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Anno 1689 
Tiisdagen og Tingdagen den 8 Januarij 1689 

Gregers Blichfeldt Kongelig Maytz: Herridsfoget 
Daniell Kellinghuußen Herridßchrifver 

Tingmænd 
Knud Povellßen i Brøndsted, Hendrich Pederßen ibid: Anderß Hanßen i Gaarslef, Nielß Michellßen 
ibid: Jørgen Skødte i Trelle, i hans sted Søren Anderßen, Lauridtz Jenßen i Egom. 
 
Peder Quist i Egeskou og Niels Pederßen i Gade Proviantforvalter Mathias Lyme lod læße en 
schrifft at alle och en hver Proprietarier saa vell som Rytterbønderne udj Ell, Brusch og Holmands 
Herret som nogen kierche jorder, enge eller dislige kand have i feste hvor af naad: paabuden schatte 
korn for Anno 1689 till Martini 88: forfanden da de som endnu restere ville være tiltencht en hver 
sin contingent med aller første till den 20 Januarij førstkommende her udj Magazinet levere saa 
fremy de effterladende iche derfore med Militarische Execution vill være søgt med videre des 
udvisning af 8 Janv: 89 lest og paaschreven ! 
 
Peder Lundemand i Gorsleff lod lyße effter en liden graa blon hoppe som i Trelle Nes er blefven 
borte! 

Tiisdagen og Tiingdagen den 15 Januarij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuußen Herridtschrifver 
Tingmænd 

Hendrich Pederßen i Brøndsted, Niels Michelßen ibid: Niels Pederßen i Gade, Jep Nielßen i 
Bramdrup, Anders Hanßen i Gorslef, Laurids Jenßen i Egom, Peder Qvist i Egeschou. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Jagten Dat: Kiøbenhafn d: 8 December 
1688: er for Retten Allerunderdanigst læst og paaschreven. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Landstings pengis indfordring ved Bye, Herrets og 
Birche fodederne Dat: Kiøbenhafn d: 4 December 1688: er i lige maader Allerunderdanigst lest og 
paaschreven ! 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Skatternis paabud af Jordegods udj 
Danmarch for Aar 1689 i lige maader af 21 December 88: er for Retten Allerunderdanigst læst og 
paaschreven ! 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Contributionernis opbørsell og det øde godses 
afhændelse ved Amptstuerne Dat: 11 Decemb: 88: er for Retten Allerunderdanigst læst og 
paaschreven ! 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Insolentiers afschaffelse udj werbing af 18 Decemb: 
88: er i lige maader for Retten Allerunderdanigst læst og paaschreven ! 

 
Jens Raun i Hostrup paa Major Yttervigs vegne i Wiuf møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd 
Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede loulig till i dag at have i rette stefnet Mads Pedersen i Wiuf imod siuns frasigelse 
angaaende hans paaboende huußes brøstfeldighed. Da for retten fremkom Hans Bull og Mads 
Povellßen i Hostrup som her af tinget ere udmeldte at siune Mads Pederßens i boende huuß, 
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hvilchet de hafver befunden saaledis ! At det er 12 fag huuß, der under fattis leyder langs under den 
Eene side og ved begge enderer, techningen var mesten deel brøstfeldig et huuß østen for som var 
gandsche øde, hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde der paa de bade sig Gud till hielp hvor 
effter Jens Raun paa Majorens vegne begærede siunsvinde som blef sted ! 
 
Jens Raun i Hostrup paa Major Ytterwigs vegne mødte for Retten som beviste ved kaldsmænd Jens 
Sørensen og Søren Tommeßen i Hostrup det de ved Eed medopragte fingre effter Loven afhiemlede 
loulig till i dag at hafve i rette stefnet Mads Pederßen i Wiuf till doms for resterende skatter 6 Rdr: 2 
mk: 12 sk: som hand setter i Rette om hand iche pligtig er og bør med tilforaarsagede omkostning 
inden 15 dage at betalle under Nam effter Loven, og derfor uden at hafve sit feste forbrut formedelst 
hand gaarden iche hafver forbedret og vedlige holdt som schee burde der paa hand var dom 
begærendis ! Sagen optagen i 14 dage ! 
 
Peder Lundemand i Gaarslef lod lyse effter en liden Graa hoppe hannom er fra kommen. 
 
Hans Hansen i Trelle lader lyse effter 2 smaa sorte plage hannem er fra kommen, om nogen dennem 
forkommer de det ville angive ! 
 
Hans Bull i Hostrup paa Regimentschriverens vegne begærte 4 mænd motte opnefnis at siune noget 
jord paa Hostrup og Tiufkiær march, der till udtagen Jep Jenßen i Hostrup og Hans Bertelsen ibid: 
Peder Jørgenßen i Tiufkiær og Anders Pederßen ibid: 
 

Tiisdagen og Tiingdagen den 22 Januarij Ao 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maytz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuußen erridßchrifver 
Tingmænd 

Knud Povellßen i Brøndsted, Hendrich Pederßen ibid: Niels Michelßen ibid: Anders Hanßen i 
Gorslef, Peder Qvist i Egeschou, Niels Pederßen i Gade, Laurids Jenßen i Egom og Povell Nielßen i 
Wiuf. 
 
Bendix Funk paa Regimentschrifveren Sr Søren Blanchsteds wegne møtte for retten som bevißer 
ved kaldsmænd Jens Sørenßen og Jens Mortenßen i Gaarslef det de ved Eed med opragte finger 
effter loven afhiemlede loulig til i dag paa Kongl: Maytz: og Allerhøyeste Kongel: Maytz: Rytter 
boendes wegne nafnlig Søren Mogenßen i Andkier at hafve hidstefnet Claus Merh Rytter under 
Welb: Hr. Oberste Lieut: Ditleff Brochdorffs Compagni fra hans Arrest i Stochhuußet wed 
Nyegaard at møde her till tinget imod klage og klages beschrivelße, widner at paahøre till spørsmaal 
at svare og tingswindis beschrivelße anlangende den uloumeßig med fart bemt: Claus Merh paa 
Søren Mogenßenß kone nest afvigte 1 Januarij hafver øvedt med widere paßere kand, till samme tid 
og sted at møde stefnet Lieutnant Bech, i lige maader bevißer ved kaldsmænd Ifver Jenßen og Jens 
Sørenßen i Gorslef till i dag at have i rette stefnet effterschrefne nemlig Lieutn: Johan Rhode, Jens 
Jørgenßen tienendis Søren Mogenßen i Andkier, Malene Sørensdaater ibid: Raßmus Jenßen 
tienende Søren Mogenßen, Dorthe Nielsdaater boende i Andkier, Jens Raßmußen og Jens Nielßen 
begge wærende i Andkier, en hver for sig deris sandhed saavit dennem sagen angaar …24.lig at 
aflegge med videre paßere kand, hvorpaa Bedix Funch begærede Eeden winderne motte forelæßis, 
Claus Merh Rytter paarobt, møtte iche, der paa fremlagde Bendix Funch Søren Mogenßens 
schrifftelig klage, Dat: Andkier 19 Janv: 89, for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde 
indført ! Der paa fremlagde Søren Mogenßen et siun som er scheed paa Søren Mogenßens kone af 
Dato 3 Janv: 89 for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indført, hvor effter Bendix 
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Funch begærede de indciterede vinder till forhør, da først for retten fremkom Dorothe Nielsdaater 
som effter aflagde Eed vandt at hun paa Nyt Aarsdag sidst forleden war i Søren Mogenßens huuß 
effter prædichen og da Søren Mogenßens hustrue Maren Jensdaater indkom i stuen, kom Rytteren 
Claus Merh ogsaa der ind og anfangede med Maren Jensdaater sagde bemte: Claus om Maren 
Jensdaater hafde en kande brendeviin eller to at unde ham, hvor till hun svarede hun hafde intet, der 
effter gich Rytteren Claus Merh till Dorothe Nielsdaater og skød hende ud af døren og lugte døren 
tiil, da hørte hun Søren Mogenßens kone klagede og gaf sig inde i den anden stue, hvor paa hun 
gich strax hiem og wille hente folch till som kunde hielpe hans hustrue, der paa hun bad sig gud till 
hielp ! der effter for retten fremkom Jenß Jørgenßen, som effter aflagde eed wandt at Nyt Aars dag 
effter prædichen da hand kom ind i Søren Mogenßens stue, hørte hand at Søren Mogenßens hustrue 
skreg og robte inde i det andet kammer, og sagde hand myrder mig, hielper mig, mens hand kunde 
iche komme der ind for nøgelen war af døren ! saa fich rytteren døren op og døren kom i støcher og 
kom og greb Jens Jørgenßen effter halßen, saa vigte hand for Rytteren og wille intet have med 
hannem at bestille mens Rytteren sparchet till hannem med hans foed saa hand fich saa slem et slag 
som hand iche hafve faaet nogen sinde før, saa hand for samme slag frygtede at hand schulle miste 
sin helbrede der over, der hand nu war udgaaen af huuset kom Rytteren bag effter hannem og slog 
hannem tre slag over i hovedet med sin hond og truede hannem effter den dag at hand schulle giøre 
hannem wære, der paa hand bad sig gud till hielp ! Der effter for retten fremkom Raßmuß Jenßen 
som tiener Søren Mogenßen self som effter aflagde eed vandt at Nyt Aars dag der folchen ware 
kommen af kierchen kom hand ind i Søren Mogenßens stue der hand kom ind war Rytteren inde i  
kammeret med Søren Mogenßens kone saa keeg hand ind ad døren der paa Rytteren sparchede 
effter hann: slog saa døren i med det samme, saa hørte hand Søren Mogenßens kone robte om hielp 
og sagde at hand myrder hende, der effter fornam hand Rytteren slog side døren op og kom ud i  
stuen, der tog hand fat paa Søren Mogenßens kone igien wed axelerne og støte hende for maugen, 
der med løb Rytteren ud af døren effter Jens Jørgenßen og saa Rytteren slog Jens Jørgenßen 3 slag i 
hovedet saa og at hand sparchede hannem i stuen, widere wandt forn: Dorote Nielsdaater, Jens 
Jørgenßen og Raßmus Jenßen at de iche saae eller hørte Søren Mogenßen hustrue talte Rytteren at 
ont ord till eller gaf hannem nogen aarsag till klammeri: der paa de samplig trende bad sig gud till 
hielp. Endnu fremkom Jens Raßmußen i Andkier som effter aflagde Eed vandt at dagen effter Nyt 
Aars dag om morgen klochen omtrent tou gich hand ind og ville tale till Søren Mogensen hand 
schulle møde paa Jagt wed Bramdrup, da kom Rytteren Claus Merh ind i Søren Mogensens stue og 
bad god morgen Præste Søn Søren Mogensen, du Alters Hanrey, og sagde till hannem igien est du 
iche en Hanrey saa er Jeg en schiellem, saa kom wagten og tog hannem ind i den anden stue igien 
derpaa hand bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Jens Nielßen som effter aflagde Eed 
wandt, saaledis at wære i sandhed som Jens Raßmußen om wundet haver og det samme at have hørt 
og vider saae at Rytteren tog Søren Mogensen wed hans huß og Røstede hannem 2 eller tre gange 
saa tog wagten hannem bort igien i hans Stue, der paa hand bad sig Gud till hielp ! der nest atter 
igien for retten fremkom Jens Jørgensen som widere wandt at den 25 November sidst afvigte saae 
og hørte hand i Søren Mogensens huß at Rytteren Claus Merh overfalt Søren Mogensen med mange 
slemme  skieldsord bande og truen, og saw at Rytteren wille taget till et træ og slaaet Søren 
Mogensen med dersom hand det iche hafde forhindret med flerre, og schilte Søren Mogensen 
samme tiid for en schielem  mens har hverchen seet Søren Mogensen hans hustrue eller børn hafde 
givet Rytteren ringeste aarsag till nogen Clammer eller trette, der paa hand bad sig Gud till hielp 
enten da eller tilforne ! Noch fremkom Malene Sørensdaater som effter aflagde Eed wandt saaledis 
at wære i sandhed som Jens Sørensen om vundet haver og hun det samme haver seet og hørt, der 
paa hun bad sig Gud till hielp ! hvor effter Bedix Funch paa Regimentßchrivers wegne begærde 
tingswinde som blef [sted]. 
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Niels Raun i Piedsted paa Hr: Laurids Davidsens vegne møtte for retten som beviste ved 
kaldsmænd Hans Sørensen og Søren Nielsen som tiener præsten self det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at have i rette stefnet Niels Smed i Gaarslef for 
winder og dom, i lige maader stefnet Anders Staphensen i Gaarslef, Anders Biergeschou, Søren 
Skouenborig, Thomas Andersen, Niels Rasmußen og Michell Bull, Peder Bunde, Staphen 
Jørgenßen og Peder Kierchemand, Niels Jepsen, for vindes paahør og for dom. Thj producerede 
Niels Raun et tingsvinde udsted her af tinget d: 13 Nov: 1688: for retten lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført ! Saggifvelse der hos Niels Smed at wære schyldig tiende i 8 Aar 12 
schip byg 2 Rd: 1 mk: bekostning paa proceßen som bedrager 7 Rd: 3 mk: 6 sk: setter i rette om 
Smeden iche pligtig er, haver dette byg  med hans anvendte bekostning inden 15 dage at betalle 
unden Nam effter Loven der paa hand begærende dom. Niels Smed begærede beschreven hvis 
paßeret er at svare paa till i dag 8te dage ! opt: i 14 dage ! 
 
Jørgen Staphenßen Dall i Gaarslef mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Hans Sørensen og 
Søren Nielßen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at 
have i rette stefnet Peder Christensen og hans hustrue i Garslef for regenschab og afkald beroende 
med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Anders Madsen Skourider mødte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Iver 
Jensen i Gorslef at de i dag med 14 dages warsell hafver hidstefnet Hans Mortenßen i Mørchholt og 
Laurids Offerßen ibid: for uloulig skouhug till doms for siuns afhiemling beroende till i dag 8te 
dage ! 
 
Erich Pederßen i Stoustrup mødte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Laurids Christenßen og 
Olle Simonßen i Stoustrup till i dag med 14 dages warsell at have hidstefnet Jens Jenßen, Niels 
Frost, Jens Keiiser den unge, Willum Burichter, Jes Tusen som tiener Hr: Jochim, Niels Jacobßen, 
Hans Laßen till winder at paahøre anl: hans svin hannem er fratagen. I lige maader stefnet Hans 
Michelßen i Stoustrup, Palle i Kobbell, Jørgen Knudßen og hans hustrue Else Godschesdaater i 
Stoustrup deris winde der om at aflegge beroende med windernis førelse till i dag 8te dage ! 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 29 Januarij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschriver 
Tingmænd 

Hendrich Pedersen i Brønsted – Peder Tÿggesen i Follerup 
Povell Nielsen i Wiuf – Hans Pedersen ibd: 

Anders Hansen i Gaarslef – Laurids Jensen i Egom 
Peder Qvist i Egeschou 

 
Niels Nielsen Smeds hustrue Dorothe mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Christen 
Pederßen i Gaverslund og Søren Nielsen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hr: Laurids Davidßen i Piedsted winder at paahøre anl: det 
forliig imellem dennem er oprettet, i lige maader stefnet Hr: Commißari Jens Lauridßen Rißom paa 
Nebbe, hans hustrue og søn Laurids Jenßen deriß sandheds winde at aflegge om hvis dennom derom 
er bevist, beroende med windernis førelse till i dag 8te dage ! 
 
Regimentschriveren Søren Blanchsteds fuldmegtig Bendix Funch mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter 
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Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet, Michell Møller, Olle Hanßen, Jens Anderßen 
Wideßen, Peder Ellkier, alle i Erresøe, i lige maader hidstefnet Anders Anderßen Riber i Bredstrup, 
Anders Timßen i Stallerup, imod beschylding og dom angaaende restancer og deris gaarders 
uforsvarlig bebyggelßis forseelße og først till beschylding gaf Michell Møller for laane korn Ao: 88: 
Rug 4 schip a 14 sk: er 3 mk: 8 sk: byg 10 schip a 12 sk: er 1 dr: 3 mk: 8 sk: haure 12 schip a 8 sk: 
er 1 dr: 2 mk: Noch effter Amptschriveren Sr Hendrich Hanßens indgifne restancer schate korn for 
Ao 88: till Martini 87: forfalden 5 a 7 tdr: 1 fr: 2½ Alb: hartkorn, landgilde for Ao 1685: 8½ sk: 1 
alb: penge, Rug 3½ schip, Byg 31½ schip 1 fr: haure 18½ schip, 1 schip Gryn, 7 march Smør, 1 
Brendesvin: for Ao 1686: og 1687: rester forschrefne landgilde Species ligesaa, noch 2 qvartal 
schater Julij og October 1687: a 1 rd: 2 mk: 4 sk: Oxse og flesche schat till Martini 87: forfalden 2 
mk: 11 sk: kop og qveg schatten begge terminer till 30 Martij og 11 Junij 87 forfalden 2 dl: 2 mk: 8 
sk: Olle Hanßen for laane korn Anno 88: Byg 12 schpp: a 12 sk: er 2 dl: 1 mk: haure 12 schpp: a 8 
sk: er 1 dl: 2 mk: Jens Anderßen Wideßen for laanekorn Anno 1688: Rug 6 schpp: a 14 sk: er 5mk: 
4 sk: Byg 12 schpp: a 12 sk: er 2 dl: 1 mk: haure 2 tdr: a 1 dl: er 2 dl: noch effter Amptschriveren Sr 
Hendrich Hanßens indgivne restanzer Julij og Octobr: qvartal schatter 1687 a 2 dl: 1 mk: 8 sk: er 6 
dl: 3 mk: oxse og flesche schat till Martini 87: forfalden 1 dl: 2 mk: 1 sk: kop og Qveg schatens 
begge terminer Martij og Junij 87: 1 dl: 8 sk: schate korn af 8 tdr: 1 fdk: 2 alb: hartkorn, landgilde 
for Ao 85: 1 sk: leding 3½ schpp: 1 fdk: Meel, 1 pund 9½ schpp: Malt 24 schpp: haure 1½ schpp: 
gaase haure, 1 faar, 1 gaaß, 5 høns, 1 snes Eg, 20 leß wed,  1 mk: haar, 1 mk: garn, 40 homel-
stenger, for Ao 86 og 87: rester forschrefne landgilde Species; Noch for 1 beest 9 Sldr: Peder 
Hansen Ellkier for laanekorn Ao 85: Rug 9 schpp: a 5 dl: er 8 dl: 2 mk: 8 sk: haure 9 schpp: er 1 dl: 
2 mk: 12 sk: Laanekorn Anno 86: Rug 12 schpp: a 12 sk: er 2 dl: 1 mk: Laanekorn Anno 87: Rug 4 
schpp: a 14 sk: er 3 mk: 8 sk: Laanekorn Ao 88: Byg 10 schpp: a 12 sk: er 1 dl: 3 mk: 8 sk: Noch for 
2 bester 20 dl: for 1 Koe 6 Sldr: Anders Anderßen Riber i Bredstrup for Laanekorn Ao 88: Rug 5 
schpp: a 14 sk: er 1 dl: 6 sk: Byg 1 tønde 1 dl: 2 mk: haure 2 tdr: 2 dl: Noch effter Amptschriveren 
Sr Hendrich Hanßens restanser, ½ dl: ½ sk: 1 alb: penge 1 ørte Rug, 1 ørte byg, 1 ørte haure, 1 
Oting Smør, 1 brendsvin, 1 fønød for Ao 86 og 87: rester forschrefne landgilde Species ligesom for 
Ao 85: Skatekorn for Ao 88 till Matini 87: forfalden af 7 tdr: 4 schpp: 2½ alb: hartkorn, noch 4 
qvartaler Ao 87: 1 dl: 1 mk: 11 sk: kop og qveg schatter begge terminer for Ao 87: 2 dl: 2 mk: 8 sk: 
Anders Timßen i Stallerup, laanekorn for Ao 85: Rug 2 tdr: 4 schpp: a 5 dl: er 12 dl: 2 mk: Byg 14 
schpp: a 36 sk: er 6 dl: 2 mk: 4 sk: haure 2 tdr: a 1 dl: er 3 dl: Laanekorn Anno 87: Byg 1 tdr: for 1 
dl: 2 mk: haure 2 tdr: a 1 dl: er 2 Sldr: og foruden diße restancers paatale beschylte Bendix Funch 
forn Mænd at de deris gaarder langsomelig tid beboet haver og en deel snart iche i ringeste maader 
dennem forbedret haver, som øyenschinlig er at see og widere med siuns vinde till i dag 8te dage 
schall beviislig giøris, sate der effter udj Rette om de iche inden 15 dage forn restancer bør at betale 
og deris gaarder saaledis bebygget forschaffe under deris festis fortabelse, og Jens Anderß: Videßen 
som en Selfeyer, sin Selfeyer Retighed at have forbrut, der paa hand begærede dom ! optagen i 14 
dage ! 
 
Bendix Funch beviiste i lige maader ved kaldsmænd, Jens Sørensen og Søren Tomeßen i Hostrup 
till i dag at have i Rette stefnet, Hans Mogenßen i Wiuf, og Jens Lauridsen i Liunggaard imod 
beschylding og dom angaaende restancer og deris gaarders uforsvarlig opbygelsis forseelse ! og der 
paa beschylte Hans Mogenßen for laane korn Ao: 1688: Rug 4 schpp: a 14 sk: er 3 mk: 8 sk: Byg 1 
tdr: for 1 dl: 2 mk: haure 4 tdr: 4 dl: for et beest 9 dl: noch effter Amptschriveren Sr Hendrich 
Hansens restanz for October qvartal Ao 87: 6 dl: 1 mk: 8 sk: oxse og flesche schat till Martini 87: 
forfalden 2 dl: 8 sk: schate korn af 10 tdr: 6 schpp: 1 fdk: og 4 schpp: Skous hartkorn, landgilde fra 
Ao 85: 2 sk: leding 5 sk: 1 alb: aarlig penge 2 schpp: byg ½ ørte Malt 28 schpp: aur: 2 schpp: gaaße 
haure 2 traver Rug 1 schpp: gryn 1 fet faar, 1 Lamb, 1 gaas, 1 brendsvin, 5 høns, 1 snes Eg, 1 leß 
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hør, 2 tønder kull, 20 leß wed, 1 mk: haar, 1 mk: garn, 16 sommer og winter heste 3 jeger heste, 
noch udj Wiuf og Herslef trendis leg i 24 schpp: Malt 1½ schpp: udj 1 tønde Smør, 1 pund 1 dl: udj 
en tønde honning 3 kander 3 Rixort, udj en tønde Sild ½ rixort udj 2 tønder Salt ½ Rixort, udj en 
Malche Koe 18 sk: Rix udj 4 boelgalter 1 rdl: udj 2 fede kiør ½ rdl: endnu udj Eltang trendings leg i 
en tønde sild 10 mk: 2 alb: Rix, for Ao 86 og 87: rester forschrefne landgilde Species, Jens 
Lauridsen i Liunggaard, for Laanekorn Ao 85: Rug 11 schpp: a 2 mk: 8 sk: er 6 dl:  3 mk: 8 sk: Byg 
14 schpp: a 30 sk: er 6 dl: 2 mk: 4 sk: haure 2 tdr: 6 schpp: a 6 mk: er 4 dl: 8 sk: Laanekorn Ao 86: 
byg 12 schpp: a 14 sk: er 2 dl: 1 mk: haure 2 tdr: a 1 dl: er 2 dl: Setter i Rette om de iche pligtig er 
at betale dette forschrefne restanz inden 15 dage under Nam effter Loven og formedelst de deris 
gaarde iche forsvarlig har bebygget om Hans Mogenßen iche bør at have sin Selfeyer  Rettighed og 
Jens Lauridsen hans feste forbrut der paa hand begærede dom. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Hr: Major Yttervig begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom over Mads Pederßen i 
Wiuf. Paarobt mødte iche. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Mads Pederßen i Viuf effter 
Loulig indstefning i rettesettelse og opsettelse ey møder med noget till gienmelde imod 
ansøgningen, da tilfindis hand at betale till Hr: Major Yttervig de fordrende og resterende Skater 6 
Rdl: 2 mk: 12 sk: tillige med proceßens anvente bekostning inden 15 dage og som hand effter det 
førte siunsvinde sit huuß effter Loven ey forsvarlig haver bebygt, bør hand sig feste at have forbrut. 
 
Erich Pederßens winder beroer med doms førelse till i dag 8te dage ! 
 
