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Anno 1691 
I Jesu Nafn 

Tiisdagen og Tingdagen den 13 Januarij 1691 
 

Jørgen Andersen Haars effterlatte Enche i Vester Nebbel lader advare et Landstings warsels Seddell 
en hver som noget effter hendis Sl: Mand kand have at fordre at de sig d: 12 Febr: førstkommende i 
Stervbon vill indfindes Da samme schiffte og Registering schall holdes og tillendeføris. 
 
Kongl: Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchsted møtte for Retten som effter forrige ind-
hiemlede kald og Warsell fremkom Hr Lieutnant Yttervig som effter aflagde Eed wandt at hand af 
Majorens bortkomne gods haver fundet i Laurids Christensens huus i Wiuf adschellige smaa tøy 
som Kartun, Knipling og Linnet saa vell og et hudstych af en heste tøy, Endydermeere vant at som 
hand i huuset indkom haver hun sagt at hun iche vidste noget stolen gods war i hendis huus, der paa 
hand bad sig Gud till hielp. Endnu tilspurte Hr Regimentschriveren Hr Lieut: Yttervig om hand iche 
hafde hørt at Lauridtz Christensens huus hafde nogen tiid wæret berøgtet for nogen tyfveri hvor paa 
Hr Lieut: svarede at hand en gang under Prædichen hafde Pryggelet hans Sl: kone som kom med en 
Potte fit fra Majorens Gaard og begærede Hr Regimentschrifveren at Lauridtz Christensen wille ved 
staa eller fra gaa om hand iche vidste noget der af at sige og begærede Hr Regimentschrifveren at 
Dommeren ville forelegge hannem Eeden hvor paa Lauridtz Christensen giorde sin Eed at hand 
noch war witterlig at hans Sl: kone fik huch mens iche hvor for det war og som hand den tiid var i 
Kirchen. Endnu fremkom Corporal Hans Pitersen som effter aflagde Eed want at som hand indkom 
i Lauridtz Christensens huus spurte hand hans kone ad hvor hun kom till og holde med Majorens 
folch om tyfkoster, saa svarede Lauridtz Christensens kone, at Diefvelen schulle rifve hende om der 
war saa meget som en klud af Majorens gods saa den tiid som hun tog det ned af hylden, slag hun 
det ned i  Sengen saa tog Corporalen det op af Sengen igien og spurte hvor det schulle hen thi det 
war Majorens gods. Endnu wandt Corporalen at samme kone hafde 7 schilling i forwaring for 
samme dreng som hand hafde faaet for tyfveri. Hr Regimentschriveren Endnu tilspurte Konen Anne 
Pedersdater hvorledis hun kom till at forware drengens Penge hvor till hun svarede at hand hafde 
gifvet hende dem for øll og som drengen begærte hans penge igien fich hand dem strax med det bud 
som hand hafde hen sent. Hr Regimentschrifveren videre tilspurte Anne Pedersdater hvad tiid det 
war hun Leverede de penge fra sig hvor till hun svarede at det war effter den tiid de hafde fundet de 
klude der og drengen sente bud der effter hvor paa hun bad sig Gud till hielp. Anders Juul paa 
Laurids Christensens vegne tilspurte Hr Lieutnant Yttervig sampt Corporalen Hans Petersen Weis 
hvor de fant det omtvistede gods der till wille svare saa og om de fant det under hosbundes eller 
hustruens Laas og Luchelse, hvor paa de svarede de fant det i huuset, Anders Juul begærede at det 
omwundene gods motte fremviises det udi Retten og forblive in Sequestro till sagens uddrag. Hr 
Regimentschrifveren begærede tingsvinde som og blef sted. 
 
Jens Udsen i Fridericia lader oplyse en Sortstiernet hest om der er nogen som den er frakommen da 
er den der at bekomme. 
 
I indeværende Aar er udtagen effterschrefne Effter Kongelig forordning at wære tingmænd Neml: 
Niels Terchelsen i Schierup, Søren Mogensen i Viuf, Hans Pedersen i Brønsted, Winter Jensen i 
Andkier, Jens Videsen i Erresø, Hans Pedersen Gade i Kongsted, Hans Madsen i Stallerup, Jørgen 
Hansen i Gaarslef, Søren Sørensen i Vester Nebbel. 

Sandmænd 
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Erich Pedersen i Stoustrup, Peder Schamelsen i Stallerup, Willum Frandsen i Høyrup, Peder Smed i 
Fredsted, Anders Hansen i Gaarslef, Niels Pedersen Gade i Egeschow, Jens Smidgaard i Erresøe, 
Peder Jensen Schouf i Torup, Hendrich Nielsen i Welling. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 20 Januarij Ao 1691 
 

Kongl: Maytz: Regimentschrifvers fuldmegtig Jørgen Gregersen paa Major Yttervigs vegne møtte 
for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen af Hostrup det de wed Eed 
med opragte fingre effter loven afhiemlede at de till i dag med 8te dages kald og warsell haver i 
rette stefnet Lauridtz Christensen i Wiuf og hans hustrue till tingsvinde at høre læse og der effter 
Dom at lide, anlangende den bekiendelse og beschylding som VelEdle Hr Major Yttervigs dreng 
Johan Dyrmen paa hannem haver giort der effter fremlagde Jørgen Gregersen et her af tinget 
udstede tingsvinde dateret d: 13 Januarij som for retten blef lest og paaschreven og udi acten schall 
vorde indført, der effter Jørgen Gregersen paa WelErmelte Hr Major Yttervigs vegne satte udi Rette 
og formente om iche Lauridtz Christensen og hans hustrue bør at ansees som de der har forlochet og 
forført den hos hannem værende tüende og tiener og hannem der ved saa som tilbragt at stiele og 
ded till Lauridtz Christensen og hustrue har henbragt som saaledis effter de førde vidnesbyrd og en 
deel der af fremførte Lauridtz Christensens huus er befunden formeener derfore at Lauridtz 
Christensen saa velsom hans hustrue iche alleneste bør at ansees som dølgere og med videre mens 
end og at ansees effter lovens 6 Bogs 22 Cap: 2 Act: og betale proceßens bekostning og begærede 
Dom. Anders Jul paa Lauridtz Christensen vegne begærede gienpart af hvis som er paßeret og 
lovede her till at svare till i dag 8te dage. 
 
Kongl: Maytz: Regimentschriver Søren Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregersen, mødte for retten 
som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen af Hostrup det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede at de till i dag med 8te dages warsell at have hidstefnet 
Chatrine Pedersdater fra hendis Arrest sted paa Kolding Huus imod beschylding og dom at lide anl: 
det hun bemelte Catrine Pedersdater sig paa nogen tiid neml: paa halfandet aars tiid schall have som 
hun nu her for Retten bekiende opholde hos en af welbaarne Hr. Oberst von Baßens Ryttere 
Nicolaus Christian Eenroth opholdet og med hannem ligget i et ukydsch lefnet som hun self 
bekiente, ind till hand sidst afvigte Pintzdag kom i Egteschab med denne hans nu hafvende Egte 
Hustrue mens siden været hos fornefnte Rytter og meenis at hun schall have forførdt bemelte Rytter 
till at bortløbe saa og at hun schall have hiolpet bemelte Rytter at bære hans med sig tagne Kongl: 
Maytz: Pistoller hvor med hand da hand igen blef angreben blef befundete og bemelte Qvindfolch 
tillige med Rytterens Egte hustrue og der om ej der meere fremlagde Jørgen Gregersens Extract af 
et d: 8 Januarij 1691 sidst afvigte ergangne Krigsforhør som der om videre giør forklaring, som udi 
acten schall vorde med førte Chatrine Pedersdater mødte for Retten som effter Eedens oplesning 
ved høyeste Eed bekiente at hun iche hafde baaret Kongl: Maytz: Pistoler eller gewær med 
Rytteren, mens Rytteren hafde spent sit geheng omkring sin kollert og hafde sin hustrues Sloproch 
uden paa saa velsom hendis tøffeler og et par hvide strømper paa føderne, saa og et sort tafft paa 
hofdet saa velsom et hvit klæde under hagen og fultes Rytteren sampt hans hustrue og Chatrine 
Pedersdater med. Jørgen Gregersen formente at hendis benegtelse iche kunde hende befri mens 
formeente hun burde at lide effter lovens 6te Bogs 13 Cap: 30 Art: og der effter begærede dom. 
 
Jørgen Gregersen begærede 4 mænd motte udnefnes som kunde besigtigige en half selfEyer gaard i 
Trelle hvor till blef udnefnet Hans Lund i Weylbye, Jens Krag i Egom, Peder Laßen i Trelle og 
Jørgen Schøt i Trelle, som haver at møde naar de blefver adwaret. 
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Tiisdagen og Tingdagen den 27 Janv: 1691 
 

Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne begærede dom over Karen Pedersdaater: Ti blef 
saaledis Dømt og afsagt saa som Chatrine Pedersdaater her for retten ey kand benegte hun jo haver 
brugt letferdighed med Rytter Nicolaus Christian Eenroth, mens der imod ved høyeste Siæls Eed 
her for Retten benegter hun iche haver baaret Rytterens gevehr ved hans undvigelse, men hand det 
self ved sit geheng hafde stuchet og under sin hustrues klæder som hand hafde i ført sig medbragt, ti 
sees iche Chatrine Pedersdaater effter Regimentschriverens i Rette settelse kand lide effter Lovens 6 

B: 13 Cap: 30 Art: mens for hendis forseelse inden tvende Solemercher at undvige Coldinghuus 
Ampt og sig her effter ey meere der at lade finde under Lovens Widere straf.  
 
