomas Mortensen i Piedsted; Saa for
Retten fremkom Niels Christensen Surkier i Piedsted som blef tillspurt om hand haver seet hans
Søn Christen Nielsen haver slaget Hr: Lieut: Brachell, der paa hand svarede neij at hand haver iche
seet det. Der effter for Retten fremkom Niels Raun i Piedsted som vandt at hand intet der om er
beviist eller seet noget der af at Christen Nielsen har slaget Lieut: Brachell, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Noch fremkom Thomas Mortensen i Piedsted som tilstod at hand intet i nogen
maader der till seet haver at Christen Nielsen schulle have slaget Lieut: Brachell, hvor paa hand
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aflagde sin Eed. Noch fremkom Niels Jensen i Piedsted som tilstod og bekrefftede hand iche haver
seet Christen Nielsen haver slaget Lieut: Brachell, der paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till
hielp; Her effter fremkom Christen Nielsen i Balle som svarede effter indstefning at hand hverchen
haver slagen Lieut: Brachell ey heller haver Lieut: Brachell slaget hannem, iche heller kand nogen
med sandhed sige at hand schulle have givet ord der af hand hafde slagen Lieutnanten. Effter dette
begærede Lieut: Brachels fuldmegtig Hans Nielsen tingsvinde som og blef sted, og i det øfrige
fremkom Hr: Lieutnant Brachell for Retten som svarede at hand troede iche heller det kunde
beviises hand haver slaget Christen Nielsen, og klagde indtet i nogen maader paa hannem.
Tingsvinde sted.
Christian Matisen paa Hr: Oberforsten Hans Arenhold Jansens vegne møte for Reten som beviiste
ved kaldsmænd Søren Tøggersen i Hostrup og Niels Mogensen ibid: det de ved Eed med opragte
fingre effter loven afhl: till i dag at have i retestefnet Rasmus Rasmusen i Hostrup og hans Søn
Søren Rasmusen for uloulig schouhug imod vindisbÿrd at paahøre, siuns afsigt, ang: de udj hans
Gaard og der ved befundene træer og blocher hieml: at forschaffe eller stubbene paa sin Gaards
grund at adviise, hvor effter agtes tingsvinde samt dom at erverber. I lige maader beviiste ved
kaldsmænd Niels Pedersen og Baldser Jacobsen af Herslef det de ved Eed hieml: till i dag at have
hidstefnet K:M: Regimentschriver Sr Johan Hollender i Colding, om hand der till noget vill have at
svare paa Een deell Rÿtterbønders vegne for u-loul: schouhug; Hans Nielsen paa Regimentschriverns vegne protesterede imod varselet og formente der burde nafngivis hvad Rÿter bønder det
er som er given varsell. Kaldet sted ved Magt. Her effter for Reten fremkom Peder Iversen og
Laurids Madsen i Hostrup som i Rete lagde deris schrifftlig siun og besigtigelse af 14 Martÿ 98 at
de haver været i Rasmus Rasmusens Gaard i Hostrup og fant de i hans gaard 8 Rodhugen Ege
bloche, 2 Riisege, og 1 Riisbøg med videre deris schrifftlig siuns udviisning af Jacob Pedersen
Schourider og Hans Jensen underschreven, hvilche er Lest paaschreven og i Acten schall vorde
indført, hvilche bemelte siuns mænd her ved for et fult siun afsagde og bade sig Gud till hielp.
Rasmus Rasmusen i Hostrup møte og svarede hand hafde en Øde Gaard og behøvede bÿgnings
timmer og haver hugget diße træer paa hans Egen Skouspart saa som hans gaard er en eÿendoms
Gaard, og svarer af a parte Jord till Caßen; Christian Matisen formente Rasmus Rasmusen burde
udviise paa hans Eÿendoms schouspart hver stub og sted hvor hand diße træer haver huggen.
Rasmus Rasmusen svarede naar de andre udviiser deris vill hand og viise hvor hand har huggen
sine, og begærede Christian Matisen her effter paa Oberforstens vegne tingsvinde, Sted. Christian
Matisen sate i Rete om Rasmus Rasmusen iche bør at udviise paa hans Eÿendoms schouspart hvor
hand diße træer hugget haver eller lide effter forordningen; der paa hand vegærede dom. Hans
Nielsen paa Regimentschriverens vegne for naar kald og varselet till doms er stefnet eÿ for gÿldig
vorder anseet saa som kalseddelen hand er stefnet effter hverchen lÿder om tingsvinde eller doms
erverbelse; Sagen optagen i 14 dage.
Christian Matisen paa Hr:Obersforstens vegne beviiste ved kaldsmænd Laurids Madsen i Store
Velling og Rasmus Nielsen ibd: till i dag at have i Rete stefnet Jørgen Pedersen i Velling for en
Stub hand haver huggen i Velling schou, vinder at paahøre og Spørsmaall at svare. Saa fremkom
Peder Buch og Jørgen Andersen i Velling som tilstode at de haver siunet en Bøge stub i Velling
schou paa 8 læs, som Skouløberen beretede Jørgen Pedersen hafde huggen; der nest fremkom
Skouløberen Hans Sørensen i Velling som beretede at hand pante Jørgen Pedersen self ved forbem
bøge stub, der paa de aflagde deris Eed. Christian Matisen begærede her effter tingvinde sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede de i dag 8te dage her af tinget udmelte
siunsmænd mote paaraabes at fremkomme deris Siun at aflegge. Saa for Reten fremkom Niels
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Hansen og Niels Jensen i Dons som afsagde deris Siun saaledis; At de forleden fredag var i Starup
till Anna Niskones at siune hendis huus og bÿgning som de befant, Salshuset var 8 fag, var
brøstfeldig for leer og nogle støcher Vegge Luchelser, 2 Needer døre der paa var brøstfeldig;
Ladehuuset var 9 fag som er brøstfeldig og fatis Leider ved den Vester side og Nørre ende, og
siunes de huusene begge kand blive techet med tag undgefer en 10 trauer tag og klapning, og
siuntes de iche noget andet effter Sønder leÿlighed som de [?] hielpe sig [?]; Hans Nielsen begærede
andre U=villige mænd mote opnefnis saa som hand self i fredags var paa Aastedet og da befant
huuset anderledis og meere brøstfeldig; Iver Sørensen i Vester Nebbell, Peder Hansen, Niels Smed
og Jep Pedersen ibd: som deris Siun der om i dag 8te dage kand afsige.
Peder Suder af Tyfkier paa Christen Nielsens vegne i Fredsted møte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Thomas Andersen og Niels Madsen i Viuf det de ved Eed afhiemlede til i dag have i
rete stefnet Høy Edle og Welb: Hr. Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartz paa Colding
huus, og K:M: Regimentschriver Johan Hollender, ang: Laugbud hand agter at giøre paa hans halve
gaard hand paaboer i Fredsted. I lige maader stefnet Christen Nielsens Søn Hans Christensen og
Else Christensdaater med hendis laugvergne Jens Rod i Ødsted saa og Dorothe Christensdaater i
Fredsted med laugverge, imod samme Laugbud; og laugbød Peder Suder i dag till første ting samme
halve Self eyer gaard.
Peder Suder i Tiufkier møte for Retten som kiendtis og tilstod at have solt og afhændet saa som
hand og her ved sælger og afhender fra sig og sine arvinger till Joen Nielsen i Tiufkier og hans
arvinger et Eyendoms huus i Tiufkier nafnlig Hølbechs Huus hvilchet forschrefne huus i bygning
og gaardsted sampt alld anden des tilliggende i agger og Eng schou og march indet i nogen maader
undtagen bem Joen Nielsen og hans arvinger med alt hvis der till af Arrilds tiid ligget haver og med
rete høre og bør at ligge schall have nyde og beholde till evindelig eyendom, og kiendis Peder
Sudder sig der till effter dags ey at have nogen ydermere ret eller retighed mens derfor bekommet
fyllest og fuld værd, lover derfor at schall frj frelse hiemle og tillstaa Joen Nielsen fornefnte
Eyendom huus, med all tilliggende Jord og March for hver mands hinder og tilltale som der paa
med nogen ret kand have at tale, og der som imod forhaabning saa scheede noget der af hannem
eller hans arvinger blef fravunden for nogen hans vanhiemels brøst schyld saa lover Peder Sudder
inden 6 uger der nest effter at forschaffe Joen Nielsen lige god vederleg eller nøyachtig betalling,
der paa parterne nu her for Retten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdes og
effterkomes schall som forschrevet staar, hvor effter Joen Nielsen var eyendoms tingsvinde som
schiøde begærende som og blef sted. Og schall Joen Nielsen aarl: svare till Peder Sudders gaard i
Tiufkier udgiffterne af en schieppe hartkorn, hvilchet stedse og aldtiid schall føllge Peder Sudders
paaboende gaard.
Hans Jensen Enemerche i Herslef paa, Spild
Peder Sudder i Tiufkier paa Jens Køllholtis vegne paa Nebbegaard møte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Bertelsen og Mads Raun, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rette
stefnet Jochim Risom paa Nebbegaard, for skields Ord som hand imod hannem haver hafft den 14
Martij vinder at paahøre og till spørsmaall at svare. I lige maader stefnet Jørgen Jensen, Hans
Jensen, Niels Hansen, Jens Pedersen og Hans Andersen deris sandhed ved Eed at aflegge hvis de
der om kand være beviist: beroende med vindernis førelse till i dag 8te dage.
Blef lest et Skiøde af effterføllgende indhold. Kiendis Jeg underschrefne Christen Pedersen Borger
og Indvohner udj Fridericia og her med for alle viterlig giør, at Jeg med min frj villie, sampt min
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hustrues samtøche, haver solt og afhændet saasom Jeg her med selger og afhænder fra mig og mine
arvinger till den Velagtbare og fornemme Mand Mads Nielsen Lumholt og hans arvinger Een min
Lod Jorde udj Stadens nye March kaldet den 19de Lod, beliggende imellem Tolderen Peder Skou
paa den Øster og Niels Timsen paa den wester side deris lodder Jorde, saasom den findis i lengde
og brede effter Kongel: M: Charta, og kiendis Jeg her med for mig og mine arvinger ingen
ydermehre lod, deell, ret eller retighed till eller udj fornefnte 19de lod jorde at have, mens alene at
tilhøre forbemelte Mads Nielsen Lumholt og hans arvinger till et Evindelig arf og eyendom, saa
som Jeg derfor haver bekommet og oppebaaren fyllest og fuld værd, saa jeg tacher hannem got for
god og nøyagtig betalling i alle maader, og om imod forhaabning scheede, at samme lod jorde
schulle blive hannem eller hans arvinger formedelst nogen min vanhiemels brøst schyld, ved nogen
ret eller retergang fravunden, da bepligter Jeg mig her med till inden 6 samfelde uger der nest effter
at forschaffe Mads Lumholt eller hans arvinger lige saa god vederleg eller nøyagtig betallning, saa
merbem Mads Nielsen Lumholt og hans arvinger schall af mig og mine arvinger være for dette kiøb
i alle maader schadisløs holden, og maa hand dette mit kiøbebref till tinge lade læse, protocollere og
paaschrive uden videre mig der till given varsell, naar hand det behager. Dets till bekrefftelse haver
Jeg dette med min Egen haand underschrevet og venligen ombedet Jerløf Lauridsen og Rasmus
Ibsen begge indvohnere her i Staden dette med mig till viterlighed at underschrive datum Fridericia
d: 16 Febr: Anno 1698: Christen Pedersen. Effter begæring till witerlighed, Jerløf Lauridsen
Ammidsbøll, RIbsen: Lest og paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Martij Anno 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Mads Pedersen i Piedsted
Jens Thomesen i Elltang
Søren Hansen i Stenderup
Anders Andersen i Wilstrup
Hans Jensen Enemerche i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Hr Oberforstens fuldmegtig Christian Matisen møte og begærede de her af Reten i dag 14 dage
udmelte siuns mænd at besigtige skovene i Hollmands Herret mote fremkomme deris siun at afsige.
Saa for Reten fremkom Jørgen Nielsen i Follerup, Hendrich Lauridsen i Bredstrup, Anders
Andersen ibid: Niels Bull af Welling, Jens Christensen ibid: Bertell Jensen i Winding, Marquar
Andersen ibid: Jørgen Jensen i Egom, som afsagde deris siun saaledis, at Anno 1698 d: 23 Martij
haver de været med Skoubetienterne at siune og besigtige hvad u-loul: som fantis huggen i
Hollmands Herrets Skove, Nemlig: i Vinding Skou 8 gl: Bøger, 4 gl: Eege, 8 Riis bøge. Andkier
Skov 14 gl: bøgestumper, 16 Riisbøge, nogle læs ved styvet af nogle gamle bøge. Sellerup Skou 9
gl: bøge, 3 Riisbøger. Breining Skov 6 gl: bøge. Gaverslund Skou 10 gl: bøge stumper, 20 Riisbøge.
Gaarslef Skou, underschoven moxsen forhuggen som bestaar af unge Riisbøge. Mørchholt Skou 4
gl: bøge. Svinholt Skou 2 Roedhuggen Eege, 8 Riisbøge, 1 afstyvet Eegegreen. Skierup Skou 4
Rodhuggen Bøge, 3 Bøge styvet, 17 Riisbøge. Welling Skou 1 gl: Eege stump, 2 Roedhuggen bøge,
5 Riisbøge, 8 bøge styvet, 1 bøg Toppen afstyvet. Smidstrup Skou 5 Roedhuggen bøge, 2 Riisbøge,
1 Bøg stÿvet. Follerup Skou 3 Riisbøge, 1 Roedhuggen Egestump. Pedsted Skou 3 RiisEege, 2
Roedhuggen Eege, 5 Stÿvet Eege. Børkop Skou 7 Stÿvet bøge 2 tverstÿvet Bøge stumper, 5
Riisbøge, 4 Roedhuggen bøge, 2 RiisEge, 2 stÿvet Eeger. Alt ovenermelte er huggen fra forleden
Aars Skou siun og till dato, hvilchet forbem 8te Mænd her med saaledis for et fult siun afsagde der
paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; hvor effter Christian Matisen paa Oberforstens
vegne var tingsvinde begærende som og blef sted.
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Her: Oberforstens fuldmegtig Christian Matisen møte og begærede de her af tinget i dag 8te dage
udmelte Mænd at siune Skovene i Bruschherret mote frem komme deris Siun der om at afsige. Saa
for Reten fremkom Michell Jepsen i Gudsøe, Christen Povellsen ibd: Hans Hansen i Eltang, Jens
Pedersen ibd: Søren Pedersen i Skousgaard, Hans Hansen ibd: Staphen Nielsen i Bramdrup og Hans
Thomesen ibd: som afsagde deris Siun saaledis, At Anno 1698 d: 26 Martij var de effter Lovlig
opkrevelse her af tinget med Skoubetienterne at siune Skovene i Bruschherret og fantis saa vit som
de kunde paafinde at være huggen afvigte Aar fra sidste Skousiun till dato Nemlig: I Kongel: M:
Dÿrehauge ved Colding Slot fantis huggen 9 Roed huggen Eege, 3 Roed huggen Bøge, 374
Riisbøge af de største foruden andre smaa som de iche kunde telle, som Skouløberen beretede at
være huggen till Sloted. Bramdrup Skou 14 Roedhuggen Bøge, 4 Roedhugen Eege, 2 Riisege, 98
Riisbøge. Hestholm 9 Roedhuggen Eege, 2 Riiseege, 31 Riisbøge. Lillballe Skou 1 Roedhuggen
Eeg, 3 Roed huggen Bøge, 7 Riiseege, 10 Riisbøge. Stenderup Skou 4 Bøge stumper. Starup Skou 8
Bøgestumper. Fredsted Skou 8 Bøge stumper, 3 Roed huggen Eege. Viuf Skou 18 Roed huggen
Eege, 17 Roed huggen Bøge, 22 Riisbøge, 1 afsauget Riis Eeg, derfor uden nogle stÿvede Bøge.
Haarstrup Skou 3 Riisbøge. Bierte Skou Dreÿens 9 Roed huggen bøge huggen till Sloted, foruden
den udviiste deputat ved till Sloted, 3 Roedhuggen Bøge som Bønderne self u=forviist haver
huggen. Eltang Skou Houens: 5 gl: Bøge, 8 Riisbøge. Gudsøe Skou 6 Riis Ege som kom till
Fergebroen ved Snoghøÿ enddog der var given ordre at der schulle hugges Riisbøge till samme
Fergebroe i Ladegaards schou som kaldis Tveed. Vilstrup Landerup Skou 7 Riisbøge, 9 gl: Eege.
Haastrup fellids Skou 5 gl: bøge, 13 stÿvet bøge, hvilchet forbemelte 8 Siunsmænd her med for et
fult siun afsagde der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; her foruden gaf Kongel: M:
Skourider Jacob Pedersen, Skoufogeden Hans Jensen og Skouløberen Peder Nielsen at udj Blaakier
schou er huggen 105 Riisbøge till Sloted effter Rasmus Foget Svends anviisning, hvor effter
Christian Mathisen paa Oberforstens vegne var tingsvinde begærende som og blef sted.
Alexander Leverance paa Regimentschriverens vegne møte og begærede de her af Reten udmelte 4
mænd mote fremkomme at afsige deris siun. Saa for Reten fremkom Peder Hansen, Jep Pedersen,
Jenß Hansen og Søren Nielsen i Wester Nebbell som afsagde deris siun saaledis at Ao 98 d: 24
Martij var de at siune de huuse i Starup som Niels Jepsen Smeds Enche i boer, hvad deßen
brøstfeldighed er, og forefantis paa stedet 2de huuse et Salshuus af 8 fag og et ladehuus af 9 fag.
Salshuuset fatis legter og tag og leyder over alt huuset, nogen af weggebullerne var udschreden af
veggene, og nogle af bullerne tillige med stengerne er oprodnet i pindingerne, og for Rodnet ved
Jorden, saaendelig de meeste af Stengerne og Bullerne er tienlig, Spærrer og Bielcher kand
nogenledis være tienl: undtagen en ende bielche i Vester Enden er i Støcher og 2 hiørne Stenger i
Øster Enden i støcher, og Bull og Vegge var der effter udschreden. Lofft Gauler, Vindever og dørre
er ogsaa gandsche brøstfeldig og Snart Øde. Ladehuuset af 9 fag kand de iche anderledis Siune end
det paa den Sønder side er saa got som Øde baade af Tømmer, tag, Veggeluchelser, Skillerum,
dørre og leeder over alt. Den Nørre side er noget Skiellig, Øster Enden var noget temmelig og
mueligt kand bruges, Item Spærrer og Bielcher anseet at være tienlig over alt; Men huuset i sig self
staar paa Rouf, hvilchet forbenelte Siunsmænd her med for et fult siun afsagde der paa de bade sig
Gud till hielp. Alexander Leverance begærede tingsvinde. Anna Niskone møte og lovede at vill med
forderligst lade huuset reparere og giøre færdig, Alexander Leverance formoder hun bør at stille
inden 8 dages forløb Caution hun forsvarl: vill lade huusene reparere og giøre færdig saa som hun
tit og offte det har belovet mens intet er paafult. Alexander Leverence begærede tingsvinde som blef
sted.
Anders Jensen i Skierup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jep Ollufsen i Skierup og
Rasmus Jensen i Store Velling det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag
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med 8 dages varsell at have hidstefnet Anna Madsdaater i Starup med Laugverge till doms for gield
effter hendis Sl: mands forschrifning. Alexander Leverence paa Regimentschriverens vegne tilstod
kald og varsell; Tj producerede Anders Jensen Sl: Niels Jepsens forschrifning till hannem udgiven
den 26 Janv: 92: paa 10 Sldr:till Philipp: Jac: nest effter med rente at betale, med videre samme
forschrifnings udviisning med Olle Simensen og Jens Sørensen i Skierup till Viterlighed
underschreven; Anders Jensen sete i rete om Anna Madsdaater iche bør samme 10 Sldr: med
forfaldene rente inden 15 dage at betale tillige med proceßens bekostning der paa hand begærede
dom. Anna Niskone møte og svarede at hun var her om intet beviidst kunde der for intet der till
svare; Sagen optagen i 14 dage.
Jørgen Nielsen af Follerup paa Christen Nielsens vegne i Fredsted lougbød i dag till andet ting dn
Selfeyer gaard hand paaboer.
Tiisdagen og Tingdagen den 5 Aprill Anno 1698
Jens Raun i Hostrup i dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz effter Welbaarne Hr: Amptmand
Schvartses fuldmegtiges ordre af 24 Martij Anno 1698, som her effter i tingbogen Ord fra Ord
findis.
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Rasmus Michellsen i Gaardslef
Peder Madßen i Tollstrup
Anders Andersen i Wilstrup
Søren Hansen i Stenderup
Jens Thomeßen i Eltang
Hans Ollesen i Follerup
Hans Enemerche i Herslef
Saa som K:M: Bÿefoget i Fridericia og Herridsfoget i Hollmands, Bruch og Ell Herrit, Laurids
Hendrichsen Amidsbøll lod for Høÿædle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus
Schvartz andrage, hvorledes hand till den Kongel: Allernaadigste Høÿeste Ret schall være indciteret
og Høÿnødvendig udj egen Person der maa og schall Comparere, hvor for hand er begærende en
Setefoget mote forordnes, som Reten paa Hollmands, Bruch og Ell Herrits ting kunde betiene udj
denne hans Lovl: Absenz, Tj Anordnes her med paa hans Kongel: Maÿtz: vegne Jens Raun i
Horstrup at I betiener Reten paa bem: Hollmands, Bruch og Ell Herrits ting udj denne forn: Laurids
Hendrichsen Ammidsbølls lovl: Absenz og imidler tiid Reten forsvarl: administrerer som I agter at
forsvare. Coldinghuus d: 24 Martij 98: Udj Høÿædle og Velbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand
Simon Claus Schvartz hans lovl: Absenz: Bertell Pedersen: Lest og paaschreven.
Christian Matisen paa Hr: Oberforstens vegne møte og begærede dom over Rasmus Rasmusen i
Hostrup. Rasmus Rasmusen møte og svarede at hand haver hugget diße for ommelte ved hans
Gaard fundene trær paa hans Eëndoms schou part; Christian Matißen begærede endnu som tilforne
dom. Sagen optagen i 8te dage.
Christian Matisen paa Hr: Oberforstens vegne beviiste ved kaldsmænd Hollger Jensen og Hans
Madsen begge af Skousgaard, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag
at have i Rete stefnet Bertell Michelsen Skouløber i Gudsøe for at fremviise effter hvis order hand
de 6 Riisege i Gudsøe schou till Snoghøÿs Fergebroe haver ladet hugge og udviise: Saa for Reten
fremkom Bertell Michellsen i Gudsøe som forregaf af Rasmus Foget Svend af Colding kom till
Gudsøe till hannem og hafde 6 vogne med sig, og sagde hand hafde Amptmandens befallning saa
vell som Oberforstens fuldmegtiges befallning at der schulle hugges 6 Riis Ege i Gudsøe schou till
Snoghøÿ Fergebroe, og sagde hand schulle føllges med og udviise hver mands schou schiffte;
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Christian Matisen erklærede sig at hand aldrig har given Rasmus Foget Svend nogen tilladelse at
hugge nogen Ege i Gudsøe schou; Og begærede Christian Matisen tingsvinde som og blef sted.
Christian Matisen paa Hr: Oberforstens vegne begærede 8 Mænd mote udmeldis som kunde siune
Skovene i Ell Herret. Der till udtagen Bertell Hansen og Michell Paag i Stoustrup, Peder Jensen og
Lave Hansen i Kongsted, Peder Michelsen og Hans Madsen i Stallerup, Christen Madßen og Peder
Ladegaard i Trelle, Christen Lauridsen i Nebbell, som deris Siun i dag 14 dage her paa tinget haver
at afsige.
Peder Hansen af Møsvraa paa Samptlig Møsvraa Mænds vegne møte for Reten Spilt.
Christen Nielsen i Fredsted møte for Reten og till tredje ting i dag Laugbød den halve Selfeÿer
gaard i Fredsted hand paa boer; Jørgen Thomesen af Rousted møte og bød der for Sølf og penge,
hvor effter Christen Nielsen begærede Laugbuds tingsvinde som og blef sted.
Christen Nielsen i Fredsted møte for Reten som kiendtis og tilstod at hand haver soldt og afhændet
saa som hand og her med selger og afhænder fra sig og sine Arvinger till Jørgen Thomesen af
Rousted, hans Trolovede festemøe Sidsell Christensdaater og deris Arvinger den halve Selfeÿer
gaard i Fredsted hand paaboer, hvilche forschrefne halfve Selfeÿer Gaard med tilliggende Boels
huus, i huuse og Bÿgning, Agger og Eng, Skou og March, fische vand og fægang, tørveschiør og
Lÿngslet, Abildhauge, hommell hauge og kaalhauge, med alt hvis af Arrilds tiid der till ligget haver
og med rete hør og bør der till at ligge intet i nogen maader undtagen, bem: Jørgen Thomesen hans
Trolovede festemøe Sidsell Christensdaater og deris Arvinger schall have nÿde og beholde till
evindelig eÿendom og kiendis Christen Nielsen sig till bem: halve Selfeÿer gaard og all dis
tilliggende som forbemelt er, effterdags eÿ at have nogen ÿdermere Ret eller Retighed mens derfor
bekommet og oppebaaret fÿllest og fuld værd, saa hand tacher hannem got for god og nøÿagtig
betalling, Lover der for at schall frj frelse hiemle og tillstaa Jørgen Thomesen og hans trolovede
festemøe og deris arvinger for bem: halve Selfeÿer gaard for hver mands hinder og tilltale som der
paa med nogen Ret kand have at tale og der som i mod forhaabning den hannem hans trolovede
festemøe eller deris arvinger blef fravunden for nogen hans vanhiemels brøst schÿld saa Lover
Christen Nielsen inden 6 uger der nest effter at forschaffe dennem lige god vederleg, hvor paa
parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdis og effterkomis schall
som forschrevet staar, Og var Jens Christensen paa hans hustrues vegne og Hans Christensen till
vedermaals ting der dette schiøde gich og var med bortschiødelsen fornøÿet Effter hvilchet Jørgen
Thomesen var eÿendoms tingsvinde som schiøde begærende som og blef sted.
Jep Clausen i Børup paa Hr: Regimentschriveren Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd
Rasmus Nielsen og Michell Pedersen af Fredsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven
afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Anna Niskone i Starup at høre den over hende erverbede
domb, grundet paa Seßionens Resolution, sampt Siuns og andre vinder samme steds udsted, hendis i
boende huuses brøstfeldighed angaaende at høre, og der effter at lide domb, om hun iche strax bør
qvitere hendis huus som hun saa schammelig imod Loven har ladet Ruinere og at Approberis, om
hun iche deßen fornøden Reparation bør svare og Conservationer effter Rÿtergodsets forordning
svare; Beroende med Saggivelse till i dag 8te dage.
Jep Clausen i Børup paa Regimentschriveren Johan Hollenders vegne møte og begærede Mads
Maue i Schierbech, som self uden kald og varsell godvillig her for Reten Comparerede, ville
fremviise hvad adkomst hand haver at bruge en Agger paa Grefthøÿfs fald paa Schierbech march,
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som har liggen till Anders Lauridsens gaard i Børup; Mads Maue møte og i Rete stillede et schiøde
her af Ell Herrets ting udsted den 27 Novemb: 77: indeholdende at Thomas Simensen i Børup haver
schiødt og afhændet till Mads Maue i Schierbech et støche Agger Jord paa Skierbech March ved
Gresfthøÿ liggendis imellem Hans Hansen og Søren Madßen deris Jorder med videre samme
schiødis udviisning Lest og paaschreven og begærede Jep Clausen her effter paa
Regimentschriverens vegne tingsvinde som og blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 12 Aprill 1698
Jens Rafn i Hostrup tilforordnet i Dommer Sæde udj Herritzfogdens Laurids Ammidsbøls Absenz
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritzschrifverens Absenz
Tingmænd
Niels Tommesen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Enemerche ibd:
Jørgen Nielsen i Follerup
Oc Jens Nielsen i Børup
Jens Henrichsen af Høll udj Gaarslef Sogen i Riiber Stifft udj Nørre Jÿlland for Retten fremkom
som kientes oc tilstod, at saa som vißse fornemmis af hans Kiere Søns schrivelser til hannem fra
Amsterdam i Holland at hans nu Sl: Kiere Søn Thomas Jansen fra Riibe er kaldet ved ulÿchelig
hendelße oc schibbrud udj Teßel*) ved deris Indreÿse med fleere, oc schibet desto vær schal være
bleven oc nedergangen, oc hand nogle penge paa Prinsen Hof for giorte Hollandsche tienneste
schall have till gode, hvor om hans Kiere Søn Henrich Jansen kaldet Sl: Thomas Jansens Broder hos
de Høÿe Herrer som mesteds har giort ansøgning at motte bekomme, Svaret af Herrerne at de ingen
Penge af den Døde Thomas Jansens udgifver, førend der kommer Fuldmagt fra hans forældre, hvis
kiøddelige fader som ofven er meldt, er til Broderen Henrich Jansen fra Riibe dennem at maa
annamme oc der fore qvitere, hvor for hand her med for Retten som begge deris Rette fader
fuldkommen fuldmagt gifver hans Kiere Søn Hendrich Jansen, ofven bem: hans Sl: Broder Thomas
Jansens penge, som hand hos de Høÿe Herrer paa Prinsen Hoff eller anden steds kunde hafve til
gode at maa oppeberge, annamme oc der fore qvitere oc til hannem igien at levere, saa fuldkommen
som hand self tilstede war, hvor fore de Høÿe Herrer af hannem oc hans Arfvinger schall holdes
schadesløs, hvor effter Jens Hendrichsen war tingswidne begærendes som oc blef sted.
*) Teßel = Texel i Holland.

Christian Mathisen paa Hr: Oberforstens vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i
Retesettelse oc opsettelse Dom over Rasmus Rasmusen i Hostrup. Rasmus Rasmusen møtte oc
Producerede en Hiemmel Seddel paa 2 støcher Ege træer af Hans Mogensen oc Mogens Hansen udj
Wiuf udgifwen af dato 12 Aprill 1698: som for Retten ble flest oc paaschreven oc udj acten schall
worde indført; oc berettede Rasmus Rasmusen at hand paa hans Egen Gaards schovs part haver
hugget de tvende vede det aflagde siun omwindene RiisEege der paa hand aflagde hans Eed oc bad
sig Gud til hielp: Christian Mathisen begærede Rasmus Rasmusen motte tilholdes effter
forordningen at wiise Stobene hvor hand hafver huggen bem: tvende Riis Eege Thi blef saaledis
Dømbt oc afsagt. Effter som Rasmus Rasmusen i Hostrup søges af Edle Hr: Ofverforstens
fuldmegtig for nogle Støcher Eege træer, som de hafver ladet siune ved hans Selfeier Gaard i
Hostrup hand paaboer oc Rasmus Rasmusen her for Retten beviiser, med Mogens Hansens oc Hans
Mogensens hiemmels Sedell de tvende Rodhugen blocher hiemler hannem at være forundt paa deris
Selfeiger Schovs parter at være huggen de tvende Rodhuggen RiisEege som findis hos hannem
effter Siunswindes indhold oc Rasmus Rasmusen veed Eed beretter for 2 eller 3 Aar siden at have
hugget paa sin Selfeiger Gaards Schovf som hand self meener at kand hiemle oc have nødig til sin
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gaards biugning effter slig beschaffenhed veed ieg iche at finde Rasmus Rasmusen der for noget at
lide, mens for den tiltale fri at wære.
Allexander Leverance paa paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc effter i dag 8te dage
indhiemlede kald over Anne Nisdater i Starup oc Producerede Een Dom her af tinget afsagt d: 19
Octob: 97 som for Retten blef lest oc paaschreven oc udj acten schall worde indført: Der nest
Producerede Et tingswinde her af tinget udsted d: 29 Martij 1698: som for Retten blef lest oc
paaschreven oc udj acten schall worde indført. Anna Niskone møtte oc i rette lagde hendis schrifftl:
indleg af dato 12 Aprill Ao 1698 som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde
indført. Sagen optagen i 8te dage.
Hr: Raadm Svend Svendsen af Fridericia møtte for Retten oc paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs
Enches wegne paa Snoghøÿ begære effter forrige i Rette lagde Documenter i Rettesettelse og
opsettelse Dom ofver Sl: Pofvel Nielsens Arfvinger angaaende wederlag oc betaling for udgifne
Schatter af deris Eÿendoms Jord paa Erresøe march beliggende. Dommeren opsatte sagen til neste
ting effter Paasche Helligt saa som samme sag hart tilforne iche haver været bekiendt.
Sl: Capit: Zacharias Hansens Enches sag Contra Sl: Pofvel Nielsens Arfvinger ang: dend Balles
Agger er i lige maader optagen til neste ting effter Paasche Helligt.
Anders Jensen af Schierup møtte for Retten oc begærede effter forrige i Rettesettelse oc opsettelse
Dom ofver Anne Niskone. Anne Niskone møtte oc svarede, at naar schifftet var holde saa will hun
betale hannem af hvis som kunde blifve i behold naar af hendis middel til hendis iboende huusis
Reparation først war aftagen saa meget som der til fornaden giordes. Thi blef saaledis Dømbt oc
afsagt: Saa som Anders Jensen af Skierup her udj Retten haver Produceret Sl: Niels Jepsens
forschrifning til hannem udgifven d: 26 Janv: Ao 1692 paa reede laante Penge 10 Slette d. til
førstkommende Philipi Jacobj samme Aar schadisløs med sin tilbørlig Rente at betale, saa widste
ieg iche rettere her udj af kiende End Anna Niskone Sl: Niels Jepsens Efterleversche Jo bør at
betale til Anders Jensen bemelte 10 Sldr: med sin tilbørlig Rente til dato schadesløs inden 15 dage
effter loven eller lide nam oc wurdering i hendis boe oc gods middel oc formue hvor det findes oc
antreffes kand.
Rasmus Andersen af Hostrup møtte for Retten oc begærede at tilstede værende Bÿemænd af
Hostrup wille meddeele hannem Deris Sandfærdige winde om hans Slette tilstand. Saa for Retten
fremkom Hans Bull, Rasmus Rasmusen, Ifver Jensen Kreng, Hans Terchelsen, Ifver Koed, Staphen
Bertelsen samptl: af Hostrup som wandt at Rasmus Andersen i mange Aar hafver beboed Een fæste
Gaard i Hostrup, oc war rytter for dend paa en 5 Aars tiid, oc imidlertiid kom i schade baade paa
arme oc beene, oc siden Monderit tvende Rÿtter for dend, oc derover er kommen i stor armod oc
siden dend for sin Datter oplod som strax Døde oc nu siden haver gandsche ingen tilhold, mens hart
foraarsages Erlig folch at søge om hielp i Jesu Nafn. Der effter Rasmus Andersen war tingswinde
begærende som oc blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen Den 19 Aprill 1698
Jens Rafn af Hostrup forordnet Settefoget i Herritsfogden Laurids Hendrichsen Ammidsbøls
Absenz. – Peder Schelde i Schrifver Sted udj Herritßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz.
Tingmænd
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Jens Tomsen i Eltang
Anders Andersen af Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
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Peder Bertelsen i Herslef
Hans Ollufsen i Follerup

Søfren Hansen i Stenderup
Hans Enemerche i Herslef

Hr: Oberforstens fuldmegtig Christian Mathisen møtte for Retten oc begærede de af Retten i dag 14
dage udmelte Siunsmænd til at siune Schovene i Ellherret motte for Retten frem komme oc deris
siun der om afsige. Saa for Retten fremkom Peder Jensen i Kongsted, Laue Hansen ibd: Michel
Madsen i Stoustrup, Peder Jensen Lagaard i Treld, Peder Michelsen i Stallerup, Hans Madsen ibd:
Christen Lauridsen i Taule Nebbel, oc Bertel Hansen som for Svaghed paa samme siun iche hafver
med været – som afsagde deris siun saaledis Anno 1698 d: 13 Aprill var vj underschrefne effter
lovl: opkrefvelse af tinget med Schoubetienterne at siune oc besigtige hvis u=lovlig fantis
indværende Aar udj Eldherrids Schove, at være huggen oc befantes saa vit som vj kunde paa finde
som følger Nembl: Søeholm Schov 2 Rodhuggen Eeger, 5 Rodhuggen bøge, 2 afsauget RiisEege.
Taule Nebbel Schov 2 Rodhuggen bøger, 7 Riisbøger. Høet Schov 3 Rodhuggen bøge Stube, 8
Riisbøger. Ladegaards Schov 12 Rodhuggen Eeger, 1 Rodhuggen bøg, 5 RiisEeger, 58 Riisbøger,
Een Stor Deel afstüvede Riisbøger, oc der foruden ved dend Nørre oc Wester side, underschoven
moxen forhugen. Treld Nis 5 gammel Eege Stumper, 18 gl: Bøge Stumper, 351 Riisbøger
Rodhuggne, Dette forbemelte Mænd saaledis her for Retten for et fult siun afsagde, der paa de
aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp; hvor effter Christian Mathisen paa Oberforstens vegne
var tingswinde begærende som oc blef sted.
Regimentschriverens Sag Contra Anna Niskone i Starup er optagen til i dag 8te dage saa som ingen
paa Regimentschrifverens vegne møtte.
Onsdagen den 27 Aprill Anno 1698
Jens Rafn af Hostrup tilforordnet i Dommer Sæde udj Herritzfogdens Laurids Hendrichsen
Ammidsbøls Absenz. – Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifverens Daniell
Kellinghuusen Absenz.
Tingmænd
Hans Ollufsen i Follerup
Anders Andersen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Bertel Hansen ibd:
Hans Jensen Enemerche ibd:
Laurids Madsen i Horstrup
Christen Dall i Herslef
Jens Hansen i Taule Nebbel møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Hans Hansen oc Jens
Pedersen begge af Taule Nebbel det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede til i
dag at have i Rettestefnet samptl: Taule Nebbel Bÿemænd imod siuns mænds opkræfelse oc dets
afsigelse her for Retten i dag 8te dage at paahøre, angaaende Taule Nebbel Marche Jorder, I lige
maader stefnet Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmand Swartz saavelsom Regimentschrifveren
Johan Hollender om de der til hafver noget at sware; Saa som Jens Hansen formeener hans Jord at
schall findes Ringere end de andres Bÿemænds effter som hand gifver høÿere schÿld end de andre;
Der til blef udnefnte af Retten Hans Ollufsen i Follerup, Tÿgge Jensen i Herslef, Peder Jensen oc
Niels Andersen ibd: Jens Sørrensen i Follerup, Hendrich Lauridsen i Bredstrup, Jens Jensen i Torup
oc Peder Ifversen i Horstrup, hvilche forbemelte Mænd paa førstkommende Løfverdag hafver Taule
Nebbel Bÿemarch at siune oc besigtige oc deris siun der om i dag 8te dage her for Retten at afsige
saaledis som de agter at tilsware.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc Contra Anne Niskone i Starup
producerede Een Sxtract af Anne Niskones til Seßions Herrerne Indgifven Memorial ofver Hr:
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Niels Fog i Starup af dato 15 Aprill 1698 saa velsom af Seßions Herrernis der paa gifne Absolution
som for Retten ble flest oc paaschreven oc i acten schall vorde indført; Noch Producerede Hans
Nielsen Regimentschrifverens indleg af dato d: 27 Aprill 1698 som for Retten ble flest oc
paaschrefven oc udj acten schall worde indført, Anne Niskone af Starup møtte for Retten oc i
Rettelagde hendis schrifftl: indleg af dato d: 27 Aprill 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven
oc udj acten schall worde indført; Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Efter Sagens beschaffenhed oc
for mig i Rettelagde Documenter saa velsom de HøÿEdle Herrers I Seßionen udgifne Resolution, at
Anne Niskone schall qvitere hendis iboende huus, oc Regimentschrifveren Protesterer hun bør det
at qvitere oc betale 10½ Rixdr til Coservartion saa velsom at betale 17 Rixdr til Bÿgfeld, Da veed
Jeg iche Rettere End hun strax bør huuset at qvitere oc betale Confervartion til huuset otte Rixdr oc
saasom hun schall qvitere huuset weed ieg iche at til finde Anne Madsdater nogen Bÿgfeld at
betale.
Capit: Zacharias Hansen Bangs Enches Sag af Snoghøÿ Contra Sl:Pofvel Nielsens Arfvinger af
Middelfart, angaaende udgifterne af deris Eÿendoms Jord paa Erresøe March er fremdelis optagen i
8te dage saa som ingen af parterne møtte.
Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs Enche af Snoghøÿ Contra Sl: Pofvel Nielsens Arfvinger ang:
dend Balles Agger i ligemaader optagen i 8te dage saa som ingen af Parterne var tilstede.
Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Maij Anno 1698
Jens Raun i Hostrup i dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz
Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Rasmus Michelsen i Gaarslef
Anders Andersen i Wilstrup
Mogens Hansen i Wiuf
Mads Pedersen i Piedsted
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Peder Bertelsen i Herslef
Sal: Cap: Zacharias Hansens Enches sag Contra Sl: Povell Nielßens Arvinger er optagen till doms
till i dag 8te dage.
Raadmand Svend Svendßen paa Sl:Cap: Zacharias Hansen Bangs Enches vegne paa Snoghøÿ møte
og angl: den Balles ager, forreviiste udregning af Landmaalingebs protocoll af den gandsche
benaadings Gaard Grund i Erresøe som till Fergestedet er lagt, hvor i blant findis den 27 Agger
Balles agger kaldet der med og at være indberegnet hvor af Sl: Cap: Zacharias Bang og hans
Effterleversche nu i 14 Aar har schatet af till hans K:M: Amptstue og dog af forrige fergemand afg:
Povell Nielsens Arfvinger brugt eller brugt lade med formoeding de enten samme agger med
lovl:adkomst bør dem tillbeviise og der afbetale till Sl: Cap: Effterleversche de for samme agger
udlagde udgiffter till Amptstuen og over alt dersom de iche nogen loul: beviis till Eÿendom der om
haver, da at følge hans Maÿtz: benaadings gaard og i det Øfrige forventer en anseel: omkostning saa
som Enchen saadan sig var paabÿrdet og var dom begærendis. Sl: Povell Nielsens Arvinger paarobt
trende sinde møte iche eÿ heller nogen paa deris vegne. Sagen optagen i 8te dage.
Tygge Ursin paa Høyædle og Velbaarne Hr: EstatsRaad og Amptmand Simon Claus Schvarthes
vegne paa Coldinghuus møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Andersen og Jacob
Rasmußen i Bierte, det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag med 14
dages varsel at have hidstefnet Jens Sørensen Bull og hans hustrue, Michell Pedersen, Søren
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Pedersen, Christen Pedersen alle boende i Skierup tillige med Søren Qvist ibid: værende hos hans
fader Peder Qvist, angaaende den Vold Og Overlast sampt schields Ord for Troldomb som de
imod Thomas Pedersen Smeds Kone d: 16 Martij nest afvigte saa vell som Maren Sørens og Anna
Nielsdaaters, som samme tiid sin Mand hafde ladet begrave saa og imod Terchell Nielßen haver
forøvet, enhver imod spørsmaall at svare og vinde at paahøre, till overschrefne tiid og hidstefnet
Siunsmændene Jens Pedersen og Johan Buch, saa og Søren Mortensen og Jens Rasmußen. I lige
maader stefnet Schourideren Ingvart Jacobsen, Anna Sørensdr. Jens Rasmusen og Søren Willadsen
af Schierup, sampt Niels Pederßen i Winding en hver sin sandhed at sige og till spørsmaall at svare
hvad dennem om samme sag kand være bevist. I lige maader beviiste ved kaldsmænd Niels Iversen
og Jens Pedersen i Bierte det de ved Eed hieml: med 14 dages varsell till i dag at have i Retestefnet
Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollender i Colding om hand paa Indciterede Rÿtter
bønders vegne vill eller kand behage noget at svare, hvor effter hand agter tingsvinde at tage
beschreven; her effter producerede Thÿgge Ursin en klage till Hr: Amptmanden indgiven af
Thomas Pedersen, Maren Sørens, Anna Nielsdaater og Terchell Nielsen, af dato 31 Martij 98 med
Hr: Estats Raads paa den schrefne fuldmagt till Thÿgge Ursin d: 3 Maij som er lest paaschreven og i
Acten schall vorde indført. Regimentschriver Johan Hollender ved sin schrifftl: Misive begærede
med vindernis førelse mote beroe till i dag 8te dage saa som hand for anden forhindring i dag eÿ
kand møde og svare paa Indciterede Rÿtterbønders vegne. Tÿgge Ursin der med begærede at hand
ville tillade opsetelse om dommeren ville fremlegge vinderne sampt siunsmændene at møde i dag
8te dage deris vinde at aflegge; Siunsmændene og Vinderne forrelagt till i dag 8te dage at møde og
sagen optagen i 8te dage.