Effter Mag: Anchers i Kolding begæring er udtagen effterschrefne Jens Ifverßen i Nebbell, Thomas 
Ibßen ibid: Hans Hanßen i Torup og Niels Skou ibid: at møde till at vurdere paa schifft udj Taule 
Præstegaard effter Sl: Eleonora Hr: Laurids Bangs d: 6 Febr: førstkommende. 
 
Jørgen Dall i Gaarslef mødte for retten som effter forrige ind hiemlede kald imod Peder Christenßen 
i Gaarslef i Rette lagde hans schrifftlig indleg af 28 Janv: 89: for retten lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført. Optagen till i dag 8te dage, trei Uger ! 
 
Hans Hanßen i Torup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Jepßen og Jens Tußen i 
Torup, loulig till i dag at have i rette stefnet hans hustrue Margrete Povellsdaater og hans daater 
Giertrud Hansdaater imod laugbud for noget jord liggende paa Erresøe March kaldis Torch Otting 
som er 2de agre, nafnlig Ellkiers agger og Flads agger ! Peder Tußen mødte og bød derfor sølff og 
penge. 
 
Erich Pederßen i Stoustrup mødte for retten og effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage 
begærende hans indciterede vinder till forhør, da først for retten fremkom Jørgen Knudßen i 
Stoustrup som Erich Pederßen tilspurte, hvor de mænd af Fridericia tog deris svin St: Martini afften 
1687: den 10 November: Jørgen Knudßen effter aflagde Eed vandt at hand hans hustrue og børn 
stod i hans toffte og saa det at de tog svinene nogle af dennem paa Magistratens march. Der nest 
tilspurte hand hannem om de tog svinene paa Engbund, eller besaaet jord, hvor till hand svarede de 
dog dennem paa Slette Ager som war ubesaaed. 3: tilspurte hann: om iche Jørgen Knudßen og hans 
hustrue fultes med svinene till Fridericia, hvor till hand svarede hand naaede dem i Ullerup Lyke og 
fultes saa med dem till Fridericia, hvor hand fich sine tvende svin mens de andre dref de ind i byen 
med. 4: tilspurte hannem hvem de mænd var af Fridericia som tog svinene, der till Jørgen Knudßen 
svarede det var Jens Jenßen Keijßer den Unge, Jes Tußen som tiener Hr: Jochim, som tog de svin 
paa Magistratens March, mens de som hafde taget den anden floch svin som de holt med i Prestens 
Enghauge hvor hand kom till dem, war Jens Tußen, Niels Frost, Niels Jacobß: paa Søberg, Willum 
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Burichter, Hans Laßen og Jørgen Slagters søn, som dref svinene ind i Fridericia, der paa hand bad 
sig Gud till hielp ! der nest for retten fremkom Palle Klaußen iKobbell som Erich Pederßen tilspurte 
om hand iche 2 dage effter St: Martis dag 87: saae to af de Fridericia borgere som tog 4 af hans 
svin, som hand self stod hos og saae der paa og sig dennem vedkiente som kom løbende ad en all 
wey ! Palle Klaußen der till svarede, at hand samme tid stod ved hans gierde i Lychen og saae at 
tvende folch dref 4 svin wed Enghaugen og med till Fridericia, og er hand noch bevist det var Niels 
Jacobßen og Villum Burichter som dref dennem, der paa hand bad sig Gud till hielp ! der nest for 
retten fremkom Hans Michelßen i Stoustrup, som Erich Pederßen tilspurte om iche Niels Jacobßen 
og Willum Burichter kom till hannem i hans huuß og bad hand ville gaa med dem till Erich 
Pederßen og hielpe dem till Erich ville tage sine 4 svin igien de hafde taget og ingen schade føre 
dennem udj, hvor till Hans Michellßen svarede ja, de waar i hans huuß og hand gich till Erich 
Pederßen med dem og Erich Pederßen svarede mændene ja hand ville tage sine svin igien og ingen 
schade føre dem udj, mens da hand ville hente dem fich hand dem iche, der paa hand bad sig Gud 
till hielp Erich Pederßen begærede her effter tingßvinde sted.  
 

Tiisdagen og Tingdagen den 5 Februarij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschriver 
Tingmænd 

Anders Hansen i Gaarslef – Niels Michelsen ibd: 
Povell Nielsen i Wiuf – Hans Pedersen ibd: 

Hans Jensen i Herslef – Peder Qvist i Egeschou 
Niels Pedersen i Gade – Laurids Jensen i Egom 

 
Med Niels Nielßen Smeds winder i Gaarslef beroer det fremdeelis till i dag 8te dage ! 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 12 Februarij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Viuf – Hans Pedersen Samesteds 
Anders Hansen i Gaarslef – Laurids Jensen i Egom 

Niels Pedersen i Gade – Hans Ifversen i Herslef 
Jens Andersen i Herslef 

 
Hans Hanßen i Torup lod till andet ting tillbyde og laugbyde tvende agre af Tors Ottings jorde paa 
Erresøe March kaldet Ellkiers Ager, og Flads Agger. Peder Tußen i Erresøe mødte og bød derfor 
Sølf og penge. 
 
Peder Tußen i Erresøe mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Frandßen og Peder 
Jenßen i Erresøe loulig till i dag med 8te dages warsell at have i rette stefnet Søren Hanßen i 
Erresøe imod Mageschiffte, hvor da for retten fremkom Søren Hanßen i Erresøe, beroende till neste 
ting. 
 
Hans Bertellßen i Elltang mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hanßen og Hans 
Ibßen i Gudsøe det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i dag at have i 
rette stefnet Hans Bunde og hans hustrue i Oddersted, Jens Nielßen og hans hustrue samme steds 
imod vinder at høre og spørsmaal at svare anlangende uloulig schouhug de i hans skou haver 
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begangen ! I lige maader stefnet Tue Sørenßen i Studsdall, Niels Bierg i Oddersted, Anders 
Christenßen i Oddersted, Michell Sørenßen ibid: Michell Bunde og hans hustrue ibid: Niels 
Christenßen ibid: deriß sandheds vinde der om at aflegge ! winderne paarobt mødte iche, thj er de 
forelagt till i dag 8te dage at møde.   
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne Patent om Høyeste Ret som schall holdes den 19 Augustij 
førstkommende, er for Retten Allerunderdanigst læst og paaschrive ! 
 
Kongel: Maytz: Regimentschrifver Sr: Søren Blanchsted mødte for Retten og effter forrige sag 
givelße beschylte Hans Mogenßen at være schyldig fra d: 1 October 1687: till d: 23 December 
samme Aar 10 Sldr: 3 mk: 6 sk: settende i Rette om hand iche bør diße penge tillige med forrige 
resterende landgilde og penge at betalle eller lide effter forrige i rette settelße derpaa hand 
begærende dom ! Hans Mogenßen i Wiuf paarobt mødte iche ! Sagen optagen till i dag 8te dage ! 
 
Regimentschrifveren begærede i lige maader dom over Michell Møller, Olle Hanßen, og Jens 
Anderßen i Erresøe optagen i 8te dage ! 
 
Regimentschriveren begærede ogsaa dom over Peder Ellkier, Peder Tueßen og Søren Hanßen i 
Erresøe mødte udj Retten og lovede for Peder Ellkier hvis hand kand være schyldig, hvor med 
Regimentschrifveren war fornøyet og sagen der med ophevet. 
 
Regimentschriveren begærede i lige maader dom over Anders Riber, og saggaf hannem endnu uden 
det forrige at være schyldig 7 Sldr: 1 mk: 15 sk: for Ryterhold fra d: 1 October 1687: till d: 10 Janv: 
88: hand med Rytter blef belagt som hand formoder effter forrige i rettesettelse hand bør at betale 
der paa hand begærede dom. Optagen i 8te dage. 
 
I lige maader saggaf hand endnu Jens Anderßen Videßen i Erresøe for 7 Sldr: 2 mk: for Rytterhold 
fra d: 1 October 1687: till d: 1 Janv: 1688 af 5 Tdr: hartkorn ! noch Olle Hanßen 6 Sldr: af 4 Tdr: h: 
korn for d: 1 Octob: 87 till d: 1 Janv: 88: Michell Møller for 5 dr: 1 mk: 11 sk: fra d: 1 Octob: 87: 
till d: 23 December samme Aar, der paa hand effter forrige i Rette settelse og opsettelße begærede 
dom ! 
 

Tiisdagen og Tingdagen den19 Febr: 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Viuf – Hans Pedersen Samesteds 
Anders Hansen i Gaarslef – Niels Michelsen ibd: 

Hendrich Pedersen i Brønsted – Niels Pedersen i Gade 
Jens Andersen i Herslef 

 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifveren Sr Søren Blanchsteds vegne effter forrige indførte 
kald og i rette settelse over Olluf Hanßen i Erresøe saggaf hannem indnu videre at være schyldig for 
resterende landgielde Ao: 85: 8½ sk: 1 alb: penge 3½ schip Rug, 31½ schip 1 fr: Byg 18½ schip, 
Are: 1 schip Gryn, 7 march smør, 1 Brendesvin, Ao 1686: og 1687: rester forschrefne Landgilde 
Species. Noch for April, Julij og October qvartaler a 2 Rdr: 4 mk: er 8 Rdr: Oxse og flesche schat 
till Martini 87: forfalden 5 mk: 6 sk: Kop og Qveg schattens Andens termin, till d: 11 Junij 1687: 
forfalden 1 Rdr: 8 sk: I lige maader Skattekorn till Martini 87: forfalden af 7 tdr: 1 fr: 2½ alb: hk: 1 
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tdr: 6 schip Rug 1 Rdr: 4 mk: 8 sk: 7 schip are: 2 mk: 10 sk: Setter i rette om hand iche pligtig er og 
bør dette tillige med forrige effter i rette settelßen at betale der paa hand begærede dom. Opt: i 8te 
dage. 

 
Regimentschriverens fuldmegtig Friderich Skougaard og Jens Lauridsens tiener paa Neb paa 
Kongel: Maytz: Ryterbønders vegne erbød sig i rete imod Hans Bertelßen i Eltang som dennem hid 
hafver ladet citere for schouhug. Hans Bertelßen paarobt mødte iche. 
 
Friderich Skougaard i lige maader paa Regimentschrifverens vegne beviiste ved kaldsmænd Morten 
Sørenßen og Anders Lauridßen i Børup loulig till i dag at have i rette stefnet Michell Sørenßen og 
Laurids Housted i Erresøe for penge de hannem schyldig er nemlig Michell Sørenßen 4 Rdr: og 
Laurids Housted 6 Rdr: setter i Rette om de iche pligtig er og bør samme penge med tilforaarsagede 
omkostning inden 15 dage under Nam effter Loven der paa hand begærede dom ! Optagen i 8te 
dage. 
 
Friderich Schougaard begærede dom ofver Hans Mogenßen i Wiuf. Hans Mogenßen mødte og 
erbød at betale hvis hand kand være schyldig siden hand till Rytter blef udlagt, hvis hand tilforne er 
schyldig kand hand iche betale: opt: i 8te dage. 

 
Friderich Skougaard beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Ifver Jenßen i Gaarslef till i dag at 
have i rette stefnet Hans Mortenßen i Mørchholt for 2de gange begangen Leijrmaals bøder med 
Kirsten Nielsdaater beganget som er 24 Rdr: setter i rette om hand iche pligtigen og bør samme 
penge med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage at betale under nam effter loven der paa hand 
begærede dom, paarobt mødte iche, optagen i 8te dage. 
 
I ligemaader paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tomeßen i Hostrup till i dag af hafve i rette stefnet Peder Ifverßen i Hostrup for laante penge 8 Rdr: 
setter i rette om hand iche pligtig er og bør samme penge med tilforaarsagede omkostninger inden 
15 dage at betale under Nam effter Loven der paa hand begærede dom; Optagen i 8te dage ! 
 
Peder Christenßen i Gaarslef møtte for retten som kiendtis og tilstod at hafve bekommet og 
oppebaaret af Jørgen Staphenßen Dall i Gaarslef, hvis arf hans hustrue Anna Nielsdaater effter 
hindis moder Sl: Mette Jensdaater effter der om opretede tings vindis formelding af 19 Janu: 1683, 
arfveligen er tilfalden, hvorfor Peder Christenßen tachede bemte: Jørgen Staphenßen Dall for god 
og fornøyelig betalling jefnet schiffte og deel, og lovede at holde Jørgen Staphenßen Dall for bemte: 
arf schadisløs i alle maader, derpaa de nu her for retten gave hver andre deris hænder ware wenligen 
og well forligte, hvor effter Jørgen Staphenßen Dall begærde affkalds tings vinde som blef sted.  
 
Hans Hanßen i Torup mødte for retten og till tridie ting laugbød de tvende støcher jord paa Erresøe 
March af Torup Otting nafnlig Ellkiers Agger og Falds Agger ! Peder Tußen i Erresøe mødte og 
bød derfor Sølf og penge ! Hans Hanßen begærede her effter laugbuds tingsvinde sted ! 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 26 Februarij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Viuf – Hans Pedersen ibd: 
Anders Hansen i Gaarslef – Hendrich Pedersen i Brønsted 
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Niels Pedersen i Gade – Peder Qvist i Egeschou 
Laurids Jensen i Egom 

 
Kongelig Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om en Kop og Qveg schat Dat: 5 febr: 1689: 
som till den 20 Martij og 20 Aprill schall betalis er for Retten Allerunderdanigst læst og 
paaschreven ! 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifverens vegne begærede Dom over Michell Møller og Olluf 
Hanßen; Indciterede paarobt mødte iche ey heller nogen paa deris vegne; Thj blef saaledis dømt og 
afsagt. Effter som Michell Møller og Olluf Hanßen i Erresøe effter Loulig indstefning i rettesettelse 
og opsettelße ey møder med noget till afbeviiß imod den fordrende Restanz, da tilfindis de at betale 
ofven bemelte fordring tillige med denne proceßis anvendte bekostning inden 15 dage eller lide 
effter Loven ! 
 
Regimentschrifverens Sag contra Anders Anderßen Riber og Anders Timßen i Stallerup optagen i 
8te dage. 
 
I lige maader berøer det med Anders Lynggaard till i dag 8te dage. 

 
Friderich Skougaard paa Hendrich Nielßens vegne i Welling mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørenßen og Søren Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter 
Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Jep Jenßen Stifftschrifver till doms for gield. Thj 
producerede hand Jep Jenßens oblig: till Hendrich Nielßen udgivne d: 2 Martij 1682: paa 59 Sldr: 
der paa er betalt d: 2 October samme Aar – 17 Rd: 2 mk: rester saa endnu af capitalen 41 Sldr: 2 
mk: og rente der af fra Juul 1683 till dato. Setter i rette om hand iche bør at betale samme penge 
med rente og foraarsagede omkostning inden 15 dage at betale under nam effter Loven derpaa hand 
begærede dom. Jep Jenßen Stifftschrifver mødte og begærede sagen i 14 dage, effter som hand 
formoder noget meere paa samme oblig: at være betalt end der paa er afschreven. Sagen optagen i 
14 dage. 
 
Friderich Skougaard mødte og begærede dom over Michell Sørenßen Laßen og Laurids Housted i 
Erresøe, Indciterede paarobt mødte iche ! Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Michell 
Sørenßen Laßen og Laurids Housted i Erresøe effter loulig indstefning og opsettelse ey møder med 
noget afbeviis eller gienmelde imod ansøgningen, fa tilfindis de at betale de fordrende penge 
Nemlig Michell Laßen 4 Rdr: og Laurids Housted 6 Rdr: tillige med proceßens anvendte bekostning 
inden 15 dage under Nam effter Loven. 
 
Friderich Skougaard mødte og begærede dom over Hans Mortenßen i Mørchholt: Hans Mortenßen 
mødte og begærede opsettelse till i dag 8te dage. Optagen i 8te dage. 
 
Friderich Skougaard begærede i lige maader dom over Maren Kiers: Sagen optagen i 8te dage ! 
 
Mathias Raff paa Amptschrifveren Sr Hendrich Hanßens vegne møtte for retten som beviste ved 
kaldsmænd Jens Sørenßen og Ifver Jenßen i Gaarslef loulig till i dag at have i rette stefnet for Jacob 
Nielßens øde halve gaard selfeyer gaard i Børkop, om der paa stedet kunde findis nogen der till will 
svare, i lige maader stefnet Peder Ifverßen for et huuß, saa vell som Iver Mortenßen og Niels 
Sørenßen huußmænd sammesteds imod dom at svare, at iche Kongl: Maytz: Contributioner og 
Landgielde af samme halve øde gaard selfeyer gods udj rette tide effter loven er Clareret og betalt. 
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Thj producerede Mathis Raff en restanz over Jacob Nielßens halve øde selfeyer gaard i Børkop som 
bedrager i alt 132 Rd: 2 mk: 10 sk: ! satte i rette at saa som landgildet og schaterne iche er betalt 
over samme selfeyer halfve gaard og huuße bør till hans Kongl: Maytz: at være hiemfalden, og der 
paa er i dag endelig dom begærendis, thi blef saaledis dømbt og afsagt. Efftersom af Jacob Nielßen 
øde halfve selfeyer gaard i Børkop Kongl: Maytz: skater og landgielde, i mange aar iche er betalt 
mens till dato effter medgifne specification schall restere 132 Rd: 2 mk: 10 sk:, da som ingen møder 
noget her imod at svare ey heller fremliggis noget till afbeviiß, thj bør samme øde halfve selffeyer 
gaard og tilliggende huuße, till hans Kongl: Maytz: at være hiemfalden. 
 
Hans Bertelßen i Eltang mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hanßen og Hans Ibßen 
af Gudsøe, det der ved Eed med oprgate fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Niels Christenßen i Oddersted, Jens Nielßen og hans hustrue, Michell Hanßen, hans hustrue 
og søn Hans Michelßen, Michell Sørenßen, Anders Christenßen, Nielß Bierrig ibid: Thue Sørenßen 
i Studsdall, deris winde at aflegge, anl: hvis dem kand være beviist om de træer der er huggen i hans 
skou. I lige maader stefnet Hans Pederßen i Oddersted og hans hustrue samme winder at paahøre, 
hvor effter Hans Bertelßen begærede hans tvende Siunsmænd Michell Sørenßen i Oddersted og 
Thue Sørenßen i Studsdall motte fremkomme deris vinde at aflegge! Da for retten fremkom Michell 
Sørenßen i Oddersted som effter aflagde Eed vandt at den 28 Januarij paaviste Hans Bertelßen i 
Eltang dennem 4 støcher træer som laae ude paa Oddersted March og var huggen, og laae i nogen 
gurrer, hvor af det eene war et rod støche, hvilche træer Hans Bertelßen i Eltang vedkiendte; Siden 
om aftenen der effter kom hand ind i Michell Bundes huuß i Oddersted der hørte hand at Hans 
Bundes kone spurte Hans Bertelßen hvad hand ville hafve for de træer som hand hafde kiendt sig 
ved, der till Hans Bertelßen svarede hand ville have 1 Rix dr: for det, saa bød hun hannem 1 Sldr: 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Thue Sørenßen i Studsdall som 
effter aflagde Eed vandt saaledis at have hørt og være i sandhed som Michell Sørenßen om vundet 
haver, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Zacharias Hanßen Skouløber i Eltang, 
som effter aflagde Eed vandt saaledis at være i sandhed som de tvende siunsmænd om vundet 
haver, og hand de samme ord at have hørt, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for retten 
fremkom Hans Michellßen i Oddersted som i lige maader effter aflagde Eed vandt saaledis at hafve 
hørt og seet som diße forrige vinder om wundet hafver der paa hand bad sig Gud till hielp. Hans 
Bertelßen i Eltang begærede tingsvinde sted. 
 
Hans Hanßen i Torup mødte for retten som kiendtis og tilstod at have soldt og afhændet, saasom 
hand og her med selger og aldeelis afhænder fra sig sin hustrue og deris arfvinger, till Peder Thußen 
i Erresøe, hans hustrue og arfvinger tvende støcher jord paa Erresøe March af Tors Otting, nafnlig 
Flads Agger og Ellkiers Agger, hvilchen jord hans paaboende gaards jorder intet vedkomer, samme 
forschrefne tvende støcher jord Peder Thußen hans hustrue og arfvinger schall have nyde bruge og 
beholde till evindelig ejendom till at selge afhænde og sig saa nøttig giøre som de best vide og 
kunde, og kiendtis Hans Hanßen for sig sin hustrue og deris arfvinger ey at hafve ydermehre ret 
eller rettighed till bemelte tvende Støcher Eyendoms jord mens derfor bekommet og oppebaaret 
fyllest og fuld wærd saa hand tacher for god og nøyachtig betalling, hvorfor Hans Hanßen fremover 
at schall frj frelse hiemle og tillstaae Peder Tueßen i Erresøe bem: tvende støcher Eyendoms jord 
for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand hafve at tale eller tale lade og 
dersom imod forhobning saa schede samme tvende støcher jord blef Peder Thußen eller hans 
arfvinger fravunden for nogen hans vanhiemmels brøst schyld saa lover Hans Hanßen inden 6 uger 
der nest effter at forschaffe Peder Tueßen lige [saa] god og velbeleilig jord eller nøyagtig betalling 
der for i alle maader, der paa de nu her for retten gave hver andre deriß hænder at alt saaledis 
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uryggelig holdis og effterkommes schall som forschrevet staar, hvor effter Peder Thußen var 
eyendoms tingsvinde som schøde begærende sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 5 Martij Ao 1689 
Jerløf Lauridsen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Viuf – Hans Pedersen ibd: 
Niels Michelsen i Gaarslef – Niels Pedersen i Gade 

Laurids Jensen i Egom – Hans Michelsen i Stoustrup 
Lave Hendrichsen i Bredstrup 

 
Regimentschrifveren Søfren Blanchsted begærede dom over Hans Mogenßen i Wiuf og Jens 
Anderßen Videßen i Erresøe, Hans Mogenßen mødte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 4 
Martij 89: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, og frembød der hos penge 
for kornet hand har bekommet. Jens Anderßen Wideßen i Erresøe paarobt mødte iche ! Byefogen 
indgaf hans dom slutning i diße tvende sager. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Efftersom Hans 
Mogenßen i Viuf og Jens Anderßen Videßen i Erresøe effter hans Kongel: Maytz: Allernaadigste 
Lov og forordninger ey i rette tider deris Landgilde og Contributioner hafver leveret og betalt, langt 
mindre fremlegger noget till afbeviiß her imod hvorfor de tilfindis inden 15 dage at betale den 
fordrende restanz med proceßens bekostning under Nam effter Loven, og for deris Gaarders 
u=forsvarlig bebygning deris selfeyer rettighed at være hans Kongel: Maytz: hiemfalden. 
 
Regimentschrifveren wed hans tiener begærede dom over Anders Riber, Anders Timßen i Stallerup 
og Jens Lauridßen i Lynggard ! Anders Timßen i Stallerup mødte og erbød sig effter haanden at 
betale. Sagen effter begæring optagen i 8te dage. 
 
Hans Pederßen Skourider i Eltang mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hanßen i 
Høijrup og Laurids Lauridßen i Vilstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede 
loulig till i dag at have i rette stefnet samptlig Tolstrup mænd nafnlig Søren Groußen, Peder 
Madßen, Peder Jenßen, Jens Madßen, Niels Jenßen, Jens Ibßens Enche imod Siuns frasigelße 
beschylding og dom for uloulig schouhug i Tolstrup Skou, beroende med saggivelße till i dag 8te 
dage: 
 
Hans Pederßen Skourider mødte og begærede 4 mænd motte tagis som kunde besigtige hvis skou 
hug der er scheed i Tolstrup schou, der till udtagen Mads Ifverßen og Jens Tommeßen i Vilstrup, 
Laurids Christenßen og Willum Frandßen i Høijrup, som samme skou haver at besigtige og deris 
siun der om fra sig sige i dag 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag contra Maren Kiers i Hostrup optagen till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 12 Martij Ao 1689 
Jerløf Lauridsen i Dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsskriver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Viuf – Hans Pedersen ibd: 
Anders Hansen i Gaarslef – Hendrich Pedersen i Brønsted 

Niels Pedersen i Gade – Peder Qvist i Egeschou 
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Hans Iversen i Herslef 
 

Johan Wolf pipping Lieut: under General Major Stochis Regiment begærede gienpart af den dom 
der er falden over Jacob Nielßens øde halve Selfeyer gaard i Børkop ! 
 
Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne begærede dom over Anders Riber i Bredstrup og 
Anders Timßen i Stallerup. Thj blef saaledis dømt og afsagt. Saasom Anders Anderßen Riber i 
Bredstrup og Anders Timßen i Stallerup effter hans Kongel: Maytz: Allernaadigste Lov og 
forordning ey i rette tide hafver ydt deris Landgilde og Contributioner langt mindre effter giorde i 
rettesettelse og opsettelse møder med noget till afbeviiß herimod saa tilfindis de at betale den 
fordrende Restance inden 15 dage tillige med denne proceßis bekostning under Lovens videre tvang 
og for deris Gaarders U=forsvarlig bebygning deris feste at have forbrut. 
 