Jørgen Gregersen begærede effter forrige i Rette settelse og opsettelse dom over Laurids 
Christensen i Viuf. Anders Juull paa Laurids Christensens vegne mødte og protesterede imod 
Regimentschriverens i dag 8te dage i rettesettelse med formeening at saasom iche af det i rettelagde 
tingsvinde beviises at Laurids Christensen eller hans hustrue enten at har høllet eller dølget med 
tyre alene kun en løs beschylding af en umyndig dreng tilmed hafver de ey heller effter Loven 
befundet det omtvistede Gods enten under bundens eller hustrueis eller nogen lems eller giemmer 
effter loven hvor for de effter Regimentschriverens i rettesettelse kand beschyldis, hvor for Anders 
Juull paa Laurids Christensens vegne og hans hustruis vegne at de i saa maade for Welædle Hr 
Major Yttervigs tiltalle fri der for kient og denne deris proceßis omkostning erstatis. Jørgen 
Gregersen paa Major Yttervigs og Regimentschrivers vegne melde de og formente at det nochsom 
af det her i Retten producerede tingswinde eragtes og erfaris at en deel af Hr Majorens sig 
vedkiendende gods udj bemelte Laurids Christensens huus og giemer er befunden hvor med 
nochsom kand siunis det at have været under Laurids Christensens og hans hustrus giemmer og 
luchelse og derfor Jørgen Gregersen refererede sig till sin forrige i rette settelse og begærede Dom. 
Anders Juull paa Laurids Christensen vegne svarede og begærte at det tøy som omtvistes motte 
effter forrige begæring fremviises her i Retten at der af kand sees dis werdijg var dom begærendis. 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne meldte at om Herridsfogeden det for nødig 
eragter at drengen som godset till Laurids Christensen har henbragt og Laurids Christensen som 
meenis hand der till haver schyndet; bliver her for Retten Examineret om bemelte gods. Sagen 
optagen till i dag 8te dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Laurids Christensens vegne i Skierup mødte for retten som beviiste wed 
kaldsmænd Jens Sørensen og Jens Mortensen i Gaarslef till i dag at have i rette stefnet Peder 
Klinchhammer i Welling, Maren Vinters i Schierup, Anders Madsen ibid: Anna Hansdaater ibid: 
Bertell Jensen Ulf i Winding, Birgite Sl: Rasmuses og hendis laugverge Hr: Laurids i Smidstrup. I 
lige maader beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup at have 
hidstefnet Michell Jespersen i Ronshauge, Peder Suder i Tiufkier, Peder Jensen i Hostrup, samptlig 
at udsige hvis dem kand være bevist det schielderi imod Laurids Christensen i Skierup og hans 
hustrue Anna Hansdaater beganget er i Smidstrup Prestegrd, og till at svare till spørsmaal og videre 
stefnis Hendrich Nielsen i Lille Welling tillige med hans hustrue Kirsten Lauridsdaater med hendis 
Laugverge, bemelte vinder at paahøre sampt tingsvindis beschrivelse beschylding og dom 
anlangende forbemelte Skielderi, beroende med vindernis førelse till i dag 8te dage og vinderne 
forelagt till den tid at møde deris vinde at aflegge, som de sig self erbød.   
 
Jørgen Krag i Egom, Hans Lund i Weÿllbye, Peder Laßen og Jørgen Skøtte i Trelde som i dag 8te 
dage var udmelte at besigtige Søren Andersens Gaards brøstfeldighed i Trelde, møtte og afsagde 
deris siun der om saaledis, at der befantis 6 fag Salshuus som har staaet hen ved 1½ Aars tiid, som 
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findis hverchen lecter eller tag paa og hver fag kand iche repareris under 4 Rdr. Noch var der 10 fag 
ladehuus og et fag till port opreyst og ingen tag paa, saa findis der 3 fag som er stolp huus og er 
nogenledis ved magt, noch findis der 7 fag i samme huus der af er de 3 fag brøstfeldig for lechter og 
tag kunne iche repareris under 2 Sldr: Noch 4 fag i samme huus hver fag 1 Rdr: der findis 8 fag 
lengde østen i gaarden som er sat till fæhuus og høelade, som Søren Andersen har sin værelse i de 3 
fag i den nørre ende som er Stolphuus som kand repareris for 8 Sldr: hvilchet de saaledis for et fult 
siun afsagde, der paa de bade sig Gud till hielp. Jørgen Gregersen begærede her effter siuns vinde 
som blef sted. Till gaarden er saaed 5 schip Rug sæd som bemelte Mænd tilstode. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 4 Febr: Ao 1691 
 
Hr Regimentschrifveren paa Hr Major Yttervigs vegne møtte for Retten som begærede effter forrige 
i rettesettelse og opsettelse Dom. Thi blef saaledis Dømbt og afsagt. End dog det her for mig i 
Retten producerede tingsvinde iche Egentlig kand være fuld beschylding at Lauridtz Christensen 
eller hans hustrue schulle være tiuf eller tiufs med videre for det fra Hr Major Yttervig bekomne 
smaa tøy iche dismindre saa sees dog at Hr Major Yttervigs tieneste dreng at have hafft sin tilhold i 
Lauridtz Christensens huus, i det hand hafver leveret bemelte Lauridtz Christensens hustrue nogle 
sanchede schillinger at forvare, da som Lauridtz Christensen her for Retten hafver giort sin Eed at 
hand om Hr Majorens bortkomne gods er vidende, eller det med drengen haver dølget, saa siunes 
dog hand bør billigt at giøre Hr Major Yttervig en offentlig afbedelse og her effter sig ei meere med 
Velbemte Hr Majorens folch sig befatte og der foruden betale proceßens anvendte bekostning med 2 
Rdr: 
 
Laurids Christensen og Hendrich Nielsen mødte for Retten som foregaf at som nogen tvistighed 
imellem dennem og deris hustruer er forefalden saa tilstod og bekiente de self at de paa begge sider 
ej vidste noget med hver andre enten for sig self eller deris hustruer end som hvad erligt og vell i 
alle maader kunde være hvor paa de og her for retten gafve hver andre deris hænder og var venlig 
og vell forligt, hvor effter Lauridtz Christensen begærede tingsvinde. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 10 Febr: Anno 1691 
 

Blef lest hans Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning Dateret Hafnie d: 13 Januarij 1691 
angaaende schatternis paabud af Jordegods udi Danmarch udi indeværende Aar. 

 
Ofve Pedersen mødte for retten paa Sr Peder Povelsens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens 
Sørensen og Søren Tomsen begge af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede at de effter en schrifftlig kaldseddel Dat: Fridericia d: 3 Febr: 1691 af Ofve Pedersen 
som fuldmegtig underschrefven at de till i dag hafde hidstefnet Edle og Velmandhaffte Hr. Cap: von 
Ellebrecht*) till doms for en Summa penge som er barnpenge hans Sl: formand Major Diderich von 
Unchen for rom tiid siden schall være schyldig bleven till Povel Nielsen som nu schall være 
ofverdragen till hans søn Sr Peder Povelsen Controlør udi Kiøbenhafn beroer med saggifvelse till i 
dag 8te dage Søren Tusen for retten fremkom paa Vel Edle og Mandhafde Hr: Capt: Elbrechts 
vegne som udi retten producerede hans schrifftlig indleg dat: Hønborg Lagaard den 10 Febr: 1691 
som for Retten blef lest og paaschreven og udi acten schall vorde indført. Sagen optagen i 8te dage. 
*) Antonij Gynter von Ellebrecht, søn af Oberst Christian Conrad Ellebrecht og hustru, der var gift 1ste gang med  

    Major Diderich von Unchen. Denne var i 1662 blevet benådet med Hønborg Ladegaard, formedelst hans lange 

    tjeneste i forrige krige samt tilgodehavende gage. 
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Jes Tommesen møtte for retten som fremstillede 4 Erlige Dannemænd af Herslef nemblig Tiuge 
Jensen, Søren Jensen, Peder Laßen og Hans Ifversen, de wunde alle med opragte fingre effter loven 
at dennem udi ald Guds sandhed vitterligt var at d: 13 Januarij nest afvigte saae at Jes Tommesens 
Stuehuus som var 9 fag ved ulychelig vaade og Ilde brand gandsche i grund afbrendte saa og i lige 
maader blef afbrent halffierde fag Slydhøe tillige med æde korn og sæde korn af Rug, Biug, Erter, 
Haure, Malt og Humle, foruden anden huus geraade hvor ud ofver den fattige Mand moxen udi 
Armod er geraaden og nødes derfore her effter tingsvinde at begære som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 17 Februarij Ao 1691 
 
Ofve Pedersen møtte for Retten som paa Peder Povelsens vegne effter forrige indhiemlede kald og 
warsell i dag 8te dage producerede et tingsvinde udsted af Eldboe Herritzting d: 13 Maij 1665. 
Noch i rettelagde et tingsvinde af Eldboe Herritzting udsted d: 11 Decembr: 1666. Endnu i 
rettelagde en Dom udsted af Eldboe Herridtzting d: 30 Aprill 1678: som begærte til sammen motte 
læsis paaschrives og i acten indføris. Der nest Ofve Pedersen saggaf Hr Cap: Albrecht paa hans Sl: 
formands vegne at være schyldig fra Ao 66: till Ao 1674: 20 Sldr: Capital som bedrager tilsammen 
saasom det er børn penge med rente og rentes rente 34 Sldr: 1 mk: 14 sk: hvor paa i samme Capital 
i bemte Aar er betalt 10 Sldr: fra Ao 74: og till Ao 1691 d: 30 Januarij beløber Capital med rente og 
rentes rente 63 Sldr: 3 mk: 11½ sk: Foruden alt hid indtill foraarsagede omkostning, som Ofve 
Pedersen paa Peder Povelsens vegne setter i rette og formeener Capitain Elbrecht bør at betale 
tillige med sagens anvendte bekostning inden 15 dage eller lide nam effter Loven og war Dom 
begærende. Cap: Elbrecht paaraabt møtte iche ey heller nogen paa hans vegne. Sagen optagen i 14 
dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Februari 1691 

 
K:M: Regimentschriver Sr. Søren Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregersen beviste ved kaldsmend 
Jens Sørensen og Søren Tommesen, saa vell som Mads Iversen og Thomas Jepsen af Taule Nebbell 
det de ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag med schrifftlig kaldseddell af 17 
Februarij paa Kongel: Maytz: sampt den Døde befunde er Søren Troelsen tilforne boende i 