Jens Hansen i Taule Nebbell møte og begærede de i dag 8te dage udmelte Siunsmænd mote frem
komme deris siun at afsige, da for Reten fremkom Hans Ollufsen og Jens Sørensen i Follerup,
Thÿgge Jensen, Peder Laßen og Niels Andersen i Herslef, Peder Iversen i Hostrup, Hendrich
Lauridsen i Bredstrup og Jens Jensen i Kongsted Torp, som afsagde deris siun saaledis. At d: 30
Aprill var de effter Jens Hansens begæring og indgifne Memorial till Seßionen af 14 Apr:
angaaende at hand beklager sig iche at have saa meget Jord som de andre hans Naboer, over all
Taule Nebbell March Jord at siune og Maale forn: Jens Hansens agger Jord imod en af
Byemændenis Neml: Thomas Jepsens Jord, og befunden effterschrefne forschiell, som begge deris
aggre er af dem bleven maalt Nemlig: Tereagger fald, Jens Hansens agger Smalere end Thomas
Jepsens, 4½ Allen Søeberg fald Jens Hansens smallere end Thomas Jepsens 1 ¼ Allen Andsigs fald,
hver en agger, som Jens Hansens findis 1 Allen bredere end Thomas Jepsens. Seÿsendals fald hver
en agger, Jens Hansens smallere end Thomas Jepsens 2½ Allen, Dvell fald hver en agger Jens
Hansens smallere end Thomas Jepsens 6 allen, Hovetschouschiffte hver en agger, Jens Hansens
ringere end Thomas Jepsens 2½ Allen; Katagers fald hver en agger, Jens Hansens smallere end
Thomas Jepsens 1 Allen. Storek flods fald hver en agger, Jens Hansens smallere 2½ Allen.
Bukaggers fald hver en agger, Jens Hansens smalere 1 Allen, Høÿshumpeler, hver en agger, Jens
Hansens smallere 2 Allen, Lønsig fald hver en agger, Jens Hansens smallere 1 Allen, Grøfftholds
fald hver en agger ere lige brede og lange, Wratmult fald hver en agger Jens Hansens smallere 3
Allen; Egs agger fald hver en agger Jens Hansens bredere 1 ¼ Allen, Trende lunds fald hver en
agger, Jens Hansens smallere 1 ¾ Allen, Stor Stub agger fald, hver en agger Jens Hansens smallere
1 Allen, Lille Stub aggergab hver en agger Jens Hansens smallere ¼ Allen, Nebell Enemerche hver
6 Støcher befantis lige, Jens Hansen i Stor Stub agger fald 1 agger er kommen Mageschifft fra
Præstegaarden, som Thomas Jepsen har lige lod der imod i Mageschifft Jord 2 agger i Vester schou
som er lige imod Jens Hansens den eene, Tøstholstligfald hver en agger Jens Hansens smallere 1 ¾
Allen, Tofftholt fald, hver en agger Jens Hansens smalere 3 ¾ Allen, Englengsfald hver en agger
Jens Hansens smallere ¼ Allen, Røÿaggers fald hver en agger Jens Hansens bredere ½ Allen,
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Knoschou fald hver en agger Jens Hansens smallere 1½ Allen, Rans Eng fald hver en agger Jens
Hansens smallere 1 Allen, Rÿeagers fald, hver en agger Jens Hansens smallere 2 ¼ Allen, Forleÿs
Forkirchelig fald hver en agger lige, Kircheligs fald hver en agger Jens Hansens smallere 1½ Allen,
Vadis fald hver en agger, Jens Hansens bredere 1 Allen, Skalchhøÿ fald hver en agger, Jens
Hansens smalere 21/4 allen, Flads aggers fald hver en agger, Jens Hansens smalere 3½ allen,
Stefnhøÿs fald hver en agger Jens Hansens smalere 5 ¼ allen, Storb[?] fald hver en agger Jens
Hansens smallere 1 allen, Kields agger fald hver en agger Jens Hansens smallere 4 allen, Løngdals
fald hver 1 agger Jens Hansens smallere 6 allen, Erteagger fald hver en agger Jens Hansens
Smallere 2 ¼ allen, Kirchedals fald hver en agger … 183
Side 184 begynder her.
er Sl: Hr: Jenses Bunde Boeliges Jord derfor har hand ladet Thomas Jepsens Jord maale som ligger
mit i fældet som schulle være lige gode ved ham og ellers beretede Jens Hansen at den Mand som
boede paa Gaarden for hannem var en gl: affeldig Mand, og der for iche har kundet giort nogen
ansøgning hos Øfrigheden at hans gaards Jord i Landmaalings Taxten høÿere er bleven Taxeret og
anslagen end hans Naboer som haver lige Jord imod hannem, og aflagde Siunsmændene deris Eed
saaledis at være Rigtig som deris afsagde siun om melder som her findis indført, og scheede samme
siun i Regimentschriverens fuldmegtigis og Corporal Federmans overværelse paa [?] Vegne. Jens
Hansen begærede her effter tingsvinde sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 10 Maij Anno 1698
Jens Raun i Hostrup i dommer Sæde i Herridsfogedens sted
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Anders Andersen i Wilstrup
Niels Baße i Skierbech
Mogens Hansen i Wiuf
Søren Hansen i Stenderup
Tÿgge Jensen i Herslef
Søren Jensen ibd:
Christen Dall ibd:
I den Sag imellem Sl: Capt: Zacharias Hansens Enche paa Snoghøÿe og Sl: Povell Nielsens
Arvinger i Middelfart er saaledis kiendt, saa som af indstefnede Sags Acter og indleverede breve
siunligen fornemmis det Sagen tiid effter anden fra den 13 Julij nest afvigte Aar 1697 formedelst
Velbaarne Hr: Estats Raad og Amptmand Simon Claus Schvartzes ordre ind till nest afvigte 12
Aprill da jeg effter Welbr: Hr: Estats Raads befalling optog sagen i 3 Uger, ud inden hvilchen tiid
jeg sagen nøÿe haver effterseet og befunden at Sl: Povell Nielsen forrige fergemand i Snoghøÿ er
ved Landmaalingen anført for 1 tdr. 4 schep: 2 Alb: hartkoren bestaaende af 14 Aggre paa Erresøe
March og 13 Aggre ender ved Snoghøÿ, hvor af Sl: Cap: Zacharias Hansen Bangs og hans
effterleversche siden bem: Povell Nielsens aftrædelse fra steden Ao 1688 haver svaret Skaten af till
K:M: Amptstuen effter derom producerede qviteringers videre formelding, till hvilchet at beviise
Sl: Capt: Zacharias Bangs effterleversche eÿ alene haver fremlagt Een fra det Kongl: Rentekammer
till de Velbaarne Seßions Herrer under Sl: Oberste Baßens Regiment indsente Special forklaring af
dato 11 Decemb: 85: paa 14 Aggre udj Erresøe March sampt 13 ved Snoghøÿ beliggende aggre
ender bem: Povell Nielsens arvinger ved Landmaalingen tillberegnet, mens endog med et der over
her till tinget d: 11 Aug: nest afvigte Aar 1697 lovl: forhvervede siunsvinde at bem: 27 Aggere og
aggre ender er Sl: Povell Nielsens arvinger tillhørig, som og self der af haver hafft møte, saa at Sl:
Cap: Zacharias Bangs effterleversche indtet der af haver hafft udj brug, dog svaret udgifterne effter
beviis som udj 9 Aar effter indleverede Special Regning fra primo April 88: till Martinÿ 1697:
beregnet, for det sidste Aar till Ultimo April indværende Aar, hvorimod Povell Nielsens arvinger
aldeelis indtet enten ved dennem self eller ved deris fuldmegtig nu i langsommelig tiid er fremlagt,
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alleniste tiid effter anden begæret sagen mote ophevis, hvor for Jeg iche heller sagen imod Loven
lengere torde opholde, mens kiender for Ret og billigt at indstefnede afgangne Povell Nielsens
arvinger self fra dato bør svare alle Kongel: Contributioner og udgiffter af diße 27 dennem
tillhørende Eÿendoms aggre inden 15 dage tillige med sagens anvendte bekostning, saa fremt de
iche vill være Lovens tvang undergiven.
Sl: Cap: Zacharias Hansens Enches sag Contra Sl: Povell Nielsens arvinger ang: den Balles agger
fremdeelis optagen i 14ten dage.
Jes Jensen i Lillballe paa hans Stifsøn Jens Hansens vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Hans Hansen af Colding og Anders Michellsen i Lillballe det de ved Eed med opragte
fingre effterLoven afhiemlede till i dag at have med 8te dages varsell stefnet Jens Jensen Smed,
Niels Andersen og Hans Nielsen af Lillballe deris sandhed at udsige og ved Eed falegge hvad de
haver hørt om den foreening og venl: forliig der scheede for nogen tiid at Jens Jensens huus i fornt:
Lillballe imellem Kirsten Andersdaater af Gudsøe og form: Jens Jensens hustrue Mete Gÿdesdaater
pa hendis Søn Jens Hansens vegne, som bem: Kirsten Andersdaater haver udlagt till Barnefader, till
samme tiid og sted stefnet Kirsten Andersdaater af Gudsøe med hendis Laugverge imod
Vidnisbÿrds paahør og till spørsmaall at svare hvor effter Jens Hansen agter tingsvinde at tage
beschreven. Her paa for Reten fremkom Jens Jensen Smed, Niels Andersen og Hans Nielsen af
Lillballe som i Retestillede deris schrifftlig Attest og vidnisbÿrd af 27 October 1697: om det forliig
som scheede den 25 Octob: imellem Jens Jensen og Jens Hansens Moder Mete Gyesdaater paa den
eene og Kirsten Andersdaater paa den anden side, med videre samme Attest indhold og udviisning
som blef lest paaschreven og i Acten schall vorde indført; Og at saaledis er paßeret som oven
indførte deris udgifne Attest om formelder der paa Jens Jensen, Niels Andersen og Hans Nielsen
bade sig Gud till hielp, Effter Eedens oplæsning. Peder Raun tillspurte Jens Jensen og begærede
hand bør at beviise hvad hand Kirsten Andersdaater haver givet og at Jens Hansen enten bør effter
Loven at egte hende eller give hende en hæderlig medgifft. Jens Jensen paa Jens Hansens vegne
begærede tingsvinde som blef sted.
Peder Raun i Børkop paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Simon Christensen og Peder Kieldsen af Breining det de ved Eed hiemlede
till i dag at have i Rete stefnet Niels Boesen og Iver Thommesen i Børkop for siunsmænds
opkrævelse till noget Jord som velbem: Hr: Ritmester Audj beklager sig hannem af dem at være fra
pløÿet. Item till siun at være overværende paa Aastedet naar det vorder befalet og nefnet af Reten,
og neste tingdag effter at høre paa des afsigelse paa bem: ting till tingswindis erverbelse, der till
udnefnet Siunsmænd Niels Raun, Niels Pedersen Surkier, Mads Pedersen og Jens Troelsen i
Piedsted, Thomas Smed, Mads Terchelsen i Andkier, Jens Møller og Thomas Madsen i Breining,
som deris siun der om i dag ote dage her for Reten haver at afsige.
Hans Jørgensen i Børkop møte for Reten som paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne
beviiste ved kaldsmænd Simon Christensen og Peder Kieldsen af Breining det de ved Eed med
opragte fingre afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Niels Dall i Børkop, i lige maader Povell
Kønig Boelsmand formedelst de effter Hans Jørgensens der ibid: Angivende, at Niels Dall har
forøvet overlast og opbrut hans gierde ved Rÿtter Huset og pløÿet Jorden, og Povell Kønig for hand
har opbrudt et gierde for Hans Jørgensen og pløÿet Jorden till spørsmaall at svare. I lige maader
stefnet Hans Jørgensen hans klagemaall at tillstaa og documenterne at fremviise sampt till
spørsmaall at svare med videre till en hver kand i denne sag vandileris, hvor effter Regimentschriveren agter tingsvinde at erverbe, der till udtagen Siunsmænd Niels Raun, Niels Pedersen Surkier,
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Mads Pedersen og Jens Troelsen i Piedsted, Thomas Smed, Mads Terchelsen i Andkier, Jens Møller
og Thomas Madsen i Breining som deris siun der om i dag 8te dage her for Reten haver at afsige.
Niels Dall møte og svarede at hand intet videre haver pløÿet end hvis hand haver sted og fest af
Kongen.
Jep Christensen i Tiufkier møte for Reten som pa Egen og Regimentschriveren Johan Hollenders
vegne beviiste ved kaldsmænd Povell Iversen og Hans Giermandsen af Tiufkier det de ved Eed
afhieml: till i dag at have i Retestefnet Jens Lauridsen og hans hustrue Mette Sørensdaater i Tiufkier
vinder at paahøre og for domb angaaende nogle schieldsord de begge haver schieldet Jep Christens
hustrue Mete Andersdaater i Tiufkier anden Paasche dag, till samme tiid stefnet Søren Madsen i
Tiufkier at vinde sin sandhed hvis hand haver hørt om samme schielderi, saa og Christen Tÿggesen,
Peder Sudder og Niels Poder, alle i Tiufkier till spørsmaall at svare hvad dennem bliver till spurt om
samme sag. Saa her effter for Reten fremkomb Jens Lauridsen i Tiufkier og hans hustrue Mete
Sørensdaater som foregave at de hverchen med Mete Andersdaater eller nogen af hendis paarørende
veed noget andet end hvis erligt og got er, og hvis nogen ord af dennem imod hende i hastighed
kand have udsagt der till veed de alldeelis ingen schiell eller reede i nogen maader, hvor paa
parterne her for Reten bleve venligen og vell forligte, dog hvis omkostningen her paa anvendt er og
K:M: sag uforkrenchet at Jens Lauridsen self der till svarer der effter Jep Christensen begærede
tingsvinde som og blef sted.
K:M: Allernaadl: priviligier for en deell Mandschab som ved Regimenterne till hest og foed er
afgaaen og sig till h:K:M: Riger ville indsete af 23 Apr: 98: Allerunderd: Lest og paaschreven.
Thomas Madsen Smed i Andkier møte og fremviiste 7 Ulve Unger som hand haver tagen i Andkier
schou, der om fremvistes Hr: Jegermester Gerhard Brochdorfs seddell af 7 Maij 98:
Tÿgge Ursin paa Høÿædle og Welbaarne Hr: Estats Raad og Amptmands vegne udj den Sag
imellem Thomas Pedersen Smed af Skierup og hans hustrue Tolche Lauridsdaater sampt Maren
Sørensdaaters vegne angaaende schields ord og hug, for Reten Comparerede og saa som de
Indciterede og beschÿldte saa vit med de søgende var forligt, at naar bem: Indciterede fuldkommen
erklæring dennem till fornøÿelse her for Reten lod indføre og derfor uden betalte omkostninger, saa
for vitløfftighed at undflÿe lod bem: Thomas Smed paa sin hustrues vegne og Maren Sørens beroe
saa vit dennem angaar alt paa Øfrighedens videre Gunstigst forventende Resolution. Da for Reten
fremstod forschrefne Indciterede Mænd Nemlig Jens Bull i Skerup, Michell Pedersen, Søren
Pedersen og Christen Pedersen ibid: sampt: Søren Pedersen samesteds, som fuldkommelig
erklærede Thomas Smed og hans hustrue Tolche Lauridsdaater samt Maren Sørens at de indtet
andet med dennem vidste end hvad Erligt og Christeligt er og som et Christen Guds Barn vell egner
og anstaar i alle maader, schulle eller nogle hastige ord være talt af dennem da her med samme ord
være kaldet tilbage, døde og magtisløs, og eÿ her effter kome Thomas Smed hans hustrue og Maren
Sørens till hinder eller præjudiz i Ringeste maader, og ville self svare proceßens bekostning, og saa
vit dennem imellem angaar være død og magtesløs hvor paa parterne her for Reten gave hver andre
deris hender, bleve venlig og vell forligte effter alt dete Tÿgge Ursin paa Thomas Smeds hans
hustrues og Maren Sørens vegne var tingsvinde begærende sted.
Blef lest et Kiøbebref af effterføllgende Indhold. Kiendis Jeg underschrefne Hans Ollufsen Boendis
i Follerup og her med viterlig giør at Jeg afstanden, saa som Jeg her med fuldkommen afstaar Selger
og afhænder den anpart i det bunde Boelig i Taufle Nebbell som min Mÿndtling Dorothe Jensdaater
Jeg er Verge for var tillfalden som bestaar effter schifftebrevet i Reede penge Ote Sldr: 2 mk: og
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fiire sk: og det till Sr Jens Christensen, Velfornemme Borger og Handelsmand i Fridericia, hvilchen
fornefnte anpart i bemelte Bundeboelig min Myndtling blef tillfalden effter hendis Sl: fader Hr: Jens
Jensen fordum Sogneherre till Herslef og Viuf Meenigheder i agger, Eng, schou og March som nu
tilligger og af alders tiid tilligget haver Sr Jens Christensen schall og maa bruge og beholde og sig
saa nøtig giøre som hand self best veed og kand, og tacher hannem got for goed betalling, saa hand
schall være og blive hand og hans arvinger af mig og mine arvinger uden schade og schadisløs
holden i alle maader og lover og bepligter mig at give bem: Sr Jens Christensen fornøÿelig schiøde
naar begæris till witerlighed under min haand og Zignet datum Follerup d: 1 Maij 1698 Hans
Ollufsen: Lest og paaschreven.
Blef lest et schiøde af Effterføllgende indhold. Kiendis Jeg underschrevne Jens Christensen, Borger
og Handelsmand her i Staden, oc her med witterlig giør, at have solt schiødt oc afhende saa oc her
med selger oc schiøder oc aldeelis afhænder fra mig oc mine Arfvinger til Ifver Nielsen Erresøe oc
hans Arfvinger, E[?] tilforhandlet Boel, liggende i Taule Nebbel, [?] Sl: Hr: Jens Jensen fordomb
Sogne Præst til Herslef tilhørte som Peder Nielsen nu paaboer, schÿldende Aarlig effter den Nÿ
Matricull 2 tønder 2 schepp 2 fieringkar oc 2 alb: hartkorn tilsammen fri Jordegods, hvilche
forschrefne Boelig med ald dend rette tilliggende, af alt hvis som af arrilds tiid der til ligget haver,
oc med Rette hør oc bør der till at ligge, effter der om fremwiiste gl: schiødes udwiisning Ifver
Nielsen hans hustrue oc arfvinger schall have nÿde oc beholde til Evindelig Eÿendom i schov oc
march forte oc fellet, fische wand oc fægang, tørfve grøft oc lÿngslet huuse oc bÿgning, som der nu
forefindes oc kiendes Jeg mig oc mine Arfvinger aldeelis ingen ÿdermeere lod, deel, rætt eller
Rettighed, at have til eller udj samme gaard i nogen maader, mens her med for mig oc mine
arfvinger fri hiemmeler oc fuldkommeligen tilstaar bemelte Ifver Nielsen Erresøe oc hans
Arfvinger, samme Boelig for alle oc en hver tiltale, oc om saa uformodentlig scheede at fornefnte
Gaard, eller noget af dends Rette tilliggende, blef fornefnte Ifver Nielsen Erresøe eller hans
Arfvinger ved Rettergang oc Proceß af wunden formedelst min vanhiemmels brøst, da bepligter Jeg
mig oc mine arfvinger, at igien gifve oc vederlegge Ifver Nielsen Erresøe eller hans arfvinger
ligesaa god oc beleilig en Boelig inden 6 uger der nest effter, eller Nøÿagtig betaling, oc holde
bemelte Ifver Nielsen Erresøe oc hans Arfvinger schadesløs i alle maader, effter som Jeg for
fornefnte Boel oc Eÿendomb har annammet oc bekommet af Ifver Nielsen Erresøe min fornøÿelse
der fore, Saa Jeg tacher hannem for god oc nøÿagtig betalling, Des til ÿdermeere bekrefftelße hafver
Jeg dette mit udgifne bref med Egen haand underschrevet oc forseglet, Datum Fridericia d: 29 April
1698; Jens Christensen (L:S:), Til witterlighed effter begiering testerer Jeg Jens Nielsen Festeler:
Ofve Pedersen.
Tiisdagen og Tingdagen d: 17 Maij Anno 1698
Jens Raun i Hostrup i dommer Sæde udj Herridsfogedens absens
Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd
Jørgen Nielsen i Follerup
Niels Thomsen i Wilstrup
Søren Hansen i Stenderup
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Enemerche ibd:
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Peder Madsen i Tolstrup
Tÿgge Jensen i Herslef
Christian Mathisen paa Hr: Oberforstens vegne møte for Reten som beviiste ved kalds mænd
Morten Sørensen og Laurids Nielsen i Børup det de ved Eed hiemlede med 8te dages varsell till i
dag at have hidstefnet Hans Jensen, Peder Hansen, Christen Lauridsen og Peder Lauridsen alle i
Taule Nebbell deris siuns vinde som de tog baade i Ladegaars schou sampt og om de bloker som
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fantis i Gaarden Ædelig at afhiemle, till samme tiid stefnet Welædle Her: Capt: Ellebracht paa
Hønborrig Lagaard for at fremviise af hvis forlov hand bem: besigtigede blocher haver huggen,
hvor effter mand agter tingsvinde sampt dom at erverbe. Siunsmændene.
Peder Raun i Børkop møte paa Hr: Ritmester Audis vegne sampt Regimentschriverens vegne og
effter i dag 8te dages udmeldelse begærede Siunsmændene mote fremkome deris siun at fra sig sige.
Da for Reten fremkom Thomas Madsen Smed i Andkier, Mads Terchelsen, Jens Pedersen og
Thomas Madsen i Breining som afsagde deris Siun Saaledis, at d: 13 Maij var de at siune noget Jord
paa Børkop March som Hr: Ritmester Audj og Niels Jensen omtvister, saa siuntis de og saae at ved
den Nørre Ende siuntis at være en Reen tre furre og sommesteder to, saa langt som omtrent en
Snees allen, opad aggeren imellem Hr: Ritmesters og Niels Jensens agger som de omtvister, mens
iche veed hvem det tillhører; der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Niels Jensen
paarobt møte iche. Peder Raun begærede her effter tingsvinde som blef sted.
Den forrige sag angaaende Oberforstens siun, saa er i lige maader K:M: Regimentschriver Sr Johan
Hollender stefnet om hand der till noget vill svarer. Saa for Reten fremkomb Siunsmændene Hans
Jensen, Peder Hansen, Christen Lauridsen og Peder Laßen af Taule Nebbell som afsagde deris siun
saaledis at d: 5 Janv: Ao 1698 var de i Skourideren Ingvart Jacobsens og Christian Matisen paa
Oberforstens vegne deris overværelse ved Hønborg Ladegaard at siune hvis Blocher som fantis hos
Hr: Cap: Ellebracht paaboede gaard huggen imod schouforordningen da fant de som føllger 13 Ege
blocher ungefehr 4 og 5 allen lange, alle dÿgtige og till Bÿgningstømmer tienlige foruden en deel
brende ved ungefehr 20 læs, noch fantis uden hans gaards part een Eeg om huggen som var
oversauget i tvende støcher, den Eene Bloch ungefehr 10 allen lang, dÿgtig till Bÿgnings timmer det
andet støche omtrent 4 allen lang, hvor paa Siunsmændene aflagde deris Eed og bade sig Gud till
hielp. Hvor effter Christian Matisen paa Oberforstens vegne begærede tingsvinde som blef sted. Og
sagen optagen till videre beschÿlding till i dag 14 dage.
Niels Jensen i Børkop møte og begærede hans Siunsmænd som i dag 8te dage var udmelt at siune
noget Jord Hr: Ritmester Audj besverger sig over at være hannem frapløÿet. Da for Reten
fremkomb Niels Raun i Piedsted, Niels Christensen Surkier, Jens Hansen og Mads Pedersen i
Piedsted som afsagde deris Siun saledis, At Hr: Ritmesters Agger i det smalle fald som blef maalt
med de andre Cron Lodder i samme fald, hvor da Hr: Ritmesters agger befandtis lige Jord ved én
half Cron Gaard undtagen tou fur; Anden forschiell kunde de iche giøre imellem Hr: Ritmester og
Niels Boesens aggere som om tvistes, hvor paa diße fornefnte siunsmænd aflagde deris Eed og bade
sig Gud till hielp, og tillstod Hr: Ritmester Audj siunsmænd Thomas Smed i Andkier, Mads
Terchelsem ibid: Jens Pedersen og Thomas Madsen i Breining dette samme saa vit Maalingen
angaar, at jorden blef saaledis Maalt, der effter Niels Jensen i Børkop begærede Siunsvinde sted.
Tiisdagen oc Tingdagen den 24 Maij Ao 1698
Jens Rafn i Hostrup i Dommer Sæde udj Herridsfogdens Absenz
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifverens Daniell KellinghuusensAbsenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Anders Andersen af Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Jensen Enemerche ibd:
Mads Pedersen i Piedsted
Hans Ollufsen i Follerup
Jens Pedersen i Kongsted
oc Jep Christensen i Tiufkier
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Raadmand Svend Svendsen af Frid: paa Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs Enches wegne af
Snoghøÿ møtte for Retten oc fremlagde Een her af Herritztinget d: 2 Octobr: 1689 ved
Herritzfogden Gregers Blichfeldt afsagde Dom angaaende omtvistede Balles ager, dends slutning
hand begærede for Retten lest oc paaschrefven oc udj acten schall vorde indført; Og begærede
Raadm Svend Svendsen effter forrige i rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Sl: Pofvel Nielsens
arfvinger: Blef af Retten trende gange liudeligen paarobt om nogen paa Sl: Pofvel Nielsens
arfvingers vegne var her imod noget at sware, mens møtte ingen. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt.
Saa som Sl: Capit: Zacharias Hansen Bangs effterlefversche udi Snoghøÿ siden nest afvigte Aar
1697 in Junÿ hafver hafft forrige Færgemand i Snoghøÿ afgangne Pofvel Nielsens Arfvinger under
forfølgning, angaaende En ager Balles ager kaldet, de effter Domb dennem schulle berettiget være,
hvor af Sl: Cap: Bang oc hans Effterleversche, udj 14 Aar hafver udreed schatterne til Ambtstuen,
effter fremlagde bevis, oc det formedelst samme Balles agger findes indberegnet, under den
benaadings Gaard i Erresøe som hans Maÿtz: Allernaad: til færgeriet har lagt, mens som sagen
siden den tiid baade med Parternis bevilling, oc Ellers ved VelEdle Estats Raad oc Amptmand
Swartzis ordre er opsatt, dog Aldeelis Intet af Pofvel Nielsens Arfvinger eller fuldmegtig fremlagt
hvor ved de enten samme Ballis agger fragaar eller tilstaar dennem at tilhøre eller iche, Meget
mindre beviiser der af noget til hans Maÿtz: Amptstue hafver udgifvet. Ti bør omtvistede Balles
agger at følge den af hans Maÿtz: til Snoghøÿ Færgerie Allernaadigste lagde benaadings Gaard i
Erresøe, saa som den under samme Gaards taxt er indberegnet, saafrembt afgangne Povel Nielsens
arfvinger iche inden en Maanets forløb fra denne Dombs forkÿndelse beviiser lovlig samme ager
dennem lovligen at tilhøre, da de at være pligtig at svare Capitain Enchen i Snoghøÿ till alle de
udgiffter hendis Sl: Mand oc hun der af haver udreedet, oc det inden 15 dage effter at de dennem
ageren Lovlig til Egne kunde tillige med denne foraarsagede proceßens omkostning.
Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Maij Anno 1698
Jens Raun i Hostrup i dommer Sæde udj Herridsfogedens sted
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Niels Thomsen i Willstrup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Mads Pedersen I Piedsted
Rasmus Michelsen I Gaarslef
Peder Bertelsen i Herslef
Niels Pedersen ibd:
Peder Jeßen i Mørchholt
Thore Ollufsen paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne møtte for Retten som beviiste
ved kaldsmænd Mads Pedersen i Gaverslund og Knud Pedersen i Breining det de ved Eed hieml:
till i dag med 8 dages varsell at have hidstefnet Niels Jensen i Børkop ang: nogle omtvistede furrer
Jord, Niels Jensen fra Hr. Ritmester Audj schall have pløyet, vinder at paahøre om hans egen
bekiendelse og vedstaaelse at hand samme omtvistede furrer Jord før Hr. Ritmester Audjs tiid hafde
pløyet fra hans Jord, som og Niels Jensens løffter ang: at hand lige saa meget Jord ville legge
tillbage, derom at vinde samme tiid og sted stefnet Thomas Madsen og Mads Terchelsen i Andkier,
Thomas Madsen og Jens Møller i Breining, Peder Raun, Niels Dall og Mads Hvid i Børkop, som
alle schall have hørt Niels Jensens vedstaaelse og Anord og løffte der om, at tingsvinde kand
erverbes till oplysning om sagens beschaffenhed, hvor effter Tore Olluffsen begærede de
indstefnede vinder motte fremkomme deris vinder at aflegge. Saa for Retten fremkom Peder Raun i
Børkop, Mads Nielsen og Niels Dall ibid: som vandt at d: 30 Martij var de till siun effter Hr.
Ritmester Audies begæring till et støche Jord som hans Nabo Iver Thomesen haver bortpløyet neml:
4 fur som Niels Jensen self bekiendte at det er tilforne pløyet fra Hr. Ritmesters agger saa vell som
nu der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; Niels Jensen i Børkop mødte og svarede
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at den mand som beboede Hr. Ritmester Audies gaard, for hannem, hafde pløyet fra Niels Jensen
nogle for, hvilche fur Niels Jensen nogle dage der effter pløyede til sig igien, mens bem: mand som
beboede Hr. Ritmesters gaard haver ingen sinde indauflet det till samme gaard. Her effter for Retten
fremkom Peder Raun i Børkop, Jens Møller og Thomas Madsen i Breining, Thomas Madsen og
Mads Terchellsen i Andkier som vandt at samme dag de siunede Jorden gich diße fremb mænd
tillige med Niels Jensen og Iver Thomesen ind till Hr. Ritmester Audj og forligte dennem om
samme omtvistede Jord saaledis, at Ritmesteren sagde till Niels Jensen hand begærte hverchen
gunst eller gave af hannem, mens slaa pæll imellem os effter Eders egen samvitighed saa viit I veed
I har pløyet fra hannem fra med en god samvitighed, tre fur i ende og siden mindre, siden i reenen,
der udj tog Iver Thomesen Ritmesteren i Haand og var vell forligt der om og Niels Jensen stod hos
same tiid, og lovede Iver Thomesen Ritmesteren at hand inden afften schulle i menige granders
nerværelse slaa pell, der paa diße femb Mænd aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Niels
Jensen imod diße vinder svarede at hans ord heftt vaaren, naar hand fich sin Lod ud imod hans
Naboers var hand tillfreds der blef slagen pæll. Torn Ollufsen begærede paa Regimentschriverens
vegne tingsvinde sted.
Hans Hansen i Torp paa Jens Pedersen i Kongsteds vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Povell Iversen og Jens Pedersen begge af Kongsted det de ved Eed hiemlede till i dag at
have i Retestefnet Peder Nielsen i Kongsted imod beschylding og dom angaaende en Kirche Agger,
beroende med beschylling til i dag 8te dage.
Oberforstens Sag Contra Hr: Cap: Ellebrecht optagen till i dag 8te dage saa som ingen af parterne
møte.
Tiisdagen og Tingdagen den 7 Junij Ao 1698
Jens Rafn i Hostrup i Dommer Sæde udj Herritsfogden Laurids Hendrichsen Ammidsbøls Absebz
Peder Schelde i Schrifver Sted udj Herritßchrifveren Daniell KellinghuusensAbsenz
Tingmænd
Niels Tomsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Jensen Enemerche ibd:
Peder Ifversen i Hostrup
Bertel Hansen i Herslef
Rasmus Rasmusen i Hostrup
Jens Hansen ibd:
oc Søfren Jensen ibd:
Christian Mathisen paa Hr: Oberforstens vegne møtte for Retten oc protesterede saa som WelEdle
Hr: Capitain Elbrecht paa Hønborg Ladegaard Eÿ hafver møt effter lovlig kald oc warsell, oc eÿ
nogen beviislighed hafver for Retten produceret som kunde være ham til befrielse, angaaende de
besigtede Eege blocher, baade udj Skoven oc ved hans paaboende Gaard, effter tingsvidnis liudelße,
Thi settis i Rette oc formeenis om iche bem Hr. Capitain, saa som forneemis at samme bemelte
blocher uden tilladelse, oc imod hans Kongl: Maÿtz: Schouforordning at være huggen, bør at lide
effter hans Kongl: Maÿtz: Lov oc allernaadigste Skovforordning 28 oc 29 Art: hvor paa ieg en ret
oc lovmeßig Dom er begærende. Capitain Ellebracht blef af retten trende siunde liudeligen paarobt
mens møtte iche eÿ heller nogen paa hans vegne. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt saa som for mig
bevises med forhvervede siuns winde nest afvigte 17 Maij det der findes en deel Eege blocher ved
WelEdle Hr. Capit: Ellebrachtis iboende gaard nafnlig Hønborg Ladegaard kaldet, saa vel som i
samme gaards tilhørende Schouf, hvor for hand søgis af Edle Hr. Oberforstens fuldmegtig Sr
Christian Mathisen, oc iche WelEdle Hr. Capit: eller nogen paa hans vegne her imod svarer,
alligevell hand her for Retten lÿdelig er paarobt, da veed Jeg iche Rettere at kiende End forbem
Capit: bør der for at lide effter hans Kongl: Maÿtz: Schovforordnings 28 oc 29 Art: med mindre
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hand der til kand schaffe lovl: hiemmel; Hr. Capit: Ellebracht Comparerede strax her for Retten oc
begærede Dom uden beschreven til Appellation.
Hr: Regimentschriver Johan Hollender møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Niels Jørgensen
i Ischou, Bertel Nielsen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at
have i Rettestefnet Hans Pofvelsen i Ischov for ulÿdighed i hans Kongl: Maytz: forretning at Stefne
Jens Gade for Regimentschrifveren; hvilchet hand iche will effterkomme mens opsatte sig der imod,
saa at Stefnemaalet der over blef forsømmet. Da som hans Maÿtz: Intereße der under verserede
hand oc neml: Hans Pofvelsen iche will parere ordre der dog hans feste bref hannem tilholder at
være hørig oc lÿdig, som alt sammen af hannem er forbigaaen, oc for saadan hans formastelße Dom
at lide; Thi satte Hr: Regimentschrifver i Rett oc formeente at hand der for haver forbrut hans Feste
hvorpaa hand war Dom begærendis Sagen optagen i 14 dage.
Jep Clausen af Børup møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Morten Søfrensen og Jens
Nielsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i
Rettestefnet Anders Lauridsen sammesteds widnisbÿrd at paahøre oc der effter Dom at lide,
angaaende de Ærrige schields ord, som hand schall have øfvet imod Jep Clausen paa Borup
Grandstefne nest forleden d: 24 Maÿ; I lige maader stefnet Hans Andersen udj Taule Nebbel, Niels
Jørgensen i Børup, Niels Staphensen, Peder Hansen, Hans Ibsen, Hans Pedersen oc Jep Hansen
ibid: deris sandhed at aflegge oc til spørsmaal at sware, om hvis ord de hafver hørt af Anders
Lauridsen oc Jep Clausen. Der nest fremviiste Jep Clausen Regimentschriveren Johan Hollenders
Seddel hvor udj hand tilstede Jep Clausen at motte tage tingswinde, sampt tilstaar hannem kald oc
warsell, hvor effter Jep Clausen begærede hans indstefnede winder til forhør. Saa for Retten
fremkom Hans Andersen i Taule Nebbel som effter Eedens oplesning wandt at hand nest afvigte 24
Maij war paa Grandstefne paa Børup Gade oc der hørde hand at der iblant anden deris samtale falt
nogle ord imellem Anders Lauridsen oc Jep Clausen da sagde Jep Clausen det er iche sandt saa
swarede Anders Lauridsen jo det er sandt at Jep Clausen hafver Stollen baade fra Kongen, bunden,
widere war hannem iche bevist der paa hand aflagde sin Eed oc bad sig Gud til hielp. Der nest for
Retten fremkom Niels Jørgensen af Børup som effter Eedens oplesning wandt at hand samme tid
hørde at Jep Clausen oc Anders Lauridsen Disputerede med hver andre, saa sagde Jep Clausen det
er iche sandt Anders Lauridsen sagde, der til swarede Anders Lauridsen Jo det er sandt at hand stall
fra Kongens oc bondens, hvor til Jep Clausen widere swarede det schulle hand self wære med til
hand beviste hannem sligt ofver, der paa hand effter Eedens oplesning aflagde sin Eed oc bad sig
Gud til hielp; widere for Retten fremkom Niels Staphensen, Hans Ibsen oc Peder Hansen som effter
Eedens oplesning Eendregteligen wandt det samme at have hørt oc seet oc saaledis at være paßerit
som Niels Jørgensen af Børup for hen om wundet hafver, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig
Gud til hielp, hvor effter Jep Clausen begærede tingswinde som oc blef sted. Anders Lauridsen
begærede gienpart som blef sted. Der effter Jep Clausen satte udj Rette om iche Anders Lauridsen
bør lovligen at beviise sine ord eller lide effter hans Kongl: Maÿtz: lovs 6te Bogs 21 Capit: 2 Art:
pag: 998 oc er der paa Dommerens kiendelse begærende. Sagen optagen i 14 dage.
Laue Hansen i Kongsted møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jørgen Pedersen oc Laurids
Gudmondsen begge af Kongsted det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag
at have i Rettestefnet Jørgen Smed tillige med hans hustrue Maren Andersdater winder at paahøre
oc Spørsmaal at tilsware angaaende nogle schields ord bemelte Jørgen Smeds hustrue hafver talt om
Laue Hansens kone Maren Pedersdater. I lige maader Stefnet Christen Tveragger oc hans kone
Caren Hansdater, Kirsten Christensdater i Høÿrup, Jep Hansen oc hans kone Else Knudsdatter,
Mads Hansen oc hans kone Sidsell Hansdatter, Søfren Bennedsens kone Maren Pallesdater oc Anna
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Hansdater samptl: af Høÿerup alle deris sandheds winde at aflegge om hvis de hafver hørt oc seet d:
28 Maij at være paßereit imellem Jørgen Smeds hustrue af Høÿerup oc Laue Hansens kone i
Kongsted. Der effter begærede Laue Hansen hans winder til forhør. Saa for Retten fremkom Jørgen
Christensen Smed tillige med hans Kone Maren Andersdater som fragich hvis ord Maren
Andersdater effter Laue Hansens formeening schulle hafve sagt om Laue Hansens Kone angaaende
nogle planter som de indstefnede winder schulle have omwundet, saa widste Jørgen Christensen
Smed oc hans Kone Maren Andersdater iche andet med Laue Hansens Kone Maren Pedersdater end
det som Ærligt oc Christeligt er oc en braf Ærlig Kone vel Eigner oc anstaar, oc der paa Ærklærede
hende her for Retten, hvor paa Parterne her for Retten gafve hver andre deris hænder oc blef wenlig
oc well forligt, oc war Laue Hansen her effter tingswinde begærende som oc blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen den 21 Junij Ao 1698
Jens Raun forordnet i Dommer Sæde udj Herritsfogden Laurids Hendrichsen Ammidsbøls Absenz
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Thomas Jørgensen af Mørchholt
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Tomsen i Wilstrup
Christen Madsen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Mads Pedersen i Piedsted
Hans Madsen Dall i Herslef
oc Niels Andersen ibd:
Peder Kÿd i Biert Beklæde Dommer Sæde wdi Effter følgende Sag effter Welbr Hr: Estats Raad oc
Amptmand Schwartis ordre saaledis liudende. Saa som imellem de Møswraae oc Almind Bÿemænd
er falden en Stridighed om et støche jord, som de Møswraaer uden nogen Rettighed schall have
besaaed, oc fornemmis at Herritzfogden ofver Brusch Herret oc Eldherret eÿ er tilstede, mens til
Kiøbenhafn forreÿst, altsaa er af Eder Peder Kÿd i Bierte begærendis, at i dennem ville imellem
Dømme, oc der udj saaledis forfare som loumeßig er oc agter at forsware, Coldinghuus d: 14 Junij
1698 S:C:Schwartz. Der effter for Retten fremkom Hospitals Forwalteren af Colding Sr Jens Flÿe
som paa Samptlig Almind Bÿemænds wegne beviiste ved kaldsmænd Pofvel Ollufsen oc Pofvel
Pofvelsen begge af Almind, det de ved Eed med opragte fingre effter Lofven afhiemlede til d: 15
Junij som war neste Søgnedag effter Pindse Helligt at have med 8te dages warsell i Rettestefnet
Samptl: Møswraa Bÿemænd, Knud Roed, Hans Frandsen, Niels Nielsen, unge Niels Nielsen, Peder
Hansen, Jochim Ram, Søfren Hansen, for en del Jord de schall have oppløÿet oc tilsaaed, af de
Almindis Fædriffter, som fornemmis at være uloulig. I lige maader til samme tiid med 14 dages
warsel Stefnet Kongl: Maÿtz: Regimentschriver Johan Hollender om hand paa Møswraa Bÿemænds
vegne noget der til will sware, alle imod widnesbÿrd oc siun at paahøre, hvor effter Jens Flÿe paa de
Almind Bÿemænds wegne agter tingswinde at Erhverve. Effter indhiemlede warsell producerede
Jens Flÿe hans til Welbaarne Hr. Estats Raad oc Amptmand Schwartz indgifne Memorial af dato 4
Junij 1698 angaaende 4re Siunsmænd af Bramdrup at motte anordnis til at besigtige det omtvistede
Jord, tillige med Hr. Amptmands der paa tegnede befaling af samme dato hvor udj anordnis oc
befalis, Christen Hansen, Jens Maug, Søfren Clausen oc Hans Tommesen alle udj Bramdrup til at
siune oc besigtige samme omtvistede Jord oc der om deris winde loumeßig at aflegge med widere
des indhold for Retten lest oc paaschreven oc udj acten schall worde indført, der effter Forstanderen
Jens Flÿe proponerede at som de sampt: Møswraa Bÿemænd i dag til wedermaals ting møtte oc
swarede i deris sag, Effter hvilchet de 4re af hans Høÿ Welbaarnhed beordret Mænd af Bramdrup
blef Eschet oc paarobt, saa for Retten fremkom Christen Hansen, Jens Maug, Søfren Clausen oc
Hans Tommesen, som i Rettestillede deris schrifftl: siun oc widne af dato 6 Junij Ao 1698: af
dennem samptl: underschrefven som for Retten ble flest oc paaschreven oc udj acten schall worde
indført. Der paa forbemelte fire Mænd aflagde Deris Eed oc bade sig Gud til hielp; saaledis at være
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udj sandhed som deris for indførte schrifftl: siun om formelder. Hans Nielsen paa
Regimentschrifverens saa velsom de Møswraa Bÿemænds wegne møtte for Retten oc protesterede
at som Regimentschrifveren eller de Møswraa Bÿemænd iche effter loven ere lovl: Stefnet enten for
siunsmænds opkrefvelße eller siuns ofverværelße, saa formeente Hans Nielsen at hvis som allerede
af siunsmændene ere aflagt worder som uagtet oc eÿ noget der effter at, stedis beschreven førend
der med effter loven rettelig omgaaes; Forstanderen Jens Flÿe her imod svarede oc formodede at
hvis de 4re af Hr. Estats Raad oc Amptmand Swartz beordrede Mænd allerede aflagt haver, worder
ved fuld magt staaende, oc begærede af Settefogden de øfrige winder motte tilstedis deris sandhed
der om at aflegge. Hans Nielsen begærede Dommerens kiendelße, som hand formeente at ingen
lovl: warsell der for til i dag er gifven. Dommeren Senterede at saa som Regimentschrifverens
Fuldmegtig Hans Nielsen protesterer at iche er Lovlig gifven kald oc warsell til dette aflagde siun,
langtmindre til siunsmænds opkrefvelse, widste Jeg iche Rettere her udj at kiende end det falder til
Nÿ stefnemaal at der kand loulig der med amgaaes.