Bendix Funch begærede i lige maader dom over Jens Lauridsen i Lynggaard. Thj blef saaledis dømt 
og afsagt. Efftersom Jens Lauridsen i Lynggaard effter Loulig indstefning i rettesettelse og 
opsettelse ey møder med noget till afbeviiß her imod hvorfore hand tilfindis at betale de fordrende 
Restanz inden 15 dage med proceßens bekostning under Nam i hans boe og gods effter Loven. 
 
Regimentschriverens sag contra Mortenßen i Mørchholt og Peder Ifverßen i Hostrup, optagen i 8te 
dage. 
 
Hendrich Nielßens sag i Welling contra Stifftschriveren optagen i 8te dage ! 
 
Hans Pederßen Skourider mødte og effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage begærende hans 
siunsvinder till forhør ! da for retten fremkommer Mads Ifverßen og Jens Tommeßen i Wilstrup, 
Willum Frandßen i Høyrup som afsagde deris siun saaledis ! At forleden Torsdag war de ude at 
besigtige den Cron Otting Skou i Tolstrup Skou som Sl: Marchuß Møller hafde i feste, da blef de 
paaviist et skiffte i bem: Otting kaldis Elldall sønder Tolstrup, der paa var huggen 16 bøger og 10 
Eege alle unge riis træer, som i denne forgangne winter er huggen, hvilchet de saaledis for et fult 
siun afsagde, der paa de bade sig Gud till hielp ! da for retten fremstod Søren Groeßen i Tolstrup og 
svarede hand ved høyeste Eed benegtede at hand iche hafde hugget eller ladet hugge paa samme 
Cron Otting enten riis ege eller riis bøge, hvilchen hans benegtelse den G: Øfrighed med rettens 
betienter loulig kand slutte sandferdig at wære i synderlighed fordj at Hans Jenßen Skoufoget 
forleden 25 Febr: med tvende mænd hans gaard og huusgrund gandsche nøye randsagede effter riis 
ege og bøge, mens som hand gandsche intet kunde finde formener hand sig for Hans Pederßen 
Skouriders tilltale i denne sag af retten at frjkiendis mens dog till videre kundschab og sagens bedre 
oplysning er det hver mand vitterligt baade i Brusch og Ellherret at forleden Vinter der Kieret og 
Aaen war saa lang tiid tilfrøßen at der da gich en fuldkommen alfar wey igiennem deris Skou og 
over Aaen baade fra og till Friderica hvor udover at mange flere af hans saa vell som af naboernis 
træer om natter tide blef afhugen og bortførde mange flere end af Cron Ottingen som hand 
ingenlunde kunde forhindre eller afverde fordj Natterne ware saa lange mange og kolde. Hans 
Jenßen Skoufoget svarede at hand vell samme dag som Søren Großen foregiver red med tvende 
mend af Tolstrup nemlig Peder Jenßen og Niels Jenßen igienem Søren Grosens gaard og need af 
schoven mens iche enten at hand lete eller randsagede i Søren Großens gaard mens dog seer hand at 
der laae en temmelig stor Riisbøg som nylig var huggen, der nest for retten fremkom Peder Madßen 
i Tolstrup som ved Eed bekrefftede at hand denne Winter hverchen har huggen eller seet nogen 
hugge eller ladet hans folch hugge noget paa bemelte Cron Otting. Noch for retten fremkom Peder 
Jenßen i Tolstrup som i lige maader ved Eed bekrefftede at hand denne vinter iche haver ladet 
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hugge eet læß paa bem: Cron Otting. I lige maader Niels Jenßen, ved Eed bekrefftede at hand denne 
winter iche haver huggen det ringeste støche træ paa bem: Cron Otting. Noch fremkom Jep Jenßen 
som i lige maader ved Eed bekrefftede at hand iche haver huggen noget paa offtbem: Cron Otting 
forleden vinter der paa de bade sig saa sant Gud till hielp, hvor effter Hans Pederßen begærede 
tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 19 Martij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Egom – Hans Pedersen ibd: 
Laurids Jensen i Egom – Peder Qvist i Egeschou 
Niels Pedersen i Gade – Hans Ifversen i Herslef 

Christen Dall Samesteds 
 

Regimentschrifveren Søren Blanchsteds sager contra indciterede optagen till neste ting. 
 
Hendrich Nielßens sag i Velling contra Stifftschrifveren optagen i 8te dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 26 Martij 1689 

Jerløf Lauridsen tilforordnet i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt Absenz 
Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 

Tingmænd 
Povell Nielsen i Wiuff – Hans Pedersen ibd: 

Niels Michelsen i Gaarslef – Niels Pedersen i Gade 
Peder Qvist i Egeschou – Hendrich Pedersen i Brønsted 

Søren Jensen i Herslef 
 

Christen Nielßen Toffte Sl: Hr: Nielßes søn i Bredstrup mødte for retten som foregaf at efftersom 
Hr: Theus Stephenßen Sogneprræst i Bredstrup hafver hid indtill været hans werge og formønder og 
hafver nøyagtig betalt og leveret hannem samme vergemaals gods saa hafver hand her for ting og 
ret hannem at tache i alle maader for samme vergemaals forestaaelße saa hand er fornøyet med 
hannem for samme wergemaal hvor for hand vill holde hannem uden schade og schadisløs i alle 
maader og giver hannem fuldkommen afkald for samme hand vergemaal effter hans Sl: fader og 
moder. I lige maade for retten fremstod bem: Christen Nielßens tvende brødre, Fredrich Nielßen og 
Mads Nielßen som i lige maader lovede at holde forn: Hr: Theus Staphenßen for samme deris 
brødris wergemaal schadisløs, der paa der her for retten gave hver andre deris hænder vare wenligen 
og well forligte, hvor effter Hr: Theus Staphenßen war afkalds tingsvinde begærende som og blef 
sted ! 
 
Regimentschrifverens sager fremdeelis optagen till neste ting. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 9 Aprill Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongelig Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Povell Nielsen i Wiuff – Hans Pedersen ibd: 
Niels Pedersen i Piedsted – Peder Skamelsen i Stallerup 
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Jørgen Jensen i Egom – Jens Hansen i Hostrup 
Søren Tomesen i Hostrup 

 
Blef paa tinget læst hans Kongel: Maytz: bref at Cap: Severin Leg er tilforordnet at være Inspecteur 
over Veyene i Aarhuuß og Riber stiffter af Dato 20 October 1689: er for retten Allerunderdanigst 
læst og paaschreven. 
 
Kongelig Maytz: forordning om Oxse og Heste told saa vell som des u=loulig udførsell ved 
Kolding og Riibe af 5 Martij 1689: 
 
Kongel: forordning om Cramvahris Auction af 26 Febr: 1689: ere for retten Allerunderdanigst læst 
og paaschreven. 
 
Hr: Amptmand Schwartz ved hans schrifftlig Memorial af 7 Apr: 89: lod aflyse at ingen understaar 
sig over Kongel: Maytz: Enghauge og jord at kiøre og ride betraffis nogen i saa maader, haver 
Slottes betienter dennem till Slotted at opbringe. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 16 Aprill 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Willum Frandsen i Høÿrup – Hans Madsen i Herslef 
Hans Jensen ibd: – Christen Jensen i Høÿrup 

Jens Hansen i Hostrup – Hans Tÿggesen i Herslef 
Mads Hansen i Høÿrup 

 
Till Tingmænd er udtagen Jørgen Jenßen i Egom, Peder Skammell i Stallerup, Niels Pederßen i 
Piedsted, Niels Simonßen i Gudsøe, Willum Frandßen og Christen Jenßen i Høyrup, Peder Smed i 
Fredsted, Povell Ibßen i Møsvraa, Ifver Jenßen i Viuff. 
 
Hr: Amptmand Schwartz ordre af 10 Apr: 89: anlangende hunde som ey er lempede, og svin som ey 
er ringen at de det paa behørige steder giver till kiende, med videre for retten lest og paaschreven. 

 
Hr: Rasmus Jensen i Gaverslund mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Thomas Jensen og 
Christen Tommeßen af Gaverslund, loulig till i dag med 8te dages varsell at have hidstefnet Bertell 
Sørensen og Jørgen Pederßen i Velling anlangende fierde parten af Hans Rauns Selfeyer gaards 
grund paa Welling march, de bruger, Thi producerede Hr: Rasmus Jensen en Landstings dom dømt 
d: 6 May 1668, der paa er en indførsell schreven d: 3 May 69 hvor Hr: Rasmus er scheed indførsell 
i Sl: Hans Rauns effterlatte fierdepart bunde eye i Welling for 115 Sldr: Der hos en dom dømt d: 13 
Octob: 79 hvor udj Jørgen Pederßen og Bertell Sørensen tilfindes at contentere Hr: Rasmus Jensen 
den beretiget Rente Aarligen fra forbudets dato med videre der hos fremlagde et forbud giort d: 12 
Junij 76: for det sidste i rette lagde hand sit schrifftelig indleg af 16 Aprill 89, for retten lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. De indciterede Bertell Sørenßen og Jørgen Pederßen 
i Velling mødte og begærede opsettelse i 14 dage. Optagen i 14 dage. 
 
Regimentschrifveren Sr Søren Blanchsted mødte for retten som beviiste ved Kaldsmænd Anders 
Rasmußen og Søren Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag have i rette stefnet Povell Povellßen i Wester Nebbell for resterende laanekorn, 
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saavell som for hans gaards forsiddelse; Saggaf ham at være schyldig Laanekorn for Ao 85: 1 tdr: 4 
schip rug a 5 dr: er 7 dr: 2 mk: 1 schip are 1 mk: Ao 86: byg 6 schip a 12 sk: er 1 rd: 1 mk: 8 sk: 
haure 2 tdr: a 1 dr: er 2 Sldr: for Anno 88: 4 schip rug a 12 sk: er 3 mk: 4 schip byg a 12 sk: er 3 
mk: for Gaardens Conservation effter hans Kongel: Maytz: forordning af 3 tdr: 1 schip 1 fr: 2 Alb: 
hart korn, penge 56 Sldr: 3 mk: 14 sk: for Gaardens brøstfeldighed effter hosføyede siun 81 Sldr: 
som er giort af Jørgen Anderßen Haar, Joen Laßen, Niels Storm og Niels Nielßen, bedrager denne 
summa som Regimentschrifveren prætenderer 150 Sldr: 1 mk: 6 sk: der imod befindis hans middell 
ichun effter der over forfattede registering 34 Sldr: 12 sk:, hvorfor hand satte i rette og formente 
hand sit feste burde at have forbrut og dersom hand iche kand betale, at straffis paa kroppen. 
Optagen i 8te dage. 
 
Regimentschrifveren beviiste ved kaldsmænd Morten Sørenßen og Anders Lauridßen i Børup till i 
dag at have i rette stefnet Christen Christenßen i Kongsted og Michell Korp Rytter deriß sandhed 
vinde at aflegge anlangende de ord Lave Krag schall have talt Ritmester Steensens Compagnie till 
beschiemelse, hvorimod stefnet Lave Krag samme winder at paahøre saa vell som imod 
beschylding og dom: Winderne forelagt till i dag 8te dage at møde.  
 
Regimentschrifveren begærede 4 mænd motte udtages at besee noget jord i Hørup imellem Rasmus 
Rasmußen og Jens Hanßen,  
 

Tiisdagen og Tingdagen den 23 Aprill 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jensen i Høÿrup – Willum Frandsen ibd: 
Peder Pallesen i Stallerup – Jørgen Jensen i Egom 

Hans Madsen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Niels Jepsen ibd: 

 
Christian Segler Skarpreter i Fredericia lod læße Stifftamptmand Spechhans hannem gifne 
bestalling af 10 December 1688: at hand schall være Scharpreter i Colding Huuß Ampt saa vit 
landet er angaaende og det alene maa forrette og betiene, med videre lest og paaschrefven ! 
 
Effterschrefne er udtagen at siune og besigtige den broe ved Bredstrup hvad timmer till dens 
reparation behøvis. Lave Hendrichßen i Bredstrup, Jens Nielßen i Piedsted, Christen Møller i 
Gudsøe. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste bref Amptmanden tilschreven anl: M: Christian Smidt Instrumentist 
at hand ved hans hannem gifne breve maintineris og erholdes med videre af 26 Martij 89: 
Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Christian Nielßen Ridefoget paa welb: Hr: Amptmand Schwartis vegne mødte for retten som 
beviiste ved kaldsmænd Jens Pederßen og Abraham Jørgenßen i Geising med 14 dages varsell till i 
dag at hafve i rette stefnet Knud Lauridßen udj Hiarrup i Andst Herret imod vidnisbyrds paahør 
anlangende nogle stude hand af Niels Olleßen i Staurbye bekommet hafver. I lige maader beviiste 
ved kaldsmænd Niels Ifverßen og Niels Mortenßen i Bierte till i dag med 8te dages warßell at have i 
rette stefnet Palle i Kobbell og Michell Jepßen i Gudsøe deris winde der om at aflegge og deris 
indgifne Attester at vedstaae. Hvor effter Christian Nielßen begærede de indciterede vinder till 
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forhør, hvor da for retten fremkom Michell Jepßen af Gudsøe som effter aflagde Eed vandt at trei 
dage effter Hellig tre kongers dag sist afvigte kom Niels Olleßen af Gudsøe Staverbye kiørendis 
med Hans Boeles vogn af Erresøe og kiørte Hans Boele self, da begærede Niels Ollufßen af Michell 
Jepßen at hand ville følges med hannem till Hiarup till Knud Skreder, hvor till hand svarede ja, og 
fultes samme tiid med hannem der hen og der de der hen kom, fordrede bemelte Niels Ollufßen 
nogle penge mens Knud Skreder svarede hand hafde ingen penge begærede Niels Ollufßen at hand 
motte igien bekomme hans stude hand af hannem bekommet hafde, saa ville hand der fore betale 
foer pengene, Knud Skreder svarede det kand iche schee, da begærede Niels Ollufßen at Knud 
Schreder wille give hannem Obligation paa Ermelte penge, som var førgetyfve Rix dr: som og 
schede udj Jørgen Naatlers huuß her udj Colding, som dennem imellem schref, og fultes ermelte 
Niels Ollufßen med samme Hans Boeles vogn med Michell Jepßen tilbage, at saaledis er i sandhed 
derpaa hand bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Erich Pederßen i Stoustrup som 
fremlagde Palle Claußens schrifftlig vinde af Erich Pederßen i Stoustrup og Niels Nielßen 
Strandrider underschrefven saa som Palle Claußen er syg og sengeliggende og derfor iche self kand 
møde, af Dato 11 Marty 1689 anlangende Palle Claußen er tilspurt 1: om hand iche hafuer hafft fire 
stude till Gresning for Niels Ollufßen af Fyen, hvor till hand svarede ja, det kunde hand iche 
benechte. 2: hvem som hafde kiøbt de stude og dennem af hannem fra hendt svarede der till det var 
Knud Skreder i Hiarup. 3: hvad lød de stude var, svarede, de 2 var Sorthielmet, Een Sort Stiernet en 
Rødhielmet. 4: paa hvad tid de Stude blef afhendt, svarede det var i høeßten Ao 88: lest og 
paaschreven ! hvilchet Erich Pederßen i Stoustrup ved Eed bekrefftede saaledis at Palle Claußen at 
have hørt, der paa hand bad sig Gud till hielp, hvor effter Christian Nielßen paa Welb: Hr: 
Amptmands vegne begærede tingsvinde sted. 
 
Bendix Funch paa Regimentschrifverens begne effter forrige indhiemlede kald i dag 8te dage 
begærede hans indciterede vinder till forhør, hvor da for retten fremkom Christen Christenßen i 
Kongsted, som effter aflagde Eed vandt at nogen kort tiid før Paasche da hand var Lave Krag hans 
hustrue og søn i Christen Christenßens huuß, da kom Michell Korp der ind og spurte Korp Lave 
Krags kone hvor det stod till hvor till hun svarede ja hvor schulle det staa till, Ritmester Steenses 
Compagnie haver giort imod hende som tiufve og skiellmer. I lige maader vandt hand at hafve hørt 
LaveKrag at hafve talt de samme ord, der paa hand bad sig saa sant Gud till hielp. Der nest for 
retten fremkom Michell Korp som effter aflagde Eed vand, at hand de samme ord af Lave Krags 
hustrue og Laves egen mund at hafve hørt som Christen Christenßen i Kongsted om vundet haver, 
der paa hand bad sig saa sant Gud till hielp, hvor effter Bendix Funch paa Regimentschrifverens 
vegne begærede tingsvinde sted. 
 
Regimentschrifverens øfrige sager optagen till nest ting. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 30 April 1689 
Ofve Pedersen tilforordnet i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jensen i Høÿrup – Willum Frandsen ibd: 
Peder Pallesen i Stallerup – Jørgen Jensen i Egom 
Niels Pedersen iPiedsted – Hans Ifversen i Herslef 

Tÿgge Jensen ibd: 
 

Friderich Skougaard paa Regimentschrifverens vegne begærede de siunsmænd som hafde besigtiget 
Povell Povellßens gaard i Vester Nebbell motte paaraabes og deris siun der om afsige. Da for retten 
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fremkom Jørgen Anderßen Haar i Nebbell, Joen Laßen, og Nielß Sørenßen Storm som afsagde deris 
siun saaledis, at de den 16 Aprill hafver siunet gaarden hvor der var 27 fag huuß som gandsche er 
udøgtig og hver fag kand koste igien at forferdige 3 Sldr: er 81 Sldr: hvilchet de saaledis for et fult 
siun afsagde ! 

 
Jens Hansen og Niels Knudsen af Lillballe till i dag at have i rette stefnet meenige byemænd i 
Bierte, nafnlig: Mads Smed, Hendrich Ebbeßen, Ifver Povellßen, Hans Andersen Sandemand, 
Bertell Hansen, Peder Oveßen, Peder Ifversen, Anders Mørchs Enche, Niels Jenßen, Peder 
Jørgenßen, Knud Rod, Peder Kyd, Anders Pederßen, Jep Hansen og Hans Ifversen, Jesper Griiß, 
Lieutnant Uldrich Bech, Dorote Niels Kone, Friderich Nielßen, anlangende deris marcheschiell 
gierder at svare till imellem Birte March og Lillballe skou og till doms fornyelse, thj producerede 
hand en dom udsted af Brusch Herrets ting d: 14 Novemb: 1635 for retten lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført og begærede der effter fornyelsis dom. Peder Kyd i Bierte paa 
Byemændenis wegne begærede siun paa bemte: Marcheschiell. Optagen till doms till i dag 8te dage. 
 
Christen Christenßen Toft paa Hr: Raßmußes wegne i Gaverslund begærde dom over de indciterede 
Bertell Sørensen og Søren Pedersen og i rette lagde Hr: Raßmußis schrifftlig indleg af 30 Apr: 89: 
for retten lest paaschrefen og udj Acten schall vorde indført hvor effter hand begærde dom.  
 
Berent Offermand paa Jenß Lauridsens wegne paa Neb begærde beschreven hvis i sagen er paßeret 
og opsettelse till i dag 14 dage. Optagen i 14 dage 
 
Bernt Offermand paa Jenß Lauridsens wegne paa Nebbe møtte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Søren Jørgensen og Søren Jensen i Gaverslund det de ved eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hr: Raßmus Jenßen i Gaverslund anlangende Hanß 
Rauns gaard i Velling, beroende med saggivelse till i dag 14 dage. 
 
Niels Raun i Piedsted begærde tvende mænd som kunde siune et støche gade jord liggende østen 
Kierchen wed bechen, der till udtagen Jens Nielsen i Piedsted og Mads Pedersen ibid: 
 
Lave Hendrichßen i Bredstrup, Anders Jensen ibid: Christen Møller i Gudsøe og Jens Nielsen i 
Piedsted møtte for retten som er i dag 8te dage udmeldt at siune Bredstrup Broe hvad tømmer der 
till kunde behøvis, afsagde deris siun der som saaledis ! Broen schall være 26 Alen i lengden og 8te 
alen i breden, der till behøvis 40 peele paa 7 alen lange, 10 tverbielcher hver 10 alen lang, 8 over 
bielcher hver 13 alen lang, 4 støcher bielcher till hammer ved siderne hver 13 alen lang, 20 
opstender hver 3 alen lang, 20 baand imellem hver 3 alen lang, 60 ege plancher till broen hver 8 
alen lang og én half alen bred og 3 tom tych; hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 7 May Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Willum Frandsen i Høÿrup – Christen Jensen ibd: 
Peder Pallesen i Stallerup – Jørgen Jensen i Egom 

Hans Madsen Dall i Herslef – Lave Hendrichsen i Bredstrup 
Hans Ifversen i Herslef 
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Kongel: Maytz: allernaadigste forordning om Salpeter Syderi indretelse i Danmarch af Dato 16 
Aprill 1689 for tilstede værende allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Copie af Kongel: Maytz: bref till Biscopperne anlangende Studie Skat og Catedraticum af 13 Apr: 
1689: allerunderdanigst og paaschreffven. 
 
Hr: Amptmand Schvartis ordre anl: at tilholde Bønderne de betimelig forschaffer timmer till de 
smaa Broer de schall vedlige holde at de ved Sædetides udgang forschaffer den færdig af Dato 6 
Maij 89: lest og paaschreven. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifvers vegne begærede de 4 siunsmænd som er udtagen at 
besee hvis uloulig Sæd Peder Hanßen i Stubberup hafver saaed paa Tue Nielßens Øde Gaards grund 
i Stubbedrup motte fremkomme deris siun der om at afsige. Da for retten fremkommer Laurids 
Jeßen i Estrup, Niels ..dßen i Brødsgaard, Ifver Sørenßen i Stubbedrup og Christen Michelßen ibid: 
som afsagde deris siun der om saaledis. At miten ofver tofften hafver hand indhegnet formeget af 
den Øde Gaards grund effter gierdet 31 alen. Wed den vester ende i Tofften for meget fra det Øde 
21 Alen Gaards stedet staar for meget paa det Øde 28 Alen, den lille Øster Tofft og den agger i 
Bertelstofft for meget fra det Øde er saaed med rug 21 Alen, Eet fald Ofver Ifver Sørenßens tofft er 
formeget fra den Øde part 7 alen, i det samme fald er saaed en agger paa den Øde Grund med 5 
schip haure, i det andet fald nest ved oven for Bertelstofft er saaed en agger paa den Øde Grund 3 
schip haure, i det samme fald en agger er saaed med 3 schip rug: som er paa den Øde Grund, i 
Brenddall fald fantis en agger saaed paa den Øde Grund med 4 schip rug, Molflod fald er fra den 
Øde part Grund 21 Alen, noch er saaed en agger paa samme fald med 4 schip rug, noch en agger 
med 4 schip haure, som er imod Estrup March paa det Øde, hvilchet de saaledis hermed for et fult 
siun afsagde. Peder Hanßen i Stubbedrup mødte og tilspurte diße 4 siuns mænd om de hafde siunet 
all hans gaards grund, hvor till de svarede neij intet widere end det de nu hafver afsagt, samme 4 
siunsmænd hafver i lige maader siunet Peder Hanßens Gaards brøstfeldighed, hvor de befant 30 fag 
huuß som duer gandsche intet, 6 fag er nogenledis ved magt, hvor af hver fag kunde forfærdiges for 
2 Sldr: de 30 fag kand de iche vide hvad de kand koste at forferdige saasom de duer slet intet mens 
schall opsettis af nye; beroende med videre saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag contra Lave Krag i Kongsted optagen till i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifverens vegne beviiste ved kaldsmænd Ifver Jenßen og Jens 
Sørenßen i Gaarslef till i dag at hafve i rette stefnet Anders Pederßen og Niels Pederßen i Piedsted 
for forøvede slagsmaal fra deris tingvey i dag 14 dage. I lige maader stefnet Jens Nielßen og Hans 
Madßen af Piedsted deris sandheds vinde der om at aflegge, hvor effter Friderich Skougaard 
begærede hans indciterede vinder till forhør, da for retten fremkom Jens Nielßen i Piedsted som 
effter aflagde Eed vandt at i dag 14 dage der de gich fra tinget gich Anders Pederßen og Niels 
Pederßen noget for ud, den tiid hand selv saae for ud, saae hand at Anders Pederßen og Niels 
Pederßen laa med hinanden paa jorden, og Anders Pederßen laae oven paa Niels Pederßen, mens 
saae iche hvem af dennem der slog først, saa schilte de dennem ad dette schede paa Piedsted March, 
siden den tiid de hafde schilt dem ad slog de sammen med kieppene, og Anders Pederßen vigte saa 
vit tilbage saa langt som over Een agger, siden saae de blodet løb ned ad Niels Pederßens hovet, der 
med schiltes de ad. Der nest for retten fremkom Hans Madßen som effter aflagde Eed vandt det 
samme at have seet og saaledis at være i sandhed som Jens Nielßen om vundet hafver der paa de 
bade sig Gud till hielp. Beroende med beschylding till i dag 8te dage og tingsvinde her effter ! 
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Regimentschrifveren lod till andet ting aflyße all uloulig sæd Engslet og tørfve schiør ved Oberste 
Baßens regimente. 
 