Hostrup hans efftermaals mænds wegne at have givet effterschreffne af Hostrup, nafnlig Jep 
Jensen, Jørgen Buch, Iver Iversen Kreng, Mads Povelsen, Iver Koed og Hans Povelsen, sampt Hans 
Bertelsen, samptl: af Hostrup her med loulig kald og varsel till i dag den 24 Febr: og der effter 
paafølgende andet tridie, fierde og femte ting og der effter paafølgende siete ting som saaledis med 
sex ugers varsell giviß till dennem samptlig hver i egen person at møde hver tingdag først till 
Sandemænds afkrevelse paa den paa Ronshauge march død befundene Søren Troelßen af Hostrup 
med huilchen formeenis de fornefnte personer schall have været saasom i Aaraad floch og følge ved 
hinanden enten hannem fra livet at have ombragt, der de enten self i fornævnt aarsage, eller de og 
pligtig at være hans bannemands eller døds aarsager at fremvise og udsige eller derfor at tilltales, og 
de samptlig derfor at lide og bøde effter Loven, med videre ting effter andet sagen till oplysning 
kand føris eller kand fornøden eragtes at protesteris derfor og till i dag at møde stefnet Hans 
Ollufsen, Jens Sørensen og Peder Tyggesen af Follerup og Michell Jespersen i Ronshauge hvilche 
fornte: Søren Troelsens døde legme har siunet og besigtiget deris giorde siun da fra sig at sige og 
ved Ed bekreffte till videre sagens opliusning, lest og paaschreven. Hvor effter Jørgen Gregersen 
begærde siuns mændene motte fremkomme deris siun at afsige. Da for retten fremkom Hanß 
Ollufsen, Jens Sørensen, Peder Tyggesen af Follerup og Michell Jespersen i Ronshauge, som 
afsagde deris siun der om saaledis, at Anno 1691 d: 10 Februarij svaar de effter Øfrigheds befalling 
forsamlede ved Ronshauge og besigteget Søren Troelsen forhen boende udj Hostrup og død 
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befunden paa en vogen paa Ronshauge March og Kierche Weij, og effter at de hafde hannem 
afklæd fant de ingen anden tegen paa hannem end hand runt omkring halsen fantis blaa, paa hans 
hage et hull saa stort som en 2 schilling gansche kiødet igiennem slaget ind till beenet, det venstre 
Øye siuntis og at have faaet schade, eller var hand blodig over alt ansigtet som siuntis at være løben 
af hans næse og fornefnte wenstre Øye. Paa ryggen som hand hafde ligget var hand og blaa dog 
iche at mand kunde kiende enten slag eller andet videre end det kunde være blodet som hafde sat 
sig. Den høyre arm imellem albuen og hans axsell siuntes at have været i klemme, det er hvis de 
kunde see paa hans gandsche legeme hvilchet de saaledis effter Edens oplæsning bekreffted, der paa 
de bade sig Gud till hielp. Og som Jørgen Gregersen foregaf at eij nogen efftermaals mænd paa 
Søren Troelsen vegne sig har villet indfinde sagen at udføre dom over. Regimentschriver effter 
Lovens tilhold stefning till det for indførte paa hans Maytz: og paa den afdødes vegne har given i 
meening dennem effter Loven at ville forfølge mens som nu Jens Nielsen i Almind boende saa vell 
som hans broder Niels Nielsen tienende i Fredericia hvilche er den død befundene Søren Troelsens 
brødre og rette efftermaals mend her for retten i dag møtte, tilspurte Jørgen Gregersen dennem om 
de sig sagen ville paatage den loul: og forsvarl: at drive. Der till de svarede de kunde iche taale at 
udføre sagen, mens ellers ville de schaffe Øfrigheden oplysning hvis de derover vidste at forschaffe 
till i dag 8 dage. Till hvilchen tiid de till afvigte Nyt Aar udnefnte Sandemænd er Jørgen Gregersen 
paa Regimentschriverens vegne beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i 
Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet 
Peder Raun i Børkop og Peder Klinchhammer i Welling deriß udgifne Caution for Corporal Johan 
Buch at effter leve, saa vell som imod tilltalle og dom der effter at lide; hvor da bemte: tvende 
mænd Peder Raun i Børkop og Peder Klinchhammer i Welling ved stod at have Caveret for 
Corporal Johan Buchs person at hand eij schulle und flye, hvilchen Caution seddell Jørgen 
Gregersen lovede till i dag 8 dage her i retten levere, eller eschede Jørgen Gergersen de bemte: 
Corporal effter deris forløffte schulle till veije schaffe hvor om hand videre till neste ting vill 
proponere. Peder Raun og Peder Chlinchhammer begærede Regimentschriveren ville lade dennem 
faa den Caution igien som 4 mænd har givet dem igien for bemelte Rytter, som de har leveret 
Regimentschriveren. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Martij Anno 1691 
 

Jens Nielsen Troelsen i Almind og Niels Nielsen Troelsen i Fredericia effter deris i dag 8te dage 
giorde løffte mødte for retten som beviiße ved kaldmænd Christen Anderßen af Almind og Olluf 
Ollufßen i Piedsted at de med 8te dages kald og warsell till i dag at have hidstefnet Nielß Raun og 
hans svend Jens Gregersen af Piedsted, Dorete Pedersdater af Piedsted, Peder Jensen og Mads 
Lasen tienende Jens Nielsen i Piedsted, Michel Michelsen, og Hans Jensen Schoufløber i Piedsted 
alle deris sandhed vinde at aflegge angaaende den afdøde Søren Troelsen af Horstrup. Noch 
beviiste med kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen af Hostrup at de till i dag hafde 
hidstefnet Ifver Kod, Ifver Kreng, Hans Bertelsen, Jørgen Buch, Christen Jørgensen, Mads 
Povelsen, Hans Povelsen, Jep Jensen for bemelte vinder at paahøre og videre till spørsmaal at svare. 
Hvor da effter Edens oplesning for retten fremkom Niels Raun af Piedsted som vandt med opragte 
fingre at d: 9 Febr: nest afvigte imod afftenen kiørte hand tillige med hans svend Jens Gregersen fra 
Ulspechs (=Ulvbæks) Enemerche liggendis paa Welling March med noget ved da som de kom paa 
Piedsted march ofver banchen imellem begge marchescheller, da i det samme som de kiørte paa 
hiem vegen blev de var tvende vogne som kom jagendis paa vegen paa deris march nemlig Piedsted 
march som kaldis Husbierge og jagede lige til side med hver andre paa vegen i et fuld løb end till de 
kom østen for den ny oprettede agger hauge og i samme deris jagende da blef den eene vogn som 
var et mennisch udi som vi ey andet kunde see kom velt og den anden vogen som med fulte hvor 
udi war tvende folch udi jagede sin veij end till neden for forn: Ulsbechs Enmerche hvor de da blef 
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holdendes og den ene stiger af vognen og Donede ved sin vogn der effter kiørte hand og som Niels 
Raun tillige med hans svend kiørte noget bedre af hiemveyen siøntes dem underligt at samme vogn 
som var velt Eij nogen mennische der fra opstod i medens det de kunde see blef de saa holdendis 
noget lidet paa deris hiemveij at de ville fornemme om de enda iche noget mennische ved den 
veltede vogen kunde faae at see, kom der saa en ridendis till samme veltede vogn og saa der paa ind 
till saa lenge der kom andre tvende vogne kiørendis der frem for og holt noget lidet og saae der paa 
imedlertiid kiørte de tvende vogne tilligemed den ridendis person lidet fra den omveltede vogen Da 
stigede en person af bemte: tvende vogne tillige med den ridendis till den omveltede vogen og 
bøjede sig ned imod jorden og gich saa der fra tillige med den ridendis person og kiørte deris veij 
men den veltede vogn blef legendis med den som den vogen kiørte noget der effter saa de andre 
tvende vogne kom kiørendes paa samme veij i Tusmørchet et langstreg fra den omveltede vogn og 
blef det saa strax afften saa hand med sin svend kiørte sin veij hiem mens iche hand tillige med hans 
svend kunde see eller giøre nogen rede eller underretning hvad for personer eller hvad nafn de haver 
saa som det var 1½ bøßchod der fra. Jørgen Gregersen paa Hr: Regimentschriverens vegne till 
spurte bemte: Niels Raun af hvad aarsage hand til lige med hans svend blef saa lenge holdendis paa 
veijen imedlertiid alt dette forschrefne paßerede og hvor fore hand eij tillige med hans svend da 
hand saae at den omvendende vogen med en person om veltet blef liggende og eij nogen saae der 
fra at opstaae iche hen gich med hans svend ulyche at fore komme effter hans pligt at til hielp at 
oprette vognen saa velsom hielp den omveltede person till rette hvor ud over maae schee slig ulyche 
kunde fore kommendis meener at Niels Raun i saa maader tillige med hans svend Jens Gregersen 
tvert imod Loven og deris Christendoms pligt har handlet og der fore forbeholte Jørgen Gregersen 
sig paa Regimentschrifverens saavelsom den afdøde Søren Troelsens vegne sin videre tiltale fri 
effter Lands Lov at giøre. Der paa hand Niels Raun bad sig Gud till hielp ey videre i denne sag 
atvære beviist. Dernest for retten fremkom Jens Gregersen som effter aflagde Eed vant ligesom 
hans hosbund Niels Raun for omvondet haver og saaledis at være i sandhed, der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Dorete Pedersdater møtte for retten som effter aflagde Eed wandt at samme afften 
gich hun ud till Sandgraven som kaldes Husbierge, da hørte hun der kom en vogn kiørendis, saa 
gich hun hen og ville see hvem den vogen var, daa saae hun at der var kun en person i samme vogn 
og der gich en bag effter vognen i en graa kioell med en foret hue paa og robte paa den som kiørte i 
vognen at hand ville bie hand ville agge med hannem, saa kom der en anden vogen kiørendis hvor 
udi var tvende karle og kom till den gaaendis person da spurte En af de tvende personer i den 
bageste vogen nemlig iche den som kiørte vognen mens den som sad mit i vognen spurte den 
gaaendes person om hand war kommen op at age hvor till den gaaende person svarede ja hand var 
der paa den som sad mit i vognen svarede ellers ville hand have hiolpen ham, sagde og Diefvelen 
schulle besette ham, hand schulle komme i Bødelins haand, hvor till den gaaendis person svarede 
ney det schulle Gud bevare hannem fra og var der toe sorte brune heste for den begeste vogen som 
de tvende personer var i, og den gaaendis person hafde tale med og for den første vogen som den 
Eene Person var udi, var et guld best for det andet best kunde hun iche kiende, saa kiørte begge de 
vogne op af banchen tilsammen lige side med hver andre. Der paa gich hun hiem med sit sand, saa 
gich hun ud at hente noget at legge paa ilden, da hørte hun at en sagde ovi og vach nu er hand død, 
og da stod hun uden for sin Moders dør, og kunde hun eij tydeligere end det var neden for Jens 
Nielsens hauge, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Peder Jensen som ved 
Eed wandt, at samme afften var hand i sin faders hauge tillige med andre hans faders folch, da hørte 
hand nogle vogne kiørendis uden for haugen, mens hand saae hverchen folch eller vogen, og dog 
hørte noch de larmede mens kunde intet høre hvad folchene sagde mens siden saae de slet intet, der 
paa de hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Mads Lasen og Michel Michelsen 
som vant ligesom Peder Jensen for hen om vundet haver, der paa de bad sig Gud till hielp. I lige 
maader for retten fremkom Hans Jensen Schoufløber, som ved Eed vant at samme afften nemlig d: 
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9 Febr: ved Solens needergang, da kom hand ridendis fra Børchop schouf over paa Piedsted March, 
da gich hannem en karl forbi som hand kunde siunes at være Søren Troelsen af Hostrup som nu er 
død mens hand iche talte med hannem som hand saa gich ham forbi paa Piedsted march nemlig de 
agre som kaldis Trelde, gich samme person ned till en broe imellem Brøndsted og Piedsted march 
kaldet Forvads broen og som hand kom till broen vente hand sig igien og gich den samme veij 
tillbage som hand war hengangen, videre vidste hand iche at vinde i samme sag. Der paa hand bad 
sig Gud till hielp. Noch effter forhen indførte Citation fremkom for retten Jørgen Buch af Hostrup 
som Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne tilspurte og begærede at hand sin sande 
bekiendelse ville udsige og giøre, hvad hannem vitterligt er i denne sag saa som hand tillige med 
den afdøde Søren Troelsen og fleere af Hostrup samme dag var paa Neb hvor da Jørgen Buch 
bekiente, at som de kiørt fra Neb og kom till Forwads broe da talte hand med Søren Troelsen som 
gich og lete effter sin vogen kore som war tabte, saa gich Søren Troelsen op till sin vogen som 
holte paa Trellberge og sat sig i vognen og Hans Bertelsen i Hostrup kiørte for ham saa kiørte Hanß 
Bertelsen tillige med Hans Boels karll Hans Povelsen, og vogen som var ifølge med hannem, det 
stercheste de kunde end till de kom paa Huusbierge, der kom en person ridendis fra Børchop pa en 
brun hest till dem og som Jørgen Buch kom till Huusbierge der laae Hans Bertelsen og Søren 
Troelsen og var welt, da robte Jørgen Buch paa Hans Bertelsen det stercheste de kunde mens Hans 
Bertelsen svarede hannem ich et ord i hvor ville hand røgte ham i kioelen og støte hannem med 
hans pidschschabt, saa gich hand till Søren Troelsen som laae bag ved vognen og var død og 
schummen sad uden for munden og blodet løb ham sterch og hafde et stort blot slag under det eene 
øije, og Hans Bertelsen laa for ved vognen, og Jørgen Buch kunde iche robe ham ob i hvor meget 
hand der till giorde saa kiørte Jørgen Buch tillige med Jep Jensen som sad i vognen hos ham deris 
veij og Søren Troelsen og Hans Bertelsen blef legendis. Saa fremkom Jep Jensen som var paa 
vognen med Jørgen Buch og saae noch at en vogen laa velt, mens vidste iche hvis vogen det var før 
end Jørgen Buch sagde det till hannem ti hand var druchen. Der effter for retten fremkom Mads 
Povelsen af Hostrup som bekiente at hand samme tiid war i følge med Jørgen Buch fra Nebbe, og 
paa veijen robte Jørgen Buch till hannem hand schulle komme og hielpe Søren Troelsen og Hans 
Bertelsen op som var velt, hvor till hand svarede de kommer vell self op, saa kiørte hand sin veij till 
Ronshaue hvor hand gich ind og varmede sig tillige med Ifver Koed og som de sad og varmede sig 
kom Hans Bertelsen gaaendis ind till dennem, saa spurte de hannem ad hvor hans vogen var, hvor 
till hand svarede der staaer en neder hand kunde ingen steds faa den, saa spurte en gammel kone i 
Ronshauge Hans Bertelsen ad hvor Søren Troelsen var der till Hans Bertelsen svarede hand laae i 
vognen og vidste hverchen enten hand var død eller levendis, der till Mads Povelsen svarede at det 
var nderligt hand hafde kiørt saa lang en veij med hannem at hand vidste iche enten hand var død 
eller lefvendis. Der effter fremkom Iver Kreng i Hostrup som bekiente at hand gandsche intet om 
denne sag er videndis, saa som hand var gandsche druchen. Der nest fremkom Hans Povelsen som 
kiørte for Iver Kring som bekiente at paa Piedsted march som hand kom kiørendis kom Søren 
Troelsen gaaendis og spurte om hand hafde iche seet hans vogen kaare som hand hafde tabt, hvor 
till hand svarede neij. Der paa svarede Søren Troelsen den war iche saa god hand wille eij gaa 
lenger der om, der med kiørte Hans Povelsen forbi Hans Bertelsen som holte lidet der fra, saa kiørte 
Hans Bertelsen effter Hans Povelsen det stercheste de kunde og sad Søren Troelsen da mit i vognen, 
da sagde Hans Bertelsen til Hans Povelsen du kiører vell, hvor till Hans Povelsen svarede ja hand 
har noch lært at kiøre og som Hans Povelsen saa kiørte, var Hans Bertelsen paa veyen under tiden 
paa den eene side under tiden paa den anden mens Hans Povelsen fulte lande veyen og der de kom 
ved Uldßbech da fornam hand hannem iche, hvor paa hand vente sig tilbaage i vognen og saa at 
hand laae velt, der paa hand kiørte sin veij mens hørte iche at Iver Kreng hafde nogen ord med 
hannem eller nogen. Eendnu fremkom Iver Koed som bekiente at som hand samme afften kom 
kiørendis paa Piedsted march saae hand at Hans Bertelsen og Søren Troelsen laae paa jorden og 
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deris vogn var velt saa talte hand till Hans Bertelsen, da stod Hans Bertelsen strax op og bad Iver 
Kod og Christen Jørgensen, de ville for Gud schyld hielpe dem op de hafde velt som de og giorde 
og tog Hans Bertelsen tillige med de andre og hialp Søren Troelsen i vognen, mens Iver kod kunde 
dog ey fornemme andet end der var Jo Lif i hannem og videre vedstod Ifver Kod at have hørt de 
samme ord i Ronshauge som Mads Povelsen for om vundet haver, Endnu fremkom Christen 
Jørgensen tienende Jens Raun i Hostrup som ved stod Ifver Kods bekiendelse, unden hvis ord som 
paßeret Ronshauge. Jørgen Gregerßen tilspurte de indciterede personer af Hostrup og begærede at 
de ville forklare om de var vidende hvem som hafde været i clammeri effter det her i dag førte 
vinde samt hvo af dennem som saadanne to sorte brun heste hafver hafft for deris vogen, item om 
de haver hørt at Hans Bertelsen som nu her for retten var till vedermelle og haver kiørt for den 
afdøde Søren Troelsen og endelig effter de førte vinders formelding haver schieltes ved Søren 
Troelsens død, om Hans Bertelsen nogle ord enten hafft med Søren Troelsen eller hvem de kunde 
være vidende, enten de som var ifølge med Søren Troelsen eller Hans Bertelsen till bem: Søren 
Troelsens død kunde være schyldig, da de till sagens oplysning deris rette bekiendelse der om ville 
giøre. Hans Bull af Hostrup for retten fremkom ved Eed wandt, at Søren Troelsen og Hans 
Bertelsen den dag tilforne schientes om deris vogen lav og soer Hans Bertelsen at hand aldrig ville 
giøre vogn leye med Søren Troelsen meere, der paa hand bad sig sig Gud till hielp. Der nest 
fremkom Hans Terchelsen som effter aflagde Eed wandt, at hand noch hafde hørt Søren Troelsen og 
Hans Bertelsen hafde ord tilsammen om deris vognleye, opsat i 8te dage. 
 