Peder Kÿd tilforordnet i Dommer sæde Effter HøÿEdle oc Welbaarne Hr. Estats Raad oc
Amptmand Schwartzes ordre schrefven paa Niels Pedersen Bagers til hannem indgifne Memorial
saaledis liudende. Effter som Niels Pedersen Bager udj Medelfart udj denne hans Mißive lader
berette, hvorledis hand høÿlig schall være foraarsaget at lade til Holmands Brusch oc Eldherrits ting
indCitere dend forordnede Herritz Dommer Jens Raun hvor fore hand en anden Settefoget er
begerendis, som Retten paa bemelte Herritsting i medens denne Sag ageris kand betiene. Thi
anbefales her med paa hans Kongl: Maÿtz: vegne Peder Kÿd i Bierte, at I betiener Retten paa
Holmands Brusch oc Eldherrits ting udj denne forbem Sag oc Eder der udj saaledis schicher oc
forholde, som loumeßigt oc forsvarligt kand være. Coldinghuus d: 18 Junij 1698 S:C:Schwartz. Der
effter for Retten fremkom Anders Juul af Fridericia som først producerede Niels Pedersen Bagers
Mißive af Medelfart til Welbr Hr: Estats Raad oc Amptmand Schwartz af dato 20 Junij 1698: med
Hr: Estats Raads Fuldmegtig Bertel Pedersens der paa tegnede ordre af dato 20 Junij at Anders Juul
der med tillades at gaae i Rette for Niels Pedersen Bager af Medelfart, med widere des indhold for
Retten lest oc paaschrefven oc udj acten schall worde indført. Effter indførte ordre oc tilladelße
beviiste Anders Juul paa Niels Pedersen Bagers af Medelfart oc med Intereßenters vegne ved
kaldsmænd Hans Jensen oc Hans Nielsen begge af Medelfart det de ved Eed med opragte fingre
effter loven afhiemlede til i dag med schrifftl: kaldseddel at have i rette stefnet saaledis Foraarsagis
Jeg underschrefne Niels Pedersen af Middelfart paa Egen oc Svoger Peder Povelsens vegne her med
loulig otte oc fiorten dages kald oc warsell til Eld Brusch oc Holmands Herritzting som holdes
effter Pindse Helligt nemlig d: 21 oc 28 Junij førstkommende at lade Citere Eder Jens Raun af
Hostrup, Sette Dommer tillige med Eders medhafvende wurderingsmænd Jørgen Nielsen af
Follerup oc Christen Bierre af Erresøe saa wel oc den udschichede Peder Borlef oc Hans Pedersen
af Erresøe som d: 4 Junij nest afvigte schall have været i Niels Pedersens huus i Medelfart med en
Instrument eller Dom at schulle have forkÿndet som schall blefven forhindret af Enchens
Laugwærge paa Snoghøÿ Hr: Raadm Svend Svendsen som med Eder straxen schall have bortgaaet,
samme dag ad afften klochen ungefer 8te slet schall i Peder Borlef oc Hans Pedersen wæret igien
kommen, effter at indførsell, Niels Bager oc hans Intereßent u advidende war scheed i dend
omtvistede Jord, Capitain Enchen oc Citanterne omtvister, med en Copie af indførselen i samme
Jord, med widere samme dag oc afften af Eders Minde Peder Borlous oc Hans Pedersens talt oc
paßered er samme Sag angaaende som Eder alt schall worde overbeviist, alle som ofven er meldte
med widere at paahøre oc spørsmaal at sware samme widner at paahøre oc til samme tider oc sted at
møde som oven er meldt sampt spørsmaal at sware angaaende Eders forhold Hr: Raadm Svend
Svendßen med Dommen udj Niels Pedersens huus i Middelfart med widere Paßered Er Stefnis oc
Eder Hr: Raadm Svendsen, tillige med Peder Borlou oc Hans Pederßen af Erresøe, som samme tiid
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hos war i lige maader til spørsmaal at sware, Endelig Stefnis oc til ofven bemelte tider oc sted at
møde Frue Capitain Enchen Inger Pedersdater paa Snoghøÿ samme widner at paahøre tillige imod
Eders laugwærge Raadm Svend Svendsen som dog forhen aparte er stefnet om I her imod will have
noget at sware, hvor effter tingswidne agtes at Erhverfve, Medelfart d: 10 Junij 1698, Paa Egen oc
min K: Swoger Niels Pedersen Bager. Raadmand Svend Svendsen af Fridericia til indførte kald oc
warsell swarede, at det hafde iche giorte fornøden hannem at indkalde imod winder angaaende hans
forfald d: 4 Junij med Dommen i Niels Pedersens huus saa som hand iche schall benegte alt hvis af
hannem da blef forrettet, oc saaledis tilstod at hand forbemelte 4 Junij paa Capitain Enchens wegne
i Snoghøÿ war ofverreÿst til Medelfart, oc hafde tvende Mænd med sig, Peder Borlef oc Hans
Pedersen af Erresøe som udj wenlighed schulle forkÿnde en her til Herrits tinget d: 10 Maij
Erhvervede Dom angaaende nogle støcher Jord paa Erresøe march oc ved Snoghøÿ, imidlertiid
opsent til Sr Niels Pedersens bemelte tvende Mænd med Dommen under dend meening om hand
paa Egen oc med Intereßenters vegne dend ville effter [papirdefekt], hvis iche da wille giøre sig
betalt i det amtvistede Jord for hendis prætention, oc strax de war indgangen gich Svend Svendsen
ind effter dennem, oc spurte dennem om de hafde talt med manden oc om manden war tilstede hvor
til de swarede Ja hand hafde noget at bestille hand wille strax komme til dennem hvor paa Svendsen
gich bort nogen tiid, hvilchet saa paßerede tvende gange, imidlertiid gich Svendsen bort oc spisede
oc war borte en times tiid, da hand der igien hen gich, oc fant der for sig Sr Peder Ollufsen af
Medelfart, saa velsom Niels Pedersen self oc hans kieriste sampt de tvende udschichede Mænd som
Svendsen tilspurte om de hafde forrettet deris Erinde, der paa Hans Pedersen swarede Ja ret strax
will de schrive paa Dommen, hvilchet Svendsen siuntis at være ingen avantacie for sin
Principalinde ordre overtog Dommen til sig oc bespurte sig hos dennem om de hafde leveret Copie
af Dommen, hvor til de swarede Ja oc der paa bad Jeg dennem de wille gaae med som de oc giorde.
Anders Juul imod ald dette Hr: Raadm Svend Svendsens indførte swarede, at det aldeelis intet
angich hans winder som Anders Juul will føre, oc war med denne hans forClaring iche fornøÿet, oc
formodede dend forordnede SetteDommer intet widere af Hr: Raadm Svend Svendsen imod tog
enten mundtl: eller schrifftl: mens hans winder som hand agter at føre uden ophold at motte stedis
til forhør, saa for Retten fremkom Sr Peder Ollufsen af Medelfart som wandt ved Eed med opragte
fingre effter loven, at nest afvigte d: 4 Junij om afftenen ungefer klochen otte schichede Niels
Pedersen Bager bud effter Peder Ollufsen at hand wille komme til hannem som hand oc giorde, oc
da hand var kommen i hans huus fant hand der for sig tvende Mænd af Erresøe Peder Borlef oc
Hans Pedersen som hafde en schrifft med sig effter en Indførsell som samme dag udj Snoghøÿ i
noget Jord schall være giort hvilchet Niels Bager bad Peder Ollufsen læse som hand oc giorde, oc
da samme schrifft eÿ befantes vidimert eller underschreven af nogen begierte Niels Bager at
mændene wille schrifve det under oc vidimere at det war en Rigtig Copie effter den indførsell som
samme dag war scheed, hvor til de swarede Neÿ mens de wille altid tilstaa hannem det hvor oc naar
det fornøden giøres, som diße ord blef talt kom Peder Ollufsens tienner Gregers Hendrichsen ind til
hannem at bede Peder Ollufsen at komme hiem oc da tilspurte Niels Pedersen Bager ermelte tvende
Erresøe Mænd om de kunde negte at de iche hafde læst Dommen for hannem, hvor til de swarede,
at Svend Svendsen tog Dommen af bordet før de fich den læst for Niels Pedersen Bager, som
schede samme dag om formiddagen hvor paa hand bad sig saa sant Gud til hielp. Der nest fremkom
Gregers Hendrichsen tienende Sr Peder Ollufsen af Medelfart som wandt at hand hørte det samme
saaledis at være paßerit siden hand indkom til Niels Pedersen Bagers at afhendte hans hosbund som
Sr Peder Ollufsen for omwundet hafver hvor paa hand aflagde sin Eed oc bad sig Gud til hielp.
Raadm Svend Svendsen bespurt sig hos Sr Peder Ollufsen om iche da mændene om formiddagen
war med Dommen til Niels Pedersen Bagers oc den schulle forkÿnde, at Niels Pedersen Bager
begærte Peder Ollufsen wille læse Dommen oc om hand dend iche oc saa læste. Peder Ollufsen
swarede, at samme dag om formiddagen hafde Niels Bager oc bud effter Peder Ollufsen at hand

38

wille komme over til hannem som hand oc giorde oc da fant for sig de for Ermelte tvende Erresøe
Mænd oc Niels Bager staaendis for sin Bageofven som med brød at bage hafde at bestille, da bad
Niels Bager hannem at hand wille gaa ind oc læse Een Dom som laae paa Bordet oc war falden
imellem Sl: Cap: Zacharias Bangs Effterleversche paa dend Eene oc Niels Pedersen Bager oc hans
med arfvinger paa dend anden side, oc effter at hand hafde lest Dommens slutning, kom Svend
Svendsen ind oc tog Dommen oc bad Mændene schulle gaae med sig, saa oc paa bordet blef
liggendis effter at de var udgangen Copie ud af Dommens slutning sampt en Regning paa schatter
oc omkostning i deris omtvistede Sag, som af Raadm Svend Svendsen war underschrefven; Anders
Juul tilspurte Settefogden Jens Raun, Hr: Raadm Svend Svendsen som Capit: Fuldmegtig oc
laugwærge, tillige med Jørgen Nielsen af Follerup oc Christen Bierre af Erresøe, hvor indførselen er
giort udj den Jord Niels Pedersen oc med arfvinger paa Erresøe march tilhørende, hvor til de
samptl: swarede det udviiser deris forretning paa Dommen schreven, Anders Juul siuntis iche at
kunde wære fornøyet med saadan swar saa som hand iche haver Dommen som de sig paaberaaber
alleneeste en Copie af forretningen som eÿ er videmerit mindre under nogen haand som ieg for
noget gyldig kunde ansees, hvor for Anders Juul paa hans Principalers vegne war tingswinde
begærende, Raadm Svend Svendsen begærede gienpart som oc blef sted.
Jens Rafn i Dommer sæde
Regimentschrifverens Sag Contra Hans Povelsen i Ischov er optagen i 14 dage.
Jep Clausens Sag af Børup Contra Anders Lauridsen optagen i 14 dage saa som ingen af Parterne
møtte.
Raadm Svend Svendsen af Frid: møtte for Retten som paa Inger Sl: Capit: Zacharias Hansens vegne
paa Snoghøÿ beviiser ved kaldsmænd Mads Pedersen af Colding oc Mads Jepsen i Snoghøÿ det de
ved Eed afhiemlede effter schrifftl: kaldseddel at have i rette stefnet saaledis med fiorten dages lovl:
kald oc warsell Inciteris til Eld Brusch oc Holmands Herritzting som indfalder førstkommende 21
Junij HøÿEdle oc Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmand Simon Claus Swartz saa velsom Kongl:
Maÿtz: Amptschrifver over Coldinghuus Ampt Peder Pedersen Bobell, imod siuns opkrefvelse
angaaende tvende huuse paa Snoghøÿe bestaaende hvorledis samme nu ved hæfd eller
brøstfeldighed befindes hvor effter mand neste tingdag der effter agter tingswinde at forhverve,
Snoghøÿ d: 31 Maij Ao 1698. Inger Zacharias Enche; Effter Indhiemlede warsell begærede Raadm
Svendsen her af Retten motte opnefnis 4re uvillige Mænd som samme huuse kunde siune, oc der om
deris siun i dag 8te dage afsige, hvor til blef udmelt Hans Ollufsen oc Jørgen i Follerup, Peder
Borlef oc Hans Pedersen i Erresøe, som paa førstkommende løfverdag d: 25 Junij paa aastedet
haver at møde, oc deris forretning der om i dag 8te dage her for Retten at afsige, saaledis som de
agter at forsware.
Søfren Christensen af Starup møtte for Retten som beviiste ved kalds mænd Niels Nielsen oc
Rasmus Andersen i Starup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at
have i Rettestefnet Peder Ifversens arfvinger oc effterkommere i Starup Jens Ollufsen oc Peder
Pederse af Staarup imod Sl: Peder Ifversens til Anders Madsens udgifne Pantebref at vorde fornÿet,
om de der til noget hafver at sware, Der effter Producerede Søfren Christensen et Pantebref af Peder
Ifversen til Anders Madsen udgifven paa Capital 20 Slettedr: hvor fore hand hafver pantsat til
Anders Madsen tvende støche Eng Jord, hvilchet Pante bref Sl: Niels Kÿd paa hans Sl: hustrues
vegne oc Søfren Møller paa hans hustrue Maren Madsdatters wegne effter Sl: Anders Madsen er
berettiget, oc som Søfren Christensen med hans trolofvede fæstemøe Else Nielsdater Sl: Niels Kÿds
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dater tilkommer halfparten som er de 10 Sldr: oc for de øfrige 10 Sldr: fornøÿet Søfren Møller,
samme Pante bref er af dato 22 Febr: Ao 1690 som for Retten blef lest oc paaschreven oc udj acten
schall worde indført, oc stod Søfren Pedersen Møller her for Retten til Vedermaals ting paa sin
hustrues vegne oc hafde intet her imod at sware mens war i alle maader for sin part fornøÿet, hvor
effter Søfren Christensen war fornøyelses tingswinde begærende som oc blef sted.
Peder Joensen Kÿd af Aaagaard paa sin Myndtlinge Joen Nielsen oc Anne Nielsdater, Jacob
Pederse Haar af Starup pa hans Myndtling Helvig Nielsdaters vegne oc Hans Pedersen i Aagaard
paa hans Myndtling Kiersten Nielsdaters vegne samptl: formyndere oc værger for Sl: Niels Joensen
Kÿds fire børn i Starup møtte for Retten som kientes oc tilstod Een hver paa sin Mÿndtlings vegne
at hafve solt oc afhendt saa som de oc her med selger oc afhænder til Søfren Christensen af
Bindeballe oc sin trolofvede fæstemøe SL: Niels Joensen Kÿds Eene Datter Else Nielsdater oc deris
arfvinger Sl: Niels Joensens forrige iboende Selfeÿer Gaard i Starup saa vel som halfparten af den
lille gaard kaldet sammesteds beliggende, saa vel som Søfren Pedersen Møller af Staarup som den
halve part i den lille Gaard paa sin hustrues wegne er berettiget som i lige maader kiendtis oc tilstod
at have solt oc afhændet til Søfren Christensen hans trolofvede fæstemøe oc deris arfvinger samme
hannem tilhørende halfve part i den lille Gaard ved Sl: Niels Joensen Kÿeds Gaard i Staarup
beliggende hvilche forschrefne tvende Selfeÿer Gaarde med tilliggende huuse oc biugning i agger
oc Eng, schov oc march, fische wand oc fægang, tøve schiør oc langslet, abild hauge, hommel
hauge oc kaalhauge, oc aldt hvis udi bem: tvende Gaarde inden oc uden march af arilds tiider till
ligget hafver, oc med Rette har oc bør der til at ligge intet i nogen maader undtagen, Søfren
Christensen oc hans trolofvede Fæstemøe Else Nielsdater schall have nÿde bruge oc beholde til
Evindelig Eÿendom, oc kiendtis Peder Joensen Kÿd af Aaagaard paa sine tvende Myndtlingers,
Jacob Pedersen Haar af Staarup paa hans Myndtlings oc Hans Iversen af Aagaard paa hans
Myndtlings wegne til bem: Sl: Niels Joensen Kÿds Gaard saa vel som den halve part af den lille
Gaard der ved i Staarup beliggende, oc bemelte Søfren Pedersen Møller i Staarup til den anden
halve part udj dend Eene Gaard, lille Gaard kaldet oc ald deris Rette tilliggende som forbemelt er
effter Dags eÿ at have nogen ÿder meere Rett eller Rettighed mens en hver for sine Myndtlinger at
have bekommet oc oppebaaret saa velsom Søfren Pedersen Møller fÿllest oc fuldwærd, saa de alle
samtl: tacher for god oc Nøÿagtig betalling, lofver der for at schall fri frelse hiemle oc tilstaa
bemelte Søfren Christensen oc hans trolofvede fæstemøe oc deris arfvinger, for bem: tvende
Selfeÿer Gaarde for hver mands hinder oc tiltale som der paa med nogen Rett kand have at tale oc
der som imod forhaabning samme tvende Selfeÿer Gaarde hannem hans trolofvede fæstemøe eller
deris arfvinger blef frawunden for nogen woris vanhiemels brøst schÿld saa lofver Peder Kÿd, Jacob
Pedersen oc Hans Iversen en hver paa sin Mÿndtlings wegne, oc Søfren Møller inden 6 uger der
nest effter at forschaffe Søfren Christensen oc hans arfvinger fornøÿelig wederlag der for i alle
maader hvor paa Parterne nu her for Retten gafve hver andre deris hænder, at alt saaledis holdes oc
effterkommes schall som forschrefvet staar, Effter hvilchet Søfren Christensen war Eÿendoms
tingwinde som schiøde begærende som oc blef sted.
Tiisdagen oc Tingdagen den 28 Junij Ao 1698
Jens Rafn af Hostrup forordnet Sette Dommer
Peder Schelde i Schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absebz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Niels Tomsen i Wilstrup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Rasmus Michelsen i Gaarslef
Mads Pedersen i Piedsted
Hans Enemerche i Herslef
Jens Jenßen ibd:
oc
Olluf Hansen af Mørchholt
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Jens Nielsen i Almind paa Hospitals Forstander Jens Flÿes vegne af Colding møtte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Pofvel Ollufsen oc Pofvel Pofvelsen begge af Almind det de ved Eed med
opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at hafve i Rettestefnet samptl: Møsvraa Bÿemænd
imod Siunsmænds opkrefvelse, angaaende det støche Jord som imellem Røemanshage oc Møswraa
march beligende er paa forn: omtvistede Alminds Fædrifft, oc til d: 30 Junij paa Aastedet at møde.
Hans Nielsen war her tilstede oc swarede oc formeente hans Principal Regimentschriveren burde at
være gifven warsell til siunsmænds opkrefvelse oc til siunnets ofverværelße, blef af Retten udmeldt
Stafen Ifversen i Bramdrup oc Jep Nielsen ibid: Søfren Søfrensen i Dons oc Hans Nielsen i Lilballe
som hafver paa aastedet at møde førstkommende 30 Junij oc deris afsigt oc siun der om i dag 8te
dage her for Retten aflegge som de agter at answare.
Raadm Svend Svendsen af Fridericia møtte for Retten oc paa Inger Sl: Cap: Zacharias Hansen
Bangs wegne af Snoghøÿ begærede de af Retten i dag 8te dage udmelte siunsmænd motte fremkom
oc deris siun at aflegge, saa for Retten fremkom Hans Ollufsen oc Jørgen Nielsen af Follerup sampt
Peder Borlef oc Hans Pedersen af Erresøe som effter udmellelse af Retten d: 21 Junij hafve forføÿet
dennem d: 25 Junij nest afvigte til Snoghøÿ, oc effter paavisning af Sl: Captain Zacharias Hansen
Bangs effterleversche tagen udj øÿesiun effterschrefne ved Snoghøÿ beliggende tvende gandsche
Jordløse huuse, oc først blefven paaviist afgangne Mathias Enewoldsens bolig som hand fra døde,
oc siden ved afgangne Peder Madsen beboed oc fra død, som iche beboes af nogen formedelst det er
øde, staar paa rad, der nest paaviist it lidet gl: huus Sl: Niels Pedersen for hen tilhørende som
befantis øde oc ingen til nøtte, oc i hvor vell ingen Kaalhauge til samme huuse er beliggende,
berettede Enchen at enddog huusene iche er nøttelig til noget mens øde, til med opbÿgt paa Een
grund som i landmaalingen for en tønde hartkorn er ansat, hvor af Enchen berettede aarligen at have
Skattet til Amptstuen, oc der foruden aarligen trej Rixdr: udj 4re á 6 aar saa kunde de ingenlunde
Enchen saadant til effterretning verge, mens her med saaledes for et fult siun afsiger. Der paa de
samptl: aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp, hvor effter Raadm Svend Svendsen war siuns
winde begærende som oc blef sted.
Peder Christensen af Tÿfkier møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søfren Tommesen oc
Niels Mogensen begge af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i
dag at have i Rettestefnet Laurids Lauridsen Mund med hans hustrue Margrette Phillipsdatter af
Tiufkier, for det motwillig har hensat oc eÿ holden lovl: schifft oc Deeling effter Peder Christensens
Sl: Broder Niels Christensen som war Margrette Phillipsdatters forrige Mand, oc der for Dom at
lide. Thi producerede Peder Christensen hans schrifftl: Indleg af dato 27 Junij 1698 som for Retten
ble flest oc paaschreven oc udj acten schal worde indført. Sagen optagen i 14 dage.
Anders Lauridsen af Børup møtte for Retten som bekiente at effter som hand af Jep Clausen er
IndCiterit til Dombs for nogle Ærrørrig ord hand imod hannem schall have hafft paa Borup
Grandstefne effter det der om over hannem erhvervede tingswindes videre formelding af dato 7
Junij 1698, Da beder hand Jep Clausen her for Retten med lÿdendis Røst omforladelse, saa som
hand fortrÿdet, det hand samme ord udj hastighed imod hannem haver hafft, hvor til hand ingen
reede schiell eller føÿe hafde, mends der fore Erklærede Jep Clausen at hand eÿ vidste andet med
hannem i nogen maader end det som en braf Erlig Mand vel Egner oc anstaar i alle maader, der paa
Parterne nu her for Retten gafve hver andre deris hænder, oc blefve saaledis venligen oc vell
forliget, hvor effter Jep Clausen war tingswinde begærende som oc blef sted.
Bent Christensen i Tørschind i Tørrild Herret møtte for Retten som pa hans hustrue Caren
Ifversdatters oc Egne vegne kiendtes oc tilstod at hafve bekommet oc oppebaaret af hendis Broder
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Hans Ifversen af Wiuf ald den arf hinde med Rette effter hendis Sl: fader oc Moder kand tilkomme,
Det være sig udj Eÿendom Skou oc march sampt løsøre eller hvad nafn det være kand, hvor fore
hand tachede hendis Broder Hans Ifversen for god oc nøÿagtig betaling, oc der fore for sig sin
hustrue oc arfvinger saa vel som oc fore hans hustrues Søster Maren Ifversdater værende hos Hans
Ifversen oc hendis arfvinger gafve Hans Ifversen et fast urÿgeligt oc uigienkaldendis afkald, Dog
paa dend Condition at hans hustrues Søster Maren Ifversdater saa som hun er noget Wanwittig
nÿder hendis lifsens ophold hos hendes Broder Hans Ifversen saa lenge hun lefver, hvor paa de her
for Retten gafve hver andre Deris hænder, oc war Hans Ifversen her effter afkalds tings winde
begærende som oc blef sted.
Hans Ifversen af Wiuf møtte for Retten som kientes oc tilstod at som hand er trolofvet med Søfren
Pedersens Datter i Schovsgaard Kirsten Søfrensdatter, blef intet widere her ved giord formedelst
Mogens Hansen af Wiuf som hafde Hans Ifversens Eene Søster der imod protesterede.
Hans Nielsen protesterede saa som hand fornemmer Knud Pedersen i Tved er her til stede oc vill
have afkald af hans Sl: hustrues arfvinger som oc saa her for Retten stod, saa formodede hand paa
Regimentskrifverens vegne sligt iche scheede førend schiffte blef holden i Sterboen; Knud Pedersen
swarede, at saa som der er ingen umÿndige arfvinger effter hans Sl: hustrue, mens alle ved stor
alder, oc nu her for Retten staar oc wil gifve hannem afkald saa som hand dennem hafver fornøÿet
for hvis de effter hans Sl: hustrue kunde tilkomme, will der for formode ingen schiffte effter hans
Sl: hustrue at holde giordes nødig, mens begærede indstendelig hannem motte af de her for Retten
Comparerede arfvinger gifves afkald saa som lofven det tillader, oc war her paa Dommerens
kiendelse begærende saa som de hafver en lang wej ar Reise frem oc tilbage. Hans Nielsen swarede
der imod først at seeneste udgangne Rÿtter forordning i almindelighed befaler Regimentschrifveren
at holde skiffte i Herritzfogdens ofverværelße effter alle afdøde paa Rÿttergodset oc LiefCompag:
det at biewohne, oc i særdelished iche tillader det anderledis at maa schee, om alt schiønt
arfvingerne ere mÿndige for det andet til dend Ende bør skifftet at holdes at det udj den der til
ordinerede skiffte protokoll kand worde indført. Dommeren senterede at dette afkald bør at beroe
indtil at schiffte worde holden, Knud Pedersen begærede beschreven hvis paßerit er.
Blef i Rettestillet oc lest en Contract paa slet Papier med der hos lagde translaterit Copie paa No 1;
Een half Rixdaler, imellem Mag: Morwille af Fridericia paa den Eene oc Sl: Hr: Laurids Bangs
Effterlefversche paa den anden side oprettet oc lÿder translationen saaledis: Kiendis Jeg
underschrefne Marie Sophie Sl: Hr: Laurids Bangs tillige med min Laugwærge, Høÿagtbare Sr
Hendrich Hansen, at have Contraherit med min Swoger Mag: Morville Rector udj Fridericia,
angaaende halfve parten som mig er tilfalden effter min Sl: Mand udj Taule Kirches tiende oc
afgifft udj effterfølgende maade, At Mag: Gert Morville for det aar 1697 gifver mig udj Reede
Penge til førstkommende Nÿe Aars dag Penge 50 Rdlr: schrifver Et half hundrede Rixdaler, men
udj de effterfølgende Aar, saa lenge ieg self til tienden oc Kirchen er berettiget, Aarligen betaler
Mag: Gert Morville der af 50 Slettedr: schrifver halftredsindstiufve Slettedr: til hver Nÿe Aars dag,
dend Aarlige qvartal schatt der af swarer i lige maader min Svoger Mag: Gert Morville, af denne
Kirchens afgifft oc saa self till, men hvis Extra ordinarie paaleg paa Kirchen oc des afgifft kand
leggis eller oc til Kirchens Reparation oc udgiffter kand behøves, det schal udj dend Aarlige
Kirchens Summa blifve Mag: Gert Morville effter lovlig qvitering got giort, eller oc af mig self for
min halvepart udlegis, imod hvilchen ofvenstaaende aarlige Summa min Svoger Mag: Gert
Morville haver at giøre sig denne min halfve part af Kirchens indkomster saa nøttig som hand best
veed oc kand effter loven Schiødet oc Kirchebogen oc om Jeg behager at selge det halve
Juspatronatus oc halfve Kirchens indkomst, da lofver Jeg her med at Mag: Gert Morville i
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henseende til hans møje der med schal være nermeeste ved kiøbet, hvorimod Jeg Gert Morville i
lige maader her Contraherer aarligen at erlegge til min kiere Søster Marie Sophie Sl: Hr: Laurids
Bangs ofven melte halfhundrede Sletted: aarligen til hver Nÿe Aar oc for det indeværende Aar
1697: Et half hundrede Rixd: oc for alle qvartalschatter af tienden, at holde hende fri oc angerløs,
dette til bekrefftelße under alle vore hænder oc Zigneter med begering til samptlige voris Swoger Sr
Niels Hansen som ved denne vor Contract var ofverværende, at hand til witterlighed ville
underschrefve, Oc effter som det forordnet Stemplet Papir eÿ var her paa landet før vj fra Sterfboen
schiltis alle ved haanden, da lofver vj samptl: naar begieris, det paa det forordned Papir ageere at
tilstaa oc hvis vj iche kand samlis til at underschrifve, da paa alle sider befuldmegtige vj hvem som
behagis dette paa det forordnede papir at translatere oc vid.nere som udj allemaader schall være hos
dennem Origanal gÿldig oc krafftig. Taule Præstegaard d: 17 Augustij Anno 1697. Maria Sl:
Laurids Pedersen Bangs (L:S:) Gert J: Morville (L:S:) Som laugwærge for Enchen, Hendrich
Hansen (L:S.) Niels Hansen (L:S:) Dette er en rigtig Copie af Originalen Testerer Ofve Pedersen,
Peder Allexandersen Hegelund. for min halve part af Taulou Kirches indkomster udj det nest
afvigte Aar 1697 haver min swoger Mag: Gert Morville effter denne med Originalen ligeliudende
Contract giort mig fuld reede oc fÿllest oc fornøÿelse, hvor for Mag: Gert her med fuldkommelig
qviteris af mig, Maria Sophia Sl: Hr: Lauridz: Tauffle Præstegaard d: 30 Martij Ao 1698:
Tiisdagen og Tingdagen den 5 Julij Ao 1698
Jens Rafn af Hostrup forordnet Sette Dommer
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Hans Ollufsen i Follerup
Niels Tomsen i Wilstrup
Jes Tomsen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Søfren Hansen i Stenderup
Peder Christensen i Gaarslef
oc Jens Buch i Børchop
Peder Ollufsen af Børchop Mølle møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Pedersen i
Gaverslund oc Jørgen Søfrensen af Børchop Mølle det de ved Eed med opragte fingre effter lofven
afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet Jens Pedersen i Brønsted Mølle saa vel som hans hosbund
Hr: Laurids Risom imod siuns mænds opkræfvelse angaaende bemelete Brønsted Mølle dambs
opstivelse sampt wand werchet at besigtige saa vell oc samme siun i dag 8te dage her for Retten at
paahøre, hvor effter hand agter tingwinde at Erhverve. Noch stefnet med 14 dages warsel Niels Dall
i Børchop, Jens Buch ibid: Jørgen Krag, oc Peder Tomsen ibid: Bertell Andersen, Laurids Ollufsen
oc Peder Andersen i Sellerup, Clemmend Søfrensen i Gaarslef, Olluf Nielsen i Rans, Peder Hansen
i Brønsted oc Anne Jørgensdatter ibid: deris sandheds winde i dag 8te dage ang: samme Mølle her
for Retten at aflegge: Der effter Peder Ollufsen begærede hannem af Retten 4 uvillige mænd motte
udmeldis, som for bemelte Brønsted Mølle Dams opstivelse oc wandwerchet kunde besigtige, hvor
til blef udmelt Hans Madsen Møller i Gammelbye Mølle, Jens Michelßen i Bouballe Mølle, David
Møller i Egom Mølle oc Jens Tømmermand i Schierup, som paa førstkommende Torsdag som er d:
7 Julij hafver paa aastedet at møde, oc deris forretning i dag 8te dage her for Retten at fra sig give
saaledis som de agter at forsvare.
Allexander Leverence paa Regimentschrifver Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc begærede
Dom over Hans Povelsen i Eschov. Sagen optagen i 14 dage.
Allexander Leverence paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd
Christen Rasmußen oc Jørgen Pedersen af Winding det de ved Eed med opragte fingre effter loven
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afhiemlede til i dag at have i Rette stefnet Jens Ollufsen oc hans Søn i Winding for Dom at lide
paa deris Fæste, formedelst de af motvillighed iche will Parere Welbaarne Seßions Herrernis
Resolution oc holde dend Contract Jens Ollufsen har oprettet med Jep Nielsen oc hans hustru, da
de til hannem afstod deris Gaard som oc i Retten schall blefve producerit, oc tillige med
Confirmations Dom der paa søgt tagendis med dem hvis de til befrielse kand have. Thi producerede
Allexander Leverence dend imellem Jens Ollufsen oc Jep Nielsen oprettede Contract af dato 13
Maij Ao 1698 som Retten blef lest oc paaschrefven oc i acten schall worde indført. Der nest
producerede hand Johanne Jep Nielsen til Seßions Herrerne indgifne Memorial af 14 April 1698,
med Seßions Herrernis der paa schrefne Resolution af 15 April 1698 som for Retten ble flest oc
paaschrefven oc i acten schall worde indført; Allexander lod beroe med saggifvelse til i dag 8te
dage. Sagen optagen i 8te dage.
Allexander Leverence paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd
Povell Ifversen oc Christen Michelsen begge af Tiufkier det de ved Eed med opragte fingre effter
lofven afhiemlede til i dag at have i Rette stefnet Niels Andersen i Tiufkier saa vel som Jep
Christensens hustrue Mette Andersdater med hendis laugwerge, siunswinde oc andre winder at
paahøre angaaende dend overlast de giorde imod Jørgen Andersen som tienner Niels Madsen
sammesteds med ærrørrige ord de har ladet falde imod hannem samme tiid, til samme tiid stefnet
Siunsmænd Christen Tøgersen oc Giermand Hansen som samme Jørgen Andersen hafver siunet
deris siun der om at aflegge. Noch stefnet Joen Nielsen, Caren Simons, Giertrud Madsdatter, Anne
Lasdatter, Mads Nielsen alle af Tiufkier saa vel oc Peder Suder sammesteds deris sandheds winde
om alt hvis de hafver seet oc hørt at aflegge; saa for Retten fremkom siunsmændene Giermand
Hansen oc Christen Tøgersen, som wandt at de d: 21 Junij hafver siunet oc besigtiget Jørgen
Andersen paa Tiufkier gade, oc der befant de at Jørgen Andersen hafde et hull bag i hofvedet, oc 3
smaa refler i hans ansigt, som hand berettede for dennem, at Niels Andersen oc hans søster Mette
Andersdatter saaledis hafde slaget hannem til Christen Laßens i Tiufkier som samme tiid hafde
brøllup d: 19 Junij der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp; Der nest fremkom Joen
Nielsen som effter Eedens oplesning wandt at hand samme tiid d: 19 Junij war til Brøllup oc der
hørte hand ved Midnats tiid at Niels Andersen bad Peder Suders søn Hans Pedersen som stod hos
hannemom fred tvende gange da svarede Hans Pedersen blev Du ad Jørgen saa blev du oc ad mig,
siden saae hand Jørgen Andersen laa paa Røgen paa benchen oc Niels Andersen stod hos ham oc
hafde fat paa hannem mens saae iche hand giorde hannem nogen schade; Der paa hand aflagde hans
Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Mads Nielsen som effter Eedens oplesning wandt
saaledis at have hørt oc seet at være paßerit som Joen Nielsen for om wundet haver, der paa hand
aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp: Widere for Retten fremkom Anne Lasdatter som effter
Eedens oplesning wandt at hun samme tiid saa at Jørgen Andersen laae paa Benchen oc Niels
Andersen laae ofven paa hannem saae oc at Niels Andersen slog Jørgen Andersen et slag i hans
hovet med hans haand, der paa hun aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til hielp; Endnu for Retten
fremkom Peder Suder som wandt det samme at have hørt oc seet det samme som Anne Lasdatter
for hen om wundet haver oc saaledis at være paßerit. Der paa hand aflagde hans Eed oc bød sig Gud
til hielp; Allexander paa Jørgen Andersens vegne begærede tingswinde som oc blef sted.
Tÿge Ursin paa Høÿ Edle oc Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmand Swartzis vegne beviiste ved
kaldsmænd Søfren Jørgensen oc Søfren Lauridsen begge af Biert det de ved Eed med opragtefingre
effter Loven afhiemlede til i dag at have i retestefnet Niels Pedersen i Herslef for uloulig schouhug;
Der om at winde Stefnet Jacob Pedersen Schourider i Almind. I lige maader stefnet Kongl: Maÿtz:
Regimentskrifver Johan Hollender om hand noget paa Rytterbunden Niels Pedersens wegne her
imod haver noget at sware, hvor effter agtis tingswinde at Erhverve. Allexander Leverence paa
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Regimentschrifverens vegne swarede at effterdj bunden Niels Pedersen war udj hans lovl: Ærende
bortreÿst til Kiøbenhafn førend stefnemaalet til dette Tingswinde er udgaaen formodede hand effter
lofven ingen winder ofver hannem blefver sted i hans frawærelse førend hand self kand Comparere.
Tÿge Ursin der imod paa hans Principals wegne formodede ingen dilation med winders førelse i
sagen scheede, saa som hand for has boepell war lovl: kaldet oc eÿ kand fragaaes hannem schouhug
at have forøvet til med er dette en kongens sag som ingen ophold lider, des foruden staar her for
Retten bemelte mands Swigerfader Hans Jensen som Endnu staar for huuset ofver hovee wandt med
wider udj samme Skouhug der for begærede bemelte Ursin Sr Jacob Pedersen som til winde er
kaldet hans winde at aflegge. Dommeren Senterede, at saa som Hans Enemerche som er Niels
Pedersens Swigerfader som endnu for Huuset staar eÿ haver faaet lovl: kald oc warsell saa
henfalder det til nÿ stefnemaal.
Tyge Ursin paa Welbaarne Hr: Estats Raads wegne møte for Retten som beviiste ved fornefnte
kaldsmænd till i dag at have i Rettestefnet Peder Buch af Stor Welling oc Peder Madsen af Swinholt
for uloulig schouhug, winder der om at paahøre, til samme tiid oc sted stefnet Kongl: Maytz:
Regimentschrifver Johan Hollender om hand paa deris wegne noget der imod haver at sware; hvor
effter hand agter tingsvinde at erhverfve. Der effter Producerede Tyge Ursin Welbaarne Hr:
Jægermester Brochdorfs Mißiue, som war schreven paa tydsk med der hos lagde translation paa
Dansk saa wit sagen angich som i steeden for wurde producerede samme Misiwe dat: Østed d: 13
Junij 1698 som for Retten tillige med translationen blef lest oc paaskreven oc udj acten schall worde
indført. Der effter Tyge Ursin begærede af Dommeren at Peder Buch motte paarobis som imod
spørsmaal war kaldet oc nu straxen her for Retten war tilstede sagens kald oc warsel afhiemlet blef
hvilchet Dommeren saavelsom de 8te mænd øÿensiunligen saae, Peder Buch blef af Retten trende
gange paarobt mens møtte iche, hvor for bem: Peder Buch blef af Retten forelagt til i dag 8te dage
imod spørsmaal at møde, hvor effter Tyge Ursin war tingswinde begærendis oc bwgærede i lige
maader Peder Madsen motte oc foreleggis til i dag 8te dage at møde hvilchet hannem oc blef
forelagt; hvor effter hand endnu som tilforne war tingswinde begærende.
Tyge Ursin paa Welbaarne Hr: Estats Raads wegne beviiste ved fornefnte kaldsmænd til i dag at
have i Rettestefnet Jørgen Smed af Høÿerup for uloulig skouhug, saa velsom Regimentschrifveren
om hand noget paa hans vegne haver noget at sware saa som eÿ andet vidstes med bem: Jørgen
Smed war en Rytterbunde hvor effter agtes tingswinde at Erhverve. Der effter producerede Tÿge
Ursin welbaarne Hr: Jægermester Brochdorfs Mißive af 10 Junij nest afvigte nest afvigte til Welb:
Hr: Estats Raad Swartz hvilchet war schreven paa tydsk med der hos lagde translation paa Dansch
saavit sagen angich, som for Retten ble flest oc paaschreven oc i acten schall worde indført; Tÿge
Ursin frem Eskede Jørgen Smed oc tilspurte hannem om hand ved sin Saligheds Eed kunde fragaa
denne Wellb: Hr: Jægermesters beschÿlding udj hans Mißive, Jørgen Smed for Retten fremkom
som effter Eedens oplæsning swarede at hand ichun alleeneste hafver kiørt et læs wed til Fridericia
som samptl: Bÿemændene hafde gifvet hannem, som war greene wed af gl: træer. Tÿge Ursin
tilspurte Jørgen Smed om hand will vedstaa eller fragaa enten samme læs war Riisløg eller iche,
hvor til hand swarede Neÿ, der effter Tÿge Ursin war tingswinde begærende som oc blef sted.
Niels Andersen af Tiufkier møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søfren Tommesen oc Jens
Søfrensen, begge af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at
have i rettestefnet Staphen Bertelsen i Hostrup, Joen Nielsen i Tiufkier oc Mads Nielsen ibid: deris
winde at aflegge om hvis de haver hørt d: 19 Junij imellem hannem oc Jørgen Andersen er paßerit
kaldet spilt saa som Jørgen Andersen imod winders førelse iche war stefnet.
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Alexander Leverence paa Regimentschrifverens Johan Hollenders wegne møtte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd, Morten Hansen i Lil Welling oc Olle Tomsen i Stor Welling det de ved
Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jens Pedersen oc
Niels Hansen i Stor Welling winder at paahøre, angaaende et støche Jord i Madkier som tilhører
Olle Jørgensens iboende Kongl: Maytz: boels huus oc ulast oc ukiert ofver 20 Aar til samme huus
er brugt, som for mange aar siden imod wederlag schall wære schifft fra deris gaard imod wederlag
fra huuset, der om at winde stefnet Christen Christensen oc Niels Madsen Bull som er føed paa
boels huuset; gl: Niels Hansen, Hans Nißen, Hans Koed, Anders Tuesen oc Peder Koch i Stor
Welling, Hendrich Nielsen oc Mogens Jørgensen i Lild Welling, deris sandhed at winde oc til
spørsmaal at svare, hvor lenge samme Jord har været brugt till huuset, som Jens Pedersen och Niels
Hansen nu har besaaed, til samme winder i lige maader at paahøre stefnet Hr. Laurids Risom i
Smidstrup om han will have noget der till at svare, effter alt agtes tingswinde at erhverve. Winderne
møtte iche hvor fore de ere forelagt till i dag 8te dage under lovens straf at møde.