Jens Jepßen i Lillballe setter i rette og formoder de Bierte mænd blifver tilfunden at gierde det 
gierde for Christen Mogenßens Enge som Jens Jepßen nu tillhører, effter den forrige dom, og siden 
gierdet ved lige holde, Engen kaldis Stub Eng og Lang Eng. Optagen i 8te dage. 
 
Niels Madsen Bull i Welling begærde tvende mænd som kunde besigtige et huuß hvad gaardsplads 
der haver været ved, der till andtagen Jens Nielßen og Niels Raun i Piedsted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 14 May Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jensen i Høÿrup – Willum Frandsen Samesteds 
Peder Pallesen i Stallerup – Jørgen Jensen i Egom 

Hans Madsen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Søren Jensen ibd: – Christen Dall ibd: 

 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifverens vegne mødte for retten som effter forrige 
indhiemlede kald satte i rette over Peder Hanßen i Stubbedrup og formeener at saasom hand uden 
hiemmel og minde paa adschillige steder hafver pløyet kongens gaard for nær udj Stubedrup, saa 
end og opsat bygning paa den Øde Gaards grund, foruden baade lagt i vinter rug sæd og hafre sæd i 
waaren udj bemelte Gaards grund, imod eller uden Regimentschriverens widende, som fra 10 Apr: 
1688: skall svare Kongen till gaarden, om hand iche bør at have den sæd forbrut, og som endog med 
alle.. forhvervede siun beviises hand iche alleniste haver pløyet fra bemelte gaards grund, mens 
endog sat bygning der paa om hand iche for slig formastelse bør at lide som for uhiemmelt, og 
formedelst hand saaledis effter siunsvindis indhold har ladet hans formenende Selfeyer Gaard 
forfalde og ruinere om hand iche der for bør at have sin Selfeyer retighed forbrut, hvor paa hand 
begærede dom. Peder Hanßen i Stubbedrup mødte udj retten og producerede hans schiøde paa den 
trediepart af gaarden af 16 Martij 72: der nest hans schrifftelig indleg af 13 Maij 89: for Retten lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Optagen till neste ting. 
 
Friderich Skougaard paa Regimentschrifverens vegne effter forrige indhiemlede kald over Lave 
Krag producerede et tingsvidne udsted her af tinget d: 23 Aprill 1689: hvor effter hand satte i rette 
at saasom med tingsvinde beviißis at Lauge Krag i Kongsted hafver med Ærerørige Ord efftertalt 
Hr: Ritmester Stensens Allernaadigst anfortroede Compagnie Ryttere og dennem er Genere 
schieldet for de personer der iche saaledis kand blive commanderet i kongens tieniste, setter der for 
i rette om hand og hans hustrue iche bør slig deris paasagn at beville eller og lide effter Loven paa 
deris Ære, derpaa hand var Dom begærendis. Lave Krag paarobt mødte iche. Sagen optagen till 
neste ting. 
 
Fredrich Skougaard paa Regimentschrifvers wegne møtte udj Retten som bevist ved kaldsmænd 
Ifver Jensen og Jens Sørensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte finger effter Loven afhiemlede 
till i dag at have i Rette stefnet Anders Pedersen i Piedsted tings vinde at føre læse og der effter dom 
at lide, thi producerede hand et tingsvinde udsted her af tinget d: 7 May 89: for dom lest og 
paaschreven, satte der for i rette over Anders Pedersen, formener at effterdi hand tingsvinde er 
beviist at hand haver overfaldet Niels Surkier i Piedsted som sagisløs mand og ind da paa hans 



 22

tingveij om hand iche for slig gierning bør at lide effter lovens pag: 919 d: 14 Act: der paa hand 
begærde dom. Optagen till neste ting. 
 
Regimentschriveren lod till tredje ting i dag aflyße all uloulig sæd, engslet og tørfveschiør. 
 
Jens Ibßen i Lillballe mødte for retten som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse 
begærede dom over de Bierte Mænd. Dee Bierte Mænd paarobt mødte iche, Thj blef saaledis dømt 
og afsagt. Efftersom samptlig Bierte Byemend udj den for mig i Retten producerede dom udsted af 
Bruschherrets ting d: 14 November 1635: er tilkiendt en hver at gierde sin anpart af de Marche-
schiels gierder imellem Bierte March og Christen Morgenßens Enge i Lilleballe, da som ingen af de 
Biertebymænd møder noget her imod at svare tilfindis de en hver for sig effter forbemelte doms 
indhold strax at gierde sin anpart af samme Marcheschiels gierde saa vit dennem effter Loven kand 
tilkomme og samptlig at betale denne proceßis bekostning inden 15 dage under Lovens tvang. 
 
Christen Christenßen Degn i Gaverslund paa Hr: Raßmus Jenßens vegne begærede dom over de 
tvende indciterede mænd, Jens Lauridsen Risom paa Nebbe mødte udj retten og svarede at saasom 
Hr: Rasmus Jenßen søger diße tvende mænd formoder hand hand ingen rettighed der till haver 
saasom Jens Lauridsen som deris hosbund derom intet er videndis at Her Raßmuß hafver hafft 
nogen pant eller indfør i den Eyendom, saasom Hr. Raßmuß iche har svaret enten till Kongel: 
schatter eller andre contribution i 19 Aar Jens Lauridßen hafver hafft herligheden der till formoder 
derfor eyendom at wære forbrut, optagen till neste ting. 
 
Niels Bull i Store Velling møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd, Jens Sørensen og Søren 
Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte finger effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet samplig Byemænd i Lille Velling og Store Velling, nemlig Hans Pederßen, Anders 
Jørgenßen og Mads Hanßen siøns vinder at paahørre og til spørsmaal at svare, i lige maader stefnet 
de andre Velling mænd deris sandhed at vinde anl: det huuß om de der i boer iche hafver hafft deris 
udgang till den sønder side og gaards rum, hvor effter hand først begærede de tvende udnefnte 
siunsmænd motte frem komme deris siun der om at afsige, da for retten fremkom Niels Raun og 
Jens Nielßen i Piedsted som vand at de i onsdags var at siune et støche gierde som var gierdet 
sønden ved et gade huuß i Store Velling Niels Bull tilhørende, samme gierde var 34 staue som var 
afhuggen, og pladsen var saa knap inden i at man neppe kunde vende en wogen, der i, det samme 
gierde var sat om huuset som indhegnede wangen; der paa de bad sig gud till hielp ! Der effter for 
retten fremkom Anders Nielßen i Store Welling som ved eed wandt, som siden fiende tiden kand 
mindis at de der har beboet huuset, hafver hafft deris udgang ved den sønder side paa huuset, og 
samme sted saa vit gierdet har standen haver været i samme tid indhegnet, endnu fremkom Laß 
Nielßen i Lill Velling som ved eed vandt at siden fiende tiden hafver de der har beboet huuset hafft 
deris udgang ved den sønder side og et gærder der till saa vit gierdet stoed der om, der paa hand bad 
sig gud till hielp. Endnu fremkom Christen Christenßen i Store Velling som ved eed vandt saaledis 
ogsaa at være bevist som Laß Nielßen om vandet haver der paa hand bad sig gud till hielp. Endnu 
vandt saaledis ogsaa at være bevist som Laß Nielßen om vundet haver der paa hand bad sig gud till 
hielp. Noch fremkom Hans Hanßen i Store Velling som vandt at saa lenge hand kand mindis hafver 
de der har beboet huuset hafft deris udgang till den sønder side, og bekiendte Hans Pedersen for 
samptlige der hand hafde hugget gierdet med hvilchet de forige vinder ogsaa bekrefftede Hans 
Pedersen self at hafve sagt hand hafde hugget gierdet need, hvor effter Niels Bull begærede 
tingsvinde sted.  

Tiisdagen og Tingdagen den 28 Maij 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 
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Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jensen i Høÿrup – Willum Frandsen ibd: 
Hans Iversen i Herslef – Hans Madsen ibd: 

Jens Andersen ibd: – Hans Jensen ibd: 
Morten Sørensen i Børup 

 
Christen Rasmußen Møller i Gudsøe mødte og foregaf at saasom hand og Boelsmændene i Gudsøe 
till i dag hafver været citeret af Regimentschrifveren for de Wilstrup lods Eyere, saa frembød hand 
sig i rette om nogen war som hafde fuldmagt der till mens mødte ingen, thj lod hand læse et 
tingsvinde udsted af Bruschherrets ting d: 18 Aug: 1683: anl: at Mølleren og Gudsøe Boelsmænd 
hafver altid hafft frj græs till deris Qveg paa Wilstrup mk: Noch et tingsvinde udsted d: 26 Julij 84: 
som for retten ere lest og paaschreven ! 
 
Staphen Hanßen i Allmind mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Nielßen og Jens 
Laßen, som tiener hannem self, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag 
at hafve i rette stefnet Søren Pederßen i Pedsted i Almind, Mads Povelßen ibid: for hans  før i 
boende gaard i Almind, Hans Frandsen i Møsvraa, Povell Jepsen ibid: Jochim Ramb ibid: till doms 
for resterende Kiercheschyld till Almind Kierche. Saggaf Søren Pedsted at restere till Almind 
Kierche for Anno 1683: 4 schip Byg og 2 ¼ schpp: haure er penge 5 mk: 6 sk: Jordschyld 12 sk: 
Anno 1684: Rug 3 schpp: 1½ fdk: Byg 4 schpp: aur: 2 ¼  er penge – 4 Sldr: 1 mk: 5 sk: for Anno 
1685: Byg 2 schpp: aur: 2 ¼ er penge 2 mk: 8 sk: Mads Povellsen ibid: for Anno 1684: Rug 1½ 
schpp: 1/3 fdk: Er penge  3 mk: 13 sk: Noch Byg 2 schpp: penge 4 mk: aur: 1 1/8 Er penge 10 sk: 
Noch Mads Povelsens gaard for Anno 1685: 1½ schpp: Rug 1/3 fdk: er penge 2 mk: 1 sk: Byg 2 
schpp: 1 mk: 12 sk: aur: 1 schpp: ½ fdk: er 7 sk: Noch for Ao 1686: Rug 1½ schpp: 1/3 fdk: er 
penge 1 mk: 12 sk: Byg 2 schpp: er 1 mk: 12 sk: aur: 1 1/8 schpp: 7 sk: Hans Frandßen i Møsvraa 
rester af noget Kirche Jord till feste 3 Sldr: Povell Jepßen i Møsvraa for Anno 1687: for 3 schpp: 2 
mk: 10 sk: Jochim Ramb i Møsvraa for Anno 1688: Rester sit gandsche tiende korn till Kirchen, En 
Rixdaler, settende i Rette om de Indciterede iche pligtig er og bør samme Resterende Kircheschyld, 
med sagens anvendte bekostning inden 15 dage [at betalle] under Nam effter Loven, der paa hand 
begærede dom. Søren Sørensen i Eltang møtte og svarede at Hospitalsforstanderen i Kolding Jens 
Nielsen Anno 1684: tog all gaardsens aufling og lod det udtersche og udføre till Kolding, for de 
andre tvende Aar vedstod hand at være schyldig. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Rasmus Cruse i Wranderup paa hans broders vegne Peder Hanßens vegne i Stubbedrup mødte og i 
rettelagde hans schrifftlig indleg af 27 Maij 89 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde 
indført. Og begærede Rasmus Cruse paa sin fader og broders vegne at de motte sidde i fred og 
roelighed, og dersom Regimentschrifveren iche er fornøyet med dennem erbyder Rasmus Cruse sig 
i fremtiden at opbygge gaarden og svarede Kongen till den 3die part der af. Sagen optagen i 8te 
dage. 

 
Hans Pedersen i Store Welling paa Regimentschrifvers vegne møtte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jenß Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Niels Smed i Wiuf hans sandheds vinder at aflege 
anl: den jord Niels Madsen i Welling sig tillegner till det huus hand der hafver, saasom hand 
tilforne Hanß Pedersens gaard haver beboed. I lige maader beviiste ved kaldsmænd Iver Jensen og 
Jens Sørensen i Gaarslef till i dag at have i rette stefnet Niels Madsen Bull i Welling, winder at 
paahøre. I lige maader stefnet Hendrich Nielsen i Lille Velling, Michell Hansen ibid: Jørgen 
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Christensen i Store Velling deriß sandheds vinde der om at aflegge, begærende med vinderne motte 
fremkomme deriß  vinde at aflegge. Da for retten fremkom Niels Jørgensen i Wiuf som effter 
aflagde eed wandt at for 9 aar siden hand boede paa Hans Pedersens gaard pløyede hand hans jord 
ud till gaden som de trettis om, mens till den synder side lod hand Jens Jensen som boer huuset 
hafve sin udgang ved huuset, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch for retten fremkom Jens 
Jenßen som beboede huuset som effter aflagde eed vandt at saalenge hand boede der i huuset lejede 
hand hans kaalhauge af Anders Jørgensen og Mads Hansen, mens imedlertid hafde hand hans 
udgang till sig og sit queg paa den sønder side, og hafde ingen anden dør end till den sønder side, 
derpaa hans bad sig Gud till hielp. Niels Madsen Bull møtte og i rette lagde hans schrifftlig indleg 
af 27 Maij 89: for retten lest og paaschreven ! beroende med de andre vindes førelse till i dag 14 
dage. 

Tiisdagen og Tingdagen den 4 Junij Ao 1689 
Gregers BlichfeldtKongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Hans Ifversen i Herslef – Jens Rasmussen Smed ibd: 
Hans Ollufsen i Follerup – Peder Pallesen i Stallerup 

Niels Pedersen i Piedsted – Jørgen Jensen i Egom 
Hans Pedersen i Smidstrup 

 
Regimentschrifverens sager contra indciterede fremdeelis optagen i 8te dage. 
 
Staphen Hanßen i Alminds sag fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 

 
Anders Madsen Skourider møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Otte Pedersen og Peder 
Nielsen i Smidstrup det de ved eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med 8te 
dages kald og varsell at have i rette stefnet Hans Pedersen i Hougaard i Store Welling imod siuns 
afsigelse og dom at lide for uloulig skouhug hand Pindse afften schall have begaaet, der effter for 
retten fremkom Peder Klinchhammer, som ved eed vandt at den 22 Maij sidst afvigte var hand 
tillige med Hans Hansen i Skierup besigtigede en Ege bloch 6 alen lang og een alen i firekanten, 
som laae i Welling skou paa en sauglad, var sauget till Volchen fra begge ender. Noch saae hand 
noget der fra samme træ at være afstivet 4 alen fra jorden og laae toppen paa steden som var meget 
stor og alt fuld af grøde. Noch fantis en bestilt vogen ved Saugladen og heste tøy till 2 heste som 
laae alt schiult i et hull træ og udj løu, vognen og tøyet vurderet for 3 Sldr: der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Hans Hanßen i Skierup som hafde været med at besigtige samme træ, kund iche 
vidne for svagheds schyld, mens indgaf sit schrifftlig vinde af 22 Maij nu der hans haand, at hand 
og Peder Klinchhammer tillige med Skourideren befant en ege bloch 6 alen lang 1 alen i firekanten 
laae i Velling schou paa et sauglad, var sauget till Volchen fra begge ender, noch saae de noget der 
fra samme træ at være afstyvet 4 alen fra jorden og laae toppen paa steden som var meget stor og 
gandsche fuld af grøde, noch fantis en bestilt vogen ved Saugladen og heste tøy till 2 heste som laae 
alt schiult i et hult træ og udj løv, vogn og tøyet vurderet for 3 Sldr: etc: lest og paaschreven ! 
Endnu fremkom Hans Sørensen Skouløber i Welling som ved Eed vandt At hand Pindse afften 2 
timer før afften fant Hans Pedersen med sin Stifsøn ved bemelte træ og stod og kandtede træet og 
ville at det paa en wogen, derpaa hand begærede dom. Anders Madßen satte i rette om Hans 
Pederßen ich for slig uloulig schou houg bør at lide effter Skouforordning der paa hand begærede 
dom. Optagen i 8te dage. 
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Michell Jespersen*) paa hans svoger Knud Pedersen Herritsfoget i Hammerum Herrit hans vegne 
mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Anders Jenßen og Otte Hanßen af Smedstrup det de 
ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hr: Anders 
Jespersen i Gaverslund og Jens Lauridsen Risom paa Neb imod laugbud anl: den selfeyer gaard i 
Smidstrup Knud Pedersen sidst paaboede om de dens eyendom ville kiøbe, og begærede første ting 
sted.*) broder til Anders Jespersen Vellejus ~ præstedatteren Anne Rasmusdatter i Gauerslund. 
 

Tiisdage og Tingdagen den 11 Junij Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jørgensen i Høÿrup – Willum Frandsen ibd: 
Hans Madsen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 

Peder Pallesen i Stallerup – Jørgen Jensen i Egom 
Hans Pedersen i Smidstrup 

 
Regimentschrifverens sag contra Lauge Krag i Kongsted optagen till i dag 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag contra Peder Hansen i Stubbedrup optagen till i dag 8te dage. 
 
Regimentschrifverens sag contra Anders Pederßen i Piedsted optagen till i dag 8te dage. 
 
Anders Madßen Skourider producerede Kongel: Maytz: Allernaadigste Skouforordning af Dato 13 
Sept: 87: hvor till hand sig refererede og begærede endnu som tilforne dom, optagen i 8te dage. 
 
Anders Madsen Skourider mødte for retten som beviiste ved Kaldsmænd Otte Pederßen og Peder 
Nielßen i Smidstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet Mads Hanßen i Welling imod saggivelße og dom for uloulig schouhug, saa vell som 
imod siunsmends affsigelse; hvor effter hand begærde Siunsmændene motte fremkomme deris 
sandhed der om at fra sig sige. Da for retten fremkom Peder Pederßen og Anders Michellsen i 
Welling som ved Eed wandt at d: 3 Junij nest afvigte var de med Skourideren Anders Madsen i 
Mads Hanßen Hougaards gaard i Welling *), hvor de fant 6 Ege træer hver 6 allen lang paa 
Saugladet nyeligen huggen, 4 Ege træer sauget hver 10 alen lang 3 Ege blocher hver 4 alen lang, 
sex støcher sauget Eeg till Spærrer hver 6 alen lang, 3 støcher 7 alen Ege gren styvet, 2 Ege bielcher 
hver 10 alen lang 6 Ege Stolper nye huggen, nedgravet i jorden, hvilchet de saaledis for it fult siun 
afsagde der paa de bade sig Gud till hielp og tilspurte Anders Madsen Skourider, Mads Hanßen af 
Hougaard her i Welling her for retten af hvem hand dette Ege træ hafver bekommet om hand der till 
kunde schaffe hiemmel, Mads Hanßen svarede at hand hafde faaet det i Welling Skou, hvor af noget 
hannem er bleven udvist, Anders Madsen Skourider sette i rette om Mads Hanßen for saadan 
uloulig Skouhug bør at lide effter Skouforordningen der paa hand begærede dom optagen i 8te dage. 
*) gård nr. 10 i Velling. Mads Hansen var søn af Hans Hansen, der døde 1659. Enken giftede sig så  
    med Hans Pedersen der overtog nr. 10. 
 
Michell Jesperßen i Ronshauge lod paa sin Svoger Knud Pederßens vegne till andet ting laugbyde 
den selfeyer gard i Smidstrup hand sidst paaboede; sted andet ting. 
 
Staphen Hanßen i Almind mødte for retten og begærede effter forrige i rette settelße og opsettelse 
dom over de indciterede for resterende landgielde till Almind Kirche ! Thj blef saaledis dømbt og 
afsagt; Efftersom Staphen Hanßen i Almind søger og till tale Søren Piedsted i Almind for resterende 
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landgilde till Almind Kirche, Hans Frandsen i Møsvraa, Povell Jepsen ibid: og Jochim Ramb ibid: 
saavell som Kirsten Jens Nielsens i Colding som hafver brugt Mads Povellsens gaards grund, for 
resterende Landgilde till Almind kirche, hvorimod ingen af de indciterede møder med noget till 
afbeviis, hvor for de tilfindis at betale till Kirchevergen Staphen Hansen de resterende Landgilde 
penge, nemlig Søren Piedsted 6 Sldr: 1 mk: 15 sk: Hans Frandsen i Møsvraa 3 Sldr: Povell Jepsen 
ibid: 2 mk: 10 sk: Jochim Ramb ibid: 1 Rdr: og Kirsten Sl: Jens Nielsens i Kolding for Mads 
Povellsens gaards grund i Almind 4 Sldr: 10 sk: tillige med proceßens anvendte bekostning inden 
15 dage under Lovens videre tvang. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 18 Junij Ao 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Christen Jensen i Høÿrup – Willum Frandsen ibd: 
Hans Ifversen i Herslef – Jens Nielsen i Piedsted 
Niels Pedersen ibd: – Hans Pedersen i Smidstrup 

Hans Madsen i Herslef 
 

Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne trøgte forordning om Sølf kiøb dat: Kiøbenhafn d: 18 
May 1689. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Landvern dat: Kiøbenhafn d: 8 Junij Anno 
1689, som begge for retten allerunderdanigst lest og paaschreven ! 
 
Regimentschrifverens sager contra indciterede fremdeelis optagen till i dag 8te dage effter 
Regimentschrifverens begæring. 
 
Anders Madßen Skourider begærede effter forrige i rette settelße og opsettelße dom over Mads 
Hanßen og Hans Pederßen i Welling. Optagen till i dag 8te dage. 
 
Michell Jesperßen i Ronshauge paa hans Svoger Knud Pederßens vegne lod till tredje ting laugbyde 
den selfeyer gaard i Smidstrup hand sidst paaboede, hvor effter Michell Jesperßen begærede 
laugbuds vinde sted. 
 
Christen Raßmußen Møller i Gudsøe Mølle mødte for rettenog foregaf at hand af de Wilstrup mænd 
nu anden gang var hidstefnet, bød sig i rette om nogen hafde hannem der for at tilltale. Paarobt 
mødte ingen hvor for kald og warsell blef spilt. 
 
Povell Grum paa egen saavell som Hans Jenßen Bull, Mads Sørenßen, Hans Anderßen Nißen, Jens 
Keyßer den eldre, Sl: Peder Madsen Pederßens hustrue, og Sl: Palle Hanßens enches vegne, mødte 
for retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Nielßen og Olle Raßmußen i Kongsted det de ved Eed 
med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Welborne Hr Amptmand 
Schvarts paa Koldinghuuß og Amptschrifveren Sr Hendrich Hansen vinder at paahøre anlangende 
det Selfeyer Jord forbem Borgere hafver paa Rerslef, Husbye, Stallerup og Egoms og Stoustrup 
Marcher, i lige maader stefnet, Povell Tyggesen og Lauge Knudßen i Torp, Michell Christenßen i 
Stallerup, Niels Madßen ibid: Hans Michellßen og Erich Pederßen i Stoustrup, Jørgen Knudßen 
ibid: deris sandheds vinde derom at aflegge, er stefnet med 8te dages warsell; hvor effter Povell 
Grum tilspurte Lauge Knudsen i Torp paa egen og medLodsEyeris vegne om det er hannem iche i 
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sandhed vitterligt at deris fædre som vare lodseyere over samme Eyendoms Jord iche blef given 
samme frihed som andre der ville bebygge Fridericia Stad for de schulle fløtte deris gaarder som de 
paaboede ind i Fridericia. Hvod da for retten fremkom Lauge Knudsen i Torp som effter afæagde 
Eed vandt at formedelst forbte mænd fich saa ringe andeel Jord paa Fridericia March for deris 
eyendoms Jord de hafde for de schulle nyde deris eyendoms Jord de hafde paa Rerslef, Egom, 
Huusbye, Stallerup og Stoustrup Marcher, med lige frihed, som de andre indvohnere nyder som de 
ogsaa har nødt till denne dag, der paa hand bad sig Gud till hielp ! der nest for Retten fremkom 
Povell Tyggesen i Torp, som effter aflagde Eed vandt, saaledis at være i sandhed og beviist som 
Lauge Knudsen om vundet hafver, og videre vandt at hand hafde været en af de tolf Mænd som 
hafde Skifft Marchen og deelt Jorden ude paa diße foromschrefne Marcher, der paa hand bad sig 
Gud till hielp ! Noch for Retten fremkom Erich Pedersen, Hans Michellsen og Jørgen Knudsen i 
Stoustrup som effter aflagde Eed vandt saaledis at være i sandhed og det samme at være beviist som 
Lauge Knudsen omvundet hafver, og forbem Mænd at hafde nødt omschrefne Jord med saadan 
frihed saa lenge de kand mindis der paa de bade sig Gud till hielp ! Noch for Retten fremkom Niels 
Madßen og Michell Christensen i Stallerup, som effter aflagde Eed vandt lige som Erich Pedersen, 
Hans Michelsen og Jørgen Knudsen i Stoustrup om vundet haver der paa de bade sig Gud till hielp ! 
hvor effter Povell Grum paa Egen og de andres vegne begærede tingsvinde sted. 
 