Ofve Pederßen mødte for retten og begærede dom over Capt: Elbreert, optagen i 14 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Blanchsteds vegne fremlagde imod Peder 
Tyggesen Raun af Børchop og Peder Klinchhammer af Welling, deris for den afvigede Corporal 
Johan Boch in Octobr: 1690 Cautions bref som blef lest og paaschreven, og i acten indføris, saavel 
som en Extract af den under Krigsretten d: 10 Octobr: Ao: 90 udgangen dom over Corporal Boch. 
Item og en dom her af Herridtztinget udsted d: 12 Aug 1690 lidet videre lest og paaschreven og udi 
acten indføris. Der effter begærte Jørgen Gregersen og formeente at de effter deris udgifne Caution 
for Johan Buch burde at stille borgen eller self borgen blive, sagen optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 10 Martij Anno 1691 
 

Ifver Jørgensen i Gaverslund møtte for retten paa Caren Tygesdaters vegne som fremviiste Sogne 
Præstens Hr: Anders Jespersens beviis om hendes armod og vanførsellhed i hendis Alderdom af 
dato 26 Febr: 1691 som videre her udi schall blive indført, af hvilchen hendis armod og alendighed 
de effter schrefne mænd af Gafverslund nemlig, Anders Mortensen, Jens Andersen, Lauridtz Bang, 
og Peder Tygesen af Follerup her for retten saaledis bekrefftede i sandhed at være, som Iver 
Jørgensen saaledis paa hendis vegne begærede tingsvinde som og blef sted. 
 
Blef lest hans Kongl: Maytz: forordning om Stemplet Papir af 31 Januarij Ao 1691: 
 
Blef lest hans Kongl: Maytz: forordning om Jorde godses Taxt i Danmarch afdato 31 Januarij 1691: 
 
Marchus von Kuchelsen paa Regimentschriveren Sr Søren Blanchsteds vegne mødte for retten effter 
forrige indhiemlede kald og warsell begærede at Johnas Hansen mødte udsige sin sandhed hvad 
hannem om den afdøde Søren Troelsen witterligt er, og at eeden hannem der for motte aldvorligen 
forholdes, hvor da Jonas Hansen effter aflagde Eed wandt at hand kom ridendis fra Gaarslef paa 
Piedsted march d: 9 Febr: om afftenen da solen ville ned gaa, da kom Hans Bertelsen og den afdøde 
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Søren Troelsen tillige med en anden vogen hvor udi var tvende personer kiørendes fra Nebbegaard 
af op fra en bech og som de kom liddet op paa banchen kiørte begge vogne det stercheste de kunde 
og som de kom neden for banchen igien paa den anden side hvor der var en liden bech kom hand 
ridendis bag effter dem og saae at den vogen Søren Troelsen og Hans Bertelsen var paa laae om 
weldt og Hans Bertelsen laae for ved det foreste hiul og et vogen sedde mit over hans been saa der 
som vognen hafde gaaen adsted hafde hiulene gaaet over hans been og saae iche Hans Bertelsen 
rørre sig noget og laae Søren Troelsen bag ved Hans Bertelsen noget fra hannem og denne eene 
vogen [?] laae mit paa hans rüg og hans eene treschoe var af den eene foed mens den vogn som var 
ifølge med som kiørte sin vey, saa kom der toe andre vogne kiørendis af hvilche den første vogen 
som var ichon en person paa kiørte forbi mens den anden vogen som var toe personer paa som 
Jonas Hansen bad de schulle staae af og see hvordan det var med de tvende personer som laae 
omveldt hvor till den eene svarede ney hand hafde self størt af sin vogn i dag og hafde nær støt sin 
hals i tov, saa stod dog den eene af vognen nemlig Jørgen Buch og gich først till Hans Bertelsen og 
røgte ham i ermet at fornemme om hand kunde staae op med kunde iche fornemme hand rørte sig 
eller talte et ord saa gich Jørgen Buch til Søren Troelsen og røgte i ligemaader paa hannem mens 
iche kunde fornemme hand rørte sig og som Jørgen Buch løffte ved Søren Troelsens hofvet syntes 
hannem at hand var blaa i hans hovet, og da forbem: Jonas Hansen syntes som der kunde ey være lif 
at forvente red hand saa sin vey mens mens begge de omvelte personer blef liggendes, hvor paa 
hand bad sig Gud till hielp, ey meere der om at være vidende. Hans Marchusen af Fridericia mødte 
og erbød sig for den anholdende person Hans Bertelsen at være fuld Caution at hand ej schall 
undvige eller noget af sit godß forkomme for sagens uddrag, der som hand sin arrest motte blive 
entlediget saavel som og at levere Hans Bertelsen igien paa Koldinghuus eller her for retten maa 
begieres. Sagen optagen i 8te dage. Michell Hanßen i Lille Velling mødte i lige maader for retten og 
paa forschrefne maade tilbød sig at Cavere for Hans Povelsen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 17 Martij Ao 1691 
 