Tiisdagen og Tingdagen den 12 Julij 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget i Eld Brusch oc Holmands Herret
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herridßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Tomsen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Peder Christensen i Gaarslef
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Peder Ollufsen af Børchop Mølle møtte for Retten oc begærede de her af Retten i dag 8te dage
udmelte siunsmænd motte fremkomme deris siun at afsige. Saa for Retten fremkom Hans Madsen,
David Jørgensen, Jens Michelsen oc Jens Tømmermand, som d: 7 Julij afvigte har forføyet dennem
til Børchop Mølle effter udnellelse af Retten oc effter paawiisning af Peder Ollufsen i bemelte
Mølle taget i øyensiun effterschrefne dennem er blefven paavist som følger, først blef paaviist ved
Brønsted Mølle en Maale Karm af ny oprettet, hvor brystbielchen laa nogle af de gamble pehle,
mens om det war oprettet høyere end de gamle veed de iche, oc der udj fantis staaendis 2
Silandsche qvartere wand, oc da schommede wandet paa 3 løse Stieboer for bemelte karune paa
brederne. Noch siøntis dennem der kunde rødis under qvernen som kunde være bemelte Brønsted
Mølle til baade, endnu ofver for bemelte Mølle saae de nogle tørfve oc jord oplagt langs med Aaen,
at forhindre wandet, at det schulle iche hafve sit løb til det øde omløbs sted, som der hos findes men
om det schulle være giort Peder Ollufsen til fortred veed de iche. Der nest blef dem paaviist ved
Børchop Mølle, en stor deel bagflod neden for wandhiulet gich dog femb tommer høyt paa bemelte
wandhiulet oc i maalkarrummen fantes da tou Silansche qvarteer oc fire tommer wand, at saa i
sandhed er oc saaledis her for Retten for et fult siun afsiger, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig
Gud til hielp. Ingwar Jacobsen Schourider paa Hr: Lauridses wegne af Smidstrup tilspurte
forbemelte 4re siunsmænd om Jens Pedersen i Brønsted Mølle kunde maale med mindre wand end
som de for dennem forefantis, hvor til de samptlig swarede at hand med det møllewerch som
allerede war indrettet iche kunde maale med ringere wand end de effter deris afsagde siun for
dennem forfant, der effter begærede Peder Ollufsen de andre indstefnede winder motte fremkomme
deris sandhed at aflegge. Saa for Retten fremkom Niels Dall af Børchop som effter Eedens
oplesning wandt at hand ungefer for 10 á 12 aar siden hafver gaaen tørschoet imellem Brønsted oc
Børchop Møller langs med Aaen, Clemmen Sørensen af Gaarslef fremkom oc wandt det samme
som Niels Dall. Ingwar Jacobsen tilspurte Niels Dal oc Clemmen Sørensen om Peder Jensen i
Brønsted Mølle paa de tider kunde maale, hvor til de swarede at hand kunde maale med en qvern
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der paa de aflagde deri seed oc bad sig Gud til hielp; Der nest fremkom Laurids Ollufsen i Sellerup
som effter Eedens oplesning wandt at hand for en 12 aars tiid siden da Peder Ollufsens ny qvernsten
blef indlagt da kunde hand gaa tørschoet i hans knaggraf som hand samme tiid indlagde
Pandebielchen, Ingwar Jacobsen tilspurte Laurids Ollufsen om hand iche widste enten Peder
Ollufsens werch er forhøyet, siunchet eller omgiort siden den tiid, hvor til hand swarede hand iche
noget der om war bevist, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom
Jørgen Krage af Børchop som wandt at siden Brønsted Mølle Demningen som for 6 a 7 aar siden
blef giort er wandet gaaen høyere op paa deris Eng end som tilforne, mens om det kommer af
mølleaaen eller oc af wilde kilder som findes i samme Eng veed hand iche, der paa hand aflagde
hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Endnu fremkom Peder Tomesen i Børchop som wandt at hand i
4re aar har boed i Børchop, da war wandet forleden aar fuldkommen saa høyt op i Engen som de
andre aaringe, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Videre for Retten fremkom
Olluf Nielsen i Rans som wandt at hand for en 14 a 15 aar siden tiente i Børchop Mølle, da kunde
hand naar Peder Ollufsen stempte wandet oc qvernene stod stild gaae tørsche neden hiulet ved kiøre
weyen oc age gruß der fra, oc det første aar hand kom til Børchop Mølle som er ungefer en 17 Aar
siden da hafde de en underqvern i Brønsted Mølle, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til
hielp. Der nest for Retten fremkom Bertel Andersen af Sellerup oc Jens Nielsen i Børchop som
wandt at de hafve gaaen tøreschoet , naar wandet har voren stempt for oven, needen for hiulet,
Ingwar Jacobsen tilspurte samme winder om det war dem widendes at dend neder mølle samme tiid
kunde maale eller hafde wand at maale med, hvor til de svarede at de iche noget der om war bevist;
der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp. Endnu for Retten fremkom Peder Hansen af
Brønsted som wandt at hand ungefer for 18 a 19 Aar siden kunde gaae tørschoe neden for
Møllehiulet naar Peder Ollufsen hafde stempt wandet for oven. Ingwar Jacobsen tilspurte Peder
Hansen om hans fader som der boede i Brønsted Mølle da kunde maale, naar hand kunde gaae
tørschoe neden for Børchop Mølle hiul, der til hand swarede at hand iche kunde maale uden hand
forhen en half dags tiid hafde stempt for wandet, da kunde hand maale lidet, oc som tider gandske
intet, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp.Endeligen for Retten fremkom Anne
Nielsdatter som wandt at ungefer for en 40 Aars tiid siden, da hun war i Brønsted Mølle war wandet
iche saa høyt som nu findes, mens der var der underfalds wand, der paa hun aflagde hendis Eed oc
bad sig Gud til hielp. Peder Ollufsen war her effter tingswinde begærende. Ingwar Jacobsen paa Hr:
Laurids Risoms vegne begærede gienpart som oc blef sted.
Regimentschrifverens sag Contra Jens Ollufsen oc hans Søn i Winding er opsat i 8te dage.
Allexander Leverence paa Regimentschrifverens vegne mødte for Retten oc begærede hans winder
Contra Jens Pedersen oc Niels Hansen af Stor Welling motte tages til forhør. Saa for Retten
fremkom Christen Christensen som want at før fiende tiden ofver 40 Aar siden da hafde hans
Stiffader Mads Bull som boede samme tiid i det huus Olluf Jørgensen nu beboer et støche
Jord liggende wed Pedsted led kaldet neder tang af Niels Rafnß fader i Lil Welling til
mageschifft i steden for et andet støche Jord i ofver tang, oc som hand beklagede sig at hand
der med iche kunde være fornøyet, saa bekom hand dette omtvistede Jord af Niels Rafns
fader i Madkier, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Niels
Hansen som wandt at Olluf Jørgensen hafde hafft det omtvistede Jord ofver 20 Aar oc samme tider
hafver halfdeelen været pløyet af Olluf Jørgensen oc den anden halfve part paa tyret, oc altid
wæret brugt til huuset siden Olluf Jørgensen kom der, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig
Gud til hielp. Der nest for Retten fremkom Hans Nielsen i Stor Welling som wandt at det
omtvistede Jord i Madkier hafver ligget til Olluf Jørgensens huus i en 30 Aars tiid oc imidlertiid
der til uanchet woren brugt, som er til mage skifft lagt i steden for et andet støche Jord paa ofver
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tang, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Jørgen Pedersen i Stor
Welling som wandt at hand, Jens Pedersen oc Niels Hansens gard hafver hafft i brug i 12 a 14 Aar,
oc imidlertiid hafver Olluf Jørgensen brugt det omtvistede Jord i Madkier oc hand intet sig der
med befattede, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Allexander Leverence
begærede tingsvinde som blef sted.
Allexander Leverence paa Regimentskrifverens vegne som beviiste ved kaldsmænd Niels Nielsen
Smed oc Jens Schreder i Rans det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at
have i Rettestefnet de Mørchholt Mænd for wold de har forøvet paa Hans Mortensens tiur som hans
hest stod i. I lige maader stefnet Hans Mortensen hans klage at vedstaa hvor effter agtis tingsvinde
at erhverfve, Hans Mortensen fremkom som foregaf at hand i allemaader er forliget med de andre
hans Byemænd angaaende samme ofver last saa hand intet paa dennem hafde at klage oc de iche
heller paa hannem hvilchet de oc tilstod her for Retten.
Tyge Ursin paa Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmand Schwartzis wegne møtte oc begærede
Laurids Christensen Schoufoget saa wel som de indCiterede winder motte paarobis om de eller
nogen paa deris vegne effter foreleggelse er til stede, blef af Retten trende sinde liuddigen paarobte
mens møtte ingen ey heller nogen paa deris vegne hvor fore de ere forelagt til i dag 14 dage under
lovens straf at møde.
Tyge Ursin paa Welb: Hr: Amptmands wegne begærede Peder Madsen af Swinholt motte paarobis
om hand effter foreleggelse i dag 8te dage er tilstede blef af Retten trende sinde liudeligen paarobt
mens møtte iche ey heller nogen paa hans vegne hvor for hand er forelagt til i dag 14ten dage at
møde.
Tyge Ursin paa Welb: Hr: Amptmands wegne møtte for Rette som beviiste ved kaldsmænd, Søfren
Jørgensen oc Søfren Lauridsen, begge af Biert det de ved Eed med opragte fingre effter lofven
afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Hans Jensen i Lil Welling, oc Rytter Laurids Hiortbergs
vert Hans Jensen i Høyerup Spørsmaal at tilsware oc beschylding at paahøre, angaaende uloulig
schouhug med Riisbøger som de schall være befunden med, hvor effter mand agter tingswinde at
forhverve. I lige maader stefnet Regimentskrifveren, om hand paa deris vegne noget her imod haver
at svare. Thi producerede Tyge Ursin Welb: Hr: Jægermesters mißive med der hos lagde translation
af dato 16 Junij 1698 som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført, Hans
Jensen af Høyerup møtte oc swarede at hans carl for nogen tiid siden hafde kiørt et læs weed til
Fridericia som war af hans udwisnings wed som hand widere kand giøre beviislig om fornøden
eragtes, Hans Jensen i Lill Welling møtte oc swarede at hand iche hafver kiørt et læs wed enten
grønt eller tørt til Fridericia uden alleeniste et læß trÿske træ, Tÿge Ursin imod diße Mænds
indførte, Refererede sig allenne til Welb: Hr: Jægermesters i Retten producerede Mißive med Egen
haand schrefven oc underskrefven, formodede der fore der som nogen af bem: mænd agtede hans
haand at igien drive oc til intet giøre de da med loufaste winder sig will befrie, hvis iche formodede
hand bem: Jærgermesters haand blifver i Respect, helst effterdj de ej kand fragaae læs at have kiørt
til Fridericia som de wille hentÿde, en deel til udwiisning oc en deel til tros, oc war effter alt
tingswinde begærende som oc blef sted.
Peder Christensen Heils af Tiufkier møtte oc begærede Dom ofver Laurids Mund. Laurids Mund
møtte oc producerede et schiøde udsted paa Brusch Herrets ting d: 3 Martj 1683 Niels Christensen
Heils af hans broder Peder Christensen Heils med widere des indhold for Retten lest oc
paaschrefven oc udj acten schall worde indført. Endnu for Retten producerede et feste bref Antoni
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Smidt meddeelt af dato 25 Junij 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven oc udj acten schall
worde indført. Endelig producerede hans schrifftl: indleg af dato 12 Julij 1698 underschrefven af
Antoni Smidt som for Retten blef lest oc paaschrefven udj acten schall worde indført. Sagen
optagen 14 dage.
Niels Andersen af Tiufkier møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Søfrensen oc Søfren
Tommesen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i
Rette stefnet Staphen Bertelsen i Hostrup, Joen Nielsen oc Mads Nielsen i Tiufkier deris winde at
aflegge om hvis de haver hørt oc seet d: 19 Junij imellem hannem oc Jørgen Andersen til Christen
Laßens er paßerit: Samme winder at paahøre stefnet Jørgen Andersen om hand der imod hafver
noget at sware, hvor effter agtis tingswinde at erhverve. Der effter Niels Andersen begærede hans
winder til forhør. Saa for Retten fremkom Staphen Bertelsen som wandt at hand sad ved bordet hos
Joen oc Mads Nielsen oc da hørte hand der falt nogle ord imellem Jørgen Andersen oc Niels
Andersen oc de sad oc bleste paa hinanden. Da sagde Niels Andersen robte oc bad iche Een mens 2
a 3 gange om fred. Endelig saae hand at Niels Andersen støtte Jørgen Andersen om paa benchen
mens hvis Niels Andersen giorde ware hand nødtwungen till, der paa hand aflagde hans Eed oc bad
sig Gud til hielp. De andre tvende winder møtte iche hvor fore de var forelagt til i dag 8te dage at
møde.
Peder Kyd i Bierte tilforordnet i Dommer Sæde udj Efterfølgende Sag efter
Amptmands Swartzis ordre af 7 Julij 1698, som for Retten blef lest og paaskreven.
Anders Juul møtte for Retten oc producerede hans ordre hannem gifven af Amptmand Swartz af
dato 7 Julij 1698, hvor udj hand beorders at maa udføre Niels Pedersen Bager oc med Intereßenters
Sag Contra Capit: paa Snoghøÿ med widere des Indhold for Retten lest oc paaschreven oc i acten
schall worde indført. Der effter Anders Juul paa Niels Pedersen Bager oc med arfvingers vegne
beviiste ved kaldsmænd Hans Jensen oc Hans Nielsen begge af Medelfart det de ved Eed med
opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag effter schrifftl: kaldseddel at have i rettestefnet
saaledis heel nødwendig foraarsagis Jeg underschrefne Niels Pedersen Bager Borger oc Indwaaner i
Medelfart paa egen oc med arfvingers Sr Peder Povelsens vegne med 8te dages loulig kald oc
warsell til Eld Brusch oc Holmands Herrits ting, som er d: 12 Julij førstkommende, at lade
indCitere Eder Inger Sl: Hr: Cap: Zacharias Hansen Bangs Færgeriets Forvaltersche paa Snoghøÿ
med hendis lavværge at møde imod winder at paahøre spørsmaal at sware sampt widners forClaring
over Eders Jord ved Snoghøÿ Færgestedet tilhørende, med widere, sampt des indhegning oc brug,
saa well oc hvo de 3 a 10 agger ender tilhører oc bruger som ieg oc medarfvinger tilleggis, oc Eder
Frue Capit: schall wære fuldkommen udlagt for schatter oc omkostninger, hvilche Jorder hverchen
mig eller med arfvinger tilkommer, at paahøre, saa well oc imod widner at paahøre, hvorledis
Deelingen, med Snoghøÿs Jord Færgeriet tilliggende for Eders tiid, imellem Færgemændene har
været, oc siden udj Eders tiid med widere proponeris oc illustreris kand, her om at widne til ofven
bem: tiid oc sted, under lovens Straf at møde, Eders sandheds widne ved Eed at aflegge, oc til
spørsmaal at sware, for Claring at giøre som ofven er meldt stefnis effterschrefne Peder Michelßen,
Tuesen, Jens Jensen Smed, Jens Jensen Fougetgaard, Niels Espensen, Hans Pedersen Holt, Laurids
Lauridsen, Hans Hansen Bull, Hans Madsen, Mads Hansen, Søfren Hansen Johansen, Niels Hansen
paa Birgete Hans Ronning, Søfren Tuesen, Søfren Nielsen Spillemand, Jep Tommesen, Hans
Hougaard, Mads Hansen, Olluf Hansen, Niels Ollufsen, Jørgen Smed, Jens Spillemand, Peder
Madsen, Hans Tommesen, Jens Ifversen Koskielde, Peder Hansen Elkier, Jens Povelßen oc Michell
Laßsen, alle af Erresøe samme widner at paahøre oc til spørsmaal at sware Stefnis oc effterschrefne
siunsmænd, som samme Jord Niels Pedersen oc med arfvinger schall have tilsiunet nemblig Hans
Ollufsen oc Jørgen Nielsen af Follerup, Erich Pedersen af Stoustrup, oc Jep Clausen af Børup, alle
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til samme tiid oc sted at møde som oven er meldt at fremlegge Eders ordre her af Retten, at siune
meere end de 14 aggere paa Erresøe march hvor til i Dommens actis Jeg oc finder i schall være
udnefnet oc ej widere, saa oc at forClare, hvor samme 13 agger Ender er beliggende ved Snoghøÿ,
paa hvad steder enten i gl: tofft nest ved, eller andensteds hvad det kaldes oc hvor de falder til
samme tiid oc sted at møde som ommelt er stefnis oc Eder Sette Dommeren Jens Rafn i Hostrup,
wurderings mænd Jørgen Nielsen af Follerup oc Christen Bierre af Erresøe, ofven bem: forClaring
som oven er meldt om de 13 ager ender at giøre saa som udj Eders udlegs forretning i omtvistede
Jord ingen underretning der om finder, saa oc ofven bem: widner at paahøre oc til spørsmaal at
sware om alt som forskrefvet staar agtis tingswinde at erhverve, Medelfart d: 30 Junij 1698 Dette er
mig forreviist Coldinghuus d: 7 Julij 98: S:C:Swartz. Der effter Anders Juull begærede de
indstefnede siunsmænd saa velsom wurderingsmænd ville fremkomme at giøre den forClaring om
det omtvistede Jord som Stefnemaalet ommelder ved Snoghøÿ beliggende, Nembl: de 3 agere oc 10
aggere, Hans Ollufsen begærede paa sin oc med Ind Citeredes vegne at ud af protocollen motte
oplæsis hvad forhen deris siun i bestaar effter som det for snart et aar siden oc kunde gaaet dem i
forglemmelse, hvilchet oc af protocollen blef oplæst, oc Hans Ollufsen der paa giorde effter
følgende forClaring at de 3 agger ligger ved Snoghøÿ westen for, indgierdet, de 10 aggere ligger
vesten fra Aalweigen, oc østen for Susdams Banchen ved de Nørre Ender findes en gammel grøfft
oc en deel af de Sÿnder Ender vender paa de 3 agger oc nogle der af paa Strandbanchen, hvor paa
de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp, Nembl: Hans Ollufsen, Erich Pedersen oc Jørgen
Nielsen, noch tilspurt Anders Juul Jørgen Nielsen af Follerup, Christen Nielsen Bierre af Erresøe oc
Jens Raun Sette Dommer, om de iche haver giort indførsell til Capitain Enchen paa Snoghøÿ udj
bem: Jord, hvor til de samptl: swarede Ja, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp;
widere begærede Anders Juul de andre Ind Citerede af Erresøe motte fremkomme deris winde at
aflegge, saa for Retten fremkom Peder Tuesen som effter Eedens oplesning wandt; effter Anders
Juuls tilspørgelse som tilspurte om iche Snoghøÿs Jord i fordum tiid har været deelt i tvende Parter,
da der var tre færgemænd om da Povel Nielsen som paa de tider war færgemand hafver hafft meere
Jord end tredie Parter af det Jord Færgestedet tilhørende oc hvad widere Jord hand har brugt ved
Snoghøÿ om hand iche har hafft det i wille oc minde af Erresøe Mænd, saa oc om Capitain Enchen
nu boende paa Snoghøÿ Sl: Cap: Bangs iche har alt hendis Jord indhegnet oc i fred som hør
Færgestedet til saa oc om hun kunde have noget widere af Erresøe mænds oc om iche hvis som
findes uindhegnet ved Snoghøÿ beliggende Jo tilhører Erresøe Mændene, med hvis widere de
dennem self der om kand Erindre de da det will udsige, Endelig om iche Sl: Cap: von Buesten som
da war færgemand iche hafde de tvende parter af Færgestedets tilhørende Jord den tiid
landmaalingen skeede, oc Sl: Pofvel Nielsen samme tiid færgemand dend tredje part, der effter
Peder Tuesen swarede til Anders Juuls første spørsmaal, at det saaledis i sandhed befantes, til det
andet spørsmaal swarede hand at Povel Nielsen hafde iche meere end tredje parten af færgestedets
tilhørende Jord mens hvis hand widere hafver hafft oc brugt hafver hand hafft i Erresøe Bÿemænds
willie oc minde ved Snoghøÿ, til det tredje spørsmaal swarede hand at hvis Jord som til Færgestedet
er beliggende hafver Capitain Enchen for sig self indhegnet med Riis oc stafver oc grøffter, mens
widste iche hun hafde noget widere af Erresøe Mænds, til det fierde spørsmaal swarede hand at hvis
Jord som findes u indhegnet ved Snoghøÿ beliggende hører Erresøe till, til det fembte spørsmaal
swarede at det er wist noch at Capit: von Boesten den tiid landmaalingen scheede hafde de tvende
parter af Færgestedets Jord, oc Sl: Pofvell Nielsen den tredje part, der paa hand aflagde hans Eed oc
bad sig Gud til hielp. Widere for Retten fremkom Jens Jensen Smed, Hans Hansen Bull, Peder
Hansen Elkier, Moritz Hansen, Jep Tomsen, Peder Madsen, Hans Nielsen Hougaard, Hans Pedersen
Holt, Mads Madsen, Hans Madsen, Jens Povelsen, Niels Espensen, Hans Ronning, Jørgen Nielsen
Smed, Niels Hansen Børup, som samptl: wandt oc vedstod Peder Tuesens for indførte windes
besvarelser i alle maader saaledis at være, der paa de samptl: aflagde deris Eed oc bad sig Gud til
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hielp. Noch fremkom Michell Søfrensen af Erresøe som tilstod de andre for indførte Erresøe
Mænds winde saaledis i ald sandhed at være undtagen det tredje spørsmaal, saa som hand oc Søfren
Johansen som til sammen paa en gaard er boende hafver lidet Jord i Capitain Enchens indgierdet
tofft westen for lande weÿen som er afpellet ved den nordre ende, at saaledis er sandhed er, der paa
hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Endelig for Retten fremkom Søfren Nielsen som
wandt oc vedstod Michel Søfrensens for ind førte winde saa som hand oc Søfren Tuesen som
tilsammen paa en gaard er boende hafver oc en deel Jord i forbemelte Tofft som i ligemaader er
afpellet iblant Capitain Enchens, oc Reen om Reen ved Michell Søfrensens, der paa hand aflagde
hans Eed oc bad sig Gud til hielp, hvor effter Anders Juul war tingswinde begærende som oc blef
sted.
Tiisdagen oc Tingdagen den 19 Julij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Tomsen i Eltang
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Jes Tomsen ibd:
Søfren Hansen i Stenderup
Hans Enemerche i Herslef
Johanne Jep Nielsens møtte for Retten oc Contra Jens Ollufsen oc hans Søn i Winding producerede
hendis schrifftl: indleg af dato 12 Julij 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven oc i acten
schall worde indført hvor effter hun war Domb begærendis. Sagen optagen i 14 dage.
Niels Andersen af Tiufkier møtte for Retten oc begærede hans winder til forhør, saa for Retten
fremkom Joen Nielsen oc Mads Nielsen af Tiufkier som begge wandt oc vedstod deris forhen
effter Regimentschrifverens indstefning d: 5 Julij her for Retten aflagde winde oc ey widere der om
war beviist, hvilchet deris winde udj acten schall vorde indført, hvor paa de aflagde deris Eed oc
bad sig Gud til hielp, der effter Niels Andersen begærede tingswinde som oc blef sted.
Niels Jensen af Piedsted møtte for Retten oc paa Moders oc Egne vegne saavelsom samptl:
arfvingers vegne begærede saa som der schall holdes schiffte effter hans Sl: fader Jens Nielsen,
hannem motte udmeldis 4 uvillige Dannemænd som kunde taxere oc wurdere deris Ejendom samme
steds, hvor til blef udmelt Peder Rafn i Børchop, Hans Ollufsen i Follerup, Erich Pedersen i
Stoustrup oc Laue Hendrichsen i Bredstrop som paa d: 21 Julij førstkommende hafver om
morgenen tilig at møde paa aastedet i Piedsted, oc da taxere oc wurdere hvis dennem blifver
paaviist som de agter at forsware.
Søfren Tuesen af Erresøe møtte for Retten oc begærede som beviiste ved kaldsmænd Jens Hansen
oc Niels Nielsen begge af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i
dag at have i Rette stefnet Rytter Søfren Pedersen oc hans hustrue Maren Frandsdatter, winder at
paahøre angaaende nogle Ærrørrige ord Rytterens hustrue Maren Frandsdatter imod Søfrens
Tuesens hustrue Maren Pedersdatter i Medelfart marchet sidst blef holt schall have forøvet, winder
her om at bære stefnet Dorete Christensdatter af Erresøe oc Johanne Jensdatter ibid: som der hos
været haver deris sandhed der om at siige hvis de haver hørt oc seet, hvor effter Søfren Tuesen agter
tingswinde at erhverve. Der effter Søfren Tuesen begærede hans winder til forhør, saa for Retten
fremkom Dohrete Christensdatter som wandt at hun toe dage effter Medelfart marchet kom ind till
Rytter Søfren Pedersen oc talte med hans hustrue Maren Frandsdatter, da iblant anden tale spurte
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hun ad hvad det var for en der hafde tagen de Car i Medelfart marchet, der til swarede Maren
Frandsdatter det war Maren Tuesens som hafde tagen dennem oc blef der for slagen et blaa øye, der
paa hun aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Johanne Jensdatter som want at
hun nogen for en 4re dages tiid effter Medelfart marchet gich med Rytter konen Maren
Frandsdatter, fra malchestedet hvor hun da i blant anden tale spurt om det schulle være sandt de
sagde om Maren Tuesens at hun schulle have tagen nogen steenkar i Medelfart marchet, da svarede
Maren Frandsdatter hende, at Maren Tuesen gich med et klede om hendis hovet, oc folch sagde hun
hafde et blaae øye for samme steenkar, der paa hun aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til hielp. Der
effter fremkom Maren Frandsdatter som vedstod saaledis at være i sandhed som de for omførte
tvende winder wundet hafver, hvor effter Søfren Tuesen begærede tingsvinde som oc blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 26 Julij Anno 1698
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Kongel: Maÿtz: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Christensen i Gaarslef
Jens Thomesen i Eltang
Søren Hansen i Stenderup
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Peder Madsen i Tolstrup
Søren Laursen i Wilstrup
Jes Thomesen i Herslef
Blef lest Hr: Amptmand Schvartes Mißive till Herridsfogeden anlangende Weyenis Reparation her i
Herrederne af 18 Julij 98: som blef lest og paaschreven.
Jens Festeler paa Antonij Smidts og Stiffaders vegne møte og i retelagde en Memorial till Hr:
Amptmand Schvartz imod indgiven d: 18 Julij 1698 med Hr: Amptmandens Resolution og ordre af
19 dito, at sagen i 12 uger schulle opheve om de kunde faa nogen effter retning fra den rete arving i
Coblenz, som er lest og paaschreven, sagen effter Hr: Estats Raads og Amptmands ordre ophevet
paa et fierding aar og effter des forløb vednye stefnemaall at giøre sagen anhengig.
Tiisdagen oc Tingdagen d: 2 Augustij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Herritsfoget i Eld Brusch oc Holmands Herritz
Peder Schelde i Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Jens Tommesen i Eltang
Jens Pedersen i Follerup
Peder Madsen i Tolstrup
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Jes Tommesen ibd:
Mads Pedersen i Piedsted
oc Søfren Hansen i Stenderup
Johanne Jep Nielsens af Winding møtte for Retten oc begærede effter forrige i rettesettelse oc
opsettelse Dom ofver Jens Ollufsen oc hans Søn Olluf Jensen i Winding; Thi blef saaledis Dømbt
oc afsagt: Saa som Johanne Sl: Jep Nielsens Enche søger oc tiltaler Jens Ollesen oc hans Søn i
Winding Olle Jensen, effter Regimentschrifveren Sr Johan Hollenders indCitering, Brugende sig til
nøtte de Høy Edle Seßions Herrers Resolution af dato Colding d: 15 Aprill nest afvigte, Jens
Ollesen oc hans Søn at schal holde En Contract som de med Sl: Jep Nielsen oc hans hustrue schall
have indgaaed hendis aftegt angaaende uden nogen modsigelse i nogen maade, saa at Johanne Sl:
Jep Nielsens beholder det belovede huusværelse oc toffte jord saa lenge hun lever, Thi veed Jeg
iche Rettere her udj at kiende, end de HøyEdle Seßions Herrers Absolute befaling jo bør at
effterleves, oc Jens Ollesen oc hans Søn Olle Jensen at forschaffe Johanne Sl: Jep Nielsens de
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belofvede 4re fag huusværelse saa vel som hun oc at nyde det lidet støche foranmelte toffte jord
hendis lifstiid af de veedkommende under vedbørlig straf.
Jens Festeler af Fridericia møtte for Retten som paa Anthoni Smidts vegne der sammesteds beviiste
ved kaldsmænd Jens Søfrensen oc Søfren Tommesen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre
effter lofven afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet Pofvel Michelsen af Tiufkier at forClare oc
fremviise hvad adkomst hand hafver til det støche jord oc byggested som hand schall have pløyet
beliggende ved Laurids Munds paaboende selfeyer huus, winder der om at paahøre oc Dom der
effter at lide. Der effter Jens Festeler begærede hans winder til forhør. I lige maader stefnet
Regimentschriveren Johan Hollender om hand der til noget hafver at svare, saa vel som Else
Hansdatter Koeds i Wiuf. Saa for Retten fremkom Peder Suder af Tiufkier som wandt at det
omtvistede støche Jord imellem Murkielderen oc det huus Laurids Mund paaboer hafver weren
brugt til huuset i 18 aar som hand kand mindes, mens hvad adkomst huusets beboere der paa haver
veed hand iche. Der foruden wandt hand at hand ungefer for en 30 aar siden der hand kiørede
plougen for Peder Christensen Heils kand erinde at Peder Heils da sagde at hand giorde træschoe oc
hiul for en agger vester i Kremmer tofft, til Michel Hiuler som der boede paa dend gaard Povel
Michelßen nu paaboer, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Der nest for Retten
fremkom Laurids Hansen i Tiufkier som effter eedens oplesning wandt at hannem wel er vitterligt
det omtvistede Jord at være brugt til huuset som Laurids Mund paaboer udj 15 aar mens hvad
adkomst huuset beboer de paa hafver hafft eller haver veed hand iche, der paa hand aflagde hans
Eed oc bad sig Gud til hielp. Jens Festeler berobte sig paa widere winders førelse til i dag 8te dage;
sagen optagen til i dag 8te dage.
9 Augustij Anno 1698
210……
Blef lest Hr: Amptmand Schvartzes ordre at ingen fordrister sig af Bønderne her i Herrederne at
hugge nogen giersell uden det dennem veed udviiste og hvis de behøver schall de ved Amptstuen
eller Regimentschriveren lade antegne hvor mange læs de behøver, med videre, hvor og Jorden er
Leeret schall en hver i Rete tidere grøffte, med videre saafremt de iche vill straffes som for andet
uloul: schouhug effter Loven lest og paaschreven af dato 19 Julij Anno 1698:
Jens Festeler paa Antonij Smidts vegne møte og begærede hans vinder Contra Povell Michellsen
mote stedis till forhør. Saa for Retten fremkom Maria Tippes boende i Tiufkier og till huuse hos
Laurids Mund som Jens Festeler tilspurte hvor mange aar hun hafde været i Tiufkier, der paa hun
svarede naar Michels dag komer har hun været der i 24 aar, og da hafde Peder Heils det omtvistede
støche Jord [?] og Synden Viinkielderen effter som hans Broder Niels Christensen [?] haver Laurids
Mund det, og imidlertiid haver hun iche fornemmet der haver været nogen trete og strid om bem
støche jord enten af Povell Michelsen eller andre, saa haver hun ogsaa vell hørt folch sige der har
staaen et støche huus paa bem støche jord. Povell Michelsen svarede der haver iche nogen side
staaed huus paa samme omtvistede jord mens vester enden stod op af huuset till hans agger. Der paa
Maria Tippes aflagde hendis Eed og bad sig Gud till hielp; Sagen optagen i 8te dage.
Povell Michelsen i Tiufkier møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Povellsen og Peder
Thommesen af Tiufkier det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have
i retestefnet samptlig Lodseyere i Tiufkier, der at svare hvis Povell Michellsen i Tiufkier og Else
Hansdatter i Wiuf dennem hafde till at tale. Noch stefnet Iver Koed, Jens Hansen og Rasmus
Rasmusen i Hostrup samptlig at vinde, i lige maader stefnet Laurids Mund i Tiufkier og Antonij
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Smidt ang: hvis Povell Michelsen dennem hafde till at tale. Jens Festeler paa Antonij Smidts og
Laurids Munds vegne møte og i Retelagde hans schrifftlig indleg og protestation imod kald og
varsell af dato 9 Aug: 98: som blef lest og paaschreven og i acten schall vorde indført. Dommeren
senterede, saa som af det af Povell Michelsen indførte kald og varsell sees iche at være indreted
effter Lovens maade pag: 32: Act: 5: saa henfald det till nyeste formaall da Povell Michellsen at
lade Nafngive hvorfor hand da lader kalde.
Hans Nielsen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved
kaldsmænd Knud Nielsen og Iver Iversen i Schierup det de ved Eed med opragte fingre afhieml: till
i dag at have paa Søren Pedersens vegne i Schierup i Rette stefnet Johan Buch vindisbyrd og siun at
paahøre angaaende noget Eng som hand forn Johan Buch har slaaet hannem fra og hiemført till
tingsvindis erverbelse. I lige maader stefnet Johan Buch till doms med 14 dages varsell derom at
vinde stefnet Jens Jensen Smed, Hans Buch, Christen Pedersen og Olle Vinter og siunsmændene
Michell Pedersen og Niels Hansen at aflegge deris siun: Johan Buch møte og svarede at dette støche
Engjord gich lige ud for hans agger ende vidste hand iche andet end det og hørte till hans gaard,
mens som hand nu fornemmer at høre Søren Pedersens gaard till vill hand uden proceß enten levere
hannem saa meget høe igien eller giøre hannem anden vederleg og foruden vinder og siun at føre
tillstod Johan Buch self at hafde Slaget og hiemført det høe i hensende hand iche vidste andet end
det hørte hans gaard till. Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne begærede tingsvinde og
sagen optagen till beschÿlding i 8te dage.
Hans Nielsen paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Jens
Sørensen og Søren Thomesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhieml: till
i dag at have i Rette stefnet paa Olle Jørgensens vegne i Store Velling, Jens Pedersen og Niels
Hansen sammesteds ang: et støche Jord i Madkier som ligger till Olle Jørgensens huus, som de har
besaaed og sig bemegtiget, derfor at lide dom. Noch stefnet Hr: Laurids i Smidstrup om hand paa
Jens Pedersens vegne og Niels Hansens vill have noget at svare, beroende med saggivelse till i dag
8te dage.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Hans Andersen og Laurids
Nielsen af Børup, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Hans Hansen i Taarup
for siunsmænds opkrevelse til hans iboende gaard, saa vell dens besetning effter forordningen og
Jordens vedligeholdelse, og hvad hand der af har bortleÿet og pandtsat. I lige maader stefnet
hannem till deßen forretning at være overværende neste Onsdag der effter den 10 Aug: og med 14
dages varsell till deßen afsigelse paa bem: ting, item med samme 14 dages varsell stefnet Christen
Lauridsen i Taule Nebbell till samme ting at møde med hans pantebref paa hvis hand bruger af forn:
Hans Hansens gaards tilliggende, at tingsvinde effter alt saadant kand tages. Hans Hansen i Taarup
møte og formoeder hans sødschinde lige saa vell som hand till slig siun vorder stefnet, Hans
Nielsen svarede at Regimentschriveren iche vidste hvor hans Sødschinde boede, begærede derfor 4
siunsmænd mote udmeldis som samme gaard kand besigtige, der till udtagen Mads Iversen i
Willstrup, Hans Hansen i Skousgaard, Christen Pedersen i Tollstrup og Niels Christensen i
Follerup, som i morgen haver at møde paa Aastedet og deris siun i dag 8te dage her ved Reten
afsige.
Raadm Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansens Enches vegne paa Snoghøÿ møte for Reten
som beviiste ved kaldsmænd Rasmus Jensen af Erresøe og Mads Ibsen paa Snoghøÿ at have i Rete
stefnet med fulde 6 ugers varsell till d: 9 Aug: lader Jeg underschrefne for Ell Brusch og Holmands
Herrits ting indstefne Niels Pedersen Bager og Handelsmand i Midellfart paa Egen og som
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fuldmegtig paa medarvingernis vegne effter afg: Povell Nielsen forrige færgemand i Snoghøÿ og
afg: Hustrue, imod vinder at paahøre, ang: hvo dee haver brugt de paa Erresøe March beliggende
hid indtill omtvistede 14 agger Ender, i lige maader og imod siunsmænds opkrevelse vidnisbÿrds
førelse og ellers anden oplÿsning ang: hvis Aggere og støcher Jord bem: Sl: Povell Nielsens
arvinger foruden forhen omtvistede baade paa Erresøe Haurelÿche, Stoustrup og Reerslef Marcher
og eller videre tillhører, hvor effter Jeg udj alt tingsvinde agter at forhverve. Snoghøÿ d: 28 Junij
98: Inger Sl: Zacharias Bangs; I lige maader beviiste ved fornefnte kaldmænd med 8te dages varsell
till i dag at have hidstefnet Giertrud Høltes i Erresøe med hendis nuhavende hosbund og laugverge
Peder Andersen, sampt Anders Lauridsen Sælands Mand, Peder Borle og Hans Pedersen Eedelig at
forklare angaaende hvis Jord og Agger bem: Giertrud Høltes og Anders Sælands for har hafft i
leÿebrug af Sl: Povell Nielsens arvinger paa Erresøe March. I lige maader stefnet Peder Stefensen,
Jens Hansen, Mads Joensen, Anders Sørensen, Jens Michellsen og Olle Michellsen, alle ved
Snoghøÿ deris sandheds vinde at aflegge, ang: hvo der for hafft Povell Nielsens gammel tofft de 13
aggre ved Snoghøÿ i brug siden hand fløtede till Midellfart og videre her om till Spørsmaall at
svare, till samme tiid og ting Stefnet Christen Bierre, Peder Borlef, Hans Hougaard, Søren Jaunsen,
Peder Tuesen og Jep Fougaard, Jens Fougaard, alle i Erresøe tillige og Hans Borlef, saa vell som
Erich Pedersen i Stoustrup, tillige med Niels Knudsen, Bertell Sønderbÿe og Michell Paag; samptl:
som Reensbrødre Eedelig at giøre forklaring hvor mange agger Sl: Povell Nielsens arvinger haver
till Reens med dem paa Erresøe Haure lÿche, Stoustrup og Reerslef Marcher og ellers videre
tilhører, som svarer under Regiment Caßen sampt videre her om till Spørsmaall at svare; Anders
Juull paa Niels Pedersen Bagers saa vell som Peder Povellsens vegne formoedede at af det første
gifne kald iche schall udledis at de loul: ere kallede imod nogen vinder at paahøre ang: een tofft ved
Snoghøÿ, iche heller af det seeniste stefnemaall at de har faaen nogen lovl: kald der imod: 3: for det
3de fornemis og at vill føre vinder hvo der for brugt det Jord ved Snoghøÿ, da er der om allerede
ført loul: vinder at Povell Nielsen og hans arvinger ingen Jord eÿer ved Snoghøÿ, hvorfor vinderne
der imod burde været stefnet før nogen vinder over dennem bliver ført, formoder derfor kald og
varsell bliver Spilt og var der paa Interlocutorj kiendelse begærendes; S:Svendsen svarede at
Anders Juuls Protestation siuntis i ingen maader at være billig eller Lovschiket saa som med
stefningen i alle maader lovl: er omgaaed og at hand vill forklare at der meldis om Povell Nielsen
gl: tofft saa forklaris der hos neml: de 3 agger end at Anders Juuls Protestation i saa maader iche
findis [papir defekt], og begærede sine vinder sted till forhør. Anders Juul forblef ved forrige og
begærede Interlocutori dom; R: Svendsen svarede at om endschiønt hans vinder ang: den gl: tofft de
13 aggere vell burde føris saa alligevell for at fornøÿ Anders Juull at domeren iche ved hans
langvarig protestation schall opholdis frafalt hand de vinder angaaende den Gammell tofft og
forblef i det øfrige ved sin stefning, Anders Juull fornam af R: S: Svendsens protestationer at gifve
kald og varsell iche at være saa gÿldig som bør i det hand falder fra noget, formoder der for er
kaldet u=billig i en Post er det lige saa i andre formoder der for kaldet spilt at være. R: Svendsen
svarede at som vinderne var tilstede begærede hand de mote stedis till forhør, Anders Juull
begærede endnu som før Interlocutori dom. Dommeren kiendte saaledis. Saa som fornemmis af det
af Frue Sl: Capt: Inger Zacharias Bangs stefnemaall eÿ effter Lovens maade at være indreted, saa
som forhen om samme Jord den 12 Julij er ført vinder og Contra parten Anders Juull her imod
protesterer, saa vidstes iche at kunde tage imod Inger Sl: Zacharias Bangs vinders førelse denne
gang, før de vinder som før der om har vundet loulig her imod bliver stefnet.
Tiisdagen oc Tingdagen d: 16 Aug: 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritzfoget
Peder Schelde i Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
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Peder Madsen i Tolstrup
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Mads Pedersen i Piedsted
oc Jes Thomsen i Herslef

Thomas Jørgensen i Mørchholt
Peder Bertelsen i Herslef
Søfren Hansen i Stenderup

Jens Festeler paa Antonij Smits vegne af Frid: møtte for Retten oc begærede hans sag Contra Pofvel
Michelsen i Tiufkier motte opsettes i 14 dage, saa som hand agtede til Sagens opliusning at føre
videre winder; Sagen optagen i 14 dage.
Jørgen Hansen af Schanderborg lader lÿse effter en sort bruun hoppe med en liden stierne i panden
oc et lidet split i det høÿere øre, oc bær bruun blæset hest med nogle hvide haar paa [ulæs:] som
hannem er frakommen imellem dend 7 oc 8 Augustij, om nogen gotfolch dennem kunde
forekomme de da wille angifve det hos Thomas Jørgensen i Mørchholt, hvor de schall for deris
umage blifve til tache [papir defekt].
Tiisdagen og Tingdagen d: 23 Augustij Ao 1698
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Kongel: Maÿtz: Herredsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Tomsen i Herslef
Søren Lauridsen i Willstrup
Peder Christensen i Gaarslef
Mads Pedersen i Piedsted
Hans Pedersen i Follerup
Jesper Griis i Bierte
Alexander Leverence lod læse General Commißarietets Mißive hannem tillschreven af dato 8 Julij
anl: dennem som ved formeget Rÿter tÿrings udtagelse er bleven forureted, at de det angiver og der
for schall nÿt sin betalling med videre des udviisning lest og paaschreven.
Alexander Leverance paa Regimentschriverens vegne lod tillÿse om nogen i Regimentets District
vorder forureted ved formeget Rÿter tÿrings og græsning borttagelse till Rÿter hestene, haver de
schader ved u=villige Mænd at lade Taxere og samme till Amptmanden og Obersten indgiver samt
tillige hos Regimentschriveren anmelder, at een hver der for kand schee fornøÿelse, og
forordningens overtrædere till straf drages, der effter Levrence paa Regimentschriverens vegne
begærede tingsvinde sted.
Tygge Ursin paa Claus Adolph Møllers vegne af Colding møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Mads Pedersen og David Nielsen begge af Colding det de ved Eed med opragte fingre
effter loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet K:M: Skourider Jacob Pedersen i Almind ang:
schrifftl: som mundtl: opretede Kontract imellem hans kiæriste Charlotte Sophia som da boede i
Almind og hannem sluted og indgaaet var om det huus og boelig hun forhen er [papir defekt] till i
boelser schulle afstaa og oplade, alt imod spørsmaall at svare af hvad aarsag hand eÿ ved saa lenge
effter Contracten forløber Termin dets Resterende summer, eÿ haver fÿllestgiort saa vell som de
behøvede 20 læs ved paa samme maade Reg: ang: et Sengested som bem: Schourider ham eÿ ville
tilstede at bortfløte som dog er hans eget [papir defekt]; for det sidste producerede Claus Adolph
Møllers schrifftl: indleg af 22 Aug: som i Acten schall vorde indført; Effter alt det Tÿgge Ursin var
dom begærendes; Jens Raun paa Jacob Pedersen Skouriders vegne begærede sagens opsetelse og
Copie af hvis indgivet er saa som hand beraaber sig paa vinder; Sagen optagen i 4 Uger.