Olluf Krag mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Timßen den Eldre og Anders 
Fynboe af Fridericia till i dag med 8te dages kald og varsell at have i rette stefnet Thomas Hanßen i 
Trelle imod beschylding og dom for gield, saggaf hannem at være schyldig 9 Sldr: 1 mk: 2 sk: setter 
i rette om hand iche pligtig er og bør samme penge med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage 
at betalle under nam effter loven der paa hand brgærede dom. Thomas Hanßen paarobt mødte iche, 
optagen i 14 dage. 

Tiisdagen og Tingdagen den 25 Junij Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Willum Frandsen i Høÿrup – Christen Jensen ibd: 
Peder Pallesen i Stallerup – Hans Ifversen i Herslef 

Søren Jensen ibd: – Niels Pedersen i Piedsted 
Niels Bull i Welling  

 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Pasqviller og Skarnschriffter af Bødelen at 
brendis Dat: d: 8 Junij 1689 er for retten Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om unøttig Kroehold sampt Destileer Pander eller 
Brendevins Hattes afschaffelße paa landet Dat: 4 Junij 89 er Allerunderdanigst lest og paaschreven ! 
 
Mathias Raff paa Regimentschrifverens vegne contra Peder Hansen i Stubbedrup, Lauge Krag og 
Anders Pedersen i Piedsted begærde diße sager motte optages till i dag 8te dage, optagen till neste 
ting. 
 
Anders Madßen Skourider begærede dom over Hans Pederßen i Welling. Thj blef saaledis dømt og 
afsagt, saasom af Skourideren Anders Madßens førte winder over Hans Pederßen Hougaard i 
Welling fornemmis hans heste og wogen i Welling schou at wære antreffet ved et træ, saa vell som 
Hans Pederßen og hans Stifsøn paa samme træ at have hugget, da som Hans Pederßen ey noget sig 
till befrielse fremlegger sees ey rettere end bemelte Hans Pederßen jo bør effter schou 
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forordningens 29 Articels første indhold at have sin heste og vogen till de vedkommende forbrut og 
betale proceßens bekostning inden 15 dage effter Loven. 
 
Anders Madßen begærede i lige maader dom over Mads Hanßen i Welling, paarobt mødte iche. 
Mads Hanßen forelegis effter schouforordningens 28 Act: at forschaffe hiemell till det træ der er 
funden i hans gaard, till i dag 8te dage. 
 
Amptmandens ordre af 6 Maij 89 anl: Bønderne betidelig schall forschaffe tømmeret till de smaa 
fiele broer som dennem tilkommer at lade reparere till veyebringer at  at der med saa vell som ved 
veyene ved sæde tidens udgang og ende en anfang alvorlig giøris kand, med videre lest og 
paaschreven. 
 
I lige maader blef lest Amptmandens ordre anl: løse hunde og svin at ringe af 10 Apr: 89 lest og 
paaschreven ! 

Tiisdagen og Tingdagen den 3 Julij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿts Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Tÿgge Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Hans Jensen ibd: – Niels Andersen ibd: 

Jens Rasmussen ibd: – Hans Turresen ibd: 
Jes Tomesen ibd: – Søren Madsen ibd: 

 
Kongel: Maytz: Regimentschrifver Sr Søren Blanchsted mødte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte fingre effter 
Loven afhiemlede till i dag paa Kongel: Maytz: og Allerhøyst bem: hans Kongel: Maytz: Rytter 
boendes vegne nafnlig Peder Tusen i Erresøe med 14 dages loulig kald og varsell at have hidstefnet 
Hr: Jochim Rheimer Sognepræst i Erresøe boende i Fridericia at møde her till tinget vinder at 
paahøre og till spørsmaall at svare og tingsvindis beschrifvelse anlangende ord som schall være 
paßeret imellem bem: Hr: Jochim Rheimer og bem: Peder Tusens hustrue og ham self nest afvigte 
d: 5 og 6 Maij, till bemte: tiid og sted vidne at bære stefnis effterschrefne Peder Borlef, Hans 
Andersen, Peder Smed, Peder Laßen, Jep Tommesen, Povell Pederßen, Peder Ellkier, Jens Hansen, 
Hans Høllet i Erresøe, Jens Lauridsen i Weyllbye, Peder Nielsen i Børup, alle i egen personer at 
møde deris sandheds vinde at aflegge om hvis dennem kand blive tilspurt denne sag vedkommende 
under deris faldsmaal, de indciterede vinder paarobt mødte iche, hvor for de ere forelagt till neste 
ting at møde deris vinde at aflegge under deris faldsmaal. 
 
Regimentschrifverens øfrige sager med bevilling fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 
Olluf Krags sag contra Thomas Hansen i Trelle fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 9 Julij Anno 1689 
 
Bendix Funch paa K:M: Regimentschrifver Søren Blanchsteds vegne mødte udj retten og begærede 
effter for hen indførte kald og warsell contra Hr: Jochim Reimer Sognepræst till Erresøe de 
indciterede vinder motte till forhen stedis deris sandheds vinde at aflegge om hvis dennem for retten 
kunne worde tilspurt. Da for retten fremkom Jens Lauridsen i Wejllbye som effter Eedens 
oplæsning wandt, at da hand kom ind i Barsell Stuen till Niels Bierrigs under moltid sad Hr: Jochim 
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hos Hans Pedersens kone i Børup som bar barnet førte Hr: Jochim paa tale om tiende og offer 
hvorledis der med schede i Taule Sogen ! Da svarede Hr: Jochim da er der vell dennem her i Sognet 
som giver mig en schilling till offer: saa spurte Peder Tusens kone ham ad hvem det war, der paa 
hand svare, I gaf mig en schilling nyt Aars dag, siden kom de i tale om tiende af hør og dislige saa 
og tøij, saa svarede Hr: Jochim der er ingen saa karrig og saa hundsch som I er af Eders gaard effter 
Eders leylighed, der till Peder Tusens kone svarede hun hafde mand for sig der som de var ham 
noget schyldig kunde de betale det hand hafde nyelig faaet 2 schpp: Erter af deris lofft, og sagde 
hun hand var en Skinder, hørte ogsaa noch Hr: Jochim talte om schillings koner mens erfarde ingen 
i særdelished, derpaa Præsten bad dennem dragis till minde, der paa hund bad sig Gud till hielp ! 
Der effter for Retten fremkom Peder Jenßen Smed i Erresøe som effter aflagde Eed saaledis at have 
hørt og wære i sandhed som Jens Lauridßen i Weyllbye om wundet hafver derpaa hand bad sig Gud 
till hielp. Noch for retten fremkom Jens Hanßen i Erresøe som i lige maader effter aflagde Eed 
vandt det samme at have hørt og saaledis at være i sandhed som Peder Jenßen Smed i Erresøe om 
wundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp ! der effter for retten fremkom Hans Pederßens 
kone i Børup Maren Jørgensdaater som effter aflagde Eed vandt, at hun og Hr: Jochim sad og talte 
om, om hand mente Deijnen schulle have det korn der i sognet, der paa hand svarede det kom vell 
till at falde en dom først over ! siden kom de i tale om Offer, der paa hun svarede naar de hos dem 
offerde med en kone ofrede de saa vell Deijnen som Præsten, Hr: Jochim sagde der paa der var vell 
nogen i hans menighed som ofrede ham En schl: der paa svarede Hans Madßens kone hannem, saa 
schylder den for det der giør det, Peder Tußens kone svarede ogsaa der till, mens Hr: Jochim 
svarede hende min Kære Birgitte giver Eder tillfreds i Ofrede mig En sk: paa Nyt Aars dag, der till 
hun svarede Ney hun gaf ham en døtchen, mens Hr: Jochim svarede Ney hun ofrede ham En sk: nyt 
Aars dag med Michell Lasens kone, saa kom de i tale om tiende af smaa tøy, da sagde Hr: Jochim 
till Peder Tusens kone der er kun stachet siden Eders karll hente 2 schip hvide Erter af mit lofft og 
sagde hun hand var en schinder, der paa Hr: Jochim bad dem dragis till minde, der paa hun bad sig 
Gud till hielp. Noch for retten fremkom Ingeborg Nielsdaater af Toldboden ved Snoghøy som effter 
aflagde Eed vandt det samme at have hørt og være bevist det Maren Jørgensdaater om vundet haver 
der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Maren Jespersdaater af Børup som effter aflagde 
Eed vandt at hun hørte Hr: Jochim sagde at der var nogle koner i hans menighed som var saa 
hundsch og schinder agtig at de gaf ham en sk: till offer, mens nafn gaf ingen, der paa svarede 
Peder Tusens kone hand var self en schinder og falt flere ord iblant dem som hun iche kand erinder, 
der paa hun bad sig Gud till hielp. Dernest fremkom Dorote Tomaßdaater af Erresøe som effter 
aflagde Eed vandt, at hun hørte Præsten sagde till Maren Jørgensdaater der var vell nogen koner 
som torde offre ham En sk: der paa hun bad hand ville sige hvem det var, mens hand nafngaf ingen. 
Peder Tusens kone svarede hand ville sige hvem det var, der paa Hr: Jochim svarede mens I tager 
Eder det saa nær saa gaf i mig self En sk: paa Nyt aars dag till offer, med en kone, og hørte hun 
Birgite Peders schielte Hr: Jochim for en schinder, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu 
fremkom Ellen Hansdaater af Erresøe som effter aflagde Eed vandt hun hafver hørt Hr: Jochim 
sagde der var nogen i hans menighed som ofrede hannem En sk: mens nafngaf ingen, og videre 
vedstod Dorote Tomasdaaters vinde saaledis at være i sandhed der paa hun bad sig Gud till hielp, 
Noch fremkom Karen Hansdaater som effter aflagde Eed vandt saaledis ogsaa at være bevist og 
have hørt som Dorote Tomasdaater om vundet haver der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu for 
retten fremkom Peder Laßen i Erresøe som effter aflagde Eed vandt at dagen effter Barselet reed 
hand op ad gaden og mødte Peder Tusen som hand kom drivendis ved gierdet med hans ploug, saa 
spurte Peder Tusen om Peder Laßen var till gille i gaard, der paa hand svarede ja, da sgade Peder 
Tusen om hand hørte hvor Præsten ville forderve hans kone mens svarede ham intet der paa andre 
ord hafver hand iche hørt af Peder Tusens mund og videre hafver hand iche bekient for Præsten, end 
hand ville iche hafve med saadant et bestille og fragich de schields ord som i Attesten i dommen er 
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indført, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Jep Tomeßen i Erresøe som effter 
aflagde Eed vandt, at Hr: Jochim till hannem en Attest og begærede hand ville schrifve den under, 
der paa hand svarede hand vidste iche hvor om det var, saa læste de den op, saa svarede hand hand 
hørte det iche, at Birgitte Peder Tusens hafde schieldet Præsten for en Skinder, saa sagde Præsten 
hand kunde sagt schrive det under, saa svarede Jep Tommesen ney tj dersom det kom till tinget 
kunde hand iche vinde det, Hr: Jochim sagde saa er det meget at i haver iche hørt det saa vell som 
de andre, der till hand svarede neij mens hafde vell hørt andre folch hafde sagt det, saa schref hand 
dog Attesten under, saa som Hr: Jochim lovede det iche schulle komme till tinge, der paa hand bad 
sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Povell Pederßen i Erresøe som effter aflagde Eed 
vandt, at der de sad till bords hørte hand Hr: Jochim bad de schulle dragis till minde Peder Tusens 
kone schielte ham for en schinder, mens hørte iche Peder Tusens kone nefnede det, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Peder Ellkier, som vidste intet i denne sag at 
vinde enten hun schielte ham eller Præsten schielte belangende hans Attest som i dommen findis 
indført saa fra gich hand aldeelis her for retten at hand iche hafver schrevet noget under at hand 
schulle hørt Peder Tusens kone schulle skieldet Præsten mens der kom tvende mænd till hannem 
med en stefning den bad de hand schulle schrifve under som hun og giorde, mens siden det røgtedis 
hand schulle hafve schrefven Attesten under, gich hand till Hr: Jochim og sagde hand schulle lade 
hans nafn være ude der af tj hand vidste intet at vinde der om. Der nest for retten fremkom Hans 
Hanßen Bull i Erresøe som effter aflagde Eed vandt, at en hellig dag hand kom till hannem inde i 
kierchen robte Præsten Hr: Jochim paa ham om hand iche hørte Peder Tusens kone schielte ham, 
der till hans svarede neij hand hverchen hørte Peder Tusens kone schielte Præsten eller Præsten 
schielte hende der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Peder Nielßen i Børup 
som effter aflagde Eed vandt det samme at være beviist og saaledis at have hørt som Jens Lauridßen 
i Weyllbye om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Anders Juul paa Hr: Jochims vegne 
mødte og i rette lagde en Landemoeds dom af 21 Junij: dens slutning lest paaschreven og i Acten 
schall vorde indført, som er afsagt i mellem Hr: Jochim og Peder Tusen i Erresøe; der nest i rette 
lagde hans schrifftlig indleg af 9 Julij 89 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde 
indført; Bendix Funch paa Regimentschriverens vegne begærede tingsvinde Anders Juul paa Hr: 
Jochims vegne begærede gienpart sted. 
 
Bendix Funch paa Regimentschrifverens vegne beviiste ved forn: kaldsmænd Jens Sørensen og 
Søren Tommeßen i Hostrup det de ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at 
have stefnet Maren Sørensdaater i Hostrup med hendis laugverge vinder at paahøre og till 
spørsmaal at svare, imod beschylding og dom belangende schields ord hun imod Søren Troelsen d: 
28 Juli afvigte forøvet haver, i lige maader stefnet samptlig Grander og Naboer i Byen deris 
sandhed der om at aflegge hvad dennom i samme beschaffenhed bevist er hvor effter hand begærde 
de indciterede vinder till forhør, da for retten fremkom Jens Raun i Hostrup som effter aflagde eed 
vand at hand kom ind i Rasmus Rasmußens Grd med hvis andre Grander og Naboer at schulle pante 
effter deriß vide og vedtegt for Rasmus Rasmusen hafve slaget nogle heste med i heste haugen, der 
hand ville tage pantet sagde Rasmus Rasmusens kone till Søren Troelsen du est en Løyen schiellem, 
hun kiente hans fader i Piedsted Niels Loyen, der paa hand bad sig Gud till hielp, der effter for 
retten fremkom Jep Jensen som effter aflagde eed vandt at den tid de kom i Rasmus Rasmusens Grd 
at pante ham kom Rasmus Rasmusens kone gaaendis og spurte hvad de ville have hvor till Søren 
Troelsen svarede de ville have et pant, da sagde Rasmus Rasmusens kone vill du det Søren Løyen 
Teß din fader var en Løyen Teß i Piedsted, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Hans 
Bull i Hostrup som ved eed vandt, der de kom ind i Rasmus Rasmusens gaard at pante ville Søren 
Troelsen tage en hammer, men Rasmus tog den fra Jeppe som ville flyed hannem den, da sagde 
Rasmus Rasmusens kone vill du hafve pant Søren Løyen teß og de kalder hans fader Niels Løyen i 
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Piedsted mens jeg kalder ham Niels Løyen teß siden kaldte hun hannem Søren Løyenschiellem, der 
for ingen af mine sagde hun sat bag paa Øg, som dine har, siden kaste de knifve som hvem der 
schulle bære Rasmus Rasmusens kiedell i Grandfogdens huuß, saa falt det Hans Bull og Hans 
Bertelßen till der de bar kielen bort schielte og bandede hun meget og spurte om de ville have 
troldqvinder søder i den der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Ifver Kreng i Hostrup 
som effter aflagde Eed vandt der de kom i gaarden at pante gich Rasmus Rasmusens kone imod 
Søren Troelsen og spurte om hand ville pante sagde ville du pante Søren Løyenteß, de kalder din 
fader Niels Løyenteß, der har ingen af mine Sit bag paa Øg der paa hand bad sig Gud till hielp og 
videre vandt de bar kiedelen bort mens hørte intet videre hvad der paßerede. Noch fremkom Mads 
Povelsen som effter aflagde Eed vand det samme at have hørt som Ifver Kreng om vundet haver der 
paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Søren Jensen i Hostrup som effter aflagde Eed 
vandt, at hand hørte Rasmus Rasmusens kone sagde till Søren Troelsen, har du Søren Løyenteß, de 
kalder dig Søren Løyenschielm der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Hans Povellsen 
i Hostrup som ved Eed wandt der de kom ind i Rasmuses gaard at pante sagde hun Rasmus 
Rasmusens kone till ham ville du nu pante Søren Løyenteß, din fader kaldte de Niels Løyenteß i 
Piedsted, og sagde der har ingen af mine sit bag paa Øg endnu som dine har. Endnu fremkom Jens 
Hansen i Hostrup som wandt ligesom Ifver Kreng forhen om wundet haver der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Noch fremkom Hans Bertelsen i Hostrup som effter aflagde Eed vandt at hand hørte 
Rasmus Rasmusens kone schielte ham ud og sagde Søren Løyen kiender du din fader Niels 
Løyenteß i Piedsted, du heder Søren Løyenschielm, og var Hans Bertelsen med at bære kielen bort 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Hvor effter Bendix Funch begærede tingsvinde sted. 
 
Anders Pedersen i Viuf møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tommeßen i Hostrup det de ved eed med opragte finger effter loven afhiemlede till i dag med 14 
dages kald og varsell at have i rette stefnet Povell Erichsen i Wiuf og hans hustrue at svare Anders 
Pedersen om kierchens regenschab; sag gaf hannem at være schyldig fra Phillip Jacobi dag Ao: 84: 
og till Aars dagen 85: indtegten 34 Rdr: 2 mk: 1 sk: som hans med broder Sl: Hans Michellsen og 
hans effterlatte Enche Else Hansdaater hafver oppebaaren den halve part af mens som den Sl: mand 
døde samme Aar førend regenschabet blef giort haf: hand betalt udgiffts af Wiuf kierche for oven 
melte Aar som bedrager sig penge 13 Rdr: 4 mk: 4 sk: ! = lignet og lagt blifver Hans Michellsen 
schyldig 5 dr: 3 mk: 5 sk: indvidere optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 16 Julij Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Anders Kier i Gudsøe – Anders Christensen i Odersted 

Hans Brun i Taule Nebell – Hans Dall i Herslef 
Hans Turresen i Herslef 

 
Olle Krag begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Thomas Hanßen i Trelle 
paarobt mødte iche. Sagen optagen till i dag 8te dage. 
 
Hans Terchellsen i Hostrup mødte for retten som paa Søren Troelsens vegne sammesteds beviiste 
ved kaldsmænd Jørgen Hansen og Niels Christensen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Rasmus Rasmusen og hans hustrue i 
Hostrup, till doms effter over hans hustrue erverbede tingsvinde for Skieldsord. Thj producerede 
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hand et tingsvinde udsted her af tinget d: 9 Julij 89: hvor udj en deel personer vinder de haver hørt 
Rasmus Rasmusens hustrue hafver schieldet Søren Troelsen for en Løyenteß og en Løyenschiellm 
med videre lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Hvor effter Hans Terchellsen satte i 
rette om Rasmus Rasmusens hustrue slige ord hun om Søren Troelsen sagt hafver bør at beviise 
eller derfor lide effter Loven, der paa hand begærede dom ! Sagen optagen till i dag effter Rasmus 
Rasmusens begæring da hand forschød sig paa sin hustrues vegne her till at svare. 
 
Anders Pedersen i Wiuff mødte for retten og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse 
dom over Hans Michellsens arfvinger i Wiuff. Povell Erichsen i Wiuf paarobt, mødte. Optagen i 14 
dage. 

 
Jacob Nielsen af Bredstrup fremstod for retten som begærede af de nu her till stede værende 
Byemænd dee hannem deris sandheds kundschab ville meddele om hans svaghed som hand en tiid 
lang hafver hafft, hvor da fremkom Lauge Hendrichsen i Bredstrup. Anders Jensen, Mads Hansen, 
Jacob Jepsen, Niels Jepsen, Niels Ebbesen, Mads Nielsen og Jes Christensen ibid: som samptlig 
vandt med hannem at for nogle ugers tiid som bemte: Jacob Nielsen var udgaaen med et fidsch 
legome fra sit huuß at ville hielpe et af sine bester af dyndet i hvilchet det dog er bleven siden dø 
det, da har samme best kast sig ind paa hannem, hvor udover hinden i hvilchen Tarmene indveltis er 
bleven brusten, saa at hand med støre besverlighed og Liifsfare har schut sig ud fra samme beest og 
med et afmegtig schrøbelig legeme neppelig er kommen hiem till sit huuß hand der udover for sin 
store skrøbelighed schyld intet kand fortiene enten till sig self eller hustru og børn og hafver der for 
besluted at lade sig opschiere og behøver till sin cuur og helbredelse en temmelig summa penge, 
som hand nødis till i sin store Elendighed hos godt folch at søge i Jesu Nafn; hvor effter Jacob 
Nielßen begærede hannem tingsvinde motte meddelis sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 23 Julij Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Anders Kier i Gudsøe – Anders Christensen i Odersted 

Jørgen Nielsen i Follerup – Hans Jensen i Herslef 
Hans Tÿggesen ibd: 

 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste udgangne forordning om en (?) Kop og Qveg schat og Skorsteen 
schat af 9 Julij Anno 1689 at betale till d: 1 Aug: og Medio Aug: og den anden till den 1 Octobr: er 
for Reten allerunderdanigst lest og paaschreven! 

 
Søren Troelßen af Hostrup begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Rasmus 
Rasmusen i Hostrup og hans hustrue, Rasmus Rasmusen mødte og hafde intet her imod at svare ! 
Optagen till doms till i dag 8te dage. 
 
Olle Krag begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom over Thomas Hansen i Trelle. 
Thomas Hansen paarobt mødte iche. Thj blef saaledis dømt og afsagt ! Efftersom Thomas Hansen 
effter loulig indstefning i rette settelse og opsettelse ey møder med noget till gienmelde eller 
afbeviist imod ansøgningen hvorfor hand tilfindis inden 15 dage at betale till Olle Krag de 
fordrende 9 Sldr: 1 mk: 2 sk: tillige med proceßens anvendte bekostning under lovens videre tvang. 
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Bendix Funch paa Regimentschriveren Sr. Søren Blanchsteds vegne møtte for retten som beviiste 
ved kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup det de ved Eed med opragte finger 
effter loven afhiemlede till i dag med 14 dages kald og varsell at hafve hidstefnet Sergiant Bøslager 
under Cap: Baudis angaaende den action som hand udj Gudsøe Mølle har forøvet og det imod 
vinder at paahøre ! I lige maader beviiste ved kaldsmænd Søren Tommesen og Jens Sørensen i 
Hostrup at have hidstefnet effterschrefne deriß sandheds vinde derom at aflegge Jep Skreder, 
Anders Kier, Niels Kier, Christen Povelßen, Jep Hansen, Peder Jensen tienende Jens …gesen i 
Holm ! Efftersom vinderne iche motte begærede Bendix Funch de motte foreleggis till i dag 8te 
dage at møde. Sergiant Bøslager motte og fremviiße en Graae Kioell som var i Sønderreven paa 
Ermerne saa vell som et støche af et lædre geheng der er røgt taschen fra, og en skoe som er huggen 
i winderne forelagt till i dag 8te dage at møde! 
 