Marchus von Køchelsen paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Blanchsteds vegne mødte for Retten 
som beviiste ved kaldsmænd Søren Tomsen og Jens Sørensen till i dag at have hidstefnet 
effterschrefne personer af Hostrup Nembl: Peder Ifversen, Mads Povelsens svend Jørgen Andersen, 
Christen Povelsen, Hans Povelsen, Hans Buls karl Jørgen Nielsen, Niels Rasmusen tienende Jep 
Jensen, Jørgen Hansen, Michell Christensen, Rasmus Rasmusen og hans Søn Søren Rasmusen, 
Søren Jensen, Jens Hansen og hans karl Mads Jørgensen, sampl: deris sandheds vinde at aflegge i 
hvad de er bevist om den afdøde Søren Troelsens død hvor da effter Edens oplesning for retten 
fremkom Peder Ifversen som effter aflagde Eed wandt at hand gandsche intet udi denne sag er 
bevist, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der nest fremkom Jørgen Andersen som effter aflagde 
Eed wandt at hand war med om natten at have vagt ved kornet som om afftenen blef sammen maalt 
og om morgenen kom Søren Troelsen gaaendis med sin vogen korv igiennem Hans Buls gaard og 
sat den paa sin vogen og stod Hans Bertelsen hos, da sagde Hans Bertelsen at Søren Troelsen hafde 
tabt noget af høet og till med hafde Peder Ifversens bester edet noget der af, da sagde Søren 
Troelsen at naar de kom till Neb ville hand binde sin hest op imedlertid Hans Bertelsens hest aad 
saa meget som der kunde være tabt, der paa hans bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Niels 
Rasmusen, Niels Christensen og Jørgen Hansen, som ved Eed bekrefftede det samme at være i 
sandhed som Jørgen Andersen for om wundet haver, der paa de bade sig Gud till hielp. Endnu 
fremkom Christen Povelsen som effter aflagde Eed wandt at hand war med paa Neb, og enten paa 
henreysen till Neb eller imidlertid de var paa Neb ej heller paa hiemreysen fra Neb hørte at Søren 
Troelsen og Hans Bertelsen hafde ringeste stridighed sammen enten i ord eller gierning, der paa 
hand bed sig Gud til hielp. Der nest for retten fremkom Hans Povelsen som ved Eed wandt at hand 
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war hos om afftenen da kornit blef sammen maalet, mens iche hørte det ringeste ont ord at falde 
imellem Søren Troelsen og Hans Bertelsen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom 
Rasmus Rasmusen og hans søn saa og Jørgen Jensen som ved Eed wandt Ey noget der om at være 
bevist, der paa de bade sig Gud till hielp, for det sidste fremkom Jens Hansen af Hostrup som ved 
Eed wandt at hand fuldtes med till Neb og kiørte nest effter Hans Bertelsen og hørte iche at Søren 
Troelsen og Hans Bertelsen schifftede ringeste [?]stalt ord med hinanden enten paa reysen der ned 
eller paa Neb, mens de fich noch at driche der widere er hannem ej bevist, der paa hand bad sig Gud 
till hielp, hvor effter Marchus von Küchelsen begærede tingsvinde sted, og sagen opragen i 8te 
dage. 
 
Ofve Pedersens sag Contra Hr. Capt: Ellebrech er fremdeelis optagen i 8te dage. 
 
Kongl: Maytz: Regimentschrivers sag Contra Peder Raun er fremdeelis optagen i 8te dage. 
 
Blef effter Hospitals forstander Jens Flye i Colding hans begæring er udnefnt at siune den halfve 
Gaards brøstfeldighed som stoer Staphen Hansen i Almind paaboer nembl: Niels Hansen i Dons, 
Hendrich Mortensen, Jørgen Madsen og Christen Madsen i Almind. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Martij Anno 1691 
 

Marchus von Küchelsen paa Regimentschriverens vegne mødte for Retten og begærede dom. Hvor 
da fremkom de udnefnte Sandmænd som effter Søren Troelsens død og bahnemand fulle grandsche 
og effter Loven afsagde deris tog, saaledis. Saa som vi vnderschrefne Sandmænd af Retten er 
udnefnet at grandsche og vdforsche effter afgangne Søren Troelsens død og barnemand, sa som os 
er lefveret gienpart af it siunsvinde som her for retten er afsagt, hvor af vi erfarer Sl: Søren Troelsen 
at have hafft et blodig øye og en blaa streg runden omkring hans hals, saa formeener vi og videre af 
de andre nu i trende ting dage førte vinder at bemte: Søren Troelsen og Hans Bertelsen war paa 
vogen tilsammen, haver paa deris hiem rejse fra Nebbe i haarde vinter tiid, og udi deris 
druchenschab omvelt, som baade Hr. Regimentschriver Blanchsteds tienner, saavel som de andre 
Hostrup mænd som var i selfschab med dennem forklarer, at Søren Troelsen og Hans Bertelsen som 
war paa vogen samme begge laa paa Jorden, og vognen med dennem var omwelt. Item forklaris og 
af de Hostrup mænd som var med paa Nebbegaard, at hverchen Sl: Søren Troelsen Hans Bertelsen, 
eller nogen af dem hafde ringeste ondt ord med hinanden samme dag eller tilforn at schiffte enten 
paa henrejse till Nebbe, eller der fra igien, i hvor vell der paa Nebbe blef meget druch Tracterit med 
videre samme førte vinder, i sig self ommelder, saa haver vi og der foruden giort voris flid om vi 
kunde opspørge nogen aarsag till bemte: Søren Troelsens død men effter forbemelte førte siun og 
vinder, sampt hvad vi videre haver kundet udfursche kand os iche siunes enten den beschyldte Hans 
Bertelsen langt mindre nogen af de andre Hostrup folch som haver været i selschab og følge med 
dennem at være aarsag i offt bemelte Sl: Søren Troelsens død men scheed af en ulychelig hendelse 
og vaade i det vognen i det haarde vinters førde er omweldt, og halsen i saa tilfald faaed schade som 
Gud forbyde en hver reisende uformodende snart kand hændis, hvilchet voris tog vi her med 
saaledis for retten afsiger og ved Eed bekreffter saasandt hielp os Gud og hans Hellige ord, d: 24 
Martij Ao 1691. Peder Jepsen, Hendrich Nielsen, Willem Frandsen, Niels Pedersen, 
Anders Hansen, Peder Palleß: Jens Jensen, Peder Jensen. Widere fremkom de andre af 
Hostrup indciterede beschyldte personer og fremlagde deris indleg af dato Haastrup d: 24 Martij 
1691: med videre lest og paaschreven og udi acten schall vorde indført. Og var endnu som tilforne 
dom begærendeis. Thi blef saaledis dømbt og afsagt. I hvor vell Regimentschriver Blanchsteds 
fuldmegtig i sin her for retten giorte protestation paa den afdøde Søren Troelsens vegne formeener 
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Hans Bertelsen saavelsom de andre Hostrup mænd som haver været i selschab med hver andre till 
Nebbe burte enten at forschaffe Søren Troelsens barnemand eller self være den, saa forklarer dog 
alle de førte vidner en ringeste ord at bemelte Hans Bertelsen langt mindre nogen af de indstefnete 
Hostrup mænd schulle være aarsag i Søren Troelsens død, som bemelte siun og vinder i sig self 
videre indeholder, hvor paa og de 8te udnefnte Sandmænd i dag effter loven haver giort deris tog, 
og der udi befrier baade Hans Bertelsen saa velsom de andre af Hostrup som haver været med ifølge 
till Nebbegaard, som deris i acten indførte tog nermere udviiser, hvor udi forklaris at Sl: Søren 
Troelsens død uformodentlig af en ulychelig hændelse og vaade at være scheed, i det vognen er 
omveldt og hans hals i saa maader den vedfaret schade, effter slig ofven staaende og for hen 
indførte beschaffenhed vidste ieg iche Sandmændenis tog at kunde frafalde mens Hans Bertelsen, 
sampt de andre indstefnede Hostrup mænd for Regimentschriverens beschylding fri kiender. 
 
Bendix Funch paa hans hosbund Hr: Oberfürst Hans Arenholt Jansens vegne mødte for retten som 
beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Alban Jensen af Gaarslef at de med 8te dages kald og 
warsell till i dag hafde hidstefnet effterschrefne Niels Bennedsen, Jep Nißen, Jens Ulv, Mads 

Tommesen Hvid, Hans Nielsen, Hans Pedersen og Mads Christensen alle af Winding, i lige 
maader Peder Hiuler af Andkier alle samptligen imod beschylding og dom angaaende uloulig 
schouhug i Kongl: Maytz: schouf og schoufs part, i lige maader at have hidstefnet bemelte Bønders 
Herschaber nembl: Hr. Aßeßor Jens Lauridsen paa Neb, Mag: Hans Jeremiasen i Weile og Hr. 
Jesper Andersen i Weile om de der till eller imod vill have noget at svare, beroende med saggifvelse 
till i dag 14 dage. 
 
Ofve Pedersen lader ved sin fuldmegtig Michel Jespersen ind gifve sit schriftlig indleg Contra Hr. 
Cap: Ellbrecht af dato 24 Martij Ao 1691: med videre lest og paaschreven og udi acten schall vorde 
indført, sagen uptagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Martij Anno 1691 
 

Søren Jensen mødtte for retten som paa Ofve Pedersens vegne foregaf Ofve Pedersen till i dag af de 
Kongl: Commißarier at være indciteret des aarsag ey self kunde prestere hvor fore Søren Jensen paa 
Offve Pedersens vegne begærte sagen i mellem Hr. Cap: Ellbrecht og Peder Povelsen motte 
fremdeelis med parternis bevilling opsettis i 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.  

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 7 Aprill 1691 

 
Hans Jensen Schourider mødte for retten som paa Ofverførstens vegne, effter forige indhiemlede 
kald saggaf, og beschylde Tommis Bertelsen for uloulig schouhug at have afstyfvet tvende bøgger i 
Andkier schouf paa Cronens, setter i rette og formeener om hand iche pligtig er og bør at lide effter 
schou forordningen, hvor effter hand begærede dom med foraarsagede omkostning, sagen optagen 
till nest holdende ting. 
 
Ofve Pederßen effter forrige i rette settelße og opsettelßen, mødte for retten og war dom 
begærendes ofver Cap: Ellebrecht: Cap: Ellbrecht paarobt mødte iche, ey heller nogen paa hans 
vegne. Thi blef saaledis Dømbt og afsagt. Enddog Hr Capt: Ellbrecht sit i rettelagde indleg 
formeener hand, for de fordrende penge kunde at svare vnder Militaie Retten, saa beviises dog med 
de fremlagde Documenter, at samme penge er børnepenge og af hans formand Sl: Hr Major von 
Unche for Herridtztings Retten effter det fremlagde tingsvindes formelding, indgaaet, hvor paa og 
effter loulig Landsting og Hiemtings stefning er falden Dom d: 30 Aprill 1678 Da som Hr Cap: 
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Ellbrecht her i Herredet paa en Rytter gaard er boende, hvor gielden af hans Sl: formand er giort, og 
der holder dug og disch. Thi vidste ieg hannem iche at kunde befrie, hand joe pligtig er at betale till 
Sr Peder Povelsen 10 Sldr: med sin tilbørlig Enchel Rente 6 proCento, saa vel som og Enchel Rente 
af de 10 Sldr: fra tingsvinders dato og till Ao 74: Da de blef betalt, og i det øfrige betale proceßens 
anvendte bekostning inden 15 dage under Lovens tvang. Herridtzfogden self Dømbte i denne sag. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 21 Aprill Ao 1691 
 

Blef lest hans Kongel: Maytz: forordning anlangende Ungdommens optugtelse af dato 28 Februarij 
1691. 
 