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Alexander Leverence paa Regimentschriverens vegne effter opsettelse i Rette lagde paa Olluf
Jørgensens vegne i Velling et tingsvinde her af tinget udsted d: 12 Julij 98: som i Acten schall
vorde indført, der nest sate hand i rette at effterdj Lovl: er beviist det omtvistede Støche Jord og
eyendom at være brugt till Olluf Jørgensen og hans formænds boels huus, U=last og U=kiert, og
det var der till i Landmaalingen imod det andet Jord som er kommen fra huuset og till Jens
Pedersens og Niels Hansens halve gaard, som er der till Maalt, saa formenis billig effter Lovens 5
B: 5 Cap: 1 og 5 Ret: at same støche Jord fremdelis at blive till bem: huus og de 2de mænd som har
besaaed og pløyet det støche Jord som i saa mange Aar iche har hørt der till at betale sagens
omkostning og riyser med 3 Rdlr: der paa hand begærede domb. Jens Raun paa Hr: Lauridses vegne
i Smidstrup begærede 14 dages opsettelse schall føllge svar. Sagen optagen i 8te dage.
Alexander Leverence paa Regimentschriverens vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Hans Povellsen og Peder Thomesen af Tiufkier det de ved Eed hiemlede med 14 dages varsell at
have i retestefnet Antonij Smit og Lars Mund i Tiufkier for siunsmænds opkrevelse till det
omtvistede støche Jord paa Tyfkier gade ved Øster siden inden gierdet af høre gaden, og till siuns
overværelse i dag 8te dage paa aastedet, hvilche af Reten udmeldis. Item till i dag 8te dage till deris
forretnings afsigelse, med flere vinder og samptlig Tiufkier lodseyeres vidnisbyrd at paahøre og
svare till spørsmaall alt vedkomende forschrefne Jord. Noch stefnet K:M: Amptschriver Peder
Pedersen i Weyle till forschrefne tid og sted at være overværende, om hand vill have noget at svare.
Jens Festeler referere sig till sit indleg i dag 14 dage och indlagte ang: fuldmagt fra Povell
Michelsens herschab at den sig hos begyndte proceß og Jorde trete vill ved…. Till kongens godses
[213] og hvis og ey saa absolute forleggis formeenis iche Povel Michelsen søge oc stefne uret og
Leÿlending eÿ er megtig samme proceß enten ved Siun eller andre maader vill […] for
Amptmanden først vorder stefnet, hvis Herritsfogeden noget her imod stedes ……………. Der till
udmelt Jens Raun i Hostrup, Peder Iversen ibd: Laurids Madsen ibd: og Hans Bull ibd: som paa
førstkommende Løverdag klochen 12 haver at møde paa Aastederne og deris Siun i dag 8te dage
her ved tinget afsige.
Alexander Leverence paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Christen Tyggesen
og Christen Michelsen i Tiufkier det de ved Eed hiemlede till i dag at have i retestefnet Povell
Iversen i Tiufkier vinder at paahøre ang: hans Øfrigheds befallning hand iche har villet parere og fra
sig levere den Kiste som hans stiffader Søren Broch tillhører. Sognefoegeden Peder Suder og de
mænd som haver været hos Povell Iversen og forkyndet hannem samme ordre at gives varsell
samme tid og sted, vinder der om at aflegge, og der efter tingsvindes erverbelse. Noch stefnet
Povell Iversen med 14 dages varsell till doms at have der over forbrut hans feste paa Boelshuuset:
Der efter for Reten fremkom Sognefogeden Peder Suder i Tiufkier som beretede at hand Effter
Høÿædle og Welbaarne Hr: Amptmands og Regimentschrivers schrifftl: ordrer nogle gange haver
været hos Povell Iversen i Tiufkier med tvende Mænd og tillholdet hannem hand schulle levere
hans Stiffader Søren Broch hans Kiste, der paa Povell Iversen svarede første gang hand iche ville
levere den, og den andre gange svarede hand at hand iche fich Kisten før hand første hafde talt med
Amptmanden, der paa Peder Suder aflagde sin Eed og bade sig Gud till hielp. Her effter for Reten
fremkom Niels Madsen og Hans Pedersen i Tiufkier som beretede at have været hos der Peder
Suder var hos Povell Iversen om den Kiste, da svarede hand hand iche leverede Kisten før hand fich
først talt med Amptmanden, der paa de bade sig Gud till hielp; Sagen optagen till i dag 8te dage till
beschylding.
Jens Festeler paa Antonij Smidts vegne beviiste ved kaldsmænd Søren Madsen og Niels Pedersen af
Tiufkier det de ved Eed hieml: till i dag at have i Retestefnet Povell Michelsen i Tiufkier imod
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Vidnisbÿrds paahør, sampt u=villige siuns mænds opkrevelse og deris udmeldelse imod deris
frasigelse med 14 dages varsell, den Agger og Aasted ang: imellem Laurids Munds huuses hiørne
stolpedes vester side og huus tofftes gierde ved samme side som nu om tvistes og der effter
tingsvindes beschrivelse, og tillstod Alexander Leverence paa Regimentschriverens vegne varselet;
I lige maader stefnet Jens Povellsen og Maren Iversdr i Nebell, Jens Broch i Tiufkier, Giertrud
Hansdr i Tiufkier, Povell Broch ibid: at noch hvis dem kand være beviste; Christen Jensen i Nebbell
paa Jens Povelsens vegne møte og beretede at Jens Povelsen vidste aldeelis indtet af dette at sige.
Her effter for Reten fremkom Maren Iversdaater i Nebell som effter Eedens oplæsning vandt at for
en 28 Aar siden kand hun erindre der stod et huus paa dette støche jord i øster og vester og ved
vester enden var kiøring, hvo der till hører Jorden veed hun iche som samme huus stod og er iche
videre der om bevist, der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Niels Nielsen i Møsvraa
som vandt at ungefehr en 40 Aar siden boede der en Mand i det huus som stod paa dette støche jord,
nafnlig Christen Heils, som bruge noget jord der ligger ved huuset mens i hvis minde hand hafde
det i brug er ham u=bevist, eller hvem der eÿde jorden og hvor vit hannem bruge det, mens iche
heller i de tiider hand var i Tiufkier haver hørt der haver været nogen trete om samme omtvistede
jord som hand har vaaren af Bÿen en 30 Aar tiid, der paa Niels Nielsen aflagde sin Eed og bad sig
Gud till hielp. Endnu fremkom Jens Sørensen værende i Tiufkier; som vidste iche der har ligget
noget Jord till dette huus, eller hvem der har brugt det, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch
fremkom Povell Iversen i Tiufkier som vandt at for en 30 Aars tiid kand hand erindre Peder Heils
haver besaaed dette omtvistede støche jord da hand indauflede hvis koren der falt paa dette jord till
den gaard hand boede paa, iche heller haver hand hørt der har været nogen trete om dette
omtvistede Jord, dog veed hand iche hvem samme jord tillhører, der paa Povell Iversen bad sig Gud
till hielp; Jens Festeler begærede her effter tingsvinde; Alexander Leverence begærede gienpart,
sted.
Tiisdagen oc Tingdagen den 30 Augustij 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Schelde i Herritßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Tomsen i Eltang
Rasmus Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Jes Tomsen ibd:
Hans Jensen ibd:
Søfren Hansen i Stenderup
Blef lest hans Kongl: Maÿtz: Allernaad: bref oc befaling til Politimester Claus Rasch angaaende
forprang som begaaes paa Landenes af Kiøbstederne denne at hand ved sine fuldmegtige wille
haver der om god opseende at sligt kunde forekommes, undtagen Slagterne oc andre som indkiøber
til hofstatten oc ere Priviligerede i hans Kongl: Maÿtz Residens Stad Kiøbenhafn, af dato 18 Julj
1698 med Welbiurdige Hr: Politiemester Claus Rasches der ved følgende ordre oc befaling til Bye
oc Herritsføgden Laurids Hendrichsen Ammidsbøll af 2 Aug: 1698 at hand inden saavel som uden
Bye wille have god opseende at samme forprang kunde forekomms, oc hvis hand imidlertid schulle
antreffe noget hand da strax wille tage 2de mænd som tillige med hannem kunde optegne baade den
kiøbendis oc selgendis nafne saa vel som hvis de kunde have med at føre oc deris forretning der om
hannem strax indsende, at der da videre ordre kunde følge med widere des indhold for Retten lest oc
paaschreven.
Noch blef lest en Extract oc proclama paa en del Jordegods nembl: Søfren Nielsen 2 schep: 2 Alb:
Olluf Andersen 1 schep: 2 fd: hartkorn I Windeløf sogen oc Bye, Jens Kiær 2 tdr: 3 fd: Niels Rÿtter
2 tdr: 3 schep: 3 fd: 1 alb: Peder Andersen 2 tdr: 2 schep: 1 fd: 1 alb: Christen Christensen 7 schep:
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1 fd: 2 alb: Hartkorn alle i Kollerup Sogen oc Lurebye til sammen hartkorn 8 tdr: 2 schep: som d: 1
Sept: paa Amptstuen førstkommende effter RenteCammerets Respective der om udgifne ordre
under Ambtschrifver Peder Pedersens oc Welb: Hr: Ambtmand Swartzis fuldmegtig Hermand
Willeris hænder af dato 20 Augustij Ao 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven.
Udj dend sag imellem Olluf Jørgensen i Stor Welling oc Jens Pedersen oc Niels Hansen ibid:
sampt Hr. Laurids Jensen Risom som deris hosbund kiendes saaledis. Effterdj Allexander
Leverence paa Olluf Jørgensens vegne i rettelegger et tingswinde udsted her af tinget d: 12 Julij
nest afvigte, hvor af sees det omtvistede støche Jord ved Madkier schall være mageschifft for et
andet støche Jord beliggende ved Piedsted leed paa neder tang kaldet oc ofver tang fra Olluf
Jørgensens huus til Sl: Hans Rafns gaard i Lille Welling, som Hr. Laurids Jensen Risom i
Smidstrup nu tilhører dend halve part af Sl: Hans Rafns gaard i fornefnte Lille Welling, effter tings
widnet videre formelding, af forberørt 12 Julij. Ti wed ieg iche rettere her udj at kiende end samme
omtvistede støche Jord ved Madkier jo bør her effter at følge oc forblifve ved Olle Jørgensens
iboende huus i Store Welling effter Lovens Pagine 756: Item pag: 757 Act: 1te oc 5te
Jens Festeler af Fridericia møtte for Retten oc i rette lagde hans schrifftl: protestation oc indleg
imod Pofvel Michelsen oc hans i dag 8te dage her af Retten udmelte siunsmænd af dato 30 Augustij
1698 under Jens Nielsen Festelers haand som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall
worde indført. Pofvel Michelsen af Tiufkier møtte oc begærede hans i dag 8te dage her af Retten
udmelte siunsmænd motte fremkome oc deris siun aflegge. Saa for Retten fremkom Jens Rafn,
Hans Madsen Bull i Hostrup, Peder Ifversen oc Laurids Madsen alle i Hostrup som aflagde deris
siun saaledis at Anno 1698 d: 27 Augustij hafver de været i Tiufkier effter lovlig opkrefvelse til
tinget udj Edle Hr: Regimentschrifver Johan Hollenders fuldmegtiges ofverværelse at siune en ager
Pofvel Michelsen sig wedkender, oc er indgierdt fra gaden som wj iche rettere kunde see i en tofft
liggende til et huus Anthoni Smidt i feste hafver oc Laurids Mund paaboer, war oc til ofverværelse
Antoni Smidt, Laurids Mund oc Jens Festeler af Fridericia, saa vel som alle Tiufkier lodsEÿere, da
udj alle deris ofverværelse siunet oc saae de samme omtvistede ager at være 268 allen lang oc otte
allen bred, foruden noget Eng Jord som fantes for Enden paa samme agre, hvor af Povel Michelsen
self nÿder 160 alen fra nor oc i synder som de iche tvister om, der fra oc bedre i synder op til gaden
som os siøntes war af samme agger en 88 alen, hafver Pofvel Michelsen oc pløÿet oc saaed med
hørfrøe, siden hafver Laurids Mund saaed biug ofven paa som de self berettede, oc tilspurte de, de
Tiufkier lodsEÿere, om de widste Pofvel Michelsen hafde anden lod for dend agger som findes uden
gierden, med denne omtvistede agger, hvor til de svarede neÿ oc berettede en deel af Byemændene
for dem at de iche widste der var meere til Antoni Smeds huus end fire ottings aggere, oc berettede
Pofvell Michelsen at de mænd som boede i Laurids Munds huus haffver hafft samme aggre i leje,
oc der for hafver giort arbeide oc villighed til gaarden hand paaboer, hvor for der hafver ingen tale
været om førend nu Laurids Mund det vil sig til Egne; at de saaledis hafver siunet oc for rett er agtet
der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp; Der nest oc begærede Povel Michelsen hans
winder motte tages til forhør. Saa for Retten fremkom Ifver Koed som effter Eedens oplesning
wandt af Hostrup at hand hafver en agger ligger Reen om Reen ved den omtvistede agger Povel
Michelsen tilhørende, oc imidlertiid kand hand sig Erindre at det omtvistede jord hafver været brugt
til huuset Laurids Mund paabor ungefer en 24 Aars tiid oc eÿ widste nogen trette der om tilforen
været hafver, førend nu der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Noch fremkom
Maren Pedersdatter af Tiufkier som effter Eedens oplesning wandt at hun for 48 Aar siden tiente
hos Povel Michelsens fader Michel Hiuler som boede paa samme gaard som Pofvel Michelsen nu
paaboer, da erindrer huun sig at Christen Heils som boede paa Laurids Munds huus den tiid pløÿede
hende dend gandsche agger alt sammen, oc der fore giorde Michel Hiuler nogen willighed, som war
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2 dags arbed i høsten oc en deel træscher oc hiul, der paa hun aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til
hielp, widere for Retten fremkom Søfren Søfrensen Broch af Tiufkier som wandt at hand for 40 Aar
siden kand Erindre at Christen Heils som boede paa Laurids Munds huus den tiid brugte saavel det
omtvistede støche Jord som det øfrige gandske ageren ud til Ende, oc der af giorde Povel
Michelsens formand willighed der for, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Der
nest fremkom Hans Pedersen af Tiufkier som wandt at Povel Michelsen nogen gange paa
Grandstefne hafver begærte de andre hans naboer ville udmelle hannem hans lod lige ved de andre
hans naboer saa som hand formenente iche at have sin fulde lod, mens hvo det omtvistede støche
Jord tilhøre vidste hand iche, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; Endnu for
Retten fremkom Joen Nielsen som wandt at det omtvistede støche Jord er beliggende i Pofvel
Michelsens lod mens hvad adkomst Christen Heils eller Laurids Mund der paa haver ved hand iche
der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; Endnu for Retten fremkom Jens Hansen i
Hostrup, Mads Nielsen i Tiufkier, Hans Jensen ibid: Peder Jørgensen, Jens Nielsen, Strange
Nielsen, Povel Povelsen, samptl: af Tiufkier, som samptl: oc Eendregteligen wandt det samme som
Joen Nielsen for hen om wundet haver der paa de samptlige deris Eed oc bade sig Gud til hielp.
Der effter Povel Michelsen begærede tingswinde som oc blef sted.
Jens Festeler møtte for Retten oc begærede effter i dag 8te dage indførte warsell hannem af Retten
8te Uvillige Dannemænd motte udmeldis som kunde siune oc besigtige samme omtvistede støche
Jord ved Laurids Munds huus i Tiufkier beliggende hvor til blef udmelt Hans Ollufsen, Jens
Søfrensen, Anders Tyggesen i Follerup, Erich Pedersen i Stoustrup, Knud Pofvelsen oc Jørgen
Sørensen i Brønsted, Niels Rafn i Piedsted oc Peder Raun i Børchop, som paa førstkommende
Løfverdag hafver paa aastedet møde oc deris forretning der om i dag 8te dage her for Retten at
aflegge som de agter at ansvare.
Tÿgge Ursin paa HøÿEdle oc Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmand Schwartzes vegne som beviiste
ved kaldsmænd Jens Pedersen oc Niels Jensen af Biert, det de ved Eed med opragte fingre effter
lofven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Hans Christensen i Bramdrup winder at paahøre oc
til spørsmaal at svare, angaaende fire store Rodhugne Eeger, som hand der hafver barchen affloed
oc solt hvor ofver alt sammen mand agter Dom at erwerbe. I lige maader producerede hans schrifftl:
fuldmagt af dato d: 24 Aug: 1698 under Welb: Hr: Amptmands fuldmegtig Hermand Willers haand
som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført. Der effter begærede Tÿge
Ursin at Kongl: Maÿtz: Skourider Sr Jacob Pedersen wille effter angifvelse for Clare denne Sag. Saa
for Retten fremkom Skourider Jacob Pedersen som berettede at hand ved Pindsedags tider fant 4
Rod huggen Eeger paa Hans Christensens Selfeÿer Skovs part som barchen war affloed, hvilchen
barch hand hafde solt i Colding nembl: fire læs. Der effter Tÿge Ursin tilspurte Hans Christensen
om hand ved saligheds Eed kunde fragaae noget af Skourideren Jacob Pedersens angifvelse, hvor til
Hans Christensen svarede at hand iche kunde negte at hand Jo hafde huggen 4 gl: Eege paa hans
egen Skovspart, der effter Tÿgge Ursin satte i Rette oc begærede Dom effter low oc forordning saa
vel som paa Proceßens omkostning inden 15 dage effter loven; Sagen optagen i 3 uger.
Tÿgge Ursin paa Welb: Hr: Amptmands vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Pedersen oc Niels
Jensen af Biert det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at have i
rettestefnet, Niels Pedersen i Herslef, Søfren Ollufsen i Wiuf oc Skolemester Jens Lauridsen i
Tiufkier, samptlig winder at paahøre oc spørsmaal at tilsvare angaaende ulovlig schovhug paa Eeger
oc bøger, hvor effter mand agter tingsvinde oc dom at erhverfve. I lige maader stefnet Skourideren
Jacob Pedersen oc Skoufogden Hans Jensen i Møswraa deris forbud oc giorde Arrest som de schall
have giort paa en gl: Eeg Niels Pedersen i Herslef schall have hugget, at forClare, der effter
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begærede Tÿgge Ursin at som Hans Jensen Schoufoget iche møder, at hand saa vel som
Schourideren Jacob Pedersen motte foreleggis til i dag 8te dage at møde skouhugget Niels Pedersen
i Herslef schall have forøvet angaaende, Ellers begærede Skourideren ville forClare Søfren Ollufsen
i Wiuf oc Skolmester Jens Lauridsen i Tiufkier deris forseelse, saa for Retten fremkom Skourideren
Jacob Pedersen som berettede at hand ved Pindse dags tider fant en gl: afhuggen Stub bøg i
Skolmesteren Jens Lauridsens Gaard i Tiufkier, Søfren Ollufsen berettede hand ved Høÿrup befant
hannem med tvende læs barch som effter hans forbud forblef i Høÿerup, Jens Lauridsen møtte oc
ved gich Skourideren Jacob Pedersens beretning saaledis i sandhed at være, oc berettede hans
Dreng oc Søfren Madsen som boer paa Gaard meed hannem hafde huget dend angifne Stub,
hvilchet Søfren Madsen self møtte oc vedstode. Der effter Tÿgge Ursin war tingswinde begærende
som oc blef sted; oc Sagen optagen i 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmands vegne møtte for Retten oc beviiste ved
kaldsmænd Jens Pedersen oc Niels Jensen det de ved Eed med opragte fingre effter loven
afhiemlede til i dag at have i Rettestefnet Laurids Christensen udj Skierup vidner at paahøre sampt
spørsmaal at tilsware angaaende ulovlig schouhug, med barch af unge RiisEeger oc brendens
henførelse, hvor effter mand agter tingsvinde oc dom at Erhverve, til samme tid oc ting stefnet
Welb: Hr: Jægermester Brochdorfs urtegaards mand sampt hans anden tiennestekarl Anders N:
spørsmaal at tilsware oc deris sandhed at sige hvad dennem om samme sag kand være bevist. De
IndCiterede winder blef effter begæring paarobt trende sinde af Retten, mens møtte iche hvor for de
blef forelagt til i dag 8te dage at møde.
Tÿgge Ursin paa Hr: Amptmand Schwartzis vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd
Jens Pedersen oc Niels Jensen af Biert det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede til
i dag at hafve i rettestefnet Peder Madsen i Svinholt, angaaende dend Eeg hand u=lovlig schall have
hugget, hvor ofver mand agter Dom at forhverve, beroende med saggifvelse til i dag 8te dage.
Regimentskrifverens sag Contra Pofvel Ifversen i Tiufkier er optagen i 8te dage.
Kongl: Maÿtz: Skourider Ingwar Jacobsen i Skierup møtte for Retten oc paa Kongl: Maÿtz: vegne
begærede hannem af Retten otte uvillige Dannemænd motte udmeldes som kunde siune oc besigtige
hvis olden som findes udj Kongl: Maÿtz: Skove i Holmands Herret, der til blef udmelt, Jes Pedersen
oc Jens Damkier i Skierup, Peder Buch oc Jens Christensen i Stor Welling, Jens Ollesen i Winding,
Jørgen Nielsen, Jens Rasmusen, Rasmus Dall i Andkier oc Mads Hansen i Skovgaard, som paa
førstkommende Torsdag hafver alle Kongl: Maÿtz: Skove i Holmands Herrit at siune oc taxere hvis
olden som der udj findes, oc deris siun oc forretning i dag 8te dage her for Retten der om at afsige
som de agter at answare.
Kongl: Maÿtz: Skourider Ingwar Jacobsen af Skierup paa Kongl: Maÿtz: vegne møtte for Retten
som begærede hannem af Retten motte udneldes 8te uvillige Dannemænd som kunde siune alle
Kongl: Maÿtz: Skove i Eld Herrit, hvis olden som der udj findes der til blef udmelt, Niels Jensen oc
Jørgen Jensen i Igum, Jens Jørgensen oc Peder Michelsen i Stallerup, Jens Gade, Jens Høll, Peder
Qvist i Ischov, Tomas Ibsen oc Pofvel Jensen i Taule Nebbel, som paa førstkommende løfverdag
hafver alle Skovene i Eldherret at siune oc taxere hvis olden som der udj kunde findis, oc deris siun
oc forretning der om i dag 8te dage her for Retten at aflegge som de agter at ansvare.
Hans Madsen Møller i Gammelbÿe Mølle møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Peder Jensen
i Piedsted oc Jørgen Ifversen i Gammelbÿe Mølle, det de ved Eed med opragte fingre effter loven
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afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Anders Tÿggesen i Follerup winder at paahøre oc til
spørsmaal at tilsware angaaende nogle schields ord, hand imod Hans Madsen neste afvigte Søndag
8te dage i Niels Pedersens huus i Herslef schall have forøvet, winder her om at bære Stefnet Niels
Andersen, Christen Madsen Dall oc Niels Pedersen, alle af Herslef, deris sandhed at winde hvad
dennem bevist er om bem: schields ord hvor effter Hans Madsen agter tingswinde sampt Dom at
Erhverfve. Der effter Hans Madsen Møller tilspurte Anders Tÿggesen her for Retten om hand
widste noget andet med hannem end det som en Erlig mand well egner oc anstaar. Saa for Retten
fremkom Anders Tÿggesen af Follerup som svarede at hvis ord hand sidst afvigte Sÿndags 8te dage
schall have imod Hans Madsen Møller hafft widste hand ingen maader nogen Ret schiell eller føÿe
till, mens bad Hans Madsen i saa maader med lÿdendes Røst her for Retten omforladelse, saa som
sligt war scheed i hastighed oc Druchenschab, oc eÿ widste andet med Hans Madsen Møller i
Gammelbÿe Mølle end det som en braf Erlig mand well Egner oc anstaar i alle maader, der paa de
her for Retten gafve hver andre deris hænder oc blefve saaledis venlig oc well forligt, hvor effter
Hans Madsen war tingswinde begærende som oc blef sted.
Jacob Pedersen Kongl: Maÿtz: Skovrider i Almind møtte for Retten oc paa Kongl: Maÿtz: vegne
begærede hannem af Retten motte udmeldes otte uvillige Dannemænd som kunde siune oc besigtige
Skovene i Brusch Herrit hvis olden der udj kunde findes. Der til udmeldt Peder Suder i Tiufkier,
Hans Bull i Hostrup, Hans Hansen i Eltang, Johan Skrøder i Bramdrup, Peder Tommesen i Wiuf,
Jørgen Tommesen i Fredsted, Niels Andersen i Herslef, Hans Christensen i Bramdrup oc Jens Smed
ibd: som paa førstkommende løfverdag ved Solens opgang i Almind hafver at møde, oc alle Kongl:
Maÿtz: Skove i Brusch Herret at siune oc taxere hvis olden der udj findes oc deris afsigt oc
forretning der om i dag 8te dage her for Retten afsige saaledis som de agter at answare.
Antoni Smits sag Contra Povel Michelsen som er stefnet til Dombs er optagen til i dag 8te dage.
WelEdle Hr: Præsident Andreas Winterberg af Fridericia lod ved sin schrifftl: tillÿsnings Sædel af
dato 28 Aug: 1698 under hans Egen haand opliuse En Sorthielemet Stud paa 4 á 5 aar gammel
merchet paa det venster øre som paa enden er afschaaren om nogen schulle dend saufne at de da
med beviis effter lofven dennem indstiller til at betale den schade dend i kornet har giort sampt oc
hvis den har fortæret. I ligemaader lod lÿse effter 11 gamble oc unge gris som hannem er
frakommen, er hvide med graae huer paa hofderne oc merchet i dend ÿderste noed paa dend højere
foed med it rund hull, om nogen er dennem forekommen, eller forekommer, at de da ville Ankÿnde
hannem det imod betaling, eller oc gifve anslag paa dennem.
Hans Madsen Møller i Gammelbÿe Mølle lod læse effterschrefne Pantebref saaledis liudende.
Kiendes Jeg underschrefne Niels Jensen udj Piedsted oc her med for alle witterlig giør, at Jeg for
mig oc mine Arfvinger Een for alle oc alle for Een, Ret witterlig gield schÿldig at være til
Velagtbare oc fornemme unge Carl, Niels Marchusen i Gammelbÿe Mølle som hand mig effter
venlig begæring laant oc med forstragt hafver, Penge Et Hundrede Rixdr siger 100 Rixdr med Hans
Marchusen i Fridericia hans Concentz oc villie, til at afbetale min broder Peder Jensen, for hans
tilfaldene anpart hand tilkommer udj dend Selfejer Gaard jeg paaboer, saa vel som til anden gields
afbetaling i forschrefne Gaard, hvilche 100 rixdr Jeg her med lofver for mig oc mine Arfvinger paa
Ære troe oc gode lofve, oprigtigen at betale til d: 11 Martij naar mand schrifvendis vorder Ao 1701:
med sin paaløbende Aarlig Rente schadisløs i allemaader, oc til des bedre forsichring Pantsetter Jeg
her med fra mig oc mine Arfvinger, til Welbemelte Niels Marchusen oc hans arfvinger, En min
Enghauge, liggende Sÿnden paa Piedsted march, wender til Tolstrup marche schiell paa samme
side, oc op til Piedsted Brandtbierig schov paa dend nordre side, paa dend vestre side til Hr Laurids
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Davidsens hauge, oc til Las Jensen Schreder i Piedsted hans hauge paa dend Øster side saa som
dend findes Indhegnet oc begraben med Riis oc Staver, hvor udj kand aufles aarlig otte læs høe,
hvor udj bemelte Niels Marchusen oc hans Arfvinger, her med schall være forsichret prioriteret oc
Panterettiget, for forschrefne Summa indtil hand eller hans Arfvinger dend sidste schilling med
dend første af mig eller mine Arfvinger worder schadesløs afbetalt. Detz til ÿdermeere Stadfestelße,
hafver Jeg dette med min Egen haand underschrefvet, oc venligen ombedet Hans Marchusen oc
Hans Madsen Møller i Follerup Mølle, dette med mig til witterlighed at underschrefve. Datum
Fridericia d: 22 Aug: Ao 1698: Niels Jensen Eghd: Til witterlighed Hans Marchusen. Til
witterlighed Hans Madsen.
Tiisdagen oc Tingdagen den 6 September 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritßchrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Tomsen i Herslef
Mads Pedersen i Piedsted
Jørgen Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Søfren Hansen i Stenderup
Peder Christensen i Gaarslef
oc Thomas Jørgensen i Mørchholt
Hans Nielsen paa Kongl: Maÿtz: Regimentschriver Sr Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc
satte i Rette ofver Pofvel Ifversen i Tiufkier, at saa som hand iche hafver villet parere Høÿ
Øfrigheds ordre med kistens udlefvering til hans [sted]Fader Søfren Broch, hand der bør at lide paa
hans Fæste oc det effter lofven at have forbrut, oc der foruden kisten uden ophold at fra sig lefvere,
hvor paa hand var Dom begærendis. Sagen optagen til i dag 8te dage.
Jens Festeler af Fridericia paa Anthoni Smits vegne møtte for Retten oc begærede hans siunsmænd
som i dag 8te dage af Retten blef udmelt motte frem komme deris siun oc forretning at afsige. Saa
for Retten fremkom Hans Ollufsen, Jens Søfrensen oc Anders Tyggesen alle af Follerup, Knud
Pofvelsen oc Jørgen Søfrensen af Brønsted, som paa egne oc Niels Rafns vegne af Piedsted
afsagde deris siun saaledis saa som Peder Rafn i Børchop oc Erich Pedersen af Stoustrup som tillige
med dennem var udmelt iche paa aastedet møtte, At Anno 1698 d: 3 Sept: ware de effter udmellelse
af Retten til siun i Tiufkier paa et støche Jord, som Laurids Mund oc sin Stifsøn Anthoni Smidt paa
dend eene oc Pofvel Michelsen i bemelte Tiufkier paa dend anden side omtvister, at der de paa
aastedet møtte blef dem foreviist af Sr Jens Festeler udj Fridericia, skiøden med fæstebrefvet. Oc
tings windne sampt Peder Christensen Heils oc hustrues Attest, alt paa bem huusets Conservation.
Der nest blef dem paaviist det omtvistede støche Jord, som befantes at være besaaed med biug oc
hør frøe sat, oc befindes først i sin lengde, fra en flod liggendis, uden oc vesten for Laurids Munds
toffte gierde kaldes Vinkielderen som Peder Christensen Heils oc Laurids Mund berettede at være
schiellet imellem Pofvel Michelßen Jord som ligger ved dend Nørre Ende, oc Laurids Munds ved
den Sÿnder Ende op til deris iboende Huus til gaden er saa fra omrørte schield ved forn Vinkielder
oc til det gamle bÿgested 5 Reeb á 3 faufn, oc siden fra forn gamble bÿgested oc i Sÿnder op til det
iboende Huuses Nørre oc Vester stolpe oc Huus hiørne er 5 Reeb á 3 faufne oc 4½ alen oc befindes
samme omtvistede Jord tvert ofver begge Enderne Nembl: Nør oc Sÿnder Ende, lige brede som er
10 alen oc som Peder Christensen Hiels med Laurids Mund udj Nerværelße oc Paahør Pofvel
Michelsens som da tillige med dennem var paa bemeltre omtvistede støche Jord, berettede at være
barenfød paa forn Huus oc Sted, oc ved deris høÿeste Siels Saligheds Eed bekrefted samme forn
omtvistede Jord at tilhøre hvilchet oc nu Anthoni Smidt, som der paa hafver schiøde adkomst oc
festebref, oc ÿdermeere ville bekrefte sin Dÿre Eed, med det gamle bÿgested, som oc fantes der
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baade gamble ofven, leer, steen oc Jord der de grafvet med en Spade, oc liggendis snart mit imellem
det omtvistede Jord, som oc øÿensiønlig kunde sees af de mange store steene lige for bem:
bÿgestedet liggendis op til gierdet at de haver staaet huus oc waaning saa oc af de tvende staaendis
Escher oc tvende afhugne hvilchet bemelte Pofvel Michelßen tacht iche saa at schulle være, at saa i
sandhed findes som forschrefvet staar, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp. Der
effter Jens Festeler begærede Siuns winde som oc blef sted.
Jens Festeler af Fridericia møtte oc Contra Pofvel Michelsen i Tiufkier Producerede Eet tingswinde
udsted her af Herrits tinget d: 23 Aug: 1698 som for Retten blef lest oc paaschrefven oc i acten
schall worde indført. Endnu producerede Een attest af dato 22 Aug: 1698 af Peder Christensen Hiels
oc hans Hustrue Kiersten Søfrensdatter udgifven oc underschrefven, oc til witterlighed af Hans
Ollufsen oc Jens Søfrensen af Follerup underschrefven som for Retten blef lest oc paaschrefven oc
udj acten schall worde indført; Der effter Jens Festeler satte i rette oc formeente at det omtvistede
støche Jord worder Anthoni Smidts i fæstehavende huus tilfunden effter allerede i rettelagde Clare
oc pure beviis oc Documenter, oc widere belofvede til i dag 8te dage at producere det i dag lovlig
førte siuns winde til sagens opliusning, oc i øfrige formodede Povel Michelßen at worde tilfunden at
Erstatte Anthoni Smidt dend store oc vitløftige ibragte omkostning, alt inden 15 dage effter loven,
der paa hand Erwartede en lovforswarlig Dom. Povel Michelsen møtte oc producerede et
tingswinde udsted her af Herrits tinget d: 30 Augustij sidst afvigte som for Retten blef lest oc
paaschrefven oc i acten schall worde indført; Der nest i Rette lagde hand hans schrifftl: indleg af 6
Sept: 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven oc i acten schall worde indført, oc der effter
begærede Pofvel Michelsen Dommeren alting ville observere til en Retmeßig kiendelße, oc widere
Refererede sig til Lovens 5 bogs 5 Cap: oc 5 Art: saa som lovl: er beviist at huusets beboere det
omtvistede støche Jord hafver hafft i mindelighed af Povel Michelsens Gaardsens beboere; Sagen
optagen til Dombs til i dag 8te dage.
Tÿgge Ursin paa HøÿEdle oc Welbaarne Hr. Estats Raad oc Amptmands vegne udj dend sag Contra
Søfren Ollufsen i Viuf, oc Jens Lauridsen i Tiufkier, paserede oc effter forrige førte winder, som
hand af protocollen begærede oplæst, satte i Rette oc formodede bem: Søfren Ollufsen oc Jens
Lauridsen burde lide oc undgielde effter Kongl: Maÿtz: Allernaad: schovforordning saa oc lofvens
forClaring effter forseelsen saa vel som proceßens omkostning at erstatte oc betale, oc war der paa
Dom begærendis; Angaaende Niels Pedersen i Herslef begærede Tÿgge Ursin nerværende
Skovbetientere Nembl: Skovrideren Jacob Pedersen oc Skovfogden Hans Jensen i Møswraa wille
Eedeligen aflegge hvad dennem om hans skovhug er bevist. Hans Jensen Skovfoget swarede at naar
hand effter lovens maade der til lovlig blef Citerit, schall hand widere vide sig der effter at Rette,
det samme Skovrideren Jacob Pedersen sig at Refererede til. Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne som Rÿtter bundens forsvar møtte for Retten paa Niels Pedersens vegne, saa vel
som Søfren Ollufsen i Wiuf oc Jens Lauridsens i Tiufkier deris vegne begærede oc formodede at
sagen motte beroe til Welb: Hr. Estats Raad oc Amptmand Schwartzes hiemkomst fra Kiøbenhafn,
saa som deris forseelse iche schall være saaledis at de der for hver dag schal jages til tinget. Tÿgge
Ursin der imod formodede langt anderledis, at saa som Hr Estats Raads fuldmegtiges fuldmagt i
hans Absenz i Retten forhen er producered, oc bønderne befindis sig imod hans Maÿtz:
Skouforordning at have forseet, saa kunde hand iche forstaa hans Maÿtz: Egne sager saadan
prolongation kunde taale, hvad sig angaar Niels Pedersen i Herslef som schoubetienterne her for
Retten ved en udflugt, fraschÿder sig sagen at forClare, i henseende de iche der til lovl: kald oc
warsell hafver faaed alt saa formodis kald oc warsell til hofvetmanden udj 3 uger her effter, til
tingswinde oc Dombs erwerbelse i fulde valeur forblifver indtil hand paa hans Principals vegne
bem: Skoubetienter lovl: kald oc warsell der til kand gifve. Hans Nielsen formodede at deris
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forseelse iche war saa store at sagen jo kand hvile til Hr: Amptmands hiemkomst at hand det kunde
self foruden nogen omkostning oc Dombs Erhvervelße kunde moderere. Dommeren Senterede,
hvad sig Niels Pedersen angaar da som Tÿgge Ursin hannem med 8te dages warsell har til tinget
hafver indCiteret imod winder at paahøre oc hand der til ingen Endnu hid indtil haver kundet
formoed, mens nu først schall Stefne winder saa henfalder det til nÿ Stefnemaal, De andre
andgaaende, saa hafver det sin lovlig fremgang, oc Sagen optagen til i dag 8te dage.
Tÿgge Ursin Contra Laurids Christensen i Skierup begærede de forelagde winder motte paarobis,
winderne blef af Retten paarobt mens møtte ingen. Saa begærede Tÿgge Ursin de til i dag 14 dage
motte foreleggis under deris faldsmaal at møde, Ellers producerede hand Welb: Hr: Jægermesters
bref dat: Østed d: 10 Junij nest afvigte med en translation paa Dansch saa vit sagen angich, som for
Retten ble flest oc paaschreven oc udj acten schall worde indført. Sagen optagen i 14 dage
angaaende de forelagde winder, oc Ellers begærede Tÿgge Ursin tingswinde effter hvis paßerit er.
Sted.
Tÿgge Ursin udj dend sag Contra Peder Madsen i Svinholt effter erhvervede tingswinde som i dag
8te dage schall produceris angaaende dend Eeg hand ulovligen schall have hugget. Satte i Rette oc
formodede bem: Peder Madsen burde at lide effter Kongl: Maÿtz: Lov oc Skouforordning saa vel
som at erstatte proceßens omkostning, oc war der paa Dom begærendis. Sagen optagen i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 13 Sept: 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritßchr: Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Tomesne i Herslef
Mads Pedersen i Piedsted
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Madsen i (?)
Laue Hendrichsen i Bredstrup
Jens Festeler af Frid: paa Anthoni Smits vegne møtte oc begærede Dom ofver Pofvel Michelsen i
Tiufkier. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som denne Stridige Sag Reiser sig af at Pofvel
Michelsen i Tiufkier hafver Saaed i en omtvistede agers Ende, liggende ved Laurids Munds iboende
huus oc Anthoni Smidt schall have i fæste som Laurids Mund schall have ladet ompløge oc saaed
biug udj, der ofver Anthoni Smidt ved hans fuldmegtig ladet onfange proceß med Pofvel Michelsen
samme omtvistede agers Ende sig at ville til Egne effter omførte winder d: 23 Aug: 1698, mens som
de winder iche at være beviist hvem samme Jord tilhører, dog kand de i 30 á 40 aar mindes at have
været uden trette oc ukiert, oc at der hafver Staaet Huus der paa. Endnu et andet tingsvinde fremlagt
af Pofvel Michelsen hvor beviises med 4re Siunsmænd at have været paa Aastederne, for dennem
berettet, at de som hafver været i Laurids Munds huus, hafver haft aggerne igiennem til leje, oc der
forgiort arbeide, oc villighed til Pofvel Michelsens Gaard, der om fører oc winder at samme agger
ligger Reen om Reen med de anders aggere oc at det omtvistede Jord hafver været brugt til det
Huus Laurids Mund iboer ungefer 24 Aar, oc eÿ widste tilforne nogen trette der om at have været
førend nu, En deel kand mindis 48 oc een deel i 40 Aar, paa lige maader, oc at aggeren haver været
brugt op igiennem imod arbeide oc villighed oc ingen trette kand mindis at have været der paa
førend nu med videre samme siuns oc tingswinde indeholder, Er [resten af sagen ulæsl. pga. dårlig
foto].
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Regimentschriverens sag Contra (……….) i Tiufkier. Er opsat i 8te dage saa som ingen paa
Regimentschriverens vegne møtte.
Amptmand Swartzes sag Contra Søfren Ollufsen i Wiuf oc Jens Lauridsen i Tiufkier er optagen i 8te
dage saa som ingen paa Amptmandens vegne møtte.
Hr. Amptmand Swartzes sag Contra Peder Madsen i Svinholt er optagen i 8te dage saa som ingen
paa Hr. Amptmands wegne møder.
Hans Jensen Skoufoget i Møswraa paa Kongl: Maÿtz: Jægermester Welbaarne Hr. Brochdorfs
vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Hans Jensen i Herslef oc Søfren Thomsen i
Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i Rette stefnet
Knud Roed i Møswraa imod winder beschÿlding oc Dom angaaende Kongl: Maÿtz: (..?..) effter at
hand war tilsagt at bortkiøre [resten af siden ulæsl. pga foto ikke er læselig], at bære stefnet Hans
Staffensen i Aldmind, Thomas Andersen oc Hans Mogensen af Wiuf deris sandhed at aflegge, om
alt hvis dennem kand være bevist angaaende dend hiort som der udj Wiuf schouf oc siden hiemeført
udj Skouriderens huus, oc berettede kaldsmændene at Regimentschrifverens fuldmegtig Hans
Nielsen i dag 8te dage for dennem tilstod warselet. Der effter Hans Jensen begærede hans winder til
forhør, saa for Retten fremkom Hans Mogensen i Wiuf som wandt at hand d: 26 Augustij sidst
afvigte tillige med Christen Andersens Dreng i Almind fant en hiort som war Dødschut i Wiuf
schouf oc hialp hand bem: Christen Andersens Dreng samme hiort paa hans wogen oc hand kiørte
dend strax til Skourideren Jacob Pedersens i Almind oc war samme hiort opschaaren i Buggen oc
gevinene schut med tvende kuler i hans hals, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til
hielp. Noch for Retten fremkom Thomas Andersen i Wiuf som wandt at hand d: 28 Augustij war til
Jacob Pedersen Skourider med en deel Rønbær. Da saa hand forbemelte hiort laae i Skouriderens
Lade oc war gandsche schamfærit oc fordærfvet af nogle hunde, som war indkommen af et huul paa
wegen, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Videre for Retten fremkom Hans
Staffensen i Aldmind som wandt oc tilstod at Skourideren Jacob Pedersen befalede hannem at hand
strax som war d: 27 Augustij schulle schiche bud til Møswraa om en wogen som kunde kiøre
samme hiort til Coldinghuus, hvilchet hand oc giorde, oc strax schichede bud til Knud Roed i
Møswraa med hans Svoger Jens Jørgensen, at hand strax schulle kiøre eller oc schaffe en anden
wogen som uden ophold kunde møde til Jacob Pedersen Skouriders i Aldmind oc kiøre noget vilt til
Coldinghuus, der paa hand bad sig Gud til hielp, hvor effter Hans Jensen war tingswinde
begærendis som oc blef sted; oc sagen optagen i 8te dage.