Bernt Offermand paa hans hosbond Jens Lauridsen Risoms vegne og hans Boende Povell Pedersens 
vegne i Windeløf mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Staphen Jacobßen: og Christen 
Povellsen i Windeløf till i dag med 14 dages kald og warsell at have i rette stefnet Welb: Anders 
Rosencrans till Tiisbech af høy fornødenhed og trang for siunsmænds opkaldelse till i dag her till 
tinget at siune den gaard i Bredall d: 26 Julij først kommende som bem: Povell Pederßen haver i 
boet og till hans welb: effter Loven opsagt for deris afhiemling i dag 8te dage her till tinget og stor 
moder hans welb: opholder med sagens opsetelse till Tisbech Bircheting till hand fornte: siun loulig 
kand have taget og afhiemlet till sandheds og lysning om ermelte grds brøstfeldighed om noget der 
paa kunde fatis noch till fornte: tider, og steder varsell givis effterschrefne mænd som bemte: grd 
sidst schall have siunet om de noget der till ville have at svare nemlig: Terchell Jensen i Daugaard, 
Michell Anderßen, Rasmus Bolling Bierre, Søren Matisen, Jørgen Sørensen, Bent Nielsen, Niels 
Knudßen, Hans Jensen, Peder Ollufsen, Knud Jørgensen, Willads Christenßen, og Niels Jørgensen 
ibid: Peder Roed i Bredall, Laurids Sørensen, ue Jensen og Mads Ollesen ibid: Vinter Nielsen i 
Egom og Jacob Christensen ibid: Jens Jensen i Aßendrup, Laß Liusen, Michell Rasmusen, Olle 
Jensen og Christen Godsch sammesteds og Olle Nielsen i Breballe om de noget der till vill have at 
svare. Welb: Anders Rosencrans paarobt om hand hafue noget her imod at svare, paarobt mødte 
iche ey heller nogen paa hans vegne ! Der till udnefnet effterschrefne mænd: Peder Lundemand, 
Jørgen Dall, Niels Lundemand, Thomas Andersen, Søren Skovenborg, Jørgen Clemendsen, Niels 
Michellsen, Peder Michellsen, Willads Sørensen, Rasmus Michellsen, Peder Christenßen, Niels 
Rsmusen, Christen Pedersen, Jens Povellsen, Michell Boll, Alboens Jensen,Thomas Schreder, Hans 
Andersen, Stephen Jørgensen, Peder Kirchemand, Clemend Sørensen, Johan Ollesen, Rasmus 
Rasmuß: Jens Snedicher, Rasmus Andersen, Anders Staphenßen, Anders Biergegaard, alle i 
Gaarslef: Jes Nielsen, Søren Skousen, Olle Hansen, Christen Udßen, Hans Mortensen, Christen 
Michellsen, Niels Pedersen, Michell Hansen, Niels Michellsen, Offer Sørensen, alle i Mørchholt: 
Jørgen Nielsen, Niels Jørgensen, Hans Hansen, Søren Sørensen, Laurids Jensen, Augustinus 
Povellsen, af Ranß: Hans Staphenßen, Peder Dall og Søren Mogensen i Andkier, og Søren Hemand 
og Jens Skreder i Breining. 

Tiisdagen og Tingdagen den 30 Julij Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldt Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Niels Andersen ibd: – Anders Kier i Gudsøe 

Hans Andersen Brun i Nebell – Peder Jensen i Tolstrup 
Hans Ollufsen i Follerup – Morten Sørensen i Børup 
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Anders Pederßen i Viuff begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Povell 
Erichsen i Wiuff. Sagen optagen till i dag 8te dage og Povell Erichsen i Rette lagde schifftebref 
effter Sl: Hans Michellßen i Viuff af Dato 2 Junij 85: der hos hans schrifftlig indleg af Dato 29 Julij 
89: for Retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført ! Optagen i 8te dage. 
 
Søren Troelsen i Hostrup begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Rasmus 
Rsmusens hustrue. Rasmus Rasmusen i rettelagde hans schrifftlig indleg af 30 Julij 89: for retten 
lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. 
 
Hr: Aßeßor Jens Lauridsen Risom paa Nebb mødte for retten som begærede de i dag 8te dage 
udmelte 48 mænd motte fremkomme deris siun derom at afsige, hvor da for retten fremkommer 
forbemelte 48 mænd nafnlig: Peder Lundemand, Jørgen Dall, Niels Lundemand, Thomas Andersen, 
Søren Skovenborg, Jørgen Clemendsen, Niels Michellsen, Peder Michellsen, Willads Sørensen, 
Rasmus Michellsen, Peder Christenßen, Niels Rsmusen, Christen Pedersen, Jens Povellsen, Michell 
Boll, Alborn Jensen, Thomas Schreder, Hans Andersen, Stephen Jørgensen, Peder Kirchemand, 
Clemend Sørensen, Johan Ollesen, Rasmus Rasmuß: Jens Snedicher, Rasmus Andersen, Anders 
Staphenßen, Anders Biergegaard, alle i Gaarslef: Jes Nielsen, Søren Skousen, Olle Hansen, 
Christen Udßen, Hans Mortensen, Christen Michellsen, Niels Pedersen, Michell Hansen, Niels 
Michellsen, Offer Sørensen, alle i Mørchholt: Jørgen Nielsen, Niels Jørgensen, Hans Hansen, Søren 
Sørensen, Laurids Jensen, Augustinus Povellsen, af Ranß: Hans Staphenßen, Peder Dall og Søren 
Mogensen i Andkier, og Søren Hemand og Jens Møller i Breining, som afsagde deris siun saaledis, 
at  Anno 1689 d: 26 Julij hafver de siunet og beseet og vurderet hvad brøstfeldighed der kunde 
findis paa den gaard i Bredall som Povell Pedersen nu Kongl: Maytz: Rytterbonde i Vindeløf till 
forne hafver beboed og loulig hafver opsagt, saasom at de loulig till deris verneting er opkrevet og 
haver de grandgiveligen effterseet alt det dennem siuntis at en bunde bør at holde ved lige, og det 
saaledis som føllger. Salshuuset norder i gaarden er 10 Bindinger, hvor ved findis ingen 
brøstfeldighed uden en alen Leyde paa den nørre side, som kand forferdiges med træ og arbeijds løn 
for 12 sk: i den øster ende i samme huuß er trei fag, som siunis at være en lille Stue udj hvilchen er 
ingen lofft eller vindever og siunis dennem at der udj ingen lofft eller windever tilforne wæret 
haver, ofven paa schorstenen befinder der at fatis 50 steen, Oufnen og køllen er ved magt undtagen 
10 steen som køllen kand med forferdiges, det siunis og at der ey har været nogen schorsten ofver 
Oufnen, enten med fødder eller grundvold steen till skorsteen og Grisen, det siunis og at køllen er 
nylig nedreven, samme skorsteen og kølle kand forferdiges med steens indkiøb og arbeijds løn for 3 
mk: 8 sk: der fatis og en dør for lille Stuen, som kand forschaffes for 2 mk: gaulen i huuset befindis 
at være af halm og needer, og sees ey at have været ander gaule af fielle tilforne i huuset, hvilche 
kand forferdiges med 1 mk: dj befinder og et lidet Paanellt Egeschab, staaende i et lidet kammer, 
findis 12 vindever i stuen hvor paa fatis 6 ruder kand repareris med 6 sk: paa Ladehuuset findis 
ingen brøstfeldighed, unden paa den wester side behøvis noget tag over nogle bindinger som kand 
forferdiges med en half trave tag, noch en leide behøvis i samme huuß paa den Sønder ende er 12 
alen hvilchet og siunis at kand forfærdiges med træ og arbeijds løn 6 mk: Sønder huuset i gaarden 
fantis ingen brøstfeldighed paa uden en leide i den vester ende, som er 10 alen vill koste med træets 
indkiøb og arbeijds løn  3½ mk: der behøvis og till samme huuß en half trave tag, hvilchet dem 
siunis at være afblest af weyerligt. Det vester huuß i gaarden behøver en leide i samme huuß ved 
den vester side under 10 fag vill koste med træets indkiøb og arbeijds løn 3 Sldr 8 sk: der behøvis 
nogle besninger og 14 legter hvilchet till hobe kand forferdiges med slijden og andet med 4 mk: 
noch fatis en half dør kand færdiges med 10 sk: Steen broeen i gaarden befindis alle steder at være 
wed magt og af Povell Pedersen broelagt, befindis og en brønd i gaarden og siunis at være med 
steen af ny fra grunden opbygt og beretis at bemelte Povell Pedersen den paa sin egen bekostning 
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schall have opbygt og har kost over 10 Rdr: at opsette. Ved huusene i gaarden fatis nogle støcher 
vindscheder hvilchet kand forferdiges med 12 sk: Paa huusene er noget mønning afblest af Vær som 
kand forferdiges med tørff og arbeijds løn for 1½ mk: Befindis og at være noget leer af huusene paa 
adschiellige steder i gaarden nyelig af fæ og weijr nedfalden som ligger ved stedet og siunis for sig 
self, kand giøris færdig med 15 leß leer vill koste at forfærdige 3 mk: 6 sk: Gierderne ved gaarden 
befindis nogenledis at være ved magt og kand med et læß riiß forfærdiges vill koste 12 sk: behøver 
et led for gaarden vill koste med træ og arbeijds løn 1 mk: Befindis Nye tag at ligge i huusene mere 
end huusene med kand forferdiges. Paa det at intet forgietis behøvis ved udhuusene nogen ringe 
hielp ved gaulene hvilche kand giøris god med vider og halm for 8 sk: Summa paa forschrefne 
brøstfeldigheder bedrager 10 Sldr: 2 sk: Bemelte gaard med 4 huuße hver 10 fag i alle maader saa 
forsvarlig at en erlig bunde mand kand der med være fornøyet, og er der gandsche faae bønder 
gaarde i dette gandsche herret der saaledis er ved hevd og ved magt holden, og er en stor synd at 
Anders Rosencranz saaledis tribulerer denne fattige mand ved hans Birche ting, hvor at hans 
Ladefoget er Birchefoget og Degnen schriver, og er det faae Aar siden at bemelte Birchefoget 
wogtet faarene her i Byerne, hvilchet de saaledis for et fult siun her for retten afsagde der paa de 
bade sig Gud till hielp. Welb: Anders Rosencrans till Tiisbech paarobt mødte iche ey heller nogen 
paa hans vegne; hvor effter Jens Nielßen Sognefoget i Piedsted paa Povell Pederßens vegne i 
Windeløuf begærede siunsvinde som og blef sted. 
 
Anders Juul paa Sergiant Bøhlagers vegne mødte udj retten og foregaf at hand af Regimentschrif-
veren er hidstefnet vinder at paahøre, og saasom ingen møder paa Regimentschrifverens vegne at 
fore vinderne som er i dag den anden tingdag formoder hand kald og varsell bør spilt at være og 
hand erstatte hannem sin forarsagede omkostning. Effter som ingen paa Regimentschrifverns vegne 
møder, bør kaldet at være spilt og om hand hannem noget haver at tilltale, bør hand at give hannem 
kald og warsell paa nye. 
 
Anders Madsen Skourider mødte for retten som beviist ved kaldsmænd Otte Pederßen i Smidstrup 
og Peder Nielßen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet Smidstrup Byemænd for uloulig Skouhug, siuns vinder at paahøre. Saa for retten 
fremkom Christen Christenßen i Store Velling og Michell Hanßen i Lille Velling som hafver 
siunet 5 Ege trær laae roed huggen i Smidstrup Koehauge som barchen var afpillet, og vedkiendte 
Anders Tyggesen sig at have huggen Eet træ af dennem og derfor uden huggen et træ som var 
sauget og timeret hiemført som fantis i hans gaard, der foruden fantis 2 grønne risbøge i hans gaard 
som hand ogsaa hafde huggen hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde der paa dee bad sig Gud 
till hielp. Beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 6 augustij 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Niels Andersen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Christen Dall ibd: – Hans Andersen i Nebell 

Jens Jensen i Herslef – Tÿgge Jensen ibd: 
Jens Sørensen i Hostrup 

 
K:M: Huusfoget Johan Lemeyr mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Laurids Lauridßen og 
Mads Hanßen i Høyrup og Wilstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till 
i dag at have i rette stefnet Laß Madßen i Haart og hans søn Mads Laßen sandheds vinde at paahøre 
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anl: et støche jord som ligger till Christen Jensens gaard, i lige maader stefnet Lave Jensen, Jørgen 
Olleßen, i Hart deris sandheds vinde der om at afligge, hvor effter Huusfogden begærede winderne 
till forhør, da for retten fremkom Jørgen Ollesen i Hart som ved Eed vandt at et støche Engjord som 
ligger udj Maderne og Laurids Madsen nu bruger hører till Christens Jensens gaard, mens Laurids 
Madsen hafver brugt samme Engjord saa lenge hand har beboet hans gaard, som kand være omtrent 
tredive Aar. Noch for retten fremkom Lave Jenßen som i lige maader ved Eed vandt at samme 
støche Engjord som ligger i Maderne og Laurids Madsen nu bruger ligger till Christen Jensens 
gaards lod mens hvorledis det er kommen der fra ved de iche, der paa de bade sig Gud till hielp ! 
Laurids Madsen mødte og berettede at hand i 30 Aar har brugt samme støche Engjord og hans 
formand har brugt det for hannem, hvor effter Huusfogeden begærede tingsvinde sted. 
 
Søren Troelsen mødte og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Rasmus 
Rasmusens hustrue i Hostrup, optagen i 8te dage. 
 
Anders Pedersens sag contra Hans Michellsens Enche og arvinger i Wiuf optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 13 Augustij 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Tÿgge Jensen ibd: 
Hans Ifversen ibd: – Hans Madsen ibd: 
Hans Jensen ibd: – Jens Rasmussen ibd: 

Niels Andersen ibd: – Hans Andersen i Nebell 
 
I den sag imellem Søren Troelsen af Hostrup og Rasmus Rasmusens hustrue er saaledis kiendt, 
saasom af det for mig i retten producerede tingsvinde fornemmis Rasmus Rasmußens hustrue i 
Horstrup at schall have ladet falde nogle u beqvems ord imod Oldermanden Søren Troelsen, da 
hand tillige med de andre byemænd var i deris gaard at pante effter deris vide og vedtegts indhold, 
hvor de for 2 sk: schall have udpantet en Kobber brøg kiedell og som det af samptlig Horstrup 
mænd indgaaede og imellem dem oprettede Viide bref formelder hvad straff den schall have som 
ved udpantning begegner Oldermanden eller hans medhavende Mænd med schields Ord, da naar 
Rasmus Rasmusens hustrue Maren Sørensdaater effter samme deris widebrefs Articell for hendis 
forseelse bøde till Kongen 2 mk: og till Byen 2 mk: dansche, saa sees iche de schields ord at kand 
komme Søren Troelsens gode Nafn till Præjudiz, saa bør og Søren Troelßen imod de 2 sk: 
annammelse at lade Rasmus Rasmusen sien kiedell være følgagtig, proceßens omkostning ophevis 
paa begge sider. Herridsfogeden Gregers Blichfeldt dommer i denne sag. 
 
Qvarteer Mester Peter Hofft liggende i Hostrup mødte for retten som paa Hans Abildgaard Rytters 
vegne under Ritmester Laßar beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup 
det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Kirsten 
Hendrichs og Hendrich Nielsen i Velling, vinder at paahøre, i lige maader stefnet Hans Jensen i 
Store Velling, Olle Skoemager i Smidstrup og Karen Vefverpige i Smidstrup, deris sandheds vinde 
at aflegge om hvis ord der er falden i Olle Skoemagers huus i Smidstrup i Søndags otte dage, 
winderne paarobt mødte iche ti Er de forelagt till i dag 8te dage at møde, deris vinder at aflegge.  
 

Tiisdagen og Tingdagen den 20 Augustij Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 



 37

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Niels Andersen ibd: – Christen Madsen ibd: 

Anders Christensen i Odersted – Hans Brun af Nebell 
Morten Sørensen i Børup 

 
Qvarter Mester Peter Hofft paa Hans Abildgaard Rytters vegne effter forrige indhiemlede kald i dag 
8te dage begærede de indciterede vinder motte paaraabis ders vinde at aflegge, winderne paarobt 
mødte iche, hvor for de igien er forelagt till i dag 8te dage at møde deris vinde at aflegge under 3 
lod sølfs straff hver person. 
 
Niels Simenßen Degn i Eltang lod lyse effter blod rød meerplag hannem frakommen, i lige maader 
lader Søren Jørgenßen i Bierte lyse effter en graa hest med sort hale og man som hannem er 
frakommen. 

Tiisdage og Tingdagen den 27 Aug: Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Anders Kier i Gudsøe – Hans Andersen i Nebell 

Anders Christensen i Odersted – Hans Pedersen i Smidstrup 
Hans Madsen i Herslef 

 
Anders Madsen Skourider i Skierup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Otte Pederßen og 
Peder Nielßen i Smidstrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at 
have med 8te dages warsell hidstefnet Søren Madsen Rytter under Ritmester Laßaris Comp: som 
hafde sit qvarter hos Søren Damkier i Skierup, i Stocher huuset ved Nyegaard hvor hand er 
Arresteret og ved talte hannem self, winder at paahøre angaaende hvis penge og andet Anders 
Madsen er frastaalen. I lige maader beviiste ved kaldsmænd Hans Baße og Bull Sørensen i Skierup 
till i dag med 8te dages kald og warsell at have hidstefnet Søren Madsens Rytters hustrue i hendis 
qvarter, Lauridts Michellsen Rytter og hans hustrue. I lige maader vinder at paahøre angaaende 
forbemelte gods. Noch hidstefnet effterschreffne personer deris sandhed der om at winde nemlig 
Søren Damkier i Skierup og hans hustrue, Niels Hansen i Damkier, Niels Rasmusen i Damkier hans 
hustrue og pige Anna Terchelsdaater, Niels Rasmußen i Skierup, Jens Bull ibid: Peder Qvist ibid: 
Søren Pedersen ibid: Jens Damkier ibid: og Jens Olleßen ibid: hvor effter Anders Madsen begærede 
hansindciterede winder till forhør ! Da for retten fremkom Søren Damkiers hustrue Karen 
Ifversdaater som effter aflagde Eed vandt, at i gaar 3 uger hun kom ind af marchen, sagde hun till 
hendis Rytter kone nu er Jens Damkiers Rytter Laurids Michellsen sat i Arrest igien, hvor paa 
Rytter konen spurde hvad de da vill giøre ved ham, hun svarede hun vidste det iche, saa kom Søren 
Willumßen og winchede at hende med hans kiep, og kom till hinde i deris dør og spurte hende ad 
hvor det kom deris Rytter kone var saa gudfrygt om hun altid saa var, da ligger hun her paa hendis 
knæ og læßer, saa lagde hun sig ned paa hendis knæ og saae under døren, at saae hun at Rytter 
konen laae paa hendis knæ ved en stoel og bad Gud schulle hielpe hinde og hendis mand af denne 
nød hun schulle aldrig komme i den meere, i lige maader vant hun ved Eed at deris Rytter var ude 
af hans Qvarter om natten samme nat som Anders Madsen blef bestaalen, først vare hand iche i 
hans qvarter fra middag og till midnats tiid da kom hand ind og bad hans kone schulle give ham 
mad og kom smaa syngendis lige som hand var druchen, der paa svarede Rytterens kone hand 
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schulle have kommen før saa kunde hand faaet mad før, der war Knud Johansen med et bref sagde 
hun, i schulle have været med hans Lieut: Rode i Andkier, hand svarede hvor blef det bref, hans 
kone sagde hun fich ham om till Matis med det, hand sagde hvor for hun lod det iche blive inde till 
hand kom, saa gich Rytteren Søren Madsen strax ud igien, hvad tiid hand kom ind igien ved hun 
iche, tj hun var waagen en tieme eller halfanden mens for nam hannem iche; Anders Madsen 
tilspurte hende om der kunde nogen komme ind i hans Qvarter uden hans wille, og men nogen 
gaaen der ind iche heller kunde komme der ind uden Rytterens vidschab. Der paa hun bad sig Gud 
till hielp ! Der nest for retten fremkom Søren Willumßen i Skierup, som effter aflagde Eed vandt at 
hand ogsaa saae Rytteren Søren Madsens kone laae paa hendis knæ ved en stoell og hørte hun bad 
Gud schulle hielpe hende og hendis Mand af denne Nød, de schulle aldrig komme i den meere. Der 
paa hand bad sig Gud till hielp. Noch for retten fremkom Søren Damkier som effter aflagde Eed 
vandt, alt hvad hans hustrue om vundet haver at Rytteren var ude af hans Qvarter den Nat Anders 
Madßen blef bestiaalen og var først ude fra Middag till Midnat og kom saa ind i den gich hand ud 
igien, mens weed iche naar hand der effter kom ind, der paa hand bad sig Gud till hielp, og videre 
vandt at Rytteren war mange Næter ude af hans Qvarteer siden Anders Madsen blef bestiaalen, iche 
heller haver hand seet nogen gaaen ind i Rytterens Qvarter, saa kunde der ey heller nogen komme 
ud mens Rytterens willie og widschab, og blef Rytterens høe der det blef indført fuldkommen hart 
og fast, saa der ingen hull var paa enten oven eller neden og weed hans Eed bekrefftede at hverchen 
hand hans hustrue eller børn hafde sat de breve op i Rytterens høe, som der blef funden, der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Jens Bull i Schierup, som ved Eed vandt, at 
samme Nat som Anders Madßen blef bestaalen, hørte hand Søren Madsen Rytter ungefer 1½ time 
før dag uden for hans windever paa gaden huiede 2 eller tre gange, der paa hand bad sig Gud till 
hielp, Noch for retten fremkom Anna Terchelsdaater tienendis i Damkier, som ved Eed vandt, at om 
Morgenen effter som Anders Madßen om Natten blef bestaalen, da hun dref deris kiør ud saa hun 
Søren Madßen Rytter, kom gaaendis fra Peder Rauns gaard i haure wangen, som der hverchen war 
gang eller wey og gich op till hans Qvarter, der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch for retten 
fremkom Niels Rasmusen som ved Eed vandt at samme Morgen som Anna Terchelsdaater om 
vundet haver, saae hand Rytteren Søren Madßen gich igiennem haure vangen fra Peder Rauns gaard 
hvor der hverchen var wey eller stie, op till hans Qvarteer till Søren Damkiers, der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Jens Ollesen i Skierup som ved Eed vandt, at ungefehr for 
14 dage siden var hand effter Lieutnant Ytterwigs befalling i Damkier, der at visitere Rytterens 
Qvarter, Søren Madsens, som de kom ind i gaarden gich L: Üttervig tillig Lieut: Rode ind i 
Rytterens stald, og hand og Jens Bull fulte med, saa tog Lieut: Ytterwig en Stie og stod op paa og 
fulte sig for med henderne udi høet, hvor effter hand steg ned igien og bad Jens Ollesen gaae op og 
pluche høet need, der hand hafde plugt noget need af høet, falt der nogen brefve need som Lieut: 
Üttervig tog op og læste og sagde det er alt noch her staar Anders Madßen Skourider uden paa 
schreven, og siuntes Jens Ollesen noch hart hafde wæret nedtagen og sit op igien, om anden dagen 
effter var hand der igien tillige med Niels Hanßen i Damkier og Corporal Jochim Meyer og kaste 
hart omkring og ud ad gaarden og som de kom ved det inderste paa ladet fantis 3 brefve som laae 
løse iblant høet, som scheede ogsaa i Lieut: Üttervigs og Rodes overværelse. Der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Niels Hanßen Damkier som hafde været med at nedkaste 
høet om Morgenen som veed Eed vandt saaledis at være paßeret ligesom Jens Olleßen for om 
vundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp, og widere ved Eed bekrefftede at de aldrig før 
hafde seet de breve der blef funden eller hafft dem i deris hænder før de fantes udj høet; Endnu 
fremkom Jens Bull i Schierup, som ved Eed vandt at hand med Jens Ollesen var med om afftenen at 
pluche høet need der de 2 breve blef funden i høet om Afftenen hvor om hand aflagde sit vinde 
saaledis at være paßeret som Jens Ollesen om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp og 
ved Eed bekrefftede at hand hverchen hafde seet eller haft bem: 2 breve i hans hænder føren de fant 
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dem i høet; Saa endog for retten fremkom Jens Raßmusen i Schierup, som ved Eed vandt at den 
samme Nat Anders Madßen blef bestaalen, saa hand Rytteren Laurids Michellsen gich uden for 
hans dør imellem Midnat og dag, og gich ud ad gaden hvor hand gich det ved hand iche, Aarsagen 
at Jens Rasmusen stod op om Natten at see sig om [h]vor hand hørte hundene giøde og frygtede for 
tyve, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Søren Mortensen i Skierup som ved Eed 
vandt at samme Nat Anders Madsens tøy blef staalen stod hand op ungefer 1½ time effter midnat at 
see sig om saasom hand hørte hans Naboers hunde giøde da saae hand Rytteren Laurids Michellsen, 
kom gaaendis fra hans huuß og gich tvert over gaden till Peder Qvistes tofft ad Marchen hvor hand 
siden gich veed hand iche, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Søren 
Pedersen som ved Eed vandt, at om Natten effter Anders Madsen var bestaalen gich Laurids 
Michelsen Rytters kone imellem midnat og dag op till Hans Kolding Rytters kone og spurte hende 
ad om hun ville staa op og gaae med hende, hun schulle være Snart, inden de kom till Welling var 
det dag, saa lugte Hans Koldings kone op og Laurids Michellsens kone gich ind till hende, da sagde 
hun hun ville hen till Ritmesteren og spørge hvor for hendis Mand schulle sidde meere end de 
andre, widere veed hand iche at vinde der paa hand bad sig Gud till hielp. Om morgenen effter som 
Anders Madßen var bestaalen, kom Rytteren Laurids Michellsen igiennem Olle Vinters gaard med 
en tømme i haanden, da sagde Søren Pederßen till hannem nu er Anders Madßens gods bort stolen 
hvor till Rytteren svarede hand vidste intet der af hand hafde reden med breve den heele Nat, og 
saae Søren Pederßen at Rytteren var gands schiden og waad uden om hans fødder og been der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Peder Qvist som ved Eed vant at hand hørte Laurids 
Michelsens kone kom ind till Hans Koldings kone og sagde hun ville gaae till Ritmesteren og 
spørge hvorfor hendis Mand schulle sidde meere end de andre der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Hvor effter Anders Madsen begærede tingsvinde sted.  
 