Hans Jensen Schoufoget møtte for Retten som paa Ofverførstens vegne begærede Dom over 
Thomas Bertelsen for uloulig schouhug og formeener hand bør at lide effter hans Kongl: Maytz: 
schouf forordning og begærede Endnu som tilforne Dom. Sagem optagen i 8te dage.  

 
Jens Bertelsen i Winding mødte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Mortensen og Søren 
Jensen begge af Gaarslef, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at 
have i rette stefnet Peder Jensen i Brønsted Mølle till Doms for gield nemlig 5 Rdr: till Winding 
kirche som hand er blefven schyldig till fornefnte Kirche imedlertiid hand var Kirche Værge till 
Gaverslund Kirche, og der paa war Dom begærendis tillige med proceßens omkostning inden 15 
dage effter Loven, sagen optagen i 14 dage. 
 
Michell Jepsen af Gudsøe mødte for retten som begærede at motte oplyses at om der war nogen 
som hafde noget effter hans Sl: fader at kreve de da ville lade sig indfinde till schifftet som nu 
schall holdes paa førstkommende Torsdag. 
 
Hans Ollesen af Follerup mødte for retten som paa Sl: Anders Madsens arfvingers vegne lod lyse 
till første ting effter et sølf Zignet som effter hans død er blefven borte om der nogen got folch 
haver fundet det at de da imod findelønnens erleggelse ville bringe det tilstede hvis iche da at være 
Anuleret og Caßerit hvor till den bliver brugt effter denne dag. 
 
Jeg underschrefne Søren Andersen boende i Trelle, bekiender her med, at som Jeg formedelst den af 
mig hid till paaboende halfve selfEyer gaards forsiddelse og forfaldelse sampt restanzers 
paadragelse, har veret af min øfrighed tiltale vnder given og Niels Sørensen Oudsen af Trelde till 
hvilchen Jeg bemte: halve gaard haver afstanden, og Jeg den till forhandlet haver, med den 
Condition at hand schall svare till alle de paa bemelte min tilforne til hørende halfve selfEyer gaards 
restandser kand være paa dragen, og hand gaarden forsvarlig at opbiuge og vedbørlig dørche, og 
som bemte: Niels Sørensen Oudsen mig for bemte: halve selfEyer gaard ved børlig og fornøyelig 
har betalt og Contenterit, saa kiendes Jeg hermed for mig og mine arfvinger ingen ydermeere lod 
deel ret eller rettighed i eller till forn: halve selfEyer gaard at have, være sig enten af agger, eng, 
jord, huuse eller anden till den halve gaard tilliggende Ejendomme, mens det alt forn: Niels 
Sørensen Oudsen og hans arfvinger i alle maader /: saa vit ieg ham hans Kongl: Maytz: u 
præjudicerlig hiemble kand :/ at tilhøre. Detz till witterlighed vnder min Egen haands vnderschrifft, 
og wenligen ombedet Jens Jørgensen Krag af Igum og Hans Hansen [Jacobsen ?] af Trelle, dette 
med mig till witterlighed at vilde vnderschrive, Datum Colding d: 6 Februarij Ao 1691. Søren 
Andersen, Jens Jørgensen Krag, og Hans Hansen. Ydermeere tilstod Søren Andersen her for 
Retten at naar paaEsches af Niels Sørensen da at give hannem fornøyelig schiøde uden modsigelse. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 28 Aprill Ao 1691 
 

Allerunderdanigst blef lest hans Kongl: Maytz: bref af dato 4 Aprill Ao 91: angaaende Coføyer som 
agter at seyle i Vester Søen paa Holland, Engeland, Spanien og Frachrige sampt andre steder at 
seile. 
 
Der nest blef lest CancelliRaads bref Simon Claus Swartzes af dato 7 Aprill 91: angaaende Døde 
bester og Qveg som bønderne fradøer straxen i Jorden at lade nedgrafve paa det at den stanch der af 
kunde komme iche schulle foraarsage vider Død iblant bester og Qveg. 
 
Hans Pedersen Schoufrider møtte for Retten som paa Oberførstens vegne begærede Dom over 
Thomas Bertelsen for uloulig schouhug. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 5 Maij Ao 1691 
 

Hr. Ritmester Schuebart mødte for retten og lod læse en Contract oprettet imellem hannem og Otte 
Vosgraf angaaende tvende hans gaarde liggende i Haate bye i Brusch Herrit af dato 16 Octob: 90: 
var vnderschreven till witterlighed af Raadmand Jens Pedersen i Colding og Peder Berentsen 
Danche Scholemester sammesteds. 
 
Endnu fantes af for bemte: dato paa samme Contract schreven af Niels Baltzersen Raadmand i 
Colding at hand for forpagtningens Summa aarlig 20 Rdr: 4 mk: haver Caverit. 
 
I lige maader lod Otte Vosgraf sin gienpart af samme Contract lese og paaschrive som er lige 
lydende med den anden, og af samme dato: alene Niels Baldsersen der paa ey haver schreven. 
 
Søren Rasmusen i Stor Welling lod lyse effter tvende plage det eene lysebrun og det andet 
mørchebrun som er 3 aar gammel om nogen gotfolch dennem fore kommer de det ville lade hannem 
bekomme dem imod billig findeløn. 
 
Birette Sl: Hr. Rasmus Strangesens i Smidstrup lod læse en afkal udgifven till hende af Conrat 
Frandsen Lang paa hvis arfvepart hannem effter hans Sl: Morbroder Hr. Rasmus Strangesen 
arfveligen kunde tilfalde, hvor udi hand tacher hende for god og fornøyelig betaling og for sig og 
sine arfvinger for videre kraf lover at holde hende og hendis arfvinger frie og schadesløs i alle 
maader af dato 27 Aprill 1691: vnderschreven till witterlighed af Hr. Anders Carspersen*) i 
Gaverslund og Hr. Laurids Jensen Risom i Smidstrup og Søren Madsen Schiellerup, som blef lest 
og paaschreven. 
*) Carspersen, skal være Jespersen. 

 
Jens Bertelsen Ulv mødte for retten som effter forrige indhiemlede kald over Peder Jensen i 
Brønsted Mølle og fremlagde hans schrifftlig indleg af dato 5 Maij 91: wed videre lest og 
paaschreven og udi acten schall vorde indført og begærede endnu som tillforne dom over Peder 
Jensen i Brønsted Mølle, sagen optagen i 8te dage. 
 
Otte Vosgraf mødte for retten og fremlagde en Specification paa hvis bygning, sæd, korn, qveg og 
videre hand ud af Hr Ritmester Schubart i de tvende gaarde i Hart haver annammet som hand i alle 
maader var med fornøyet, og er lydende som følger. Ao 1691 d: 8 Aprill Effter oprettede Contracts 
formelding som Hr Ritmester Schuebart agter at Transportere Sr Otto Vosgraf effter ved tinge og 
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wurderingsmænd afsigt Nembl: Las Madsen, Jørgen Ollesen, Knud Tuesen og Laue Jensen, 
samptligen boendis udi Haate hans tvende gaarde sammesteds som de till tinge vill aflegge naar 
begieris vinde ret som følger: 
1) Tolf fag Salßhuus, der af 5 fag Nye opbyget med 2 schorsteene, bagofven og kølle, der hos 4 fag 
vogen huus nye opsat, i mellem Scherwerchet er 7 Ege fell En qvist med kielder nye opsat med Ege 
fiell i veggen. 2) 16 fag Ladehuus med 2 Laugaal, med 28 fiell i Schierverchem, der af 10 fag ny 
techet paa den Eene side findes der i en bilche som noget er i støcher kand hielpes med en Jern 
ancher. Et Tørehuus ved den synder sidde ved Ladsen. 3) 18 fag fæhus, der af 10 fag nyelig opsat it 
fodstøche behøves at tette, i den øster ende der hos ere en Sverstige. 4) Rug sæden, gøding, Rug 3 
tdr: 4 schip. Anden kiere Rug 5 tdr. 2 schip. 3 kiere Rug, 2 tdr. 4 schip. Summa 11 tdr. 2 schip. 5) 
Noch lefveret et læs høe i det huus over fæet, og 13 traf 7 kiere haufre 8 trauf haure klapning, og 
nøyagtig foring till fæit till Woldborig dag. Tiufve windere alle sammen ved magt, hvad 
brøstfeldighed som paa tagene kand være og Otto Vosgraf lader Reparere, vill Hr Ritmester 
Schubart hannem igien effter Dommens Endsigelse got giøre. 6) Wogen Redschab som er wurderit, 
2 under wogen 5 Sldr: 1 ploug 1 Sldr: 2 mk: Ploug Jern og schiere weiet 23 mk: og en Jern kastvide 
som schall leveris igien lige saa gaat, 1 Sæløf 8 sk: 3 par hammel refve med seller og puder 2 mk: 1 
tøme for 1 mk: 7) 1 brun studsøret hoppe 10 Aar for 9 Sldr: 1 sort hest for 7 Sldr: 1 brun hest 8 Aar 
10 Sldr: 2 køer en som er gulmelget den anden haver nyligen baaren 10 Sldr: 2 kiør gulmelget for 8 
Sldr: 2 qvier i 3 Aar for 6 Sldr: 2 smaa qvier for 4 Sldr: 10 faar for 5 Sldr: 2 ungnøder for 3 Sldr: 3 
mk: 4 gieder med 3 kiider, 4 Sldr: Summa 74 Sldr: 6 sk: 8) Hestene og andet fæ baade stor og lidet: 
wurderet: som schall Ritmesteren igien leveris eller hans arfvinger, lige saa got eller og wurderis 
paa samme maade, af 4 uvillige Dannemænd. Mod dette ind bemelte wurdering og opschrifft er Sr 
Vosgraf i alle maader fornøyet med og begierer at dette i tingbogen maa indføris og tingsvinde der 
effter till Hr Ritmester Schubart og hannem udstedis. Sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 12 Maij Anno 1691 
 

Jens Jepsen i Lildballe paa Hans Staphensen i Almind som forordnet Laugverge for Anne 
Povelsdaters datter Sl: Hendrich Golchis lod læse en Contract og afkald hun Hans Pedersen 
Schoufrider boende i Almind gifvet hannem angaaende ald den arfve part hun effter hendes Sl: 
dater Chatrine Hendrichsdater som var Hans Pedersens hustrue, hvilchet afkald hun tacher Hans 
Pedersen got for god og fornøyelig betaling og Lover for sig og sine arfvinger inden og uden Lands 
for bemelte arf fri og krafvis løs i alle maader, og er samme Contract scheed i Oberførstens Hans 
Arnold Jansen, hans fuldmegtige Bendix Funch, Herridtzfogeden Gregers Blichfeldt, Laugvergen 
Hans Staphensen, Hans Pedersen Schourider sampt 4 Mænd nemlig Hendrich Mortensen, Christen 
Madsen, Jens Nielsen og Christen Andersen i Almind deris overværelse scheed d: 5 Maij 1691: som 
blef lest og paaschreven. 