Jens Rafn af Hostrup paa Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Johan Hollenders vegne møtte for
Retten oc beviiste ved kaldsmænd Frands Nielsen oc Peder Lauridsen begge af Wilstrup det de ved
Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag med 8te dages varsell at have i rettestefnet
Anne Margrette Christensdatter for hendis Arrest paa Slottet med hendis laugwærge, for Sigtelse,
klage oc vinder angaaende Tiufveri hun begaaet haver udj Hans Ifversens Enches huus i Eltang,
som hun med kosterne er blefven paagreben, eller hvad meere hendis u tilbørlig forhold kand i
andre maader vedkomme imod winder oc dom der effter at lide, her nest effter for Retten fremkom
dend beschylte person Anne Marie Christensdatter, som her for Retten blef tilspurt hvor hun er fød,
der paa hun svarede at være barnefød i Tisted i Tiges oc hindis fader ved nafn Christen Hansen Pind
kom til Ungaren for Corporal med Swanwedels Regiment. Der nest blef fremstillet en deel klæder
nembl: 1 rød i blaa Staffes schiørt, 1 graa schiørt af hiemgiort treseel, 1 brun dito med en small
agraman, 1 sort blommet fifschaftis forklæde, 1 sort barattis Kÿse, 1 sort qvinde klæde kioel som er
opspruchen i smaa støcher, 3 hørgarns lagner, 3 dito pudes waar med small grove knippels, 1 fin
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lærits forklæde, 1 høregarens dito, hvilche klæder befantis her for Retten under forsegling lige
saaledis som de d: 23 Aug: sidst afvigte blef funden da bem: Anna Marie Christensdatter blef
greben paa Eltang march uden for Sl: Hans Ifversens Gaard, der paa Jens Rafn tilspurte hende
hvorledis hun er kommen til forbemelte tøÿg, der paa hun swarede at hun samme dag som war d: 23
Aug: gich fra Colding tillige med et qvindfolch ved nafn Ellen som tillige med hendis Moder
opholder dennem i Colding om morgenen klochen 6, oc lige til Eltang, oc bekiendte at hun effter
bem: qvinde folch Ellens beretning oc anledning da de kom til Eltang wed middags tider brød ind af
et windeve i Hans Ifversens stue i Eltang tillige med Ellen, oc da der indkom tog Ellen nøglerne i et
Cammer oc gich hen oc lugte een Kiste op som stod i stuen, oc tog for indførte klæder des øfrige
lefverede hende, som hun effter hendis begæring gich uden for gaarden ved gierdet med dennem, oc
schulle der for[?] indtil bem: Ellen kom til hende, mens som hun strax blef paagreben af Hans
Ifversens Datter Mette Hansdatter tillige med deris tienneste Carl Hans Andersen i deris Rÿtter
Simen Nielsens hos værelße som forblef ved Gaarden, fornam hun iche siden til forommelte
qvindfolch Ellen, widere bekiendte at hun tillige med Ellen war i et schrin foruden kisten, som de
iche bekom noget af, ÿdermeere bekient Anne Marie Christensdater, at hun oc saa hafver bedragen
Karen Andersdater af Strandhuuse, da hun effter hendis begæring laante hende en Rød Kirsens
trøÿe, tvende smaa lærets tørkleder oc et hørgarns forchlede, som hun beholde oc bem: Karen
Andersdater eÿ endnu bekommet haver, mens solte det i Haderslef, som er 7 á 8 uger siden, der
neste bekiente at hun tillige med ofvenmelte Ellen for en 4re ugers tiid siden tog et schiørt tillige
med et Kniplings Strimmel fra en Mand udj en Bÿe hen ved Weÿle, hvis nafn saavel som Bÿens
hun iche widste eller er bekiendt, widere wille hun iche effter tilspørgelse bekiende, hvor effter Jens
Rafn paa Regimentschrifverens vegne var tingsvinde begærende som oc blef sted. Oc sagen optagen
i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 20 Septembr: 1698
Laurids Hendrichsen Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jens Tommesen i Eltang
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Niels Mortensen i Herslef
Søfren Hansen i Stenderup
Anders Pedersen i Piedsted
oc Niels Pedersen i Herslef
Søfren Søfrensen Broch af Tiufkier, - sagen optagen i 8te dage.
Hr. Amptmand Schwartzes sag Contra Søfren Ollufsen i Wiuf oc Jens Lauridsen i Tiufkier er
optagen i 8te dage, saa som ingen paa Hr. Amptmands vegne møtte.
Hr. Amptmand Schwartzes sag Contra Peder Madsen i Svinholt er fremdeelis i ligemaader optagen
i 8te dage effter som ingen paa Hr. Amptmands wegne møtte.
Hr. Amptmand Schwartzes sag Contra Laurids Christensen i Skierup angaaende de forelagde
winder er i ligemaader optagen i 8te dage.
Claus Møllers sag af Colding Contra Skourideren Jacob Pedersen er optagen i 8te dage.
Hans Jensen Skoufoget af Møswraa møtte for Retten oc paa Welbaarne Hr. Jægermesters vegne
effter for hen Ergangne winder satte i Rette om iche Knud Roed bør for samme hiortes forsømmelse
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oc ødeleggelse at stille Welb: Hr. Jægermester fornøÿelse effter Kongl: Maÿtz: allernaad: Jagt
forordnings 30 Art: saa som hiorten for hans forsømmelse er gandsche blefven fordervit oc utienlig,
hvor paa hand war Dom begærendis. Knud Roed møtte for Retten oc begærede sagen optagen i 8te
dage, saa som hand agtede at føre winder at have tilsagt Hans Staffensen i Almind at kiøre i Egt
med samme hiort, Sagen optagen i 8te dage.
Regimentschriverens sag Contra den Arresterede Qvinde paa Coldinghuus er opsat i 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 27 Septembr: Ao 1698
Hans Ollufsen i Follerup tilforordnet i Dommer Sæde udj Herritsfogden Laurids Hendrichsens
Absenz effter HøÿEdle oc Welb: Hr. Estats Raad oc Amptmand Schwarts fuldmegtig Hermand
Willers ordre af dato 25 Sept: 1698 som her effter udj tingbogen ord fra ord findes indført.
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Thomseni Herslef
[næste side øverst er ulæselig]
Den første sag er angaaende at Herredsfogden er på rejse til København, sagen ulæselig.
Søfren Broch af Tiufkier møtte oc begærede Dom ofver Povel Ifversen, Povel Ifversen blef af
Retten trende sinde paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa hans vegne, Sagen optagen til i dag 8te
dage.
Hans Jensen af Møswraa møtte for Retten oc paa Jægermesterens vegne begærede effter forrige i
Rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Knud Roed i Møswraa angaaende dend hiort som Welb: Hr.
Estats Raad oc Amptmand udj hans deputat schulle have været leveret, som erhwervede tingswinde
om formelder, oc til sagens de bedre opliusning, begærede hand Jens Jørgensen i Almind sit
sandfærdig winde ved Eed effter loven motte aflegge, saa for Retten fremkom Jens Jørgensen i
Almind som er Hans Staffensens Swoger som effter Eedens oplesning wandt, at hand af
Skourideren Jacob Pedersen blef befalt at schulle schaffe en wogen af Møswraa som strax schull
møde oc kiøre en hiort til Coldinghuus, hvilchet hand oc strax giorde oc gich lige til Knud Roed i
Møswraa oc sagde hand effter Skouriderens befalling strax schulle schaffe en wogen som kunde
kiøre noget wilt som war til Skouriderens, saa spurte Knud Roed hannem om hand hafde en seddel
hvor til Jens Jørgensen swarede nej, der paa Knud Roed widere swarede at hand iche [her følger
meget utydelig skrift] producerede Regimentschriveren Johan Hollenders ordre hvor udj hand siger
at Hr. Amptmand Schwartz har befalet Hans Staffensen at være Sognefoget til hans Døds dag oc
Knud Roed der med eÿ at have at bestille, førend Hans Staffensen ved Døden er afgaaen, af dato d:
6 Aprill 1698 med widere des indhold for Retten er lest oc paaschreven oc udj acten schall worde
indført; Hans Jensen Skoufoget begærede Endnu som tilforne Dom. Sagen optagen i 14 dage.
Hr. Amptmand Schwartz skoufoger henfalder til nÿe Stefnemaal saa som ingen paa Hr. Amptmands
wegne møder; oc da ved paarobelse udj samme Momang kom ind af Døren, Tÿgge Ursin ordinerit
Fuldmegtig udj samme Sager, oc Contra Søfren Ollufsen i Wiuf oc Jens Lauridsen i Tiufkier,
begærede effter forrige i rettesettelse oc opsettelse Dom saa som Sagen Dommeren iche er bekient
opsatte hand den i 14 dage.
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Tÿgge Ursin begærede i lige maader Dom effter forrige i rettesettelse oc opsettelse Dom ofver
Peder Madsen i Swinholt. Peder Madsen blef paarobt trende sinde møtte iche eÿ heller nogen paa
hans vegne, Sagen i lige maader optagen i 14 dage.
Tÿgge Ursin Contra Laurids Christensen i Schierup producerede et tingswinde her af tinget udsted
d: 6 Sept: 1698 som for Retten ble flest oc paaschrefven oc i acten schall worde indført. Der effter
satte bem: Ursin i Rette oc formodede Laurids Christensen saa som en Kongl: Skoubetienter der
widste bedre burde der fore i hordeste maader at ansees effter Kongl: Maÿtz: allernaadigste lov oc
forordning saa vel som processens omkostning at erstatte [papir defekt] sagen optagen i 14 dage.
Tÿgge Ursin Contra Hans Christensen [papir defekt] sagen optagen i 3 uger.
Tÿgge Ursin paa Claus Adolph Møllers vegne af Colding møtte for Retten oc begærede Dom effter
forrige i rettesettelse oc opsettelse ofver Jacob Pedersen Schourider. Sagen optagen i 14 dage.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne møtte for Retten oc begærede dend Sag Contra Anna
Maria Christensdatter motte beroe med saggifvelse til i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Knud Roeds vegne af Møswraa møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd
Søfren Søfrensen oc Hans Andersen begge af Møswraa det de ved Eed med opragte fingre effter
loven afhiemlede til i dag at hafve med 8te 14 oc 3 ugers warsell i Rettestefnet Hans Staffensen i
Almind vidner at paahøre, spørsmaal at tilsware, saa vel som Hr. Estats Raad oc Amptmand
Schwartzis ordre til Sognefogets forvaltning at høre læse. Til samme tiid oc ting Stefnet oc Peder
Hansen, tillige med Rÿtter Andreas Dreÿer oc hans kone Anne af Møswraa Eenhver sin sandhed at
sige oc til spørsmaal at sware, hvad dennem om samme Sag kand være bevist. Endnu stefnet Jens
Jørgensen i Almind spørsmaal at tilsware angaaende dend ordre hand Knud Roed hafver tilbragt om
wogen til dend Død fundene hiort til Coldinghuus at henføre. Endelig stefnet Hans Jensen
Skoufoget, om hand her imod kunde eller ville have noget at sware, hvor effter mand agter Dom oc
tingswinde at erhverve. Der effter Tÿgge Ursin begærede at hans winder som her for Retten
parrerede motte stedes til forhør. Hans Jensen Skoufoget møtte for Retten, oc formodede ingen
winder blef Sted førend Welb: Hr. Jægermester der fore blifver lovlig kaldet, saa som Hans Jensen
intet widere hafver med sagen at bestille widere end hand effter Velb: Hr. Jægermesters begæring
hafver ladet afhøre Hans Staffensens oc hans Swoger Jens Jørgensens bekiendelse oc winde,
formoder der fore kaldet spilt at wære ind til Welb: Hr. Jægermester [papir defekt] Saa hafver bem:
Ursin sig der med loven forwaret som siger at kald oc warsell til ens fuldmegtig er saa gÿldig som
principalen det self er gifven, formoder der for saa som hand Hr. Jægermesters fuldmegtig Sr Hans
Jensen lovl: kald oc warsell hafver given, da ingen finder hannem tilføÿes udj hans lovmessig
begæring saa som winderne sig her for Retten tilbÿder oc war i lige maader Dommerens kiendelse
begærende. Dommeren Senterede Saa som Hans Jensen protesterer imod dette kald oc warsell eÿ
widere med Sagen hafver at bestille end alleeneste effter Welb: Hr: Jægermesters begæring hafver
afhørt Hans Staffensen oc hans Swoger Jens Jørgensens bekiendelse oc winde, oc der fore formoder
Welb: Hr: Jægermester først bør lovl: Stefnis førend indstefnede winder kunde stedis. Saa findis for
billigt Welb: Hr: Jægermester som hovetmanden for Sagen bør lovl: Stefnis førend nogen winder
kand stedis, oc der fore henfalder til nÿe Stefnemaal, at der med Effter loven kand angaaes. Tÿgge
Ursin Agerede Dommen beschreven. De Indstefnede lofvede til i dag 14 dage uden widere kald oc
warsell at møde.
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Blef lest et Pantebref ad effterfølgende Indhold: Kiendis Jeg mig underschrefne Johan Buch i
Schierup oc Witterlig giør for alle i dette mit obne bref at ieg af Ret witterlig gield schÿldig oc
pligtig er blefven Ifver Ifversen Schreder boende i Schierup 200 rdr hvilche forschrefne Tou
Hundrede Rixdr Jeg lofver oc mig tilforpligter Erlig Redelig oc vell at betale Ifver Ifversen uden
schade oc schadisløs i alle maader til førstkommende Waldborg dag 1699 oc til des ÿdermere
forsichring oc bedre forwaring, Pantsetter jeg fra mig min Hustrue Chrestendse Andersdatter børn
oc arfinger dend halfve Selfejer Gaard i Skierup ieg paaboer oc Jeg ag Hæderlig oc Vellærde Mand
Hr: Olluf Simensen i Pant hafver for forschrefne 200 Rdr hvilche forschrefne tou Hundrede Rdr mig
effter min begiering af Ifver Ifversen laandt oc forstragt hafver udj gode Reede penge, hvorimod Jeg
her med fuldkommelig afstaar, transporteret ofverdrager oc Pentsetter forbn halfve Gaard, mig af
Vellærde Hr: Olluf Simensen hafver i Pandt oc schall Ifver Ifversen nÿde oc beholde ofvenben:
halfve Gaard, at bruge oc beholde med des tilliggendis agger oc Enge, schouf oc March, Stue oc
Støche stort oc lidet, fische wand oc fægang, slet intet undtagen, af alt det som nu tilligger oc af
Arrilds tiid tilligget haver, indtil saalenge den af dette Pant loulig blifver indløst oc frigiordt med
Reede penge dend sidste schielling med dend første, oc dend første med dend sidste schadesløs
lofver oc her hos, det eÿ at pandtsette, selge heller afhende til nogen andre, førend den af dette Pant
loulig blifver Indløst oc frigiort, ÿdermeere lofver oc mig tilforpligter mig Johan Buch, at fri frelse
hiemle og fuldkommelig tilstaar Ifver Ifversen, hans Hustrue, børn oc arfvinger samme Pantsatte
Gaard oc Eÿendom, for alle oc hver mands paatale der paa kand have at tale med Rette i nogen
maader, oc om obenbemelte tou Hundrede Rixdr iche blifver Ifver Ifversen betaldt til forschrefne
tiid, schall Ifver Ifversen samme pandt tiltrede, om førstkommende Philipi Jacobi dag oc nu strax
saae Rougen uden imod sigelse i alle maader. Til Witterlighed underschreifver ieg med egen haand
oc venlig ombeder vores Herre Sognepræst, Hæderlig oc Vellærde Mand Hr: Laurids Jensen Risom
Sogne Præst over Smidstrup oc Schierup menigheder, Velfornemme Mand Ingwar Jacobsen,
Kongl: Maÿtz: bestalter Schourider i Holmands oc Eld Herreder, Laurids Christensen i Schierup,
Jens Søfrensen ibd: oc Jens Rafn i Hostrup med mig til witterlighed at underschrifve, som oc
ofverværende war tilstede Actum Skierup d: 25 Sept: Ao 1698 Johann Buch. Til Witterlighed effter
begiering underschrifver af Laurids Risom. I ligemaader til Witterlighed Ingwar Jacobsen, Laurids
Christensen, Jens Søfrensen, Jens Jensen Rafn.
Hans Nielsen paa Kongl: Maÿtz: Regimentschrifver Johan Hollenders vegne lod læse en lÿsning
Sedell effter Niels Michelsen som schall være bortrømt fra et Kongl: Maÿtz: Rÿtter boelig i
Wrandrup, af dato 26 Sept: 1698 med widere des indhold for Retten lest oc paaschrefven.
Tiisdagen oc Tingdagen den 4 October 1698
Hans Ollufsen af Follerup forordnet i Dommer Sæde effter Amptmandens fuldmegtigis ordre udj
Herritzfogden Laurids Hendrichsens lovl: Absens
Peder Schelde i schrifver sted udj Herritzschrifverens Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Tommesen i Herslef
Søfren Madsen ibd:
Søfren Lauridsen i Wilstrup
Peder Bertelsen i Herslef
Hans Hansen i Skovsgaard
Hans Jensen Enmerche i Herslef
oc Bertel Jensen i Skovsgaard
Søfren Broch af Tiufkier møtte for Retten oc begærede Dom ofver Povel Ifversen sammesteds.
Pofvel Ifversen blef af Retten trende sinde liudeligen paarobt mens møtte iche eÿ heller nogen paa
hans wegne. Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som Povel Ifversen i Tiufkier effter gifne kald
oc warsell af Regimentschrifveren Sr Johan Hollender. Sampt effter giorde i Rettesettelse oc
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opsettelse eÿ møder med noget til gienmelde imod Søfren Brochs Søgning, oc iche hid ind til willet
parere Høÿ Øfrigheds befaling, at fra sig lefvere til sin fader Søfren Broch den omtvistede Kiste
hannem schall tilhøre, da wides iche Rettere at kiende end Pofvell Ifversen strax samme Kiste til
bemte sin fader lefverer, oc der foruden betale denne processis anwendte bekostning med 10 sldr oc
det inden 15 dage under lovens videre twang.
Regimentschrifverens Sag Contra Anne Marie Christensdater er fremdeelis optagen til beschÿlding
oc saggifvelse i 14 dage.
Blef Allerunderdanigst lest hans Kongl: Maÿtz: Allernaadigste forordning angaaende schattekornet
af dato 17 Sept: 1698: som schall lefveris for Ao 1699, af Coldinghuus Ampt til Amptschrifveren
Peder Pedersen Bobell af hver tønde hartkorn Rug to schiepper oc tre fierdingkar, oc haure to
schiepper Nembl: halfparten til førstkommende Mortensdag oc den anden halfve part inden otte
uger der effter, oc proprietair godset udj Frid: til bemte Peder Pedersen, med widere som
Allernaadigste forordnings Indhold en hver provins angaaende hvorledis leveris schall for Retten
lest oc paascjreven.
Blef lest et lÿsnings Seddel anden tingdag angaaende Niels Michelsen som er frarømt et
Rÿtterboelig i Wrandrup, at hand sig igien will indfinde saa fremt Regimentschrifveren iche schall
foraarsagis at erhverve Rømnings Dom over hannem med widere des Indhold for Retten lest oc
paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen den11 October Anno 1698
Hans Ollufsen i Follerup i dommer Sæde
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
………………………………..
Ingwart Jacobsen paa Kongel: M: vegne møte og begærede de her af Reten udmelte 8 Siunsmænd
som schulle Taxere Oldenen i Hollmands Herret mote frem komme deris Siun der om at afsige. Saa
for Reten fremkom Jørgen Nielsen i Andkier, Mads Hansen ibd: Jens Rasmusen ibd: Rasmus Dall
ibd: Jens Ollesen af Winding, Jens Christensen og Peder Buch af Welling som afsagde deris Siun
saaledis; At de haver Siunet Winding schou for et Svins Olden, Andkier schou for 1 Svins Olden,
Sellerup schou 1 Svins Olden, Skierup schou 1 Svins Olden, Welling schou 2 Svins Olden, hvilchet
deris Siun de effter Loven ved Eed bekrefftede der paa de bade sig Gud till hielp, hvor effter Ingvart
Jacobsen var tingsvinde begærende som og blef sted.
Ingvart Jacobsen begærede i lige maader de her af Reten udmelte Siuns mænd som haver Siunet
Olden i Ellherrets schove mote frem komme deris Siun at afsige. Saa for Reten fremkom Jens Gade
i Egeschou, Hans Jensen i Lumholt, Søren Hansen i Trelle, Hans Jensen ibd: Jep Madsen ibd: Peder
Pedersen ibd: og Mads Andersen ibd: som afsagde deris Siun saaledis, at de haver Siunet Trelle
Nesschou for 2 Svins Olden, Hollme schou for et Svins Olden, hvilchet de her med for et fult siun
afsagde der paa de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp; hvor effter Ingvart Jacobsen
begærede tingsvinde som blef sted.
Franz Schütz paa Hr. Jegermester Brochdorfs vegne møte og begærede dom over Knud Roed.
Sagen optagen i 8te dage.
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Tÿgge Ursins Sag Contra Søren Ollufsen i Wiuf og Jens Lauridsen i Tiufkier er fremdeelis optagen
till i dag 8te dage.
Tÿgge Ursins Sag Contra Peder Madsen i Svinholt i ligemaader optagen till i dag 8te dage.
Tÿgge Ursins Sag Contra Laurids Christensen i Schierup optagen i ligemaader till i dag 8te dage.
I den Sag med Hans Christensen i Bramdrup angl: schouhug er saaledis dømt. Sagen optagen till i
dag 8te dage.
Blef i dag till tredje ting læst en Lÿsnings Seddel lang: Niels Michelsen i Wranderup som er Rømt
fra et Rÿtter Boelig at hand sig igien vill indfinde; saa fremt Regimentschriveren iche schulle
foraarsages at erhverve Römnings dom over hannem, og begærede der effter tingsvinde sted.
Knud Roed i Møsvraa møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Sørensen i Smidstrup og
Frands Nielsen i Møsvraa det ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet imod vindes
førelse, spørsmöll at tillsvare, sampt tingsvindes og doms erverbelse, Hans Staphensen i Allmind
angaaende den Egte hand haver hannem tillsagt till Colding Huus, der imod at høre læse Høÿedle
ov Welb: Hr: Estats Raad og Amptmands given befallning till Sognefogets tieniste till samme tiid
og ting stefnet Jens Jørgensen i Allmind, Andreas Dreÿer, og Peder Hansen i Møsvraa, en hver deris
Sandhed at sige og till spørsmaall at svare hvad dennem om samme Sag kand være bevist, till
samme tiid stefnet Hr: Jegermester Brochdorf om hand her till mote behage noget at svare, saa som
hans Fuldmegtig hans kald og varsell tillforen der over haver disputeret, effter hvilchet hand agter
dom og tingsvinde at erverbe og effter som vinderne iche møder begærede hand med des førelse
mote beroe till i dag 8te dage, optagen med vindernis førelse till i dag 8te dage.
Hans Jensen i Møsvraa møte for Reten som kiendtis og tillstod at have Soldt og afhændet saa som
hand og her med Selger og Aldeelis afhænder fra sig sin Hustrue og deris arvinger till hans Søn
Peder Hansen som nu self stod till Vedermaals ting hans trolovede festemøe Ingeborg
Christensdaater og deris arvinger den halve Selfeÿer Gaard i Møsvraa som Hans Jensen tillforne
paaboede og beboes nu af Peder Hansen, hvilchen forschrefne halfve Selfeÿer Gaard med all dens
Rete tilliggelse i Huuse og Bÿgning, gaard og gaardsted, Abildhauge, hommelhauge og kaalhaue,
Agger og Eng, schou og March, tørveschiör og Lÿngslet, fischevand og fægang, og aldt andet som
af Arrilds tiid der till ligget haver og med rete hør og bør der till at ligge indtet i nogen maader
undtagen bem: Peder Hansen hans festemøe Ingeborg Christensdaater og deris arvinger schall have
nÿde og beholde till Evindelig eÿendom og kiendis Hans Jensen sig till bem: halve Selfeÿergaard
eller noget af dens tilliggelse effter dags eÿ at have nogen ÿdermere Ret eller Retighed mens derfor
bekommet og oppebaaret fÿllest fuld værd og fornøÿelig betallning i alle maader, lover derfor at
schall frj frelse hiemle og tillstaa Peder Hansen hans festemøe og deris arvinger offtermelte halve
Selfeÿergaard for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen Ret kand have at tale og
dersom imod forhobning scheede at samme offtermelte halve Selfeÿergaard eller noget af dens Rete
tilliggende dennem eller deris arvinger blef fravunden for nogen deris vanhiemels brøst schÿld saa
lover Hans Jensen inden 6 uger der effter at forschaffe dennem lige god vederleg eller neÿagtig
betallning og i saa maader for sig og sine arvinger holde Peder Hansen hans festemøe Ingeborg
Christensdaater og deris arvinger schadesløs. Der paa Parterne nu her for Reten gave hver andre
deris hænder at alt saaledis holdes og effterkomes schall som forschrevet staar, hvor effter Peder
Hansen paa Egen og Christen Jensen i Høÿrup paa hans daater Ingeborg Christensdaaters vegne
begærede eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
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Claus Adolph Møllers sag i Colding Contra Jacob Pedersen Skourider fremdeelis optagen till I dag
8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 18 Octobr: 1698
Hans Ollufsen af Follerup i Dommer Sæde
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Christensen i Gaarslef
Søfren Hansen i Stenderup
Peder Madsen i Tolstrup
Niels Tomsen i Wilstrup
Jes Tommesen i Herslef
Jens Thomsen i Eltang
Oc Thomas Jørgensen i Mørchholt
Frands Skøts paa Hr: Jægermester Brochdorfs vegne møtte for Retten oc Contra Knud Roed i
Møswraa angaaende hiorten, satte udj Rette at effter som hiorten formedelst Knud Roeds
forsømmelse schall være blefven fordervet hand da bør at betale dend med penge 10 Rixdr oc der
foruden at bøde hans faldsmaal for dend motwillighed som af hannem schall være forøvet, sampt at
betale denne processis foraarsagede omkostning hvor paa hand var Dom begærendis. Knud Roed
møtte oc begærede opsettelse saa som hand agtede at føre winder. Sagen optagen i 8te dage.
Tÿge Ursin Contra Laurids Christensen i Skierup møtte oc begærede Dom, Frands Skøts paa
Laurids Christensens wegne af Skierup møtte oc i rettelagde Hr: Jægermester Brochdorfs schriftl:
protestation af dato 19 Octobr: 1698 som for Retten blef lest oc paaschrefven oc i acten schal worde
indført; Tÿge Ursin imod denne ofvenschrefne protestation kunde eÿ andet end besværge sig over
dette saa som Hr: Estats Raad Swartz saa vel som hans fuldmegtig hafver gifwen fuldmagt til at
forfølge Sagen saa formodede hand eÿ saadant Kongens sag kunde hindre, mens war endnu som
tilforne Dom begærende. Frands Skøts imodstod eÿ Monsr Ursins protestation som hand giør paa
det gifne Memorial af hans Herschab Welb: Hr: Jægermester, at jo noch som Welb: Hr: Amptmand
eller hans fuldmegtig hafver gifven hannem fuldmagt till at forfølge Sagen, da schall befindes naar
Hr. Amptmand fremkommer at samme ord er passeret imellem Welb: Hr. Amptmand oc
Jægermesteren at sagen schall wære efftergifven, oc der for well formode at Ursins protestation i
saa maader iche kand hindre oc begærede Sagen til Hr. Amptmands hiemkomst motte opsettes.
Tÿge Ursin imod dette unøttige indførte som eÿ Sagen vedkommer, formodet eÿ at worde anseet
nogen som her om Hr. Estats Raads ord schulle være indført, thi det være wel langt fra Hr. Estats
Raad schulle efftergive Kongens Sager uden det scheede paa lovl: maade, oc begærede Endnu som
tilforne Dom; Sagen optagen i 8te dage.
Tÿge Ursin møtte oc begærede Dom ofver Hans Christensen i Bramdrup, Hans Christensen møtte
oc i rettelagde hans schrifftl: Indleg af dato 18 Octobr: 1698 som for Retten blef lest oc
paaschrefven oc i acten schall worde indført. Tÿge Ursin imod producerede Indleg Refererede sig til
Skouforordningen hvor hand eÿ finder Selfeÿerne at være tillat uden Skoubetienternis udwisning,
saaledis udj Skofvene at hugge will hand føre siun, oc sig saaledis befrie, da haver hand hafft tid
lenge noch udj Sex uger siden Sagen blef anhengig giort formoder der for hans paastand af ingen
krafft at anseeis, mens war effter forrige i rettesettelse Dom begærendis. Thi blef saaledis Dømbt oc
afsagt. J hvor vell Hans Christensen self vedgaar de 4re Egers huggelse paa Egen schovmaal
Skourideren Sr Jacob Pedersen aflagde widnisbyrd anmelder som hand nu tiltalis, saa widste ieg
dog iche dend giorde i rettesettelse at følge, eller hannem nogen lovmaals lidelse der for at paa
Dømme, imod hans giorde Erklæring som forklarer, at hand af samme Eeges bekomme gafn træ,
saa vell der af til bygning kand tienlig være, will til hans nødtørstighed oc gaards Reparation
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anwende som Kongl: Maÿtz: Skouforordning af dato d: 13 Sept: 1687 SelfEÿer bønder tillader,
effter hvis anledning oc berørte beschaffenhed hand frikiendis, dog i dets sted for des huggelse rette
sig effter Kongl: Maÿtz: Skouforordning med Nÿ opElschnings Plantelse saa frembt hand iche will
Straffes som vedbør.
Tÿgge Ursin møtte oc begærede Dom ofver Peder Madsen i Svinholt effter forrige opsettelse oc i
rettesettelse. Hans Nielsen paa Regimentschrifverens wegne begærede gienpart af hvis passerit er
oc opsettelse tilbeswaring i 14 dage; Tÿgge Ursin formodede eÿ lenger opsettelse end 8te dage saa
som det da er Siette ugers dag; Sagen optagen i 14 dage.
Tÿgge Ursin møtte oc begærede Dom ofver Søfren Ollufsen i Wiuf oc Jens Lauridsen i Tiufkier saa
som det er Siette ugers dag; Hans Nielsen paa Regimentschrifverens wegne begærede gienpart af
hvis passerit er til beswaring i dag 14 dage; Sagen optagen i 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Claus Møllers vegne møtte oc begærede Dom ofver Skourideren Jacob Pedersen i
Almind. Jacob Pedersen møtte for Retten som swarede oc formente iche nogen Dom ofver hannem
burde at hendis eller afsigis effterdj de omtvistede tiufve Rixdr blef i dag 8te dage udj andre
gotfolches hoswærelse Sophie Anchersdatter Claus Møllers i hendis huus tilbøden oc endnu i dag
for Retten præsenteris, om nogen paa hendis wegne samme penge wille imodtage hvor effter Hans
Jensen paa Jacob Pedersens vegne som self stod her for Retten war tingswinde begærende. Tÿgge
Ursin Refererede sig til den forhen i Retten producerede Contract som beviiser Sr Jacob Pedersen
dend eÿ effter forschrifvelse til rette tiid at have fÿllest giort mens foraarsaget Claus Møller vitløftig
omkostning, dog naar hand omkostningen tillige med Capitalen betaler saa oc de 20 læs brænde ved
tillige med det omtvistede Sengested lader være følgagtig saa begæris eÿ widere af hannem hvad sig
angaar hans begærde tingswinde formoder hand eÿ worder tilsted, saa som kald oc warsell der for
eÿ er gifven, oc war ofver alt Dom begærende, saa som det nu er ottende ugers dag siden i
Rettesettelsen scheede, oc Sr Jacob Pedersen samme tid berobte sig paa winder der imod at føre som
eÿ til dato scheed, Hans Jensen paa Jacob Pedersens vegne svarede at Jacob Pedersen iche will
wære Sophie Anchersdater widere gestendig end de deponerede 20 rixdaler som endnu som forhen
for Retten præsenteris, mens der som dend gode Qvinde formeener sig nogen til krauf hos
Skourideren Jacob Pedersen med rette at have bør hun sligt schielligen at beviise, Tÿgge Ursin
tilspurte Hans Jensen saa vel som Sr Jacob Pedersen self om de kunde fragaa at være hende de
belofvede 20 læs brende ved, ved Contractens slutning schÿldig blefven, saa som Hans Jensen war
en af de 4re Mænd som Contrarerede dennem imellem, Hans Jensen swarede oc formeente at slig
Tÿge Ursins utidige spørsmaal eÿ giordis nødig at sware, Tÿgge Ursin begærede Dommeren wille
tilspørge Jacob Pedersen om hand iche hafver tilsagt Sophie Anchersens de belovede 20 læs wed,
Hans Jensens øfrige Schoptisul glose agtet hand unødwendig at besware, Hans Jensen paa Jacob
Pedersens vegne Refererede sig til forrige swar Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. De Resterende
30 Slettedaler af Capitalen som Sr Jacob Pedersen Skourider til Sophia Amalia Anchersdatter, for
huus oc bolliges afstaaelse, effter oprettede oc giorde Contract Dat: Almind d: 14 Junij 1697 blifver
schÿldig oc til afvigte Paasche schulle været aflagt bør Sr Jacob Pedersen effter lovens 5te Bogs 1
Capt: 1 Art: inden 15 dage at betale eller lide Nam ved Wurdering i hans Boe oc gods effter lofven,
hvad sig de prætenderende 20 læs wed sampt Sengestedet angaar, Da som intet der om for mig
noget er bevist, oc Jacob Pedersen det fragaar, saa frikiendes Skourideren Jacob Pedersen for Claus
Møllers tiltale saa wit samme ved oc Sengested er angaaende oc som Hans Jensen paa Jacob
Pedersens vegne hafver ladet indføre at ofven melte 30 Sldr: for hen schall wære Sophia
Anchersdatter præsenterit, oc endnu i dag dennem her for Retten præsenterit, mens ingen paa hendis
vegne dennem hafver villet imodtaget saa opheves omkostningen paa begge sider.
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Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne møtte for Retten oc beviiste ved kaldsmænd Christen
Jensen oc Thomas Ifversen begge af Vester Nebbel det de ved Eed med opragte fingre effter lofven
afhiemlede til i dag at have i Rette stefnet Rÿtter Carsten Møller liggende i Vester Nebbel hos
Christen Willadsen sampt hos Gevalgeren hvor hand er Arresterit imod winder at paahøre oc til
spørsmaal at sware, angaaende noget korn som schall wære bort blefven paa Vester Nebbel march,
winder her om at bære Stefnet Caren Christensdatter, Jeng Mortensdatter, oc Kiersten Pedersdatter,
samptl: i Vester Nebbel, deris sandhed der om at afsige hvis de der om kand wære bevist. Noch
stefnet Hr. Capit: Rohde om hand paa Rÿtterens vegne noget der imod hafver at sware. Saa for
Retten fremkom Caren Christensdatter som want at hun tillige med Jeng Mortensdatter oc Kiersten
Pedersdatter 8te á 14 dags tiid for Michaelj møtte Rÿtteren Carsten Møllers i hendis fader Christen
Willadsens tofft om natten, da de hafde været udj marchen oc seet til deris korn, hvor da bemelte
Carsten Møller hafde en deel korn paa Røgen ungefer 2 á 3 kierfve mens hvad slags korn det war
widste hun iche, som hun tillige med de andre saae hand gich ind af hans dør der med, der paa hun
aflagde hendis Eed oc bad sig Gud til hielp. Der nest for Retten fremkom Jeng Mortensdatter oc
Kiersten Pedersdatter som wandt det samme at have hørt oc seet i allemaader saaledis som Caren
Krestensdatter for hend om wundet haver, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp;
hvor effter Hans Nielsen begærede tingswinde som oc blef sted.
Tÿgge Ursin paa Knud Rods vegne af Møswraa møtte for Retten oc begærede de for ind Citerede
winder motte tages tilforhør. Saa for Retten fremkom Rÿtter Andreas Dreÿer af Møswraa som
wandt at Hans Staffensens Swoger Jens Jørgensen af Almind kom Ridendis til Knud Roed i
Møswraa oc sagde at hand schulle sige Knud Roed i Egt at kiøre med en hiort fra Almind til Østed,
hvor til Knud Roed swarede hand kiørte ingen Egt, saa swarede Jens Jørgensen, at de sagde alle
sammen at Knud Roed stoed for Egt, der paa Knud Roed formedeelis swarede hand kiørte ingen
Egte mens Hans Staffensen schulle self kiøre der effter kunde hand rette sig mens widste iche om
Jens Jørgensen hørte det eller iche, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Der nest
fremkom Peder Hansen som wandt det samme at have hørt oc seet saaledis at være passerit som
Andreas Dreÿer forhen om wundet hafver, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp.
Hvor effter Tÿgge Ursin war tingswinde begærende som oc blef sted.
Tÿgge Ursin paa Niels Bertelsens wegne af Colding møtte for Retten oc beviste ved kaldsmænd
Hans Hansen oc Hans Thomsen begge af Colding det de ved Eed med opragte fingre effter lofven
afhiemlede til i dag effter schrifftl: kaldseddel at have i rettestefnet Jep Pedersen i Wester Nebbel til
Doms for gield hvilchen kaldseddel for Retten ble flest oc paaschreven oc i acten schall worde
indført; formedelst tidenis kortheds schÿld lade Tÿge Ursin beroe med saggifvelse til i dag 8te dage;
Sagen optagen optagen i 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Niels Bertelsens wegne af Colding møtte for Retten oc beviste ved kaldsmænd
Peder Nielsen oc Niels Pedersen det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i
dag at have i rettestefnet Sl: Corens effterlatte hustrue i Trelde Maren Pedersdatter med hendis
laugwærge oc forswar til Dombs for gield, med widere des indhold for Retten blef lest oc
paaschrefven oc i acten schall worde indført. Beroende med Saggifvelse til i dag 8te dage. Sagen
optagen i 8te dage.
Hans Nielsen paa Regimentschrifverens vegne Contra den Arresterede Qvinde Anna Marie
Christensdatter producerede et tingswinde udsted her paa tinget d: 13 Sept: sidst afvigte som for
Retten ble flest oc paaschrefven oc i acten schall worde indført. Der nest producerede Præsten Hr:
Jacobus Boÿsen i Maustrup Præstegaard ang: en deel klæder som hun schall hafven tagen fra hans
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Amme Maren Pedersdatter af dato 11 Octobr: 1698 som for Retten blef lest oc paaschrefven oc i
acten schall worde indført. Effter tilspørgelse bekiente Anna Maria Christensdatter at af de stolene
klæder fra Ammen i Maustrup Præstegaard hafver Maren Jørgensdatter i Løut bekommet 1 kiortel
af sort sars oc 1 brun stoffes schiørt oc et kniplings Dug, hvor for hun bekom 3 mk: oc et gl: Rød
schiørt, af samme tøÿg fich Hiorde konnen i samme sted 1 forklæde oc et nesdug, hvor fore hun fich
føde hos hende i 2 dage, det øfrige fich en qvinde effter hendis bekiendelse ved nafn Anna boende i
gl: Haderslef som er hos hendes fader oc moder ved nafn Maren oc bekom derfor Een Rixdaler,
widere effter tilspørgelse wille Anna Marie Christensdatter iche denne gang bekiende enten at have
stollen hin side Weÿle, eller udj Heÿenswig kirche, eÿ heller tilforne at have været paa Slotter udj
fengsell eller arrest, iche heller at have bort practicerit nogen børn langt mindre tilforn at have været
Kagstrøgen, der effter Hans Nielsen satte i rette, effterdj Anna Maria befindes effter at have begaaet
tÿfverj effer Erhverfvede tingswindes indhold oc effter egen bekiendelse, hun da bør at lide effter
lovens 6te Bogs 17 Capit: 36 Art: at straffes saa som for Stor Tÿfverj, der paa hand war Dom
begærendis Sagen optagen til Dombs til i dag 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 25 Octobr: 1698
Hans Ollufsen af Follerup tilforordnet i Dommer Sæde
Peder Skelde i schrifver Sted udj Herritsschrifverens Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Jørgen Nielsen i Andkier
Hans Madsen i Follerup Mølle
Jes Tomsen i Hersen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Søfren Jensen ibd:
Peder Madsen i Tolstrup
oc Niels Tomsen i Wilstrup
Udj dend Sag imellem Hr: Amptmand Schwartz paa dend Eene oc Laurids Christensen i Skierup
paa den anden side, Er saaledis kiendt. Hvad sig dend Sag angaar som Sr Tÿge Ursin Contra
Skoufogden Laurids Christensen Selfeÿer af Skierup her ved Retten hafver anhengig giort, om de
2de læs Ris Eegers barch oc 1 læs lange Eege beeder, som ved Bredstrup Spang blef Attraperit som
tingswinde her af tinget udsted d: 6 Sept: sidst afvigte ommelder, oc nu af Welb: Hr: Jægermester
Brochdorf ved sin Fuldmegtig Sr Frands Skÿts indgifne i Retten Indlagde schrivelse, under bem:
Herris haand, indholdende at baade Welb: Hr: Jægermester saa vel som Velbaarne Hr: Amptmand,
bem: Sag hafver effter gifwen, effter slig befindende beroer Sagen til Welb: Hr: Estats Raad oc
Amptmand Schwartzis hiemkomst.
Udj dend Sag af Tÿgge Ursin paa Hr: Amptmands wegne her ved Retten anhengig giort Contra Jens
Lauridsen oc Søfren Madsen i Tiufkier saa vel som Søfren Ollufsen i Wiuf Er saaledis kiendt; Saa
som Skolmesteren Jens Lauridsen oc gaardmand Søfren Madsen af Tiufkier, eÿ benegter eller
fragaar, jo haver hugget dend gl: ufaarende oc frugtløse bøgestube som berettis Indwendig at wære
Raaden, som Sr Jacob Pedersen Skourider ved afvigte Pindsedags tider hafver seet ligget i bemelte
Jens Lauridsens gaard som i protocolen findes indført, oc som de nu beretter at ville have til Deris
Assignerede Rÿtters brende ved oc som de dennem imod loven oc forordningen haver forseet,
henstilles Deris forseelse til Welbaarne Hr: Estats Raad oc Amptmand Swartzis ved hans
hiemkomst Egen Moderation, hvad sig Søfren Ollufsen angaar, som af Skourideren Jacob Pedersen
ved Høÿerup med tvende læs barch schall være Attraperit oc af hannem der paa strax forbud giort,
der som Søfren Ollufsen effter i rettesettelse oc opsettelse eÿ møder noget her imod at sware, widste
Jeg iche hannem at kunde befrie, mens der for at lide effter Kongl: Maÿtz: lov oc skouforordnings
indhold, saa frembt hand iche kand tale Øfrigheds minde.
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Frands Skøts paa Welb: Hr: Jægermesters vegne møtte for Retten oc begærede effter forrige i
rettesettelse oc opsettelse Dom ofver Knud Roed, Hans Staffensen af Almind møtte oc producerede
hans schrifftl: giorde forClaring af dato 25 Octob: 1698 som for Retten blef lest oc paaschrefven oc
i acten schall worde indført. Knud Rod blef af Retten trende sinde liudeligen paarobt mens motte
iche eÿ heller nogen paa hans vegne noget her imod at sware. Sagen optagen i 8te dage.
Udj dend sag imellem Hr: Regimentschrifver Johan Hollender paa dend Eene oc den Arresterede
Qvinde Marie Christensdatter paa den anden side. Dømmis saaledis. Saa som Anna Marie
Christensdatter self ved gaar oc bekiender her for Retten de medførte klæder, Sl: Hans Ifversens
Enche af Eltang tilhørrig at have stollet som tingswinde her af tinget udsted d: 13 Septembr: sidst
afvigte ommelder, i lige maader eÿ benegter den Missive fra Præsten i Maustrup Præstegaard, de
klæders oc dend Sølfscheeis bortstollelse, jo at have bortstollen, oc til andre hafver bortsolt, saa oc
bekiender, det hun igennem Weddel oc Synden Colding hafver begaaet adschilligt smaat tÿfveri, for
slig hendis uforschammede forhold oc tÿfagtig gierning, hun i slemmeste maader har [….] oc
beganget, widste Jeg iche rettere at kiende End Ermelte Anna Marie Christensdatter for hendis
utilbørlig begaaede tÿfverj bør at lide effter lovens 6te Bogs 17 Capt: 34 Art: at Strÿgis til Kagen oc
Brendis paa sin pande, sampt forvises landet oc saafrembt hun effter Excecution er scheed her igien
schulle betredis da at lide Dobbelt Straf, oc der foruden effter forben: 6te Bogs 17 Capt: 39 Art:
betale til wedkommende Jgield oc tvigield oc hofvet lodden til sin hosbonde.
Tÿgge Ursins Sag Contra Jep Pedersen i Wester Nebbel er optagen i 8te dage saa som Tÿgge Ursin
iche møtte.