Aßeßor Jens Lauridsen Risom paa Nebbe mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Ifver Jensen 
og Jens Sørensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at 
have i rette stefnet Anders Rasmusen i Gaarslef for uloulig schouhug, der for Dom at lide, og 
fremviißes her om till kiende tegen en Stor buløxse som Jørgen Andersen i Mørchholt, ved stod her 
for retten at hand tog fra Anders Rasmusen paa Jens Lauridsens schouschiffte da hand stod og 
styvede et læß veed af en bøg. Anders Rasmusen ved stod noch her for retten at hand hafde hugget 
et læs ved mens det var iche paa Jens Lauridsens schouschiffte. Jens Lauridsen formeener Anders 
Rasmusen bør at lide effter Loven og Skouforordning for slig uloulig schouhug, der paa hand 
begærede dom optagen i 8te dage. 
 
Huusfogeden Johan Lemeyr mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hanßen i Høyrup 
og Laurids Lauridsen i Wilstrup till i dag at have i rette stefnet Laurids Madßen i Haart, dom at lide 
effter over hannem forverbede tingsvinde, der paa hand producerede et tingsvinde udsted af tinget 
d: 6 Aug: 89: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, der nest hans schrifftlig 
indleg af d: 7 Aug 89: for retten lest paaschrefven og udj Acten schall vorde indført. Optagen i 14 
dage. 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om 2 sk: af hver tønde hart korn till Rytterhold 
udj Danmarch Dat: 3 Aug: 89: Allerunderdanigst lest og paaschreven ! 
 
Hans Jensen i Store Welling som till i dag er forelagt sit vinde at aflegge anl: hvis ord der er falden 
imellem Rytteren Hans Abildgaard og Hendrich Nielßens kone, mødte for retten som effter aflagde 
Eed vandt at Hendrich Nielßens kone i Welling war i schienderi med Rytteren Hans Abildgaard om 
noget Gaard hende var frastaalen, da spurte Rytteren hende om hun beschylte ham for sit Garn, hvor 
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till hun svarede hun sagde iche hand hafde staalen det, der nest for retten fremkom Olle Pederßen 
Skoemager i Smidstrup, som effter aflagde Eed vandt da samme Ord at have hørt som Hans Jenßen 
om vundet haver der paa de begge bade sig Gud till hielp. Endnu fremkom Karen Christensdaater i 
Smidstrup som ved Eed vandt at Hendrich Nielßens kone i Welling kom ind till hende og saa paa et 
støche læret Hans Abildgaard tillhørte, som sad paa veven, og spurte om det war det tyvelæret som 
der sad, der paa pigen svarede hun iche vidste om det var stollen eller iche, der paa hun bad sig Gud 
till hielp. Hendrich Nielßen i Welling lod fremlegge hans schrifftl: indleg af 27 Augustij 89 lest og 
paaschreven. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Sept: Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Niels Andersen i Herslef – Søren Troelsen i Hostrup 
Hans Andersen i Taule Nebell – Morten Sørensen i Børup 

Hans Pedersen i Smidstrup – Peder Jensen i Tolstrup 
Søren Jensen i Herslef 

 
Jens Lauridsens sag paa Nebbe contra Anders Raßmußen i Gaarslef optagen i 4 Uger ! 

 
Laurids Madsen af Haart mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Hanßen i Høyrup og 
Laurids Lauridsen i Wilstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede loulig till i 
dag med 8te dages warsell at have i rette stefnet kongel: Maytz: Huus- og Ridefoget Johan Lemeyr 
paa Koldinghuuß viidner at paahøre anl: det støche Eng jord hand bruger till hans gaard, i lige 
maader stefnet Knud Tusen i Hart, Peder Knudßen ibid: deris sandheds winde der om at aflegge, 
hvor effter hand begærede sine indciterede winder till forhør: da for retten fremkom Knud Tusen i 
Haart som effter aflagde Eed vandt at Laurids Madsen hafver brugt det støche Eng jord i Maderne /: 
som Christen Jenßen i Hart beretter at schulle ligge till hans gaard :/ saa lenge hand kand mindis, 
som kand være en 30 Aar siden, saa hafver hand ogsaa hørt at hans Stiffader Sl: Hans Christensen i 
Hart hafver sagt till Laurids Madßen at hans formand hafde brugt for bem: støche Eng jord till 
gaarden, mens hvorfor hand hafde det vidste hans Stiffader iche. Der effter for retten fremkom 
Peder Knudsen i Hart som effter aflagde Eed vant at Laurids Madßen hafver brugt bem: støche Eng 
Jord till hans gaard, saa lenge hand kand mindis som kand være en 24 Aar siden, saa hafver hand 
ogsaa hørt at  Sl: Hans Christensen i Hart hafver sagt till Laurids Madsen forschrefne støche Eng 
jord hafde hans formand brugt till gaarden, mens hvor for hand hafde det vidste hand iche, der paa 
de begge bad sig Gud till hielp ! hvor effter Laurids Madsen begærede tingsvinde sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d:10 September Ao 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udi Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Niels Andersen ibd: 
Anders Sørensen i Gudsøe – Hans Andersen i Nebell 
Søren Troelsen i Hostrup – Peder Tÿggesen i Follerup 

Jens Sørensen i Hostrup 
 

Blef læst Welborne Hr: Amptmand Schwarzes ordre at Bønderne her i Kolding Huuß Ampt fra 
Dato af holder deris Svin af Kongel: Maytz: Skoufve og dennem i god fred holder schulle nogle her 
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imod giøre og der over fange schade have schaden for hiemgield med videre des udviisning af 2 
Sep: 89: lest og paaschreven. 
 
Hans Pedersen Skourider i Brusch Herret og Jerløf Herret mødte for retten som begærede de af 
tinget udmeldt Mænd i dag 8te dage at besigtige Oldenen i Skouvene her i Brusch Herret motte 
fremkomme deris siun der om at afsige, hvor da for retten fremkomme Ifver Kreng i Hostrup, 
Povell Erichßen i Viuf, Olle Suder i Tiufkier, Jep Nielßen i Bramdrup, Jens Nielßen i Vilstrup, 
Christen Jensen i Høyrup, Niels Anderßen i Starup, som afsagde deris siun saaledis at de d: 4 
September sidst afvigte udj Skourider Hans Pederßen, Skoufogen Hans Jensens og Jegermesterens 
Karll Claus Simensens overværelse hafver synet og besigtiget alle Kongel: Maytz: Skove og 
Skoueparter i Brusch Herret, alt hvis olden i indeværende Aar kand findis, som de befant saaledis. I 
kongel: Maytz: dyrehauge Olden till 3 svin, i Bramdrup skou till 6 svin. I Bierte Schou till 10 svin. 
Lillballe Skou till 2 svin. I Eltang Schou Østen og Westen Byen 2 svin, i Gudsøe Skou till 3 svin, i 
Tolstrup Schou till ½ svin, i Wilstrup Landerup Skou till 5 svin, i Haastrup Skou till 3 svin, i Wiuf 
Skou till 6 svin, i Tiufkier Schou till 4 svin, i Fredsted Skou till 1 svin, i Starup Skou till 3 svin, i 
Stenderup Skou till 1 svin og i Herslef Skou till 1 svin, hvilchet bemelte dannemænd saaledis her 
for Retten for et fult siun afsagde, hvor effter Hans Pedersen Skourider begærede tingsvinde. 
 
Anders Madßen Skourider i Ell Herret og Holmands Herret mødte for retten og begærede de her af 
tinget i dag 8te dage udmelte Mænd, at besigtige Olden i Skouene i Ell Herret, motte fremkomme 
deris siun der om at afsige, hvor da for retten fremkomme Jørgen Skøt i Trelle, Jens Laßen ibd: Jens 
Gregersen i Egeschou, Thomas Ibßen i Nebbell og Jep Claußen i Børup, som afsagde deris siun der 
om saaledis; At Anno 1689 d: 5 og 6 Septemb: hafver de besigtiget Olldenen i Skovene i Ellherret 
som de befant, saavit Kongel: Maytz: tilhører: I Trell Ness paa Cronens Olden till 9 svin, Lagaards 
Schou Olden till 9 svin, i Holme Skou 4 svin, Taule Nebbell Skou 2 svin, Torup Skou 1 svin, 
Kongsted Krat 2 svin, Bredstrup Krat 2 svin, i Erresøe Hauge og Krat till 3 svin, i Børup Skou till 1 
svin, hvilche forschrefne Skoue de i Skourideren Anders Madsen, Corin Gottfredsen Skoufoget og 
Jegermesterens karll Adolp Tebachs deris overværelse hafver besigtiget, som de nu her for Retten 
for et fult siun afsagde, hvor effter Anders Madsen begærede tingsvinde sted. 
 
Anders Madßen Skourider mødte for retten og begærede i ligemaader de udmelte Mænd som 
schulle besigtige Skovene i Holmands Herret motte fremkomme deris siun der om at afsige, da for 
retten fremkom Hans Ollesen og Hans Pedersen i Follerup, Jens Nielsen i Piedsted, Peder Jensen og 
Hans Pedersen i Smidstrup, Peder Klinchhammer i Welling, Niels Pederßen i Vinding og Jens 
Sørensen i Skichballe, som afsagde deris siun saaledis, at Ao 1689 d: 4 Sept: hafver de tillige med 
Skourideren Anders Madsen, Skoufogeden Joost Tommesen og Jegermesterens karll Adolph 
Tebachs besigtiget skovene i Hollmands Herret som de bafant, Nemlig Follerup Skou som er 
Cronens Alene Olden till 1 Svin, i Smidstrup Skou paa Cronens part till 1 Svin, i Welling Skou paa 
Cronens anpart till 12 Svin, i Skierup Skou paa Cronens anpart till 8 Svin, i Svinholt Skou, som er 
Cronens alene till 3 Svin, i Winding Skou som er Cronens paa Cronens anpart 12 Svin, Andkier 
Skou paa Cronens anpart till 8 Svin, Sellerup Skou Cronens alene till 2 Svin, Bregning Schou  
Cronens alene till 3 Svin, Gaverslund Skou paa Cronens anpart 4 Svin, i Børkop Skou paa Cronens 
andell 2 Svin, i Piedsted Skou paa Cronens andeel 2 Svin, hvilchet de saaledis for et fult siun 
afsagde hvor effter Anders Madsen begærede tingsvinde sted. 
 
Christen Jenßen i Haart mødte og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over 
Laurids Madsen i Haart. Laurids Madsen i Haart mødte og i rette lagde et tingsvinde udsted her af 
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tinget d: 2 Sept: 1689 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført optagen i 8te 
dage. 
 
Jens Hansen i Hostrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mourids Povellsen og Tue 
Nielßen tienende i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i rette stefnet Rasmus Rasmußen og hans hustrue Maren Sørensdaater winder at paahøre og 
imod spørsmaal at svare anlangende en Otting Jorde liggende paa Tiufkier March, som Hans 
Ifversen blef sat for i Landmaalingens Taxt og nu er indført i hans Gaards Skylld. I lige maader 
stefnet Peder Jørgenßen i Tiufkier og Olle Hanßen ibd: Niels Madßen, Søren Madßen, Jens 
Lauridsen, Simon Pedersen alle i Tiufkier deris winde der om at aflegge; hvor da for retten 
fremkom Peder Jørgenßen i Tiufkier som effter aflagde Eed vandt at den første dag Landmaaleren 
kom paa deris March kom Rasmus Rasmußen og Hans Ifversen Ridendis, og begærte Rasmus 
Rasmusen at den Eene Otting Jorde der paa Marchen schulle schrifvis till Hans Ifversens Gaard i 
Hostrup, som Jens Hansen nu paaboer, og den anden Otting schulle schrifvis till Rasmus 
Rasmusens Gaard, der paa hand bad sig Gud til hielp. Noch fremkom Olle Hansen, Niels Madßen, 
Søren Madßen, Jens Lauridßen og Simon Pederßen, som effter aflagde Eed vandt, at dette er 
saaledis paßeret og de samme Ord hørt hafver som Peder Jørgenßen om vundet haver, der paa de 
samptlig bade sig Gud till hielp. Jens Hanßen tilspurte Rasmus Rasmußen, hvorfor hand iche den 
tiid Jorden blef maalt wedkiendte sig samme Otting Jorde, Rasmus Rasmußen svarede at Jens 
Hanßen veed noch hand kiender sig ved halfparten af samme Otting Jord, som hun [RR’s hustru] 
effter hendis Sl: forældre haver arvet; Rasmus Raßmußen tilspurte de Tiufkier Mænd om de iche er 
bevist at denne Otting Jord har ligget till hans konis Sl: forældris Gaard, hvor till de svarede Ja, som 
Jens Hansen af Hostrup og her for retten wedstod. Jens Hansen begærede tingsvinde sted. 
 
Blef samptlig Bønder her i Herrederne advarede om weyene at de dennem strax schulle forfærdige. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 17 September Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Tÿgge Jensen i Herslef – Søren Jensen ibd: 
Hans Andersen ibd: – Niels Andersen ibd: 

Hans Bull i Hostrup – Hans Andersen i Nebell 
Jep Hansen i Børup 

 
Jens Hanßen i Hostrup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Povellsen og Tue 
Nielsen tienende i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag 
med 8te dages warsell at have i rette stefnet Rasmus Rasmusen i Hostrup og hans hustrue Maren 
Sørensdaater till doms anl: en Otting Jorde paa Tyfkier March som er ansat i hans gaards jorder; Thj 
producerede hand et Samfrender afsigt anl: det Jord imellem Rasmus Rasmußen og Jens Hanßen, 
om forb: Eyendoms Jord af Dato 22 Maij 1689: der nest et tingsvinde udsted her af tinget d: 10 Sep: 
89: Noch hans schrifftl: indleg af Dato 17 Sep: 1689: for retten lest paaschreven og udj Acten schall 
vorde indført. Optagen i 8te dage. 
 
Christen Jenßens sag i Haart contra Mads Lauridsen optagen till i dag 8te dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Sept: Anno 1689 

Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 
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Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Tÿgge Jensen i Herslef – Niels Andersen i Herslef 
Hans Ifversen ibd: – Anders Sørensen i Gudsøe 
Hans Andersen i Nebell – Ifver Kring i Hostrup 

Jens Hansen i Hostrup 
 

Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Korn og Proviant schat over all Danmarch for Aar 
1690 Dat: d: 7 September Anno 1689: for Retten Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Christen Jenßen i Haart mødte og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over 
Laurids Madßen i Haart, optagen i 8te dage. 
 
Jens Hanßens sag i Hostrup contra Raßmus Raßmusen optagen i 8te dage. 
 
Anders Nielßen i Welling paa Egen og hans Broder Hendrich Nielßens vegne møtte for retten 
som beviste ved kaldsmænd Ifver Hendrichsen og Jens Gregerßen i Welling det de ved Eed med 
opragte finger effter Loven afhiemlede till i dag at hafve i rette stefnet Peder Buch i Welling for en 
Arfve part Søren Nielsens børn i Welling er tilfalden og hos Peder Buch i hans boe er staaende 
derom hand producerede schiffte bref holden effter Søren Nielsen i Welling d: 30 May 1684; hvor 
hans 5 børn nemlig: Jens Sørensen, Anne, Kirsten, Maren og Dorothe, er tillfalden 71 Sldr: 2 
mk: som er paa en broder lod 23 dr: 3 mk: 5 1/3 sk: og en søster lod 11 dr: 7 mk: 10 2/3 sk: som hos 
Peder Buchs som den Sl: mands hustrue Mette Jensdatter hafver Egtet, er staaende, og diße 
tvende ordineret till formøndere for børnene, satte der for i rette om Peder Buch iche plegtig er at 
betale de forschr: børne penge med proceßens bekostning der paa hand begærde dom ! Optagen i 
8te dage. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 2 October Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Niels Andersen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Christen Dall ibd: – Peder Lassen ibd: 

Peder Christensen ibd: – Rasmus Rasmussen i Hostrup 
Tÿgge Jensen i Herslef 

 
Christen Jensen i Haart begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom over Laurids 
Madßen, tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som Laurids Madsen i Haart eÿ nogen adkomst paa det 
omtvistede Støche Engjord kand fremlegge, alene de 20 Aars hæud som Loven om formelder, mens 
som Gaarden hvor till dette støche Engjord schulle ligge paa en 30 Aars tiid haver været Øde og nu 
fested og beboet, tillmed er en feste Gaard saa eÿ siunis Jorden paa nogen maade effter Loven kand 
frakomme, dets Aarsag bør Christen Jenssen at nyde det for om melte omtvistede støche Eng Jord 
som ligger i hans Gaards Otings maal, og der med processen paa begge sider ophevet. Byefogeden 
Gregers Blichfelt indgaf self hans schrifftl: dom i denne sag. 
 
Hendrich Nielßen og Anders Nielßen begærede dom over Peder Buch i Skerup. Optagen i 8te 
dage. 
Jens Hansens sag i Hostrup contra Rasmuss Rassmusen ibid: optagen i 8te dage. 
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Erich Pedersen i Stoustrup paa Peder Mollerups vegne som er Amptmands fuldmegtig over 
Lundenes og Bøfling Ampter, lod læse en obligation og panteforschrifning af Peder Nielsen i 
Kongsted udgiven af 29 Sep: 89: lÿende, Kiendis Jeg Peder Nielsen i Kongsted i Ellboe Herret ved 
Fridericia og her med bekreffter schÿldig at være till Erlig og Welagt Peder Mollerup Amtmands 
fuldmegtig over Lundenes og Bøfling Ampter penge tiufve Sletedaler som hand mig effter venlig 
begæring laant og med forstracht haver, till min Gaards bÿgning Sæde Korn og Rÿterhold hvilche 
forschrefne 20 Slete dlr: med et half Aars Resterende Rente 6 pr Cento etc. Lest paaschreven og 
schall vorde indført. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 8 October Anno 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Jørgen Nielsen i Follerup – Peder Tÿggesen ibd: 
Hans Ifversen i Herslef – Michell Jensen i Viuf 

Søren Troelsen i Hostrup – Laurids Nielsen i Kongsted 
Jens Ibsen i Lillballe 

 
Jens Hansens Sag i Hostrup contra Rassmus Rassmussen fremdeelis optagen till i dag 8te dage till 
endelig Dom. 
 
Hendrich Nielßen og Anders Nielßens sag i Welling contra Peder Buch i Skirup optagen till i 
dag 8te dage. 
 
Herredsfogeden lod tilstedeværende Herrids mænd advare at de veyene forfærdiger saa fremt de 
iche vill svare till hvis ulempe der paa kand følge. I lige maader at de deris wey mesters penge 
schulle betale. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 15 October Anno 1689 
Anders Juull i Dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Peder Tÿggesen i Follerup – Hans Ollufsen ibd: 
Søren Jensen i Herslef – Christen Madsen ibd: 

Søren Madsen ibd: – Niels Mortensen ibd: 
og Jens Rasmussen ibd: 

 
Hendrich Nielßen og Anders Nielßens sag i Welling contra Peder Buch i Skirup optagen i 8te 
dage. 
 
Jens Hanßens sag i Hostrup contra Raßmuß Raßmußen optagen i 8te dage. 
 
Søren Hanßen Daugaard i Weyle mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Bølling og 
Jørgen Nielßen af Weyle det de wed Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i rette stefnet Niels Pederßen i Winding og hans Stifsøn Thomas Christenßen [Hviid] imod 
klage og vinder at paahøre anl: hvis gevalt hans daater af hans stifsøn er vederfaret! I lige maader 
stefnet Anders Madßen i Winding, Karen Bendixdaater og Else Hvids daater af Winding, saa vel 
som Jørgen for stoven Rytter liggende i Vinding saa vell som en Rytter kone Margrete nafnl: af 
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Vinding deris sandheds vinde at aflegge om hvis dennem der om kand være vidende, de indciterede 
vinder paarobt mødte iche hvorfor de er forelagt till i dag 8te dage at møde. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 22 Octobr: 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Tÿgge Jensen i Herslef – Hans Ifversen ibd: 
Christen Madsen Dall ibd: – Hans Jensen ibd: 

Peder Tÿggesen i Follerup – Hans Pedersen ibd: 
Peder Klinchhammer i Welling 

 
Kongel Maÿtz: Allernaadigste trøgte placat om folche og familie schaten paa Landet som for 
tilstundende 3 Aar schulle forpagtis af Dato Coldinghuuss d: 23 Sep: 89: Allerunderdanigst lest og 
paaschreven. 

 
Søren Hansen Daugaard af Weyle mødte for retten som effter forrige indhiemlede kald i dag 8te 
dage begærede de indciterede vinder till forhør. Da ført for retten fremkom Anders Madsen i 
Winding, som effter Eedens oplæsning wandt, at d: 2 Octobr: sidst afvigte kom hand kiørendis med 
sin møgvogen og ville kiøre hiem, da saae hand at Trompeteren Morten Stensens Stifdaater Mette 
Catrine antastede Søren Daugaards daater i Weyle ret uden for Vinding paa weyen ad Veyle og ref 
nogle klæder af hende, som var noget tafft og noget af hendis hovet, saa lod hun hende løs og schød 
hende over till gierdet, hvor bem: Søren Daugaards daater da løb hendis Veÿ, der paa gich hand hen 
till Trompeterens Stifdaater og de folch der var hos og spurte hende hvad der var for haand mens de 
folch sanchedis saa der, da sagde Trompeterens Stifdaater Dannemand og Stach med det tøÿ i 
hendis haand som hun hafde tagen fra Søren Daugaards daater der er det Jeg har for 4 daler, saa 
kaste hun det paa Jorden, og sagde naar hun kom i hendis Moders huuss wille hun kaste det paa 
Ilden og brende det hun ville iche bære det paa hendis krop det den tasche hafde boren, da holt 
Thomas Christensen paa en hest og saa derpaa mens iche rørte hende enten med haand eller foed, 
derpaa hand bad sig saa sant Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Karen Bendixdaater som 
effter aflagde Eed vandt, at hun samme dag kom gaaende af marchen og ville gaa hiem, da saae hun 
2 Qvindfolch søgte sammen og tog ved hinanden, og den ene tog noget af den andens hovet som var 
noget tafft, saa schieltes de ad, mens veed iche hun kiente dennem saa som hun hafde aldrig seet 
dem før, der effter gich det ene Qvindfolch till Veyle og hun gich op till den anden og de der var 
hos, spurte hvad der var paa færde, der paa det Qvindfolch svarede som var Trompeterens 
stiffdaater, dette har Jeg for mine 4 daler hun ville kaste det paa Ilden og brende det op naar hun 
kom hiem i hendis Moders huuss, hun ville iche bære det tøÿ paa hendis legeme som den tasche 
hafde boren paa hendis, og saa hun Thomas Christensen holte hos paa en hest mens hverchen saa 
hand rørte det Qvindfolch med haand eller foed, i lige maader holt den en Rÿter hos Nafnlig Jørgen 
som ligger till Anders Hansens i Vinding, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten 
fremkom Else Hvids daater af Winding som effter afsagde Eed vandt, at den samme dag som for 
en melt kom hun ind till Søren Hansen Daugaards i Weÿle og schulle bede ham for en fremet Kone 
der var till Niels Pedersens i Winding, hans daater ville komme der op og schiere et Boren op og 
vedstod hun at det var Trompeterens Stifdaater der ligger i Winding, som hafde sendt hende ud till 
Søren Daugaards daater at hun ville komme op till Niels Pedersens og schiere et born op for hende, 
der paa hun bad sig Gud till hielp. I lige maader i Rete lagde et Klagde Siun som Søren Daugaards 
daater hafver beklaget sig om der hendis medfart underschreven udj Borgem: Absens af Anders 
Simonsen Brun, Hendrich Hansen og Søren Knudsen i Weÿle af dato 3 Octob: 89: lest paaschreven 
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og udj tingsvindet schall vorde indført, hvor effter Søren Daugaard paa hans daaters vegne 
begærede tingsvinde sted. 
 