 
Kongl: Maytz: Regementschriver Sr Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten 
som beviiste med kaldsmænd Søren Tommeßen och Jens Sørenßen i Hostrup loulig till i dag paa 
Jens Olleßen vegne i Vinding med 8te dages warßell till i dag at have hidstefnet ung Hans Nielßen, 
Nielß Pederßen, Mads Sørenßen tienende Søren Madßen, Chasten Christenßen tienende Thomas 
Hanßen samptlig i Vinding deris sandhed at vinde angaaende Jens Olleßens Drebte søn Jørgen 

Jensen hvad de der om haver hørt og seet, noch til fornefnte tiid og sted at have hidstefnet Morten 
Draguner under Hr: Oberste Biges Lif Compagnie samme vinder at paahøre, og begærede Jørgen 
Gregerßen de ind Citerede vinder till forhør, hvor da effter Edens oplesning fremkom: Niels 
Pederßen i Vinding som effter aflagde Eed wandt at d: 24 Martij nestafvigte kom hand om afftenen 
klochen ungefehr hen ved siuf af marchen fra sin ploug da hørte hand et schud der i Byen og lidet 
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der effter hørte hand et andet schud, og som dette sidste schud war sched, hørte hand at Jens 

Olleßen og hans hustrue robte og klagede sig at deris Søn war schud, og saae hand at Jens Olleßen 
løb ud i sin tofft effter forbemelte Morten Draguner, for at hindre hannem hand ey schulle bort 
komme og sagde hand schulle vide hvad hand hafde giort hand hafde schut hans Dreng, saa reed 
Draguneren det stercheste hand kunde og der effter gich Niels Pederßen ind og saae at Drengen war 
schut, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der nest for Retten fremkom Hans Nielßen som effter 
aflagde Eed wandt at samme tiid saa hand for bemte: Morten Draguner tilligemed Een anden 
Ridendis op af Winding gade, og som de kom ved Jens Olleßens port schød en af forbem: 
Draguner og som hand hørte de larmede i Jens Olleßens gaard løb hand der op og som hand kom 
inden porten saae hand at Jens Olleßens Søn Jørgen Jenßen laae og var schut, og saae hand at 
begge Dragunerne reed deris wey till Weyle det stercheste de kunde, der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Endnu fremkom Mads Sørenßen som wed Eed wandt at samme forbem: Afften kom hand 
gaaendis paa Winding gade, saa hand tvende Draguner, ridendis paa gaden og som de kom ved Jens 

Olleßens port, saae hand den Eene Dragun tog sin Pistol op og schød ind ad Jens Olleßens port og 
hørte at de larmede i Jens Olleßens gaard og sagde at Dragunerne hafft schut hans Dreng, siden 
kom hand der ind og saae at Drengen war schut der paa hand bad sig Gud til hielp. I lige maader 
fremkom Chasten Christenßen, som ved Eed wandt at den samme afften kom hand af marchen og 
som hand kom ved Jens Olleßens port stod Drengen Jørgen Jensen i Porten med et knep halm 
under hans arm, og som hand kom lidet frem kom der tvende Draguner mod ham den tiid de kom 
lige for Jens Olleßens Port, tog den ene Draguner den Eene Pistol op og schød ind af Jens 

Olleßens Port, der paa hand bad sig Gud til hielp. Endnu fremkom Hans Nielsen, som effter aflagde 
Eed wandet at for bemte: afften sad hand i sin stue og hørte tvende schud gich af, lidet effter hørte 
hand at Jens Ollufßen og hans kone robte at Draguneren hafde schut deris Søn saa løb hand ud i 
Jens Olleßens port da laa Jørgen Jensen og war schut, saa spurte Hans Nielßen Jørgen Jenßen 

hvad ham schade hvor till hand svarede at en af Draguneren hafde schut hannem og kulen sad i hans 
røg, saa tog hand ham tillige med en anden og bar hannem ind i stuen, der paa hand bad sig Gud till 
hielp, hvor effter Jørgen Gregerßen begærede tingsvinde som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 19 Maij Ao: 1691 
 

Kongl: Maytz: Regimentschriver Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregersen som beviiste ved 
kaldsmænd, Morten Sørensen og Jens Nielsen i Børup, loulig till i dag med 8te dages kald og 
warsell at have hidstefnet Michell Ifversen boende udi Erresøe, imod beschylding, tiltale og dom at 
lide paa hans Rastantzers effterstaaelse og festes der med forbrydelse samt till videre strafs lidelse 
for gaardens forsiddelse, hvor paa de aflagde deres Eed. Der effter Jørgen Gregersen paa 
Regimentschriverens vegne tiltalte bemte Michell Ifversen først for Restantze som bem: Michell 
Ifversen effter sin her inden tinge d: 26 Aug: Ao 90: er gangne dom schyldig er penge 59 Rdr: 4 
mk: 12½ sk: hvilchen Restantz for ermelte Michell Ifversen ey effter forn: doms tilhold har villet 
betalt eller for sig Clareret mens end ydermeere i dette aar 1691 bekommen laane biug 4 tdr: laane 
biug 4 tdr: a 1 Rdr: er 4 Rdr: sampt 5 tdr: haure a 3 tdr: er 2 Rdr: 3 mk: sampt der foruden har 
Regimentschriveren schall have mottet betale till Rytterhold af gaarden forbemte Michel Ifversen 
for Aprill maanit 3 mk: for Maij maanit 1 Rdr: 5 mk: 7 sk: giør saa tilsammen for bemte Restanz 
som Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne af Michell Ifversen fordrede penge 68 Rdr: 4 
mk: 3½ sk: Satte derfore Jørgen Gregersen i rette om iche offte bemte Michell Ifversen pligtig er og 
bør samme till hans Kongl: Maytz: schyldig værende Restanz inden 15 dage at betale saa og om 
Michell Ifversen med slige store Restanzers paadragelse sampt Gaardens der med merchelig 
forsiddelse bør at have hans feste forbrut og i fald aff bemte Michell Ifversen ey samme Restanz 
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inden 15 dage betaler da hand der fore at hen dømmes till Arbeide udi Kongl: Maytz: Arbeyde, hvor 
paa Jørgen Gregersen war dom begærendis. Sagen optagen i 14 dage. 
 
I lige maader beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Jens Nielsen af Børup till i dag med 8te 
dages kald og warsell at have i rette stefnet Jens Widesen boende udi Erresøe imod beschylding, 
tiltale og dom at lide paa hans Restanzers effter staaelse og festes der med forbrydelse sampt till 
widere strafs lidelse for gaardens forsiddelse, der effter Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens 
vegne tiltalte bemte Jens Widesen først for Restanzen som bemte Jens Widesen effter En her under 
ting d: 19 Aug: Ao 90 ergangne dom schyldig er penge 50 Rdr: 3 mk: 4 sk: hvilchen Restanz for 
ermelte Jens Widesen ey effter fornt Dom tilhold har villet betalt eller for sig Clarerit mens 
endydermeere i dette Aar 1691, bekommet 5 tdr: 2 schip: biug a 1 Rdr: er 5 Rdr: 8 sk: 4 tdr: haure a 
3 mk: er 2 Rdr: sampt der foruden har Regimentschriveren mottet for hannem betale till Rytterhold 
som hand ey till Rytteren har batalt till denne maanits udgang 5 Rdr: 4 mk: 7 sk: giør tilsammen for 
bemte Restanz og Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne af Jens Widesen fordrede penge 
68 Rdr: 4 mk: 3½ sk: satte der for Jørgen Gregersen i rette om iche offte bemte Jens Widesen pligtig 
er og bør samme till hans Kongl: Maytz: schyldig værende Restanz inden 15ten dage at betale saa og 
om Jens Widesen iche alleniste bør at have forbrut selfeyer rettigheden og den till hans Kongl: 
Maytz: at være henfalden mens endog hand for schatternes og Restanzernis urigtige af Clarrering 
bør gaarden at undwige og hans Kongl: Maytz:magt have en anden der paa at sette og i fald Jens 
Andersen Videsen iche Restanz inden 15 dage betaler, da hand der fore at hen dømmes till arbeyde 
udi Kongl: Maytz: arbeyde, hvor paa Jørgen Gregersen var dom begærendis. Sagen optagen i 14 
dage. 
 
I lige maader beviiste ved fornefnte Kaldsmænd at de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede til i dag med 8te dages kald og varsell at have hidstefnet Christen Povelsen i Kongsted 
imod beschylding tiltale og dom at lide paa hans Restanzer effter staaelse og festers forbrydelse 
samt till widere strafs lidelse for gaardens forsiddelse, hvor effter Jørgen Gregersen paa 
Regimentschriverens vegne tiltalte bemte ChristenPovelsen først for Restanz som bemte Christen 
Povelsen effter en her inden tinge d: 19 Aug: Ao 90 ergangen dom schyldig er 49 Rdr: 3 mk: 2 sk: 
hvilchen Restanz for er melte Christen Povelsen ey effter formte doms indhold har villet betale eller 
der for Clarerit men endydermeere i dette Aar 1691 bekommet 4 tdr: 2 schip biug a 1 Rdr: er 4 Rdr: 
1 mk: 8 sk: 3 tdr: haure a 3 mk: er 1 Rdr: 3 mk: sampt der for uden schall Christen Povelsen Restere 
med en stor deel till Rytterens forphlegning som Rytteren af Regiments Caßen prætenderer, 
hvilchen Restanz som bedrager til sammen 55 Rdr: 1 mk: 10 sk: for uden hvis som till Rytterhold 
Resterer, satte der for Jørgen Gregersen i rette om iche offt bemte Christen Povelsen pligtig er og 
bør samme till hans Kongl: Maytz: schyldig værende Restanz inden 15 dage at betale, saa og om 
Christen Povelsen med slige store Restanzers paadragelse sampt der med gaardens merchelig 
forsiddelse bør at have hans feste forbrut, og i fald offt bemte Christen Povelsen ey samme Restanz 
inden 15 dage betaler da hand der fore at hen dømmes till arbeyde udi Kongl: Maytz: arbeyde hvor 
paa Jørgen Gregersen var dom begærendis. Sagen optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 26 Maij Ao 1691 
 

Ingvor Jacobsen lod læse hans bestalings bref af dato d: 31 Marty 1691 angaaende hans 
Schoufriders bestilling. 
 