Tÿgge Ursins Sag Contra Maren Pedersdatter oc hendis lauwerge i Trelle er i lige maader optagen i
8te dage.
Kongl: Maÿtz: Amptschrifver Sr Peder Pedersen af Colding møtte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Christen Lauridsen oc Jens Madsen begge af Seest det de ved Eed med opragte fingre
effter lofven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Samptl: Hadt Bÿemænd undtagen tvende udj
boende Kirche tiennere for resterende Landgilde korn for afvigte tvende Aar, forfalden til Martinj
1695, 1696 oc 1697, oc der for Dom at lide beroende med Saggifvelse til i dag 8te dage.
Jens Christensen af Biert møtte for Retten som beviste ved kaldsmænd Christen Jørgensen oc Niels
Pedersen begge i Hart Stouftrup det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag
at have i rettestefnet Claus Pedersen i Stoutrup, Anders Pedersen i Ferup oc Jens Andersen ibd:
imod laugbud oc schiøde om de der imod hafde noget at sige, oc laugbød Jens Christensen saa til
første ting den Selfeÿer Gaard i Hadt Stoutrup hand sidst paaboede, Bertel Jørgensen i Stobdrup
møtte oc bød der for Sølf oc penge.
Jacob Pedersen Skourider af Almind møtte for Retten oc lod til første ting 4 giede bucher oplÿse
som kom løbendis til Almind d: 22 Octobr: sidst afvigte hvor af de tvende kand ungefer være 3 aar
gammel oc de 2de smaa oc hvide paa Calve om nogen dennem hafver mist oc dem efftersøger er de
at finde hos Jacob Pedersen.
Jens Bennedsen paa Hr: Amptskrifver Sr Peder Pedersens vegne af Colding møtte for Retten oc
begærede hannem af Retten uvillige Siunsmænd motte udmeldis som kunde siune oc besigtige
Brønsted oc Børchop Møller, hvor til blef af Retten udmeldt Jens Bertelsen i Steenwad Mølle, Jes
Madsen i Seest Mølle, Christen Simonsen i Dons Mølle, Christen Rasmusen i Skibdræt Mølle, Wolf
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Jørgensen i Gudsøe Mølle, Jørgen Jensen i Nebbel Mølle, Søfren Knudsen i Colding Mølle oc
Claus Mølle i Bormølle hvilche for bemelte Mænd paa førstkommende Mandag hafver at siune oc
besigtige forbemelte Møller oc deris forretning her om i dag 8te dage her for Retten afsige som de
agter at tilsware.
Tÿgge Ursin paa Hr: Regimentschrifver Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc begærede
hannem af Retten 4 uvillige siuns mænd motte udmeldis som kunde siune oc besigtige det huus i
Starup som Capit: Lieut: Rohde paaboer, hvor til blef udmeldt Ude i Fredsted oc Niels Ifversen ibd:
Hans Jensen oc Gertmand Jepsen i Starup som paa førstkommende fredag paa aasteden hafver at
møde, oc deris forretning i dag 8te dage her for Retten aflegge som de agter at forsware.
Onsdagen den 2 Novembr: Ao 1698
Hans Ollufsen af Follerup forordnet Settefoget
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritzschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Niels Thomsen i Wilstrup
Søfren Jensen i Herslef
Jens Michelsen ibd:
Peder Bertelsen ibd:
Jes Thomsen ibd:
oc Hans Jensen Enmerche ibd:
Hr Raadm Svend Svendsen i Frid: møtte for Retten som paa Frue Capit: Zacharias Hansen Bangs
paa Snoghøÿ hendes vegne beviiste ved kaldsmænd Søfren Andersen i Meddelfart oc Mads Ibsen af
Snoghøÿ det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede at hafve i Rettestefnet effter
schrifftl: kaldseddel saaledis: Effter tvende nestafvigte 14 oc 15 Sept: Ergangne Landstings Domme
lader Jeg underschrefne med sex fulde ugers varsell til førstkommende 2de Nov: Indstefne for Eld
Brusch oc Holmands Herrits ting Niels Pedersen Bager oc Handelsmand udj Meddelfart paa Egne
oc fuldmegtig paa hans medarfvingers vegne effter afgangne Povell Nielsen oc afgangne hustrue,
imod siuns oc Liqvidations mænds opkrefvelse, baade ofver dend omtvistede Balles agger, samt
regning, de andre agre bemte afgangne Pofvel Nielsen paa Erresøe march oc ved Snoghøÿ
vedkommer angaaende hvor af Jeg til dato har schattet, til widere der over tingsvidnis erholdelse.
Snoghøÿ d: 20 Sept: Ao 1698 Inger Sl: Zacharias Hansen Bangs Effterleversche. Denne Stefning er
loulig forkÿndet for Niels Pedersen Bager som fuldmegtig paa medarfvingers vegne Søfren Kylling,
M:I:S: Jacob Clausen Bloch af Middelfart paa Niels Pedersen Bagers oc medarfvingers vegne for
Retten Comparerede oc imod dend af Hr Raadm Svendsen i Retten producerede kaldseddel
protesterede, iche saa loulig at være som lofven tilholder, hvor imod til opliusning fremleggis en af
bem: Svendsen underschrefne Copie melder at være lige liudende effter originalen, oc dend nu
translaterit paa det forordnede Stemplet papier af No 18, af tvende Borgere i Meddelfart
underschrefven oc Confirmerit som for Retten begæredis lest oc paaschrefven oc i acten schall
worde indført, hvilchen translaterit Copie for Retten blef lest oc paaschrefven oc i acten schall
worde indført af dato 29 Octob: 1698 oc af Hans Hansen Borring oc Laurids Falchersen
underschrefven; oc saa som der udj meldis til d: 30 Octob: lige saa som originalen liude der den blef
fremvist af de tvende underschrefvne kaldsmænd hvilchet de for Retten iche schall kunde benegte,
der sees der af at være imod lovens pag: 32 Art: 5, oc der foruden end oc som d: 30 Octob: indfalt
paa en Sÿndag som er jo meget uloumessigt til saadan en tiid at gifve kald oc warsell, oc der for
formoder Dommeren kiender kald oc warsell af ingen krafft at være, hvor paa Dommerens
kiendelse er begærende. Raadm Svend Svendsen swarede at det var ichun udflugter. Niels Pedersen
Bagers fuldmegtig fremførde til at forlenge Sagen oc kand ichun lidet hielpe hans protestationer,
saa som det intet kand beviises anderledis end at Stefnings mændene jo med 6 fulde ugers warsell
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fra d: 20 Sept: af hafver Citerit, oc der fore formodede de begærde uvillige mænd motte udmeldis,
Jacob Clausen Bloch korteligen swarede imod Raadm Svend Svendsens indførte at kald oc warsell
iche er saa loulig som hand paastaar hvilchet Joe fuldkommeligen beviises med bemte Raadm
Svendsens Egen underskrefne haand udj Retten producerit som melder til d: 30 Octob: oc der fore
endnu som tilforne formoder kald oc warsell af ingen krafft. Dommeren Senterede, saa som Sr Niels
Bagers Fuldmegtig af Middelfart Jacob Clausen protesterer imod dette kald oc warsell som allerede
er indført iche saa loulig at være som schee burde, da som af den her udj Retten producerede Copie
under Raadm Svend Svendsens Egen haand som paa Stemplet Papier er translaterit, hvor udj meldes
Niels Pedersen Bager paa Egen oc arfvingers vegne til d: 30 Octob: at være IndCiterit, saa widste
ieg iche kald oc warsell at kunde ved magt kiende, mens bør spilt at være.
Frands Skøts paa Hr Jægermesters vegne møtte oc begærede Dom ofver Knud Roed i Møswraa,
Knud Roed møtte for Retten oc producerede en Attst af dato d: 9 Julij afvigte, af Hans Clausen i
Colding udgifven som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført, der nest
producerede Eet tingswinde udsted her af Retten d: 18 Octobr: 1698 som for Retten blef lest oc
paaschreven oc i acten schall worde indført widere producerede Knud Roed hans schrifftl: Indleg af
dato 2 Novembr: 1698 som for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført, hvor
effter Knud Roed war Dom begærendis. Frands Skøts paa Hr Jægermesters vegne begærede
Dommeren ville tilspørge Hans Staffensen som nu her stod for Retten om hand ved Eed kand fragaa
Jo tilforne at have hørt læse dend af Welb: Hr. Estats Raad oc Amptmand Knud Roed meddeelte
ordre, Hans Staffensen fremkom oc Effter Eedens oplæsning fragich eÿ tilforne at have hørt dend
her i Retten producerede ordre før hand hørte dend her for Retten, der paa hand aflagde hans Eed oc
bad sig Gud til hielp. Frands Skøts begærede Endnu som tilforen Dom, Thi blef saaledis Dømbt oc
afsagt. Saa som Sr Frands Skøts for Retten søger oc tiltaler Knud Roed i Møswraa, paa HøÿEdle oc
Welb: Hr: Jægermesters Brochdorfs vegne, angaaende en hiortis bortførelse til Østed, som udj
Skourideren Sr Jacob Pedersen huus har været beliggende, oc imidlertid schall være blefven schient,
da som for mig udj Retten intet fremleggis til nogen beviis, det Hans Staffensen eller Knud Roed
samme hiort udj hæfd hafft haver, seer Jeg iche effter Kongl: Maÿtz: lov eller forordninger dennem
noget til skadelighed at kunde tilkiende, som udj en anden frifrelse hafver værit, men bør der for fri
at være. Hvad sig angaar det Hans Staffensen Sognefoget effter Skouriderens befalling hafver
tilsagt Knud Roed udj Egte, oben bemte hiort til Østed at henføre, hvor udj hand sig har vegret at
effter komme, da i hvor vell hand udj Retten fremviiser HøÿEdle oc Welb: Hr. Estats Raad oc
Amptmand Schwartzis ordre, det Knud Roed Sognefogderiet schulle betienne, der som hand dend
Høÿ Respectioc ordre hos sig self hafver hafft for beholdene, oc iche til Grand stefning oc andre
behørige lovlige steder ladet forkÿnde oc Hans Staffensen her for Retten hafver giort hans Eed, eÿ
tilforne at have hørt samme ordre før dend her i Retten blef læst, des aarsag veed Jeg iche Knud
Roed at befrie, mens bør at betale for dend Egtes forsømmelse tillige med processens foraarsagede
omkostning Modererit til 2 Rixdr oc det inden 15 dage Eller lide nam oc wurdering udj hans Boe oc
gods hvor det findes effter loven.
Udj dend Sag Jmellem Tÿgge Ursin paa dend Eene oc Peder Madsen i Swinholt paa dend anden
side kiendis Saaledis. Dend uloulig Eegis huggelse som schall være begaaet af Peder Madsen i
Svinholt som af Sr Tÿgge Ursin er anhengig giort effter tingswindes forhvervelse her af tinget
udsted d: 5 Julij afvigte, Da som bemelte Peder Madsen effter i rettesettelse oc opsettelse eÿ møder
noget her imod at sware, widste Jeg hannem iche at befrie mens der fore at lide effter hans Kongl:
Maÿtz: Skouforordnings Indhold.
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Knud Roed paa Tÿgge Ursins vegne møtte for Retten oc Contra Sl: Corins Effterleversche i Trelde i
rettelagde Tÿgge Ursin schrifftl: indleg af dato 2 Nov: 1698 som for Retten blef lest oc paaschreven
oc i acten schall worde indført, der nest fremviiste Knud Roed et Skifftebref holden effter Sl: Hans
Michelsen sampt hustrue Maren Jørgensdatter i Colding hvor udj findes Indført paa pag: 61, at
Corin Skøtt i Treld er anført at være skÿldig 9 Sldr: hvilchen post for Retten blef lest oc
paaschreven. Frands Schøtt begærede paa Sl: Corins Effterleversches vegne at Sagen motte opsettis
i 8te dage da der til schall blifve swaret. Sagen optagen i 8te dage.
Knud Roed paa Tÿgge Ursins wegne af Colding Contra Jep Pedersen i Wester Nebell producerede
Tÿgge Ursins schrifftl: indleg af dato 2 Nov: 1698 som for Retten blef lest oc paaschreven oc i
acten schall worde indført; Der nest producerede oc foreviiste Knud Roed Eet Schifftebref holden
effter Sl: Hans Michelsen sampt hustrue Maren Jørgensdatter d: 27 Junij 1689, hvor udj Jørgen
Haar i Nebbel findes antegnet paa pag: 44, at være schÿldig til Sterboen 25 d: 3 mk: 5 sk: saa vel
som paa pag: 64 at være videre schÿldig 10 Sldr: hvilche begge poster paa Skifftet effter Sl: Jørgen
Haard holdet er paaschrefven, oc der ved henvist til Lands lov oc Ræt, som oc for Retten blef lest
oc paaschreven. Jep Pedersen af Wester Nebell møtte for Retten oc fremviiste Et Schifftebref
holden effter Sl: Jørgen Haar d: 12 Febr: 1691 hvor udj findes Indført Niels Bertelsen af Colding
fordrer 35 Sldr: 3 mk: 5 sk: som saa vit samme fordring angaar for Retten blef lest oc paaschreven
oc i acten schall worde indført, hvor effter Jep Pedersen sig Erbÿder naar hand Indmelte Sølf som
Skifftebrefvet ommelder bekommer schall pengene blifve betalt, oc hvis iche da at worde frikient
for Niels Bertelsens tiltale i alle maader, der paa hand begærede Dom. Sagen optagen i 8te dage.
Alexander Leverence paa Kongl: Maÿtz: Regimentschriff: Hollenders vegne møtte for Retten oc
begærede de her af Retten i dag 8te dage udmelte Mænd motte fremkomme deris siun at afsige. Saa
for Retten fremkom Ude Jensen oc Niels Ifversen udj Fredsted, Germand Ibssen oc Hans Jensen i
Starup, som aflagde deris siun saaledis; at de Ao 1698 d: 31 =ctobr: hafver de effter udmeldelse af
Retten at siune oc taxere hvis Reparation VelEdle Hr: CapitL: Johan Rode hafver ladet Reparere
paa den vorning som Anne Niskone udj Starup tilforne beboet hafve nembl: den Sÿnder side paa
lade huuset som er [papir defekt] er af gandske nÿ tømmer indsat paa samme Sÿnder side oc under
den vester Ende ere Indlagt 37 alen leider tilsammen wurderet for 3 Sldr: Remstøcherne til samme
sÿnder side oc saa af nÿ tømmer for 2 Sldr: Femten Stenger for 2 d: 3 mk: 4 sk: trej Stormebaand
for 1 mk: 8 sk: 60 Eege breder for 7 Sldr: 2 mk: Tou fuldkommen heele store Nÿ Eege Døre med
fuldkommen store Jeren Henger paa, saa oc 2 halve Eege Døre inden for huuset tilsammen for 4
Sldr: Een Jordleide ved lougulvet for 2 mk: 8 sk: Een Nÿ Eege bielche nÿlig indlagt for 3 mk:
samme Nj fag Huus er paa dend Sÿnder side med nÿ tæche oc legter gandske overlagt der fore til
sammen 9 Sldr: Noch 4 fag paa dend Nøre side fra den vester Ende er i lige maader med nÿ legter
oc tag overlagt for 4 Sldr: Een gaul af nÿ giort af liung med nÿ windschee for 1 dr: Endnu en gaul i
den Øster Ende, som hand har ladet Reparere baade med liung oc vindschee, koster 1 mk: 4 sk:
Tømmermanden for arbedsløn 6 Sldr: 2 sk: som giør tilsammen 41 Sldr: 1 mk: 8 sk: at de saaledis i
Jacob Haar paa Regimentschrifveren Johan Hollenders vegne hans ofverværelse hafver siunet oc
taxerit saa vit de for Rett oc billigt kand Eragte, som forschrevet staar, der paa de samptl: aflagde
Deris Eed oc bad sig Gud til hielp. Hvor effter Alexander Leverence paa Regimentschrifverens
vegne war tingswinde begærede som oc blef sted.
Amptschrifveren Peder Pedersens Sag Contra de Hart Bÿemænd er optagen i 8te dage saa som ingen
paa Amptschrifverens vegne møtte.
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Jep Pedersen af Vester Nebbel paa Jens Christensens vegne af Bierte møtte oc til anden ting
laugbød den Selfeÿer Gaard i Hart Stoubdrup som Jens Christensen sidst paaboede.
Tiisdagen og Tingdagen den 8 Novembr: 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget i Eld Brusch oc Holmands Herret
Peder Skelde i schrifver Sted udj Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Niels Tomsen i Wilstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Jes Tomsen i Herslef
Søfren Jensen ibd:
Jens Tomsen i Eltang
oc Thomas Jørgensen i Mørchholt
Niels Bertelsens Sag af Colding Contra Jep Pedersen i Vester Nebbell er fremdeelis optagen i 8te
dage, saa som ingen paa Niels Bertelsens vegne møder.
Frands Skøts paa Maren Pedersdatter Sl: Cornis effterleversche i Trell møtte for Retten oc Contra
Niels Bertelsen i Colding producerede hendis schrifftl: Indleg af dato 8 Nov: 1698: som for Retten
blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført, der effter fremkom Maren Pedersdatter Sl:
Cornis effterleversche af Trell for Retten, oc ÿdermeere Erbød sig, at ville giøre sin Saligheds Eed
eÿ noget om dend fordrede 9 Sldr: af Niels Bertelsen at være vidende i Ringeste maader, oc til
widere beviis fremlagde Eet Schifftebref holden effter Sl: Coerin d: 16 Junij 1698 som saa wit
denne gield angaar for Retten blef lest oc paaschreven oc i acten schall worde indført. Sagen
optagen i 8te dage saa som ingen paa Niels Bertelsens vegne møtte.
Amptschrifveren Peder Pedersens Sag Contra de Hartte mænd er fremdeelis optagen i 8te dage saa
som ingen paa Amptschrifverens wegne møtte.
Hans Hansen af Torup møtte for Retten som fremviiste Een qvitering hannem gibven af Jens
Hansen Deelfoget oc Postmester i Ribe for tou Ellefte parter item for hans Søster Caren Hansdatter
den ÿngre en Ellefte part, saa vell af Anders Hansen Torup Borger oc Handelsmand i Ribe for 2
Ellefte parter sampt af Jørgen Pedersen Mundkoch paa hans hustrues Karen Hansdatters vegne for
en Ellefte part, som er tilsammen 6 Ellefte parter, udj den Selfeÿer Gaard Hans Hansen i Torup
paaboer, hvor for de will have Hans Hansen saa vel som for hvis widere arf oc gieldsfordring, de
kunde have til hannem i alle optenchelige maader qviterit: af dato 30 Sept: 1698 hvilchen Hans
Hansen begærede for Retten lest oc paaschreven. Hans Hansen af Torup møtte for Retten som
kientes oc tilstod at hafve Solt oc afhændt saa som hand oc her med fremdeelis Selger oc afhænder
fra sig sin hustrue oc arfvinger til Christen Udsen af Fredsted, oc hans trolofvede Fæstemøe
Giertrud Hansdatter som er Hans Hansens Datter oc deris arfvinger dend Selfeÿer Gaard som hand
paaboer i bemelte Torup, hvilchen forschrefne Selfeÿer Gaard, ligesom dend nu forefindis med
tilligende aparte Huuse Nembl: Et Huus i Stoustrup som Jørgen Knudsen nu paaboer, med
tilliggende Een fuld otting Jord ofver Sÿnder oc Nør Reerslef march oc Skov; 2 parter af en otting
Jord paa Huusbÿe march undtagen en agger som løber ofver Husbÿe Høÿ, sampt abild hauge,
hommel hauge oc kaalhauge, agger oc Eng, schou oc march torve schiør oc løngslet, fische wand oc
fægang oc alt det som der til af arrilds tiid tilligget haver som der til hør oc bør at ligge med Rette,
inden oc uden alle marcheschiell, intet i nogen maader undtagen bemelte Christen Udsen oc hans
trolofvede Fæstemøe Giertrud Hansdatter schall have nÿde, bruge oc beholde til Ewindelig
Eÿendom for dennem oc deris arfvinger, oc kientes Hans Hansen for sig oc sine arfvinger Een for
alle oc alle for Een til bem: Gaard eller noget af dends rette tilliggende eÿ nogen ÿdermeere rette
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eller rettighed at hafve, mens der fore bekommet oc oppebaaret fÿllest oc fuldwærd, saa hand tacher
for god oc nøÿagtig betalling, oc lofver der fore at schall fri frelse hiemle oc tilstaa oft bem:
Christen Udsen af Fredsted hans trolofvede færstemøe oc deris arfvinger samme Selfeÿer Gaard
med ald dends rette tilliggelse for hver mands hinder oc tiltale som der paa med nogen Rett kand
have at tale eller tale lade, oc der som imod forhaabning saa scheede at samme Selfeÿer Gaard eller
noget af dends rette tilliggelse som for er melt Christen Udsen hans trolofvede fæstemøe eller deris
arfvinger noget blef frawunden for nogen vanhiemmels brøst schÿld, saa lofver oc tilforpligter Hans
Hansen for sig oc sine arfvinger Een for alle oc alle for Een at forschaffe Christen Udsen hans
trolofvede fæstemøe Giertrud Hansdatter oc deris arfvinger inden Sex samfulde uger der nest effter
ligesaa god en beleilig Selfeÿer Gaard eller fornøÿlig wederlag der for i alle maader, oc i saa
maader for sig oc sine arfvinger Een for alle oc alle for Een at holde titbemelte Christen Udsen oc
hans trolofvede fæstemøe Giertrud Hansdatter oc deris arfvinger Een for alle oc alle for Een for
dette kiøb schadisløs i alle maader, oc stod Hr: Lieut: Hans Caspersen her for Retten till
wedermaals ting som paa hans Hustrue Anna Hansdatters wegne intet der imod hafde at sige, mens
war der med i alle maader tilfreds, der paa de her for Retten gafve hver andre deris hænder at alt
saaledis som forschrefvet staar holdes oc effterkommis schall i alle maader, hvor effter Christen
Udsen war Eÿendoms tingswinde som schiøde begærende som oc blef sted.
Hans Madsen Møller i Follerup Mølle møtte for Retten som paa Jens Christensens vegne af Bierte
lou bød til tredje ting den Selfeÿer Gaard hand sidst paaboede i Hart Stobdrup, hvor effter Hans
Møller paa Jens Christensens wegne war laugbuds tingswinde begærende som oc blef sted.
Jens Pedersen af Brønsted Mølle oc Peder Ollufsen af Børchop Mølle møtte for Retten, som om
deris tvistighed blef forligt paa effterfølgende maade at Jens Pedersen indgaar her for Retten, at
siunche wandet 6 thommer oc det inden Juul førstkommende, hvor med Peder Ollufsen oc saa war
fornøyet, Jens Bennedsen paa Hr. Amptschrif: Peder Pedersens wegne her imod swarede, hand iche
nogen magt hafde til Møllernes forening hand alleeneste hans hosbund søger ichun at hans Maytz:
Mølle schall blifve ved dends wandløbe som af arrilds tiid wæret haver saa Brønsted Mølle som er
en proprætarie iche betager hans Maytz: Mølle saa den der ofver iche skulle forsvechis som hid
indtil er scheed, som af 9 Dannemænd oc Møllere er siunet oc beseet, at saaledis holdis som ofven
indført er der paa de her for Retten gave hver andre deris hænder, hvor effter Jens Pedersen war
tingswinde begærende. Jens Bennedsen paa Hr. Amptschrifvers wegne begærede gienpart, som oc
blef sted.
Hans Ollufsen af Follerup møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Christen Knudsen oc
Jørgen Pedersen begge af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede paa
Maren Pedersdatters vegne af Piedsted at have i Rette stefnet Peder Jensen, Peder Nielsen i
Gammelbye Løche paa hans hustrues wegne, Hans Madsen Møller paa hans myntling Maren
Jensdatters wegne, Christen Nielsen i Piedsted Balle paa sin myntling Kirsten Jensdatters wegne,
saa oc Peder Nielsen paa sin myntling Sophie Jensdatters vegne alle imod laugbud oc der paa at
giør schiøde, oc laugbød Hans Ollufsen paa Maren Pedersdatters vegne her med til første ting den
Selfeyer Gaard i Piedsted Maren Pedersdatter paaboer, Niels Jensen møtte for Retten oc bød sølf oc
penge.
Tiisdagen oc Tingdagen d: 15 Novembr: Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Skelde udj Herridsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
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Mads Pedersen i Piedsted
Peder Bertelsen i Herslef
Peder Christensen i Gaarslef
Søfren Hansen i Stenderup

Peder Madsen i Tolstrup
Jes Thomsen ibd:
Jens Tomsen i Eltang

Hans Ollufsen af Follerup møtte for Retten som paa Amptschrifver Peder Pedersens wegne oc
Contra de Indstefnede Harte mænd i rettelagde Een schrifftl: Restans af dato 8 Nov: 1698 under
hans fuldmegtig Jens Bennedsens haand for Ao 1695: 96 oc 97: hvilchen Restans for Retten blef lest
oc paaschrefven oc udj acten schall worde indført. hvor effter Hans Ollufsen paa Amptschrifverens
vegne satte i rette oc formeente Een hver i sær pligtig er oc bør for indførte Restans schadisløs
inden 15 dage at betale tillige med processens foraarsagede omkostning, eller oc lide Nam oc
wurdering effter lofven, der paa hand war Dom begærendis. De Harte Bÿemænd blef af Retten
trende sinde lÿdeligen paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa deris vegne, sagen optagen i 8te dage.
Hans Ollufsen af Follerup møtte for Retten oc paa WelEdle Hr: Capit: Ellebrechts wegne i rette
stillede Een Misive under de HøÿEdle oc Welb: Herrers hænder ved det Høÿlige RenteCammer af
dato 18 Octob: 1698 til Regimentschrifveren Johan Hollender schrefven, angaaende hvis Bracher oc
Gaarde, Huuse Hr: Capit: Ellebrecht ved Hønborg Ladegaard hafver schall wære fri for folcheschat
eller Indersteschat, med mere dis Indhold for Retten lest oc paaschrefven oc i acten schall worde
indført, hvor effter Hans Ollufsen paa Hr: Capit: wegne war tingswinde begærende som oc blef
sted.
Tÿgge Ursins Sag Contra Jep Pedersen i Wester Nebbel er fremdeelis optagen i 8te dage saa som
ingen af Parterne møder.
Tÿgge Ursins Sag Contra Sl: Cornis Effterlefversche i Trell er i lige maader optagen i 8te dage, saa
som ingen af Parterne møtte.
Hans Andersen af Colding paa Kongl: Maÿtz: Tolder Sr Hans Pedersens vegne sammesteds som
Hosbund for Wolf Jørgensen boende i Gudsøe Mølle møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd,
Bertel Michelsen oc Niels Michelsen begge af Gudsøe det de ved Eed med opragte fingre effter
lofven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Christen Rasmusen boende i Skibdret Mølle, saa vel
som Kongl: Maÿtz: Amptschrifver Sr Peder Pedersen, imod siuns oc grandschnings winder at
paahøre anlangende wandet Christen Rasmusen, Wolf Jørgensen falnden imellem 6 oc 7 Nov: om
natten til schade har ladet ofverfalde, hvor ofver Demningen er udbrøt. I lige maader til samme tiid
stefnet Michel Jepsen, Anders Kier, Christen Povelssen oc Jep Hansen alle boende i Gudsøe, item
oc Ifver Boll, Jens Pedersen, Hans Pedersen Smed oc Mads Swendsen i Eltang, deris siun oc
besigtelse, her for Retten at aflegge, hvor effter agtis tingswinde at Erhwerve, saa for Retten
fremkom Michel Jepsen, Anders Søfrensen, Christen Pofvelsen oc Jep Hansen af Gudsøe, Ifver
Boel, Jens Pedersen, Hans Pedersen Smed oc Mads Svendsen af Eltang som i Rette lagde deris
schrifftl: siun oc besigtelse under samptl: deris hænder af dato 7 Nov: 1698: som for Retten blef lest
oc paaschrefven oc i acten schall worde indført. Rasmus Christensen paa hans fader Christen
Rasmusens wegne tilspurte samptl: forindførte Siuns oc besigtelsis winder om de med en god
samwittighed kand sige at dend schade som de d: 7 Nov: forfant, blef alt sammen giort dend Nat,
hvor til Anders Kier, Michel Jepsen, Christen Pofvelsen oc Jens Pedersen swarede at demningen
siden Paasche hafver staaen for Sterchere wandløb end som dend Nat schaden blef giort, oc iche
heller tilforne, saa meget at have været udbrøt. Christen Rasmusen berettede at de hafde udladet
vandet af aarsage de iche kunde komme til tranget under knaghiulet før end wandet war borte, der
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effter forindførte winder aflagde deris Eed saaledis at wære befunden som deris forindførte siun om
formelder, der paa de bade sig Gud til hielp: Oc war Hans Andersen paa Tolderens vegne der effter
tingswinde begærende som oc blef sted.
Frands Skøts paa Welb: Hr: Jægermester Brochdorfs vegne møtte for Retten oc beviiste ved
kaldsmænd Thomas Hansen i Skichballe, Hans Jensen i Piedsted det de ved Eed med opragte fingre
effter lofven afhiemlede til i dag at have i Rette stefnet Rasmus Dall tiennende hos Peder Dall i
Andkier belangende det wold oc herreverch som hand har øfvet oc begaaet imod hans tienner oc
Urtegaards mand nafnl: Anders Pedersen, i lige maader imod Een af hans tienneste piger nafnlig
Boel Hansdatter, der om med vidnisbÿrd at paahøre oc til spørsmaal at sware, til samme tiid oc ting
stefnet Smeden Mads Hansen oc hans Søn Hans Madsen i Bredstrup deris sandhed at winde, saa vit
dennem udj denne Sag kand være bevist, hvor effter agtes tingswinde oc Dom at Erhverve. Der
effter Frands Skøts begærede hans winder til forhør, saa for Retten fremkom Mads Hansen af
Bredstrup som wandt at hand paa Michelsdag ad aften kiørte fra Wejle, oc kiørte hans Søn Hans
Madsen for hennem, saa war oc saa Hr: Jægermesters Urtegaards mand Anders Pedersen oc Pigen
Boel Hansdatter, hvor der i lige maader kom gaaendis fem karle fra Wejle, som war beschencht, da
de saae samme karle sagde Pigen Boel til Anders Pedersen, at Een af de Carle undsagde hannem
meget, oc da de kom bedre frem paa wejen bad Anders Pedersen de schulle holde lit med wognen,
saa spurte hand bemelte Carle hvilchen det war af dennem som undsagde hannem, saa swarede Een
af dennem at Anders Pedersen vidste well hvad hand hafde giort hannem, oc saa effter flere ord
wexling schilltes de ad oc samme Carle gich ad Høÿen Wej, lidet der effter kom Een af dennem
løbendis med en stoch i haanden oc slog effter bemte Anders Pedersen som sad i wognen, saa ragte
Pigen armene i vejret oc wille bøde af, hvor for hand slog hende paa hendis arme 2 á 3 gange, oc
war samme Person som slog forøvede gandsche Druchen, saa hand hafde nær faldet omkuld i det
hand slog effter hannem, oc der de kom hiem til Jægermesterens drog forbemte Pige hendis trøÿe af,
da saae hand hendis arm war blaa slagen, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp,
der nest for Retten fremkom Hans Madsen som wandt det samme at have hørt oc seet saaledis i
allemaader at wære passerit, som Mads Hansen for om wundet haver, der paa hand aflagde hans
Eed oc bad sig Gud til hielp, Der paa fremkom for Retten Rasmus Dall som berettede at hand war
iche noget om hvis wundet er beviist saa som hand war gandsche Druchen, oc i saa fald det saaledis
schall være passerit, der bad hand Hr: Jægermester hand wille være hannem gunstig, oc til gifve
hannem hans forseelse, hvor effter Frands Skøts war tingswinde begærende som oc blef sted oc
sagen opsat i 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Kongl: Maÿtz: Regimentschrifver Johan Hollenders vegne møtte for Retten som
beviste ved kaldsmænd Hans Møller af Colding oc Ifver Rasmusen af Ferup det de ved Eed med
opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag med 14 dages warsell at hafve i rettestefnet Thule
Hansen i Knudsbøll, winder at paahøre angaaende nogle ord hand schall have talt om Hr:
Regimentschrifvers Person i Wester Nebell Bÿe, saa velsom til spørsmaal at sware, hvor effter agtes
tingswinde at Erwerbe, der effter Tÿgge Ursin begærede winderne til forhør, saa for Retten
fremkom Jep Pedersen af Wester Nebbell som effter Eedens oplesning wandt at hand ungefer for en
3 ugers tiid tillige med andre af deris Bÿemænd war en Søndag war inde til Stigtschrifveren Jep
Jensens samme steds oc hafde noget der at forrette, hvor da Thule Hansen af Knudsbøll kom der ind
goende, som war gandsche beschencht oc der till waad, saa bad de hannem hand schulle sette sig
ned oc drech en gang med dennem, som hand oc giorde oc satte sig ned ved bordet, oc da hand der
hafde lidet siddet, lagde hand hans hovet paa sine arme oc falt i Søfn, oc der hand hafde sovet lidet
oc de andre sad oc snachede imellem dennem self talte Thule Hansen i søfnen om 23 Rixdr hvor om
de 23 Rdr war widste hand iche, saa spurte Jep Pedersen hannem ad om qvinden hafde kost hannem
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de penge, saa stod Thule op af søfnen oc swarede hvad kommer det dig ved, Tÿgge Ursin tilspurte
Jep Pedersen hvorledis ordene af Thule udfalt om de 23 Rdr oc om hand kunde sige ved Saligheds
Eed at Thule samme tid war i søfnen eller oc om det war under et schier, Jep Pedersen swarede
hand widste iche widere der om end hand allerede windet haver, der paa hand aflagde hans Eed oc
bad sig Gud til hielp. Der mest fremkom Søfren Pedersen af Wester Nebbel som wandt at hand
tillige med andre Mænd war inde i Stifftschrifverens Stue, hvor da Jep Pedersen kom indgaaendis af
en anden Stue oc sagde nu wognede Tule op oc sagde dend qvinde hafde kost ham 23 Rixdr der paa
hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; widere for Retten fremkom Jens Nielsen af Wester
Nebell som wandt at hand samme tiid war inde til Stifftschrifverens oc sad paa benchen wed Thule
Hansen som hafde lagde hans hofvet paa hans arme oc sof, da sagde hand det har kost mig 23 Rixdr
mens widste iche hvad det betÿde, oc war hand samme tiid wogen, widere war hand iche bevist, der
paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp; Noch for Retten fremk: Jens Pofvelsen af
Wester Nebell, som wandt at hand samme tiid war inde tillige med de andre til Stifftschrifveren Jep
Jensens, da sagde Thule Hansen der hand hafde lagde sig ned paa sine arme at sove, det hafde kost
mig 23 Rdr oc saa stod hand op i det samme da spurte Jep Pedersen har qvinden kost dig det, saa
svarede Thule Hansen hvad kommer det dig ved, oc widere wandt at Thule Hansen blant anden
[ulæsl:] sagde de meener at Regimentschrifveren vill have mig i forfølgning for det Qvinde folch
mens om det schulle koste hannem hundrede Rixdr oc hand schulle reÿse toe gange til Wiborg med
Regimentschrifveren schulle hand holde det ud med Regimentschrifveren, der paa hand, der paa
hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Endnu fremom Peder Hansen som wandt at hand
gandsche oc aldeelis intet om denne sag war bevist, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud
til hielp; Der nest fremkom Jens Hansen som wandt at hand samme dag war inde til
Stifftschrifverens, mens hørte iche et ord af Thule Hansens mund om denne sag, alleeneste Jep
Pedersen ind kom til dennem om aftenen, oc sagde at Thule hafde talt om 20 rdr mens hvad det
angich widste hand iche der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp. Endelig fremkom
Niels Hansen Smed af Wester Nebell som wandt at hand gandsche oc aldeelis intet om denne sag
noget war bevist, der paa hand aflagde hans Eed oc bad sig Gud til hielp, hvor effter Tÿgge Ursin
paa Regimentschrifverens wegne war tingswinde begærende som oc blef sted.
Hans Ollufsen af Follerup møtte for Retten som paa Maren Jenskones vegne af Piedsted til anden
ting laugbød dend Selfeÿer Gaard hun nu paabor.
Jens Christensen af Biert møtte for Retten som kientis oc tilstod at hafde Solt oc afhendt saa som
hand oc her med fremdeelis Selger oc afhænder fra sig sin hustrue oc arfvinger til Bertell Jørgensen
hans hustrue oc arfvinger dend Selfeÿer Gaard Jens Christensen sidst paaboede i Haadt Stobdrup,
hvilchen bemelte Selfeÿer Gaard i huuse oc bÿgning sampt Gaards rum oc Gaardsted, abild hauge,
hommelhauge oc kaalhauge, agger oc Eng, schov oc march, tørve schiør oc liung slet, fische wand
oc fægang, oc alt andet som der til af arrilds tid tilligget haver oc hør oc bør der til at ligge med
rette, inden oc uden alle marche schiell, Bertel Jørgensen hans hustrue oc arfvinger schall have nÿde
bruge oc beholde til Evindelig Eÿendom, oc kientes Jens Christensen for sig oc sine arfvinger, til
bemelte Selfeÿer Gaard eller noget af dends rette tilliggende, eÿ nogen ÿdermeere Ræt eller
Rettighed at have mens der fore bekommet oc oppebaaret fÿllest oc fuldwærd saa hand tachede
Bertel Jørgensen for god oprigtig oc nøÿagtig betaling der fore, oc der fore lovede at schall fri frelse
hiemle oc tilstaa offt bemelte Bertel Jørgensen hans hustrue oc arfvinger samme Selfeÿer Gaard
med dends Rette tilliggende for hver mands hinder oc tiltale som der paa med nogen Rett kand have
at tale eller tale lade, oc om imod forhaabning saa scheede, at forbemte Selfeÿer Gaard eller noget af
dends Rette tilliggende Bertel Jørgensen hans hustrue oc arfvinger blef ved nogen Rettergang
frawunden, for nogen hans wanhiemmels brøst schÿld, saa lofver Jens Christensen inden Sex
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samfelde uger der nest effter at forschaffe Bertel Jørgensen eller hans arfvinger lige saa beleiligen
Selfeÿer Gaard eller nøÿagtig betaling der for i alle maader, oc i saa maader for sig oc sine arfvinger
Een for alle oc alle for Een lofvede at holde titbemelte Bertel Jørgensen hans hustrue oc arfvinger
Een for alle oc alle for Een, for dette kiøb i alle maader schadesløs, hvor paa de her for Retten gafve
hver andre deris hænder at alt saaledis holdes oc effterkommes schall som forschrefvet staar. Der
effter Bertel Jørgensen war Eÿendoms tingswinde som schiøde begærende som oc blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 22 November Anno 1698
Kongel: M: Herridsfoget Laurids Hendrichsen Amidsbøll
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Søren Hansen i Stenderup
Jes Thomesen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Niels Thomesen i Wilstrup
Jens Thomesen i Elltang
Mads Pedersen i Piedsted
og Thomas Jørgensen i Mørchholt
Johan Puch i Kolding paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne møte og begærede dom over
Indciterede. Indciterede blef trende sinde lÿdel: paarobt møte iche; Tj blef saaledis dømt og afsagt.
Effterdj de Haarte Mænd iche effterlovlig indstefning møder, eller nogen paa deris vegne med noget
till afbeviis imod ansøgningen effter i Rettesetelse og opsetelse. Tj tillfindis de Indciterede at betale
til Amtschriveren Sr Peder Pedersen for Ao 95: 96 og 97: Restancerne In Natura eller med Reede
penge Aarligen effter Capittels kiøb inden 15 dage eller en hver at lide Nam og Vurdering i deris
beste gods og Midler hvor det kand findis effter Loven.
K:M: Amptmands fuldmegtig Herman Willer lod læse en schrifftl: Lÿsning Seddell effter Peder
Andersen Ladefoget, som af Arresten er undvigt i afftes sildig, hvor for effter hannem lÿses med
videre af 22 Nov: 98: Lest og paaschreven.
Tÿgge Ursin paa Niels Bertelsens vegne af Colding Contra Jep Pedersen i Wester Nebbell effter
forrige opsetelse og i retesetelse var dom begærendis og protesterede der hos at saa som hand med
et U=svechet Schifftebref have beviist gielden at være Retmessig og Jep Pedersen paastaar staaende
eÿ at kunde gielde, tj har hand ellers noget pant eller andet hos Niels Bertellsen at søge fore hand
der med Lovmessig omgaaes, og var i alt som før dom begærende, Sagen optagen til doms till i dag
8te dage.
Tÿgge Ursin paa Niels Bertelsens vegne i Colding møte for Reten og Contra Courins Enche i Trelle
i rete lagde en Attest af Hans Pedersen Reebslager og Peder Berentsen udgiven d: 14 Novembr:
1698 som for Reten er Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført. Frands Schøts svarede paa
Maren Courins vegne at hun ogsaa ÿdermere endnu erbød sig till at hun ville giøre sin Eed, at hun
eÿ har vidst af den gield at sige før hun nu søges for dem og som det eÿ er Søgt effter Lovens maade
da Referede hun sig till forrige indgifne indleg og der paa er dom begærendis. Tÿgge Ursin der
imod formoedet ingen Eed hende blef tilsted saa som hun med vinder her haver beviist af hvilche
den Eene er hendis egen broder gielden at være Retmessig tillmed har hand produceret et
U=svechet Schifftebref som hand vell haaber eÿ kand underkiendis, agter eÿ videre at svare mens
henstillede det till Dommeren og var dom begærendis; Sagen optagen till doms till i dag 8te dage.
Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Hansen Bangs Enches vegne møte for Reten
som beviiste ved kaldsmænd Jørgen Juull og Augustinus Restrup af Fridericia det de ved Eed
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afhiemlede till i dag med schrifftlig kaldseddell at have i Retestefnet saaledis Som Jeg
U=formodentlig og uden ringeste aarsag nest afvige 5 Octob: paa h:K:M: frihed ved det Allernaadl:
mig anfortroede Fergested meget U=tillbørl: og Voldel: er overfalden sampt min Ære angreben af
Hr: Oberstl: Devitz af Velb: Hr: Oberst Ahlefelds Regiment, da hand tillige med sin medføllgene
Lieut: Devitz, Vagtmester og tvende Rÿtere samt for 15 heste begærte transport til Fÿn, er Jeg høÿl:
foraarsaget eÿ alene till hans M: Fergesteds frihed at Maintinere sampt OberstLiutnantens Onde
Compartement imod mig at beviise, her ved med 6 ugers varsell till i dag her for Reten at lade
indstefne Oberst: L: Devitz, Lieut: Devitz: Qvertermesteren eller Vagtmesteren, samt de tvende
medføllgende Rÿtere hvis naufn og Qvarteerer eÿ vides imod vindisbÿrd at paahøre same sag
betreffende at indstefne same grove gierning ang: till spørsmaall at svare, saa vell som og nogen
passerede Ord imod høÿheden sampt a parte till mig given grove beschÿlding, i lige maader till
vinder her om at bære og spørsmaall at svare, stefnis med 8 dages warsell Peder Roed, Jens
Nielssen og Hans Aars alle af Erresøe, Mads Joensen, Jens Hansen, Anders Sørensen, Mads Jepsen
og Olle Michelsen tillige med Mette Anchersdater, Giertrud Anders Sørensens, og Mette Mads
Jørgensens, alle fra Snoghøÿ, de umøndige med deris verger alle fra Snoghøÿ og haver stefningsmændene her paa at tegne hvis de forreter, med videre samme Citations indhold lest og paaschreven
af 8 Octob: 98: Raadmand Johan Clausen af Assens møte for Reten paa Welb: Hr: ObertsL: Frans
Jochim von Devitz vegne møte for Reten og i retelagde hans schrifftlig protestation og indleg af
dato Torup i Fÿen af 21 Nov: 98: som er Lest paaschreven of udj Acten schall vorde indført.