Jens Hansen mødte og begærede effter forrige i rette settelße og opsettelse dom over Rasmus 
Rasmusen, thj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som af det i rette lagde samfrenders afsigt udsted af 
Brusch Herretsting d: 22 Maij 1680 fornemmis Jens Hansen og Maren Sørensdaatter at være nest 
slegtning og fød till den omtvistende Eyendom, nemlig Een Oting jorde paa Tiufkier March og en 
dito paa Horstrup March, med videre samme afsigt i sig self om formelder, da saafremt ingen af 
parterne inden 14 dages forløb effter forschrefne Samfrenders afsigt indhold vill udløse den anden, 
bør de tvende Otinger i orden ved u=villige Mænd at deelis lige imellem dennem, nemlig halfparten 
af hver Oting till hver, paa det en hver kand ret vinde sin anpart og den sig paa beste maade Nøtig 
giøre, hvor i mod Rasmus Rasmusen bør fra Waldborg dag nest afvigte og saa fremdeelis at schÿlde 
og contribuere till Jens Hansen for halfparten af den Oting Jorde paa Tiufkier March effter den Taxt 
som en af de andre Eÿendoms Otinger paa samme March af lige bonitet udj Landmaalingen kand 
være sat for og Jens Hansen der imod igien at Contribuere till Rasmus Rasmusen af halfparten af 
den Oting paa Hostrup March, hvad den i lige maader effter forbem: Landmaalings Taxt kand være 
sat for paa det deris Stridigheder der med kunde faae Ende. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Octobr: 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Søren Jensen i Herslef – Niels Ibsen ibd: 
Mourids Hansen i Erresøe – Hans Pedersen i Follerup 

Peder Tÿggesen ibd: – Jørgen Nielsen ibd: 
Niels Pedersen ibd: 

 
Proviantforvalter Mathis Lÿme lod læse en advarsell at de schate kornet som dette Aar 1690 
forfalder strax levere af 9 Octob: 1689 lest og paaschreven. 

 
Anders Nielßen paa hans egen og Hendrich Nielßens vegne i Welling begærede dom over Peder 

Buch i Skirup. Paarobt mødte iche. Thi blef saaledis Dømt og afsagt. Saafremt Peder Buch inden 
3 Ugers forløb effter denne Doms Dato iche stiller Hendrich Nielßen og Anders Nielßen i Velling 
som formøndere for Sl: Søren Nielßens effterladte børn, fornøyelig caution for deris tilfaldene 
fæderne Arf, bør hand effter schifftebrevets indhold af Dato 30 May 84: at betale ofvenbemelte 
formøndere fornøyelig hvis samme børn, en hver proquota er tilfalden, og som det eene barn schall 
være gandsche vanfør saa hun sit brød i fremtiden ey schall kunde erwerbe saa siunis billigt at 
samme barn bør till sin ophold at nyde i sin lod halfparten af den fierde part jord som schifftebrevet 
om formelder i det øfrige betale Peder Buch proceßens bekostning inden 15 dage under lovens 
tvang. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 5 Nov: 1689 
Gregers Blichfeldt Kongel: Maÿtz: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Hans Iversen i Herslef – Christen Dall ibd: 
Hans Jensen ibd: – Mourids Hansen i Erresøe 

Anders Rasmussen i Gaarslef – Jens Nielsen ibd: 
Jens Hansen i Hostrup 
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Byefogeden Gregers Blichfelt lod tilstede værende Herredsmænd advahre at de til førstkommende 
Mortens dag betaler uden ophold veymester og Landsdommers pengene saafremt de iche derfor vill 
vorde udpantet. 
 
Friderich Skougaard paa K:M: Huus og Ridefoget Johan Lemeyrs vegne mødte for retten som 
beviiste ved kaldsmænd Niels Andersen og Carsten Christensen i Bierte det de ved Eed med 
opragte fingre efftre Loven afhiemlede at de med 14 dages varsell hafver hidstefnet Niels Jenßen 
som war sat paa Colding Huus Slot og vedtalte hannem self, till i dag at møde her till tinget imod 
vidnisbÿrd, spørsmaal og dom anl: hvis tiufverj hos hannem er funden som hand fra Anders Madsen 
har bortstaalen, der for dom at lide, beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa Huusfogedens vegne beviiste i ligemaader ved fornte kaldsmænd med 8te 
dages varsell till i dag at have i Rete stefnet Strandhuse huusmænd Thomas Christensen, Søren 
Pedersen, Hans Lauridsen, Mads Nielsen, Hans Lauridsen, Mads Ollesen, Jens Christensen, Rasmus 
Lauridsen, Niels Jepsen, Peder Hansen, Laurids Hansen, Henning Madsen, Rasmuss Michellsen, 
Niels Jørgensen, Berte Holms, Anders Hansen, Peder Povellsen, anl: hans Vall Sild de hannem 
Aarlig schall give, beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Friderich Skougaard paa K:M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne beviiste ved 
kaldsmænd Morten Sørensen og Anders Lauridsen i Børup, till i dag med 8te dages varsell at have i 
Retestefnet Hans Bertelsen i Taule Nebbell imod beschÿlding og dom anl: adschielligt tømmer og 
andet hand uloulig har bortført en deel ved dag og en deel ved Nate tider fra den Gaard i Taule 
Nebbell hand paaboer beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 12 Novemb: 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Jørgen Nielsen i Follerup – Søren Jensen i Herslef 
Hans Ifversen ibd: – Anders Rasmussen i Gaarslef 

Mourids Hansen i Erresøe – Anders Nielsen i Andkier 
Tomas Madsen ibd: – Rasmus Rasmussen i Gaarslef 

 
Regimentschrifver Sr Søren Blanchsted begærede 4 uvillige mend mote optages som kunde 
besigtige Jens Smeds Gaard i Herslef, der till udtagen Hans Ifversen, Søren Jensen, Peder Lassen og 
Hans Jensen i Herslef, som effter advarsell haver at møde samme Gaard at siune og besigtige. 

 
I lige maader begærede 4 mænd motte opnefnis at siune Søren Heemands gard i Bregning, der till 
udtagen Jens Hansen, Niels Hansen, Mads Sørensen og Thomas Madsen alle i Bregning som ogsaa 
effter advarsell haver at møde samme gaard at besigtige. 
 
End ogsaa begærede 4 mænd som kunde besigtige Jep Nielsens gaard i Winding, der till udtagen 
Søren Madsen, Anders Madsen, Niels Pedersen og Thomas Hansen Bunde, som effter advarsell 
hafver samme gaard at besigtige. 
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Ude Jensen i Fredsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Peder Raun og Christen Dinesen 
i Fredsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet 
Michell Pedersen i Fredsted vinder at paahøre, i lige maader stefnet Carsten Christensen af Biert, og 
Villads Christensen i Starup deris vinde at aflegge, anl: en Biesværm der har sat sig i Michell 
Pedersens træ i Fredsted, endog sa stefnet Christen Udsen og Jørgen Udsen deris vinde at aflegge 
om bem: bier; hvor effter hand begærede vinder till forhør; Da for Reten fremkom Karsten 
Christensen af Biert, som effter aflagde Eed vandt, at effter forleden Midsommer for et Aar siden 
tiente hand Ude Jensens Søster i Odersted, hafde Ude Jensen af Fredsted laant hannem der hen en 
dag at schulle age høe for hannem, kom hand sen af Marchen med et less høe som hand stod og 
forchet op, hørte hand da at det suste over hans hoved, saa hand op i været da saae hand en sværm 
bier kom flÿendes Sønder fra Ude Jensens Salshuus i hans Gaard, saa talte hand till Ude Jensen og 
sagde hanem det, saa fulte Ude Jensen og hand Bierne till et træ paa Michell Pedersens gaard i 
Fredsted, og sate sig i træet og krøb ind af et hull paa træet, som var omtrent 1½ alen fra jorden, og 
er det det samme træ de sate sig i som Michell Pedersen for nogen tiid haver hugget om. Carsten 
Christensen blef tilspurt om hand saa bierne fløÿ ud af Michell Pedersens BieKube, hvor till hand 
svarede neÿ, mens biesværmen kom fra den side af som Ude Jensens BieKuber i hans hafge staar, 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for Reten fremkom Willads Christensen af Starup, 
som effter aflagde Eed vandt at hand samme dag som for er melt var gangen op till Ude Jensen i 
Fredsted, som var hos og saa alt dette som Christensen for om vundet haver, og er hand det samme i 
alle maader beviist som Carsten Christensen om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Ude Jensen tilspurte Michell Pedersen i Fredsted om hand benegte at hand Jo hafver taget 
Honningen af det træ som den Biesværm hafde sit i som hand haver hugget om. Michell Pedersen 
svarede Ja hand hafde hugget træet, og hafde hand tillige med Mete Christensdaater taget hvis 
honning der fantis i, Ude Jensen begærede tingsvinde sted. 

 
Niels Christenßen Surkier i Piedsted lader oplyße en Rødschimlet Hest som for en Maanets tid 
hafver gaaet hos hannem, om nogen sig den vedkiender ! 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 19 Nov: 1689 
Jerløf Lauridsen i Dommer Sæde udj Herridsfogedens Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Jørgen Nielsen i Follerup – Hans Ollufsen ibd: 
Hans Ifversen i Herslef – Peder Christensen ibd: 

Christen Madsen Dall ibd: – Anders Rasmussen i Gaarslef 
Mourids Hansen i Erresøe 

 
Michell Pederßen i Fredsted mødte for retten som beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tommeßen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet Jens Michelßen i Boballe Mølle, Anders Olleßen i Smidstrup, saa og beviiste ved 
kaldsmænd Søren Tommeßen i Hostrup og Raßmus Anderßen i Hostrup at hafve i rette stefnet Jens 
Sørensen i Hostrup, at give bem: Michell Pederßen tingsvinde effter en contract de paa Sl: Hans 
Sørensens børns vegne i Hostrup med hannem haver oprettede, hvor da for retten fremkom be: Sl: 
Hans Sørensens børns formønder af Fredsted, nemlig Jens Sørensen i Horstrup som er børnenes 
faderbroder, Knud Christensen Rod i Biert børnenes Morbroder, Anders Ollufßen i Smidstrup og 
Jens Michelßen i Bouballe Mølle, begge neste slegt og svogre till børnene paa den ene og Michell 
Pedersen barnefød i Damsgaard i Rodschouby i Hornslet sogen paa den anden side som bleve 
foreende saaledis, at efftersom det af Gud er beslutet at Michell Pederßen vill ind drage till børnens 
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Moder Mette Christensdaatter og hende Egte og antage det bundested deris Sl: fader forhen haver 
paaboed og effter som boen findis nu ichun temmel: god i welstand, og behøvis till børnenis 
fremholdelse med underholding klæde og føde og skolegang saa vell som kongel: paabuder 
udgiffter og anden gield boen er med behengt, som nu strax schall betalis, hvilchet Michell 
Pedersen paa sig tager en hver at fornøye, saa de schall være till freds, hvor imod Michell Pedersen 
schall nyde for sig og sine arvinger udj eyendommet med des tilliggende grund skou og enmerche, 
først den fierde part af forschrefne eyendom, som deris Sl: fader hafde i pant for 100 Rdr: der 
foruden beløber Michell Pederßens gods høyere hand i boen indfører = 68 Sldr: som hannem og af 
boen først schall betalis, førend videre arvelodder af boen bekommis. Alle Moderens børn lover 
Michell Pedersen ar fremholde med nødtørfftig kost klæde og skolegang ind till de bliver 14 Aar 
gammell, og dennem saa deris arvepart effter schifftebrevet at betalis, og som saa schede at Gud 
bortkalde Børnenis Moder før Michell Pederßen og dennem tilhaabe med flere børn i deris 
Egteschab velsigner, schall saa begge kuld børn tillige arve om noget findis ofver for nefnte fierede 
part eyendom og de 68 Sldr: Børnenis Moderbroder Knud Christensen Rod i Bierte lover at tage det 
eene barn Peder Hansen till sig og forsvarligen forsiune naar det blifver 9 Aar gammell, da Michell 
Pedersen tillige med schall levere Knud Rod barnets arvepart. At dette saaledis holdes og 
effterkommes schall give de hver andre her for retens deris hænder, hvor effter Michell Pedersen 
begærede tingsvinde sted. 
 
M: Laurids Jensen mødte for retten som beviste ved kaldsmænd Søren Jensen og Peder Hansen af 
Gaverslund det de ved Eed effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Søren Jørgensen 
i Gaverslund og hans søn Jørgen Sørensen, Søren Raun og hans stiffsøn Olle Olleßen*), Jens 
Schickballe ibid: for ulovlig schouhug i Gaverslund schou som de nyelig har begaaet, beroende med 
sag givelse till i dag 14 dage. 
*) 1702 ægter Oluf Olufsen Rafn i Gaverslund Hans Sørensens datter Anna, fra gård nr. 11 i Trelde. 
 
I lige maader begærede hand 4 siuns mænd som schulle besigtige hvis schade der er scheed med 
uloulig schouhug der i Gaarslef schou, der till udtagen ! Niels Hansen, Jens Møller, Søren Hemand 
og Thomas Madsen i Breining som effter advarsell have at møde og siune bemte: skou. 
 

Tiisdage og Tingdagen den 26. November Anno 1689 
Gregers Blicheldt K:M: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Peder Tÿggesen i Follerup – Hans Ollufsen ibd: 
Jørgen Nielsen ibd: – Søren Jensen i Herslef 

Hans Ifversen ibd: – Peder Lassen ibd: 
Peder Klinchhammer i Welling 

 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne forordning om Unøttig Krohold sampt Destiler pander 
eller Brendevins Hattes afschaffelse paa Landet af 4 Junij 89 allerunderdanigst lest og paaschreven. 

 
Søren Daugaard i Weyle paa hans daater Maren Sørensdaaters vegne møte for retten som beviste 
ved kaldsmænd Jens Bølling og Jens Nielsen af Weyle det de ved Eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Niels Pedersens Stiff Søn i Winding Thomas 
Christensen [Hviid] tienende bemte: hans Stiffader for dom. I lige maader stefnet Mette Chatrine 
for hendis moders og Stiffader Morten Steen Trompeters i Winding deris boepell. Ti producerede 
hand et tingsvinde udsted her af tinget d: 22 Novembr: 1689 for retten lest paaschreven og udj acten 
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schall vorde indført. Der nest i rette lagde et tingsvinde udsted af Weyle Byting d: 14 Novembr: 
1689: for retten lest paaschreven og udj acten schall vorde indførdt, beroende med videre saggivelse 
till i dag 8te dage. 

Tiisdage og Tingdagen den 3. december Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Jørgen Nielsen i Follerup – Peder Tÿggesen ibd: 
Hans Ollufsen ibd: – Anders Nielsen i Andkier 

Mourids Hansen i Erresøe – Rasmus Andersen i Gaarslef 
Willum Frandsen i Høÿrup 

 
Søren Hanßen Daugaard af Weyle mødte for retten som effter forrige indhiemlede kald i dag 8te 
dage i rette lagde hans schrifftlige indleg af Dato d: 3 December Anno 1689 for retten lest 
paaschreven og udj acten schall vorde indført, Niels Pedersen af Winding paa hans Stifsøns vegne 
mødte og begærede sagen till i dag 8te dage motte optages at svare paa till i dag 8te dage. Sagen 
optagen i 14 dage. 

Tiisdagen og Tingdagen den 10. december Anno 1689 
Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz 

Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 
Tingmænd 

Tÿgge Jensen i Herslef – Christen Madsen Dall ibd: 
Niels Mortensen ibd: – Niels Ibsen ibd: 

Jørgen Nielsen i Follerup – Anders Rasmussen i Gaarslef 
Jens Sørensen i Hostrup 

 
Anders Madsen Skourider møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Matisen og Laurids 
Ollufßen i Sellerup, det de ved Eed med opragte finger effter Loven afhiemlede till i dag med 8te 
dages varsell at have i rette stefnet Søren Mogensen i Andkier, Christen Hansen ibid: og Peder 
Hiulmand ibid: og Laurids Christensen ibid: for uloulig skouhog effter siuns afhiemling, till doms, I 
lige maader stefnet Hans Staphensen og Thomas Madsen i Andkier som samme skouhug har 
besigtiget deris vinde og siun der om at aflegge ! hvor effter Anders Madsen begærde siuns 
mændene motte fremkomme deris winde at aflegge ! hvor da for retten fremkom Hans Staphensen 
og Tomas Madsen i Andkier som ved Eed vand at i gaar 8te dage var de i Andkier Strandschou da 
saa de noget træ laae huggen till en Mile, som beretedis af skouløberen at schulle være huggen af 
Søren Mogensen, noch fantis noget afstyvit at tvende træer, der for uden siunte de en Miile som var 
opsat og dechet med tørf siuf faufne veid uden omkring og 4 Seelands alen høy, som stod omtrent 
mit i Skouen imellem Marchen og Stranden, som Skouløberen berettede at være opsat af Christen 
Hansen, som de ogsaa fant ved Miilen og Christen Hansen ogsaa self ved gich at hafve opsat den 
tillige med Peder Hiulmand af en Bøg som lidet fra Milen var huggen; Noch siunte de en anden 
Miile der strax ved som stod opsat, mens iche dechet med tørf, hvor de fant Peder Hiulers folch der 
ved som vedgich de hafde sat den Miile, som de ogsaa hafde huggen en bøg till lidet fra Miilen, saa 
forbøde de diße forschrefne trende Mænd, Nafnl: Søren Mogenßen, Christen Hanßen og Peder 
Hiulmand de iche motte befatte sig der med eller røre samme Miiler inden videre. Noch siunet de 
noget Kull Miile i Laurids Christensens huus som Schouløberen berettede hand om Søndagen hafde 
udtagen af Skoven, hvilchet de siuntes at kunde være = 6 eller 7 tønder Kull som de forbød hand 
motte ingen steds bortføre, der paa de bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Peder Espensen i 
Sellerup, Skouløber, som ved Eed vand hand hafde funden Søren Mogensens Søn og hans piger ved 
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det træ som laae huggen saa hafde hand en ogsaa funden for om vunden Mænd ved Miilerne, saa 
vell som om Løverdagen var hand ved Laurids Christensen i Andkier Stranskou, som brente der 
Miilekuull, som hand Søndagen der effter førte hiem, der for uden hafver Christen Hansen brent 
den Eene Miile som de hafde giort forbud paa hos ham og ført kullen bort tillige med Peder 
Hiulmand, der paa hand bad sig Gud till hielp, hvor effter Anders Madsen formoder diße 
indciterede Mænd bør at lide effter Skouforordningen, der paa hand begærede dom; Hans Sørensen 
paa Jens Lauridsens vegne paa Nebbe mødte og formente hand burde hafde kald og varsell her imod 
saasom hans bunde bliver søgt her till tinget. Sagen optagen i 8te dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 17. december Anno 1689 

Ofve Pedersen i Dommer Sæde udj Herridsfogedes Absenz 
Daniell Kellinghuusen Herridsschrifver 

Tingmænd 
Peder Tÿggesen i Follerup – Hans Ollufsen ibd: 

Jørgen Nielsen ibd: – Anders Rasmussen i Gaarslef 
Hans Ifversen i Herslef – Jens Rasmussen ibd: 

Hans Sørensen i Andkier 
 

Søren Hansen Daugaards sag af Weyle contra Niels Pederßen af Winding fremdeelis optagen till i 
dag 8te dage og till neste ting. 
 
Anders Madßens sag contra Indciterede fremdeelis optagen till neste ting. 

 
Hans Pedersen i Smidstrup og Tygge Pedersen i Follerup lod læße et Skiøde denn: er given af Knud 
Pedersen Herridsfoget i Hammerum Herret af saadan indhold. Kiendis Jeg underschrifne Knud 
Pedersen paa Karstofft 1) K:M: Herridsfoget ofver Hammerum Herret at Jeg paa min hustrues 
wegne Dorote Jespersdaater, saa og min hustrues og Sl: Hr: Clemend Sørensens børns wegne med 
voris fri villie og fuldberaad hue hafver solt og afhendt og her med selger skiøder og afhænder fra 
os og samptl: voris arfvinger den selfeyer gaard i Smidstrop Sl: Hr: Clemend Sørensen forige 
Sogneprest till Smidstrup Sogner og min hustrue Dorote Jespersdaater dennem tillkiøbt haff: till 
Hans Pedersen i Smidstrup og Tyge Pedersen i Follerup deris hustruer og samptlig deris arfvinger 
effter mit der paa udgifne kiøbebrefs formelding Dat: Smidstrup den 21 April 1688: og effter det 
der paa ofverleverede Skiøde og tingsvindes indhold. Hans Pedersen og Tygge Pedersen nu i hænde 
haff: det være sig forschrefne bunde gaard og eyendom udj huuse, bygning, gaard og gaardsted, 
ager og eng, skou og march, fuert og fellet, stue og støche, stort og lidet slet intet undtagen, med des 
tilliggende huuße og jord af alt det som nu tilligger og af Arrilds tiid tilliget haff: indnu og uden all 
Smidstrup skou og march, som de her effter schall have nyde, bruge og beholde till evindelig eye og 
eyendom u=ryggelig og uigienkaldelig till evig tiid. Hvorf: Jeg Knud Pederßen paa min hustrue og 
børns vegne kiendis og till staar at have annammet og opebaaren fuld nøye og redelig betalling 
effter egen villie og minde, udj deris der paa till os udgifne haandschriffts indhold, hvor for Jeg 
Knud Pedersen paa hustrue og Børns vegne bekiender her effter ey at have nogen ydermere lod dell 
ret eller retighed udj eller till forschrfne gaard eller eyendom i nogen mader, mens den at føllge 
Hans Pedersen Tygge Pedersen deris hustruer og arfvinger i alle maader, og lover Jeg der hos at fri 
frelse hiemle og fuldkommelig tilstaa Hans Pederßen, Tygge Pederßen deriß hustruer og arfvinger 
for alle og hver mands tilltale der paa kand have at tale med rette i nogen maader, ydermehre mig 
og mine arfvinger till forpligter at hvis saa scheede det dog Gud forbyde at forschrefne gaard og 
Eyendom blef dennem fra vunden for min wanhiemelsbrøst skyld eller forsømmelse, schall de 
inden 6 uger udleggis saa got Eyendom og saa vel beliggende schadis løs i alle maader, og er 
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bemelte Eyendoms gaard og tilliggende effter tingsvinde udsted af Brusch Holmand og Ell Herrets 
ting loul: laugbøden tre samfulde ting till neste fæderne og møderne slegt effter loven effter 
tingsvinder till witterlighed under min egen haand, tillige med Børnenes formøndere hæderlig og 
wellærde mand Hr: Anders Jespersen Sognepræst over Gaverslund Sogen og Proust i Hollmands 
Herret og Michell Jespersen i Ronshauge. Datum Ronshauge d: 12 Decemb: Anno 1689: af dennem 
underschrefven, for retten lest og paaschreven ! 
1) Nørre Karstoft i Skarrild sogn, hovedgård. 
 
Hans Pedersen i Smidstrup og Tygge Pedersen i Follerup mødte for retten, som kiendtis og tillstod 
at de hafver for dennem og deris arfvinger bort giffvet den gaard i Smidstrup Knud Pedersen paa 
boede som hand dennem effter hans gifne skiøde soldt hafver, till tvende deris børn: nemlig Anders 
Tyggesen, som er befried med Hans Pedersens daater Dorote Hansdaater, hvilchen gaard med all 
des tilliggende ved hvad nafn det hafve kand bem: Anders Tyggesen og hans hustrue Dorote 
Hansdaater, og deris arfvinger schall hafve nyde og beholde till evindelig eyendom, for dennem og 
deris arfvinger uden nogen paa tale i alle maader hvor effter de for retten gafve hver andre deris 
hænder at alt saaledis holdis og effterkommes schall som forschrevet staar, der effter Anders 
Tyggeßen som nu stod till vedermaal ting begærede tingsvinde sted. 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
Slut på året 1689 

 