Sl: Peder Oudsens Enche i Biert Maren Hansdatter for retten fremkom og begærede at Herridtz-
fogden ville udnefne nogen mænd som kunde være børnens formønder hvor da blef udnefnt Erich 
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Pedersen i Stoustrup som schall være hendes Laugwerge, Niels Madsen i Schiugberg, Jens Nielsen i 
Tiufkier og Hans Pedersen i Wiuf, som er børnens formønder, endnu blef udnefnt Mads Smed, 
Peder Jørgensen og Peder Kyd alle af Biert, som alle ere børnens formønder. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 3 Junij Ao1691 
 

Kongl: Maytz: Regimentschriver Blanchsteds tiener Johannes Christensen møtte for Retten og 
begærede Dom ofver Michel Ifversen boende udi Erresøe effter forrige giorde i rettesettelse. 
Optagen i 8te dage. 
 
I lige maader begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Jens Widesen boende 
udi Erresøe. Optagen i 8te dage. 
 
Saa vell effter forrige i rettesettelse og opsettelse begærede Dom ofver Christen Povelsen i 
Kongsted, i lige maader optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 10 Junij Ao1691 
 
Christen Jensen Tverager af Høyrup møtte for retten som paa Kongl: Maytz: Regimentschriver 
Blanchsteds vegne begærede Dom ofver Michell Ifversen i Erresøe, blef fremlagt Herridtz fogdens 
schrifftlig Sentenz. Saaledis saa som Michell Ifversen i Erresøe effter loulig indstefning, i retteset-
telse og opsettelse ey møder med noget till afbeviis imod Regimentschriverens fordring langt 
mindre rette for sig i nogen maader. Ti vidste ieg hannem ey at kunde befrie hand io pligtig er de 
fordrende 68 Rdr: 4 mk: 3½ sk: inden 15 dage unden lovens tvang at betale eller lide paa kroppen, 
og for sin gaards onde besiddelse at have sit feste forbrut. I lige maader begærede Dom effter 
forrige i rettesettelse ofver Jens Widesen i Erresøe, blef saaledis Dømbt og afsagt, saa som Jens 
Widesen i Erresøe effter loulig indstefning i rettesettelse og opsettelse ey møder med noget till 
afbeviis imod Regimentschriverens fordring langt mindre retter for sig i nogen maader. Thi vidste 
ieg hannem ey at kunde befrie hand jo pligtig er de fordrende 68 Rdr: 4 mk: 3½ sk: inden 15 dage 
vnder lovens tvang at betale eller lide paa kroppen, og for sin gaards onde besiddelse at have sit 
feste forbrut :/ Byfogden self dømbte her udi :/ I lige maader begærede effter forrige i rettesettelse 
Dom ofver Christen Povelsen i Kongsted. Thi blef saaledis Dømbt og afsagt. Saa som Christen 
Povelsen i Kongsted effter loulig indstefning i rettesettelse og opsettelse ey møder med noget till 
afbeviis, imod Regimentschriverens fordring langt mindre retter for sig i nogen maader. Ti vidste 
ieg hannem ey at kunde befrie hand jo pligtig er de fordrende 55 Rdr: 1 mk: 10 sk: inden 15 dage 
under lovens tvang at betale eller lide paa kroppen og for sin gards onde besiddelse at have sit feste 
forbrut. Byfogden self dømbte her udi. 
 
Elias Møller møtte for Retten og lod lyse effter en sorte brun hest med 2 hvide bag føder som er 5 
Aar, om nogen got folch den kunde forekomme, de da ville lade hannem bekomme den imod god 
finde løn. 
 
Dommeren Dømte saaledis. Saa som Simon Pedersen i Tyfkier i langsommelig tiid iche haver møt 
at besidde her till tinget Kongl: Maytz: Ret, saa Retten snart der ofver tit og offte kand vord spilt er 
hand lagt i Mulct for 2 lod Sølf effter loven saa vel advares de andre vedkommende tingmænd at de 
her effter till rette tider effter loven møder saa fremt de ey vill være samme straf vdergifven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 17 Junij Ao1691 
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Hr Commandant Wilchen lod læse et bref angaaende at lade 3 qveg oplyse om noget gotfolch dem 
er frakommen, af dato d: 16 Junij 1691. 
 
Aßeßor Jens Lauridsen paa Neb møtte for retten som beviste med kaldsmænd Jens Hansen i Rans 
og Morten Ifversen tienende sin fader ibid: Det de ved Eed med opragte finger efter loven 
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Laurids Jensen og Søren Sørensen i Rans for hvis prætention 
hand till denn: kand have angaaende en Eng med videre, sampt vinder at paa høre angaaende 
samme Eng, her imod stefnis Jørgen Nielsen, Niels Jørgensen, Augustinus Povelsen, Maren 
Sørensdatter samptlig boende udi Rans deris sandheds vinde ar aflegge, hvor efter Aßeßor Risom 
agter tingsvinde og dom at erverbe, hvor da for retten fremkom Jørgen Nielsen i Rans som efter 
aflagde Eed wandt at i tredive Aar siden hand kom till Rans, haver den Eng Have kaldet Rødsted 
Have, den vester ende der af været kaldet den Øde gaards Have, og haver endeel af Rans Bye mænd 
brugt samme Øde gaards Have og Jord, som hannem af andre mænd er berettet, og den øster Ende 
af samme Rødsted Have ligger till Søren Sørensens Egen Gaard, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Der efter for Retten fremkom Niels Jørgensen som efter aflagde Eed wandt at hand kand mindes i 
20 samfelde Aar og som Jørgen Nielsen forhen om vundet haver, der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Endnu fremkom Augustinus Povelsen som efter aflagde Eed wandt at i 17 Aar hand kand 
mindes, haver den vester Ende af Rødsted Haue været kaldet Øgaards Hauge og været brugt till den 
Ødegaard i Rans, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der efter for retten fremkom Maren 
Sørensdatter som ved Eed wandt at 16 Aar hun kand mindes haver forbemte: Hauge saaledis været 
kaldet som Augustinus Povelsen for hen om vundet haver der paa hun bad sig Gud till hielp, hvor 
efter Aßeßor Jens Lauridsen var tingsvinde begærede sted, sagen opsat i 8te dage. 
 
Ingvar Jacobsen Schourider møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Mortensen og Søren 
Jensen i Gaarslef som ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rette 
stefnet Hans Sørensen i Andkier dom at lide og til spørsmaal at svare, angaaende Kullmiller hand i 
hans Maytz: Vildbaaner haver brendt, som er imod hans Maytz: Allernaadigste udgangne 
schouforordning og satte i Rette om Hans Sørensen iche burde at lide effter hans Maytz: 
Allernaadigste udgangne schouforordnings 17 Act: og 26 Act: og var Dom begærendes. Hans 
Sørensen møtte for Retten som benegtede iche Jo haver brendt en par tønder kull mens der till at 
have samlet noget tros og raadet tyg paa sin hosbunds schouschifft som Jens Lauridsen Risom nu 
her for Retten vedstod at have gifvet hannem forløf at samle noget gammelt tros og derfor 
formodeede for slig tiltale fri at være. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 24 Junij Ao 1691 
 
Hans Jensen i Lumholt Comparedede her for Retten og berettede at hand effter hans formand, Mads 
Pedersen Lumholt hafver annammet den gaards part som Mads Lumholt paaboede som hand 
godwilligen for hannem hafver afstaaet og der hoß anlovede her for Retten at effter leve alt hvis Jf: 
tingsvinde udsted paa Elboe Herrets ting d: 31 Martij 1685 i sig indeholder anlangende Johanne 
Rasmusdatter Aarlig afgift af samme gaard hvilket tingsvinde med widere blef lest og paaschrifves 
og i acten schall indføris, hvor efter Hans Jensen begærede tingsvinde som og blef sted. 
 
Jens Lauridsens sag Contra de ind Citerede mænd af Rans opsat i dag 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 30 Junij Ao: 1691 
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Kongl: Maytz: Regementschriffver Sr. Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten 
som beviste ved kaldsmænd Ifver Jenßen og Søren Jenßen af Gaarslef det de  ved Eed med opragte 
fingre effter loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Peder Tyggeßen Raun af Børchop imod 
tiltale og dom at lide for et Huus som Peder Jørgenßen paaboer beliggende i Børchop og Peder 
Tyggeßen Raun sig schall tilholde og bemegtige. Der effter Jørgen Gregerßen først frem Eschede af 
Peder Tyggeßen Raun at hand hvis adkomst eller meenende rettighed som hand kunde have till 
bemte: huus hand det ville producere saa som samme huus schall befindes merchelig udi Kongl: 
Maytz: Krigs Jordebog at være separeret fra fornefnte Peder Tyggeßens gaard som Jørgen 
Gregerßen videre agter at beviiße, Peder Tyggeßen begærede opsettelße i 8te dage, hvor hand da 
lovede at ville fremviise hvis beviislig heder hand der paa hafde, sagen optagen i 8te dage. 
 
I lige maader fremstillede Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: Regimentschrivers wegne tvende 
kaldsmænd Nafnlig Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup, det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Peder Jensen Rousted og Søren Grousen 
begge i Tolstrup imod vinder at paahøre angaaende den Tumult de nest afvigte Vinter d: 8 Febr: 91 i 
Herslef Kirche schall have begaaet og der effter agter tingsvinde at erhverfve. I lige maader beviiste 
ved fornte kaldsmænd at have hidstefnet samptlig Herslef sogne folch deris sandhed i samme sag at 
aflegge hvis dennem kand være bevist i Kirchen at have hørt af Peder Jensen Rousted og Søren 
Grousen af Tolstrup, hvor effter Jørgen Gregersen begærede vinderne till forhør, hvor da for Retten 
fremkom Peder Madsen i Tolstrup som effter aflagde Eed wandt at den 8 Febr: sad hand i stoel hos 
Peder Jensen i Herslef Kirche under Liig Prædichen som Præsten stod for Prædichestolen, da hørte 
hand at Peder Jensen i Tolstrup og bromlede nogen ord af det Salme min ungdoms brøst og 
ufornufftet og war ofverflødig druchen saa Præsten hafde nær blefven forstyrret i Prædichen hvor 
fore hand af Deyenen først blef formanet at hand schulle tie stille mens Prædigen waret og i det 
hand dette iche ville blef nogle folch befalet af Præsten at de schulle lede det Druchen mennische af 
Kirchen. Da sagde Søren Grousen at mand schulle iche kaste perler for svin eller Hellig dommen 
for hunde, saa den Referendis begæring ofver alle mine fiender og i det samme lede de Peder Jensen 
ud af Kirchen. Derpaa hand bad sig Gud till hielp. Videre fremkom Hans Ollufsen af Follerup 
sampt Jørgen Nielsen ibid: Peder Jensen og Søren Jensen og Hans Madsen af Herslef, Jens 
Jørgensen og Hans Nielsen Griis og Mads Hansen af Høyrup, Niels Jensen af Tolstrup, hvilchet alle 
samplig winde Een effter anden, at de hafver hørt samme tiid alt det som Peder Madsen af Tolstrup 
for domeren wunder haver angaaende Peder Jensen Roustrd og hafde hørt saaledis af hannem under 
Prædichen i Kirchen