Raadmand S: Svendsen paa Sl: Cap: Zacharias Bangs Enches vegne begærede vinderne mote
paaraabes og stedes till forhør. Blef saa først Eeden for Reten oplæst for Vinderne, da Peder Roed i
Erresøe først for Reten fremkom, som af R: S:S: blef tillspurt om hd iche forbem: 5 October var hos
da Velbem: Hr: OberstL: Devitz kom till Snoghøÿ og blef over Transporterit og hand der da
passerede imellem hannem og Capteins Enchen hand det nu ville tillkiende give. Saa for Reten
fremkom Peder Roed som vandt at den 5 October ungefher klochen 2 paa efftermiddag, kom
Oberst:L: Dewitz med heste og vogen sampt hans Broder Lieut: Devitz og en Vagtmester og tvende
andre personer, hafde med sig 15 heste og en vogn og begærede fergen over der med, hvor udj da
først i fergen blef indschibet 16 heste og vognen og OberstL: gich self tillige med Kudschen i
fergen ned. Saa begærte Cap: OberstL: Devitz fergen over for 3 mk: Da svarede Cap: Zacharias
Bangs Enche till hannem, værre saa god og give mig 1 Sldr: OberstL: Devitz sagde Neÿ hand ville
indtet give meere, Kongens Ordre var 3 mk: fr: Capt: sagde Kongens Ordre var 1 Rdlr: mens hun
begærte ichun 1 Sldr: da sagde OberstL: Devitz det var en schielms forordning og en schielms løgn,
og sagde du Lÿver du Hoere og du Hex, Captiens Enchen svarede det var høÿheden for nær talt, der
over blef OberstL: vred gich op af fergen og slog og pidschede Captiens Enchen med en Pidsch at
hun falt, saa kom Oberstlieutnantens egen Kudsch op af fergen og hindrede Oberst:L: i slaget og
løffte Capiens Enchen op fra Jorden siden effter Slog OberstL: Captiens Enchen ater igien med
Pidschen, saa gich OberstL: i fergen og ville fare over, og robte i land til Wagtmesteren og sagde
holt de huer in hug med Pidsch ihr ich will es vernant 244a warten, saa stod OberstL: Devitz op i
fergen og Robte i land og sagde, du hur es ist din Lang to denket gewest, saa forfult baade
Wagtmesteren og Lieut: Devitz Captiens Enchen op till hendis Huus, og falt Captiens Enchen
imidler tiid nogle gange; weed intet videre hvad passerede saa som hand gich over med fergen,
mens der hand kom tilbage igien, saa hand Captiens Enchen var ilde Slagen og tillmed i hendis
ansigt med mange streger af pidschen og blaa paa hendis knæ, og fingerne paa hendis haand var
blodige, ÿdermehre vandt Peder Roed at hand siden ovenførte Lieut: Divitz da sagde Peder Roed
det var Ilde giort de hafde saa handlet med Captiens Enchen, Lieut: svarede hafde det været en Karll
schulle de huggen hannem at Safften schulle gaaen af hannem; der paa Peder Roed aflagde sin Eed
og bad sig Gud till hielp; Her nest effter for Reten fremkom Jens Nielsen, Mads Joensen, Jens
Hansen, Anders Sørensen, Mads Jepsen og Olle Michelsen som samptlig vandt at de samme dag
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vare alle med paa fergen at føre den over saa som det var et har vær [=hårdt vejr], da hørte og saa de
alt dette saaledis at være passeret og tillgaaen som Peder Roed om vundet haver der paa de aflagde
deris Eed og bade sig Gud till hielp; Raadmand Johan Clausen tillspurte forbemelte Vidnisbÿrd om
de iche samme tiid hørte af fr: Cap: sagde till OberstL: Devitz, at hun schienkede hannem 1 mk: i
fragden, saa som det effter OberstL: beretning schall være det hvor af samme Action schall have
Reÿst sig, mens samptlig vinderne benegtede ved høÿeste Eed at de dette iche haver hørt
Captienschen sige hun schienschede OberstL: de 2 mk: i fragten. Der nest effter for Reten fremkom
Mette Jensdaater Mads Jensens boende paa Snoghøÿ som vandt, at hun samme dag som for er melt
stod i hendis dør og hørte at Capt: Robte der den Allarm var, da saa hun at OberstL: Devitz solg
Capienschen med den store ende af pidschen over hovedet, da robte hun till hendis naboe kom
Giertrud Anders Sørensen at hun schulle see hvorledis de slog Capienschen, der effter stach de med
fergen fra Broen, saa Robte OberstL: af fergen og sagde de schulle slaa den Canali hoere og pidsche
hende, sagde der hos var hand self paa Landet schulle hand treche den Canali hoere af og pidsche
den hex, der effter gich Mette Jensdaater i hendis huus, veed saa indtet videre hvad der same tiid
scheede, mens siden effter gich hun over till Captienschen daa saa hun hende ilde at være
medhandlet som for om vundet er. Der paa Mette Jensdaater aflagde hendis Eed og bad sig Gud till
hielp. Her effter for Reten fremkom Giertrud Anders Sørensens som vandt at Mette Jensdaater robte
hende ud, saa løb hun ud i en hast over til Captienschen ved broen da slog OberstL: Devitz Capt:
det sidste slag med pidschen, saa ville hun gaa op med hende, saa robte OberstL: i land till hans
Broder at hand schulle Ride Capt: Need, saa kom Lieut: Devitz ridende og ville reeden
Captienschen need, saa kom hun under et vindeve schrue, og Lieut: hol over hende indtill
Vagtmesteren kom og schielte Captienschen for Horer, Troldhex og Canali mange gange, og holt
hende med pidschen, saa stod Lieut: af hesten og forfulte Captienschen ind i hendis huus med
pidschen, saa fich hun døren lugt ellers hafde hand slagen hende, mens Capptienschen gich i
Kachelstuen og Lieut: kom bag ind af en anden dør paa Captienschen gienschød hende, truede
Smeldede og ville Slagen hende, saa Capt: bad hand schulle lade hende have hendis liif denne gang,
der med gich Lieut: ud, hvor paa Giertrud Anders Sørensens aflagde hendis Eed og bad sig Gud till
hielp. Endnu for Reten fremkom Else Thomasdaater som vandt at hun seet og hørt det samme
Giertrud Anders Sørensens om vundet haver saavit Lieut: Devitz angaar og hvorledis hand
begegede Captienschen, der paa hun bad sig Gud till hielp; Raadm: Johan Clausen paa OberstL:
Devitzes vegne eragtede U=nødig till disse førte Vinder videre at svare end hvis Welb: Hr: OberstL:
i retelagde erklæring om formelder, hvor till hd sig og hen Referede og videre paa sine steder der
till schall vorde svaret, alene for denne gang begærede gienpart tingsvinde af hvis passeret er;
R:S:S: paa Capt: vegne begærede tingsvinde, R: Johan Clausen gienpart som blef sted.
Hans Nielsen paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne beviiste ved kaldsmænd Jens
Sørensen og Søren Tÿggesen af Hostrup till i dag at have i retestefnet Søren Thomsen i Hostrup
imod siunsmænds opkrævelse till det huuses besigtelse hand iboer, og Jens Raun hand noget der till
har at svare, saa og stefnet till Doms i samme sag, der till udtagen Peder Buch og Jens Christensen i
Welling som i dag 8te dag deris siun der om haver at aflegge.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Thomas Andersen og
Rasmus Rasmusen i Wiuf till i dag at have i retestefnet Mogens Hansen og Peder Thomesen i Wiuf
for et Qvindfolch de effter Regimentschriverens Ordre iche udførte till Kolding saa som hun der
laae og fich et baren hos Mogens Hansen, saa og stefnet dem till doms der for. Saa fremkom
Mogens Hansen i Wiuf som effter tillspørgelse svarede at noget for Kolding Marchen kom et
Qvindfolch till hans og bad huus i Guds nafn og hafde en kiep og en Poese, imidler tiid giorde hun
barsell samme Nat imellem Søndag og Mandag Nat, hvilchet de gaf Sognepræsten till kiende som
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Christnede barned otende dagen der effter, hvilchen hand lod Regimentschriveren vide, som fich de
en Seddell till Sognefogeden at hand schulle schaffe en vogen till Colding med hende, hvor effter
Peder Tomesen kom kiørendis med sin vogen og spurte karlen Mogens Hansen om hand ville følge
med, der paa hd svarede Neÿ, der effter var hun hos dem i tre dage hafde intet at Æde, siden fulte de
hende till deris Nabo, saa fulte de hende tillige, saa laa hun till handis Nabos i 2 dage gich saa bort
og ved intet videre hvor hun blef i hvad hendis bekiendelse om hvor hun kom fra og hvo hendis
Barnefader var, bekiente hun for Præsten som det er vitterligt. Peder Thomesen fremkom og
beretede at hand effter advarsell møte med hans vogen i Mogens Hansens gaard at kiøre et
Qvindfolch ud till Colding, og der Mogens Hansen iche ville effter befallning føllge ned till
Colding saa turde hans karll iche kiøre erne med hende till Colding saa som hun var Svag, hvilchet
hand gaf Sognefogeden till Kiende. Beroende med Saggivelse till i dag 8te dage.
Hans Pedersen i Follerup møte og till tredje ting laugbød Sl: Jens Nielsens gaard i Piedsted; Niels
Jensen møte og bød der for Sølf og penge. Sted Laugbud.
Maren Sl: Jens Nielsens i Piedsted tillige med hendis laugverge Hans Pedersen i Follerup, saa vell
som Sl: Jens Nielsens Søn Peder Jensen; saa og Sl: Jens Nielsens børns formøndere nemlig Peder
Nielsen i Gammelbye Lyche paa hans hustrues vegne og hans myntling Sofie Jensdaaters vegne,
Hans Madsen i Gammelbye Mølle paa hans myntl: Maren Jensdaaters vegne tillige med hendis
trolovede festemand Povell Hansens vegne i Horsted, Christen Nielsen i Piedsted Balle paa hans
myntling Kirsten Jensdaaters vegne møte for Retten som kiendtis og tillstod at have solt og
afhændet saasom de og her med fra dem og deris myntligers till Niels Jensen hans trolovede
festemøe Anna Madsdaater og deris arvinger den selfeyer gaard i Piedsted Sl: Jens Nielsen
paaboede, hvilchen forschrevne selfeyer gaard med all sin tilliggende i gaard og gaardsted, abel
hauge, homell hauge og kaalhauge, agger og eng, schou og march, fischevand og fægeng,
tørvescher og løngslet, samt alt andet som af arrilds tiid der till ligget haver og med rete hør og bør
at ligge intet i nogen maader undtagen, kiendtis sig derfor at have bekommet og oppebaaret fyllest
og fuld værd, lovede der for at schall frj frelse hiemle og tillstaa Niels Jensen og hans festemøe
samme selfeyer gaard for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand have at
tale, og dersom imod forhobning saa scheede samme selfeyer gaard Niels Jensen, hans festemøe og
deris arvinger blef fravunden for nogen vanhiemles brøst lover de samptl: inden 6 uger at forschaffe
Niels Jensen, hans festemøe og deris arvinger lige god vederleg eller nøyagtig betalling, der paa
parterne her for Retten gave hver andre deris hænder at alt saaledis effterkomis schall der paa Niels
Jensen paa egne og Mads Sørensen Horsted paa hans daaters vegne begærede eyendoms tingsvinde
som schiøde som blef sted.
Tiisdagen oc Tingdagen den 29 Novembr: Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Schelde i schrifver Sted udj Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusen Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Jens Tommesen i Eltang
Peder Christensen i Gaarslef
Peder Bertelsen i Herslef
Søfren Hansen i Stenderup
Pofvel Jensen i Taule Nebbel
oc Niels Mortensen i Høÿrup
Udj den Sag imellem Niels Bertelsen af Colding paa dend Eene oc Jep Pedersen i Vester Nebbel
paa dend anden side Er saaledis blefven Dømbt oc afsagt. Saa som Tÿgge Ursin paa Niels
Bertelsens vegne af Colding tiltale Jep Pedersen i Vester Nebbel for 35 Sldr: 3 mk: 5 sk: som hans
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formand Sl: Jørgen Haar schulle hafve schÿldig været til Sl: Hans Michelsen i Colding som
Skifftebrefvet videre udwiiser af dato 89 d: 27 Junij saa effter dj for mig udj Retten Produceris et
Skifftebref af 12 Febr: 1691 hvor iblant andet fornemmis at være søgt effter Sl: Jørgen Haar 35
Sldr: 3 mk: 5 sk: mens dend Sl: mands hustrue dend gield hafver fragaaed oc nechtet, saa oc Sl:
Jørgen Haard oc forend hans død hafver fragaaen udj Stifftschrifveren Jep Pedersens ofverværelse,
samme dag hand døde, hvor fore dend kraf blef henvist til lands lov og Ræt, om bevisligt kunde
giøris, altsaa effterdj iche for mig udj ringeste maader fremleggis nogen loulig beviis, langt mindre
hofvetbog eller dend Sl: mands haand, hand oc ej beviises udj ringeste maader samme kraf at være
lovmessig, der med oc iche udj rette tid omgaaed effter hans Kongl: Maÿtz: lov pag: 853 Art: 51:
Thi veed Jeg iche rettere her udj at kiende End Jep Pedersen effter lovens pag: 853 Art: 51 oc 52 for
Niels Bertelsens tiltale jo bør fri at være.
Udj dend Sag imellem Niels Bertelsen af Colding oc Sl: Qvorins hustrue paa dend anden side er
saaledis blefven Dømbt oc afsagt, tj Effterdj for mig fremleggis it Skifftebref holden effter Qvorin
Gotfred Ao 1698 d: 16 Junij forwaltet af Tÿge Ursin paa HøÿEdle oc Welb: Hr: Amptmand Simon
Claus Swartzis vegne etc: hvor udj findes indført Niels Bertelsen i Colding at have fordret 9 Sldr:
som schulle være effter regenschab af regning Ao 1682 d: 22 Januarij imellem Sl: Qvorin oc Sl:
Hans Michelsen, hvor om videre schulle findis indført udj it Skifftebref holden effter dend Sl: mand
Ao 89 d: 27 Junij Sl: Qvorin effterlatte hustrue Maren Pedersdatter findes paa Skifftesteden samme
kraf at have fragaaed, hende at være ubevist, oc der foruden Erbÿder sig for Retten ved Høÿested
Saligheds Eed om samme fordring at være vidende, iche heller findes nogen loulig beviis, hvor ved
Kiøbmands bøger effter loven burde bekrefftes, oc der for iche samme kraf paa Skifftestedet
ervorden anseet, da som for mig iche fremleggis nogen hofvetbog, hvor udj afregning scheed er,
uden Een attest under tvende Mænds hænder oc ej effter lofven beædiget, iche heller Sl: Qvorins
haand under nogen afregning eller bevis effter lovens pag: 854 Art: 52: oc ei samme gield at være
Virchelig krafved i saa mange Aar udj Sl: Qvorins lefvende lifve, er oc ej der paa talt i rette tide
effter hans Kongl: Maÿtz: lov pag: 843 Art: 51. Thi veed Jeg iche rettere her udj at kiende end som
Sl: Qvorins Effterlatte Enche oc børn jo bør for Niels Bertelsens tiltale fri at være.
Frands Skøts paa Welb: Hr: Jægermesters vegne møtte for Retten oc Contra Rasmus Dall
producerede et tingswinde udsted her af Retten d: 15 Nov: 1698: som for Retten blef lest oc
paaschrefven oc udj acten schall worde indført, oc videre satte udj Rette, at hand bør at lide effter
lovens 6te Bogs 24 Art: sampt: der foruden at ansees effter loven, oc i fald hand ej samme Bøder
betaler da at straffes paa kroppen oc paagribis hvor hand findis, hvor paa hand war Dom
begærendis. Rasmus Dall møtte oc begærede opsettelse i 14 dage til den tid at sware. Sagen optagen
i 8te dage.
Regimentschrifverens Sag Contra Morgens Hansen oc Peder Thommesen i Wiuf, er optagen i 8te
dage, saa som ingen paa Regimentschrifverens vegne møtte.
Frands Skøts møtte for Retten oc paa Morten Tuesen tiennendis Welb: Hr: Jægermester Brochdorf
hans vegne beviiste ved kaldsmænd Bertel Michelsen i Gudsøe oc Bertel Tuesen i Studsdall det de
ved Eed med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at hafve i rettestefnet Christen
Rasmusen Møller udj Skibdrup Mølle angaaende 13 Sldr: som hand hannem er blefven schÿldig paa
hans løn oc et schiortelærit, oc der fore Dom at lide; Der effter Frands Skøts paa Morten Thuesens
vegne satte i rette oc formeente Christen Rasmusen pligtig er oc bør, de fordrende oc resterende 13
Sldr: sampt det schiortelæret at betale til Morten Tuesen med processens foraarsagede omkostning
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inden 15 dage eller der fore at lide Nam oc wurdering effter loven, der paa hand uden ophold war
Dom begærendis. Sagen optagen i 8te dage.
Blef lest hans Kongl: Maÿtz: Allernaadigste udgangne forordning ang: forbud paa kornets udførsell
til fremmede steder saavel som til Førsten Dømmerne eÿ at motte udføris, sampt oc en visse taxt
paa Rug, Biug oc Havre at være sate nenmbl: 1 tdr: Rug i Kiøbenhauen 21 mk: oc i de andre
provincier 19 mk: 8 sk: 1 tdr. Biug 2 rixd: oc i provincierne 11 mk: 1 tdr: Haure i Kiøbenhafn 6 mk:
oc i de andre provincier 5 mk: med widere samme forordnings Indhold af dato 15 Nov: 1698: som
blef lest oc paaschreven.
Tÿgge Ursin paa Hermand Willers vegne lod læse til anden ting en liusnings Seddel ang: Peder
Andersen Ladefoget som schall have dend paalagte Arrest undwigt med videre des indhold for
Retten lest oc paaschreven.
Tÿgge Ursin af Colding møtte for Retten som paa HøÿEdle oc Welb: Hr: Estats Raad oc Amptmand
Swartzes vegne beviiste ved kaldsmænd Niels Mørch oc Søfren Jørgensen af Biert det de ved Eed
med opragte fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet effter schrifftl: kaldseddel
at have i rettestefnet saaledis med 8te dages lovl: kald oc warsell til Eld Brusch oc Holmands
Herreders ting, indkaldis Peder Andersen Ladefoget paa Colding Huus vidnisbÿrd at høre oc til
spørsmaal at sware angaaende dend forøvede gierning oc formastelsse hand for nogen tiid siden
Hermand Jacobsen Krog med blotte knif paa bemelte Colding Huus hafver tilføÿet till samme tiid
oc ting stefnes oc Margrette Jensdatter, Anna Jensdatter Brøgger Pige, Maren Kochepige oc Claus
StaldCarl, alle tiennende paa Colding Huus. Item til samme tiid oc ting stefnes oc Niels Ifverss:
Niels Hansen, Mathis Povelsen udj Biert oc Søfren Andersen udj Eltang som bemelte tiid da
gierningen passerede var ofverværende, en hver sin Sandhed at søge oc til spørsmaal at sware, hvad
dennem om samme sag kand være bevist, hvor effter mand agter tings winde at Erhverfve, de
IndCiterede winder blef af Retten trende sinde liudeligen paarobt møtte iche hvor for de ere forelagt
til i dag 8te dage at møde.
Tÿgge Ursin paa Hans Lund Postmester i Colding oc Hermand Willers vegne møtte for Retten som
beviste ved kaldsmænd Niels Mørch oc Søfren Jørgensen af Biert det de ved Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede til i dag at have i rettestefnet Peder Andersen Ladefoget paa Colding
Huus vidnisbÿrd at høre spørsmaal at tilsware, angaaende loulig paa hannem gaaede Arrest, saa vel
som med Saggifvelse oc Dom for Arrestens undwigelse oc brutte fengsell til samme tid oc ting
Stefnes oc Margrette Jensdatter, Anna Jensdatter Brøgger Pige, Maren Kochepige, Michel Fischer,
Claus StaldCarl, oc Morten Portener, alle paa Colding Huus værende en hver sin Sandhed at sige oc
til spørsmaal at sware hvad dennem om Arresten oc Personens undvigelse saa vel som hvad midler
oc gods hand hafde, oc hvor det nu er af bleven, kand være vidende hvor effter mand agter Tings
winder oc Dom at forhverve. Coldinghuus d: 22 Nov: Ao 1698: IndCiterede winderne blef af Retten
paarobt møtte iche hvor for de ere forelagt til i dag 8te dage at møde.
Jens Bennedsen paa Kongl: Maÿtz: Amptschrifver Peder Pedersens vegne møtte for Retten som
beviiste ved kaldsmænd Niels Hansen oc Anders Andersen af Biert det de ved Eed med opragte
fingre effter lofven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Hans Thomsen, Christen Hansen, Jes
Søfrensen, Søfren Clausen, Thomas Hansen, Peder Jensen, Bertel Jørgensen, Christen Hansen,
Povel Hansen, Staphen Nielsen, Staphen Ifversen oc Jep Nielsen, alle af Bramdrup, for resterende
landgilde hvor paa hans agter Dom at Erhverve, beroende med saggifvelse til i dag 14 dage. Sagen
optagen i 14 dage.

91

Hans Pedersen af Smidstrup møtte oc lod læse et Pantebref hannem gifven af Niels Rafn i Piedsted
paa Capital 22 Rdr 3 mk: til 1718 naar schrifvendis vorder at betale, hvor fore hand hafver Pantsat
fierde parten af Span[?]bechs Hauge, som hand imidlertiid schall have til et brugelig pant, af dato 7
Janv: 1698 med widere des indhold for Retten lest oc paaschrefven.
Blef lest Et Skiøde oc Contract saaledis liudende. Kiendes Jeg underschrefne Pofvel Jensen,
boendis i Taule Nebbel oc her med for alle Witterlig giør, at effter som Jeg for en kort tiid siden
hafver mig tilforhandlet oc tilkiøbt, dend Selfeÿer Bunde Gaard, som Jeg paaboer, af Sl: Hr: Laurids
Pedersen Bangs fordums Sogne Herre her til Taufle Meenighed hans Effterlatte Enche oc arfvinger,
effter deris der paa til mig udgifne schiødes formeldingo c videre udviisning, oc efftersom Jeg
imidlertiid Er kommen udj Egteschab, med dend Erlige oc Gudfrÿgtige Danneqvinde Anne
Nielsdatter, Sl: Christen Christensens effterlefversche af Dons, oc til mig Indført ald sin middel oc
formue, oc hun tillige med mig hafver Indfriet oc Indkiøbt bem: Eÿendomb, saa vel som bekostet oc
opbÿgt Gaarden med mig da hafver Jeg hende der imod lofvet til vederlag saa her med lofver oc
vedstaar, at hun oc hendis arfvinger schal være lige lod tagne oc Deelagtige ved mig oc mine
arfvinger, ucj bemelte Gaard oc Eÿendombs kiøb inten undtagen i nogen maader være sig udj
huuse, gaard oc grund, hommelgaard, abildgaard oc kaalgaard, Toffte jorde, agger oc Eng, schov oc
march, en deel Sær Kiøb Stÿche, oc Stub Fischewand, Fourte, Fægang oc Fællis Drifft, Waat oc tørt
inden oc uden i alle marcher, hvor som helst det samme Gaard liggendis er, oc af alders tiid tilligget
haver oc hør oc bør at ligge med rette, oc kiendis Jeg forn: Pofvel Jensen at have der imod
bekommet af min kiere hustrue fornøÿelig vederlag, saa Jeg der med lofver oc tilforpligter mig dette
mit giorte løffte u rÿggeligen at holde oc effterkomme som forschrefvet staar, oc schall blifve hende
oc hendis arfvinger af mig oc mine arfvinger uden schade oc schadisløs holden udj alle maader, oc
det at tilstaae for Lov oc Domb hvor oc naar behof giøris. Til ÿdermeere Stadfestelse hafver Jeg
dette med Egen Haand underschrefvet oc venligen ombedet mine kiere Brødere, Hans Jensen oc
Ifver Jensen, saa vel som min kiere hustrues Stiffader Thomas Ibsen her ibd: med os til witterlighed
at underschrifve. Actum Taule Nebbel d: 24 Novembr: Ao 1698 (L:S:) Pofvel Jensen Eghd.
Tiisdagen og Tingdagen d: 6 December Anno 1698
Laurids Hendrichsen Amidsbøll K:M: Herridsfoget
Daniell Kellinghuussen, Herridsschriver
Tingmænd
Peder Madssen i Tolstrup
Jes Thomesen i Herslef
Peder Bertelsen ibd:
Mads Pedersen i Piedsted
Jens Thomesen i Eltang
Niels Tomesen i Wilstrup
Søren Hansen i Stenderup
Blef i dag tredje ting læst en Lÿsnings seddell effter Peder Andersen tienende Hr: Amptmand
Schwartz for Ladefoget, som er bortrømt af hans fengsell, om hand kand antreffis de hannem da paa
Coldinghuus ville levere med videre samme Lÿsnings Seddell udviisning Lest og paaschreven, og
begærede Tÿgge Ursin her effter Lÿsnings tingsvinde som blef sted.
Tÿgge Ursin paa Herman Willers vegne møte for Reten som begærede effter i dag 8te dages
forelegelse de Indciterede vinder mote paaraabes og stedis till forhør, da først for Reten fremkom
Niels Michelsen og Niels Nielsen, bege af Seest som haver afhørt Margrete Jensdater, Maren
Nielsdater og Anna Brøggerpige alle tienende paa Coldinghuus deris vinde hvad dennem i denne
Sag kand være bevist, der om de i Retelagde deris schrifftlig Attest og vinde saavit same Piger
udsagt har af dato 5 December, som er lest paaschreven og i acten schal vorde indført, at disse
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forbem: Piger saaledis for dennem er udsagt og ved Eed bekrefftet haver der paa Niels Michelsen
og Niels Nielsen bade sig Gud til hielp. Her effter for Reten fremkom Søren Andersen i Elltang som
effter Eedens oplæsning vandt at hand tillige med flere andre paa Koldinghuus i Egte omtrent 3
uger for Michels dag da sad de i Borrestuen ved Kiøchenet, saa kom Peder Andersen Ladefoget der
ind og Claus Staldkarell, saa vell som Hermand Jacobsen Krog og fich deris froekost, og fich hver
en Spege Sild og en af Pigerne flÿede Peder Ladefoget et Rugbrød, som schar et støche der af till
hver af dennem, der paa fich de mad og som Peder Ladefoget fatedis brød der hand hafde Eedet sit
første op, bad hand Claus Staldkarll schulle give hannem noget af hans Brød, med det samme hand
sagde dette ragte Peder Ladefoget over Bordet der Hermand Jacobsen sad og tog self noget brød,
saa Reÿste Hermand sig op som hand sag og slog Peder Ladefogets hue af, at den falt ned af een
kielder trappe, som de iche andet kunde fornemme end det var af schiempt, saa gich Peder
Ladefoget need igien effter hans hue og mens hand gich ned og tog huen, kaste Hermand Jacobsen
det der var Stheget af Silden ned paa Peder Ladefogets hovet, saa kom Peder Ladefoget op igien og
gich med kniven i haanden som hand hafde brugt till hans mad, saa kaste Peder Ladefoget og
Hermand Jacobsen nogle ord sammen igien, og sprang om med hinanden, som de iche andet kunde
fornemme end det var af korts ville, med det samme fich Hermand en Rifft af kniven om hans
vester arm, igennem en læder Camisoll og hans schiorte; saa gich de hen og sate dennem, og
Hermand knuerede at Ladefogen saa hafde brugt knifve og sagde Hermand saadant hunds fotrj og
Skudkerj mogte noch været bleven, og Rÿste sig op og ville gaaen i Kiøchenet, Peder Ladefoget
søger hd [utydelig skrift] med det samme som kom till Kiøchendøren saa kÿlte Peder Ladefoget
kniven effter hannem og ramte kniven under Hermands wenstre schulderblad igiennem klæderne
som var en læder Camisol og schiorten at kniven blef siddendis indtill Ladefogden self kom og
trach kniven ud, da saa de blodet sprang ud over Bordet der paa gich Hermand ud i Kiøchenet og
Peder Ladefoget gich ud af døren og kaste kniven imod Jorden, videre er hannem iche bevist der
paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for Reten fremkom Niels Hansen og Niels Iversen i
Bierte som vandt at have hosværet hørt og seet alt dette saaledis at være tillgaaen have hørt og seet
det samme som Søren Andersen om vundet haver, der paa de bade sig Gud till hielp. Endnu
fremkom Matis Povelsen i Bierte som vandt at hand aldeelis intet andet der om er bevist end hand
saa Hermand Jacobsen kom ud i Kiøchenet og var gandsche blodig paa Rÿggen, der paa hand
aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; Peder Andersen Ladefoget blef af Reten trende sinde
lÿdel: paarobt møte iche eÿ heller nogen paa hans wegne. Tÿgge Ursin begærede her effter
tingsvinde sted.
Tÿgge Ursin paa Hans Lund Postmesters og Hermand Willers vegne møte for Reten som effter
forrige indhiemlede kald i dag 8te dage begærede hans vinder till forhør; saa for Reten fremkom
Niels Michelsen og Niels Nielsen begge af Seest som i Rete stillede deris schrifftl: Attest og vinde
om hvis de af Margrete Jensdaater, Maren Nielsd: og Anna Brøggerpige paa Coldinghuus hørt
haver af dato 5 december; hvilchet de veed deris Eed bekrefftede bem: trende piger saaledis for
dennem ved deris Eed aflagt haver, der paa de bade sig Gud till hielp; Her effter for Reten fremkom
Michel Pedersen Fischer paa Coldinghuus som effter Eedens oplæsning vandt at hand aldeelis
indtet andet om dette er vidende end hand af andre haver hørt af medtienere, Peder Ladefoget var
sat i Arrest paa Coldinghuus, der Fischeren kom hiem af landet, og haver ogsaa hørt og vell er
vidende at Peder Ladefoget den 21 November sneg sig ud af Arresten, videre effter tillspørsell
vidste hand iche hvor Peder Ladefoget var af bleven om nogen hafde hiolpen ham ud af fengsell,
eller hvor hand sig endnu kunde opholde, saa vell som eÿ hvor hans gods er af bleven, der paa
Michell Fischer aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Her nest effter for Reten fremkom Morten
Mortensen Portener paa Coldinghuus, som Effter Eedens oplæsning vandt, at Peder Ladefoget var
sat i fengsell i Portstuen formedelst hand hafde stuchen Hermand Krog hvor hand blef siddendis till
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den 21 November om afftenen samme dag effter middagen imod afften kom Anna Brøggerpige der
ind i Portstuen og kaste 2 sk: till Brendeviin og bad Morten Mortensen schulle hente Brendeviin der
for, da at Pigen og Peder Ladefoget bad hannem, der Morten Mortensen gich hen og hente
Brendeviin till Erich Hommelførers, gich hand der med saa snart tilbage igien som hand kunde, og
der hand kom tilbage igien med Brendeviinen var Peder Ladefoget borte af fengselet og Anna
Brøggerpige ude af Portstuen og Portstue døren stod oben, veed iche heller hvor Peder Ladefoget
enten er af bleven, eller hvor hans tøÿ er, iche heller hvor hand sig nu kunde opholde, som hand
hverchen veed eÿ heller af andre har hørt, der paa Morten Mortensen Portener aflagde sin Eed og
bad sig Gud till hielp. Peder Andersen Ladefoget blef af Reten trende sinde lÿdel: paarobt, møte
iche. Tÿgge Ursin begærede her effter tingsvinde sted.
Frands Schøets paa Hr: Jægermester Bruchdorfs vegne møte og begærede dom over Rasmus Dall.
Rasmus Dall møte og i retelagde sit schrifftl: indleg af 5 Decemb: som er lest paaschreven og udj
Acten schall vorde indført. Sagen optagen i 8te dage.
Morten Tuesens sag Contra Christen Møller i Gudsøe optagen med parternis bevilling till neste ting
effter Juull, og lovede Christen Møller at ville stille Morten Tuesen till freds og giøre afregning med
hannem, om hand og kand blive stillet till freds for hvis hand med Rete tillkommer hos Morten
Tuesen.
Tÿgge Ursin paa Regimentschriverens vegne begærede hans sag Contra Mogens Hansen og Peder
Tomesen i Wiuf mote opsetis i 8te dage. Sagen opt: i 8te dage.
Christen Hansen i Bramdrup møte for Reten som kiendtis og tillstod at have solt og afhændet saa
som hand og her med selger og afhænder fra sig og sine arvinger till hans Søn Hans Christensen
som nu self stod till vedermaals ting hans hustrue Inger Johansdaater og deris arvinger, den Selfeÿer
Gaard i Bramdrup hand tillige med hans Søn paaboer; hvilchen bemeldte Selfeÿer Gaard Hans
Christensen hans hustrue og deris arvinger schall have nÿde og beholde till Evindel: Eÿendom i
huuse og Bÿgning, Gaard og Gaards sted, Abelhauge, Homelhauge og Kaallhauge, Agger og Eng,
Schou og March, fischevand og fægang, tørveschiør og Lÿngslet sampt alt andet som af Arrilds tid
der till ligget haver, og med Rete hør og bør at ligge intet i nogen maader undtagen, for et frit
eÿendoms kiøb og kiendis Christen Hansen sig effterdags eÿ at have ÿdermere ret eller retighed till
samme Selfeÿer Gaard, mens den at følge hans søn Hans Christensen, hans hustrue og deris
arvinger effterdags, og derfor at have bekommet nøÿagtig betallning, Lover derfor at schall frj
frelse, hiemle og tillstaa hans søn Hans Christensen, hans hustrue og deris arvinger samme
Selfeÿergaard for hver mands hinder og tilltale som derpaa med nogen ret kand have at tale og om
imod forhaabning saa schede samme Selfeÿergaard dennem eller deris arvinger blef fravunden for
nogen vanhiemels brøst saa lover Christen Hansen inden 6 uger der nest effter at forschaffe dennem
lige god vederleg eller nøÿagtig betallning; der paa Parterne nu her for Reten gave hver andre deris
hænder at alt saaledis holdes og effterkomes schall, hvor effter Hans Christensen begærede
eÿendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted.
Tirsdagen og Tingdagen d: 13 December Ao 1698
Laurids Hendrichsen Amidzbøl Kongl: Ma: Herritzfoget
Rasmus Ibsen schrifuer udj Herritzschrifuers Absenze
Tingmænd
Søren Hansen af Stenderup
Peder Madsen af Tolstrup
Jess Tomsen af Herslef
Mads Pedersen af Piedsted
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Per Bertelsen af Herslef
Jens Tomsen af Eltang

Niels Tomsen af Wilstrup
Niels Pedersen af Herslef

Frands Schøtte paa Hr: Jægermester Brochdorfs wegne møtte og begærede Sagen opsat til neste ting
effter Julle Helligt, angaaende Rasmus Dall. Sagen opsat til neste ting effter Juel.
Hans Jensen af Herslef møtte for Retten som paa Mads Sørensens wegne af Fridericia, bewiiste med
kaldsmænd Niels Mortensen og Hans Nielsen bege af Fridericia til i dag at hafue med loulig otte
dages warsel, her til Herritztinget hidkaldet Christen Nielsen i Torp, dom at lide, angaaende dette
aar, saa vel som for forleden Aars Resterende Jordleÿe: der paa de aflagde deris Eed. Saggaf
Christen Nielsen at vere schÿldig for Jordleÿe [uklar skrift] for 2de Aars Jordleÿe af et stÿche Jord
hand hafuer i leje af Mads Sørensen af Fridericia, satte i Rette, og formeente, om Christen Nielsen
iche pligtig er og bør bemelte Jordleje inden fembten dage schadisløs at betalle, eller og at lide
Namb og wurdering i hans midel og formue huor paa hand begerede Dom. Sagen optagen til i dag
8te dage.
Allexander Leverentz møtte som paa Hr Regimentzschrifuer Johan Hollenders wegne, begierende
her af Retten fire v-willige Siufnsmend, til at siune og besigtige dend gaard udj Børkop bye som
Peder Olufsen Møller udj Børchop Mølle hafuer udj feste, huor til blef udmelt, Niels Michelsen og
Rasmus Michelsen af Gaarslef, Søren Mogensen og Anders Nielsen af Ankier, huilche hafuer paa
aasteden at møde, naar de der om af Regimentschrifueren eller hans fuldmegtig begierendes worder,
og same deris siun her i dag otte dage for Retten, fra dennem at afhiemle.
Tiisdagen oc Tingdagen den 20 Decembr: Ao 1698
Laurids Hendrichsen Ammidsbøll Kongl: Maÿtz: Herritsfoget
Peder Skelde i Herritsschrifveren Daniell Kellinghuusens Absenz
Tingmænd
Peder Madsen i Tolstrup
Mads Pedersen i Piedsted
Niels Tomsen i Wilstrup
Jes Tommesen i Herslef
Jens Tommesen i Eltang
Søfren Hansen i Stenderup
Oc Niels Pedersen i Herslef
Hans Nielsen paa Kongl: Maÿtz: Regimentschrifver Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc
Contra Peder Tommesen i Wiuf satte i Rette at effterdj Peder Tommesen effter hans egen tilstaaelse
iche effter Regimentschr: - næste side dårlig filmet, så resten af sagen er ulæselig.
Hans Nielsen paa Kongl: Maÿtz: Regimentschrifver Johan Hollenders vegne møtte for Retten oc
begærede de her af Retten i dag 8te dage udmeldte siunsmænd motte for Retten frem komme deris
siun at aflegge angaaende Børchop Møller som Peder Ollufsen gaard paa boede[?]. Saa for Retten
fremkom Niels Michelsen oc Rasmus Michelsen af Gaarslef, Søfren Mogensen oc Anders Nielsen
af Andkier, som afsagde deris siun saaledis, at d: 15 Decemb: 1698 var de effter udmelding af
Retten forsamled udj dend Gaard i Børchop Bÿe som Peder Ollufsen Møller i Børchop Mølle udj
fæste hafver oc Jens Nielsen med bem: Peder Ollufsens Møllers minde paaboer. [?]ds
Brøstfeldighed ofver alt at siune oc besigtige oc befantis der udj Hr: Regimentschrifvers tienneres
oc Peder Ollufsen Møllers ofverværelse søm følger. Stue Huuset 14 fag staar sÿnden i gaarden
fattes udj 3 fag huus remstøcher gandsche brøstfeldig, 2 fag paa den sÿnder side fattes tag, oc
windverammer paa huuset er brøstfeldig oc en deel wil forbedres af nÿ. Lade huuset oc stald udj et
19 fag staar vesten i gaarden hvor paa befindes 6 allen læder paa begge sider af Østerste kanten at
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være gandsche [?] Der foruden fattis tag paa samme huus sex fag paa begge sider af dend Sÿnder
Ende, timmeret ofver alt udj begge huusene er temmelig ved magt oc behøver nu ingen Reparation,
at de saaledis hafver siunet oc besigtiget, der paa de aflagde deris Eed oc bad sig Gud til hielp.
Peder Ollufsen møtte oc swarede at som Guds strenge weirlig [ulæsl: tekst] har foraarsaget den
schade som befindis at være paa taget oc ofver steden, saa lofver hand til foraaret det igien at
forbedre; Hans Nielsen swarede at Peder Ollesen noch saa lenge haver hafft gaarden i fæste at hand
dend kunde for hen have ladet reparere, oc war der effter Siunswinde begærende som oc blef sted.
Jens Bennedsen paa Kongl: Maÿtz: Amptschrifver Peder Pedersen Contra de Bramdrup Bÿemænd i
rettelagde Een schrifftl: Restanz af dato 29 Nov: 1698: som for Retten blef lest oc paaschrefven oc i
acten schall worde Indført, hvor effter Jens Bennedsen satte i Rette ov formeente en hver pligtig er
oc bør effter indlagde Restanz aarlig at betale udj de tvende Resterende Aar Nembl: Ao 1696, 97 oc
98: tillige med processens anwendte bekostning inden 15 dage effter loven, der paa hand uden
ophold war Dom begærendis, Thi blef saaledis Dømbt oc afsagt. Saa som Amptschrifveren Sr Peder
Pedersen søger oc tiltaler de Bramdrup Bÿemænd, for effterstaaende Restandser Ao 1696: 97 oc for
Aar 1698: altsaa effterdj bemelte Bramdrup Mænd iche imod beschÿlding fremlegger noget
loumessigt til afbevis. Thi bør samptl: IndCiterede Bramdrup Bÿemænd at betale for: 96: 97: oc for
98 landgilde oc Restancer inden 15 dage, eller oc at lide Nam oc wurdering udj deris beste gods oc
midler hvor det findis.
Jørgen Tommesen af Hostrup møtte for Retten som foregaf at som hand med hans hustrue Maren
Ifversdatter hafver annammit hvis gods oc udsetning hans hustrues Søstere Maren Ifversdatter,
Dorte Ifversdatter oc Mette Ifversdatter arfveligen er tilfalden effter deris fader Ifver Jensen Kreng
sampt Moder Else Pedersdatter i Hostrup, nembl: en hver paa en Søsterlod 21 Sldr: 2 mk: 10 sk: saa
lofver hand for sig oc sine arfvinger en for alle oc alle for Een at betale enhver af dennem bemelte
Summa naar de blifver deris fulde 20 Aar gammel, oc der imod saa lenge hos hannem at staa rentes
løs, hvor fore hand lofver at gifve dennem nødtørfftig klæde oc føde sampt at holde dennem i schole
som hand for Gud oc mennischern wil wære bekient, indtil de blifver deris fulde 20 Aar, oc i saa
maader lofvede for sig oc sine arfvinger at holde dennem oc deris arfvinger sampt formyndere
Nembl: Hendrich Lauridsen i Bredstrup, Laurids Madsen i Hostrup oc Jens Hansen ibid: som nu her
stod til wedermaals ting uden schade oc schadesløs i alle maader, hvor effter bemelte [ulæsl. ord]
war tingsvinde begærende som oc blef sted.
Jens Pedersen Møller i Brønsted Mølle møtte for Retten som lod læse en Contract imellem hannem
oc Peder Ollesen i Børchop Mølle oprettet angaaende deris mølle Demning, hvor udj Jens Pedersen
lofver at forcort hans Stibore 1 qvarteer, med widere dets indhold af dato 1698 d: 22 Novembr: for
Retten lest oc paaschriven, hvilchen Contract war wnderschreven af Peder Ollesen, Jens Pedersen,
Peder Hansen, Hans Hansen, Thor Ollesen Winchell, Hr Laurids Risom oc Amptschrifveren Peder
Pedersen.
Blef lest effterfølgende Kiøbebref saaledis liudende. Jeg Jochim Risom til Nebbegaard, kiendis oc
her med Witterlig giør, at Jeg haver afhændet oc foræret, saa som Jeg her med bortforærer fra mig
oc mine arfvinger til WelEdle Hr: Præsident Andreas Winterberg oc hans Arfvinger, Een min
Aalegaard Fischerhøll kaldet, som mig paa Schifftet effter mine Sl: forældre i min lod er tillagte, oc
Hans Clausen i Erresøe i brug hafver, hvilchen forschrefne Aalegaard WelEdle Hr: Præsident
Winterberg oc hans Arfvinger effterdags maa have nÿde oc beholde til Ewindelig Eÿendom, sig saa
nøttig at giøre som de best vide oc kunde. Til Stadfestelse under min Egen haand oc Zignet oc
venlig ombedet WelEdle Hr: Borgemester Friderich Hülsenberge oc Sr Frands Kras til witterlighed
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at underschrifve, Fridericia d: 19 Sept: Ao 1698. Jochim Risom. Til Witterlighed testerer Friderich
Hülsenberg. I lige maade testerer Jeg Frands Kras.
Slut på året 1698
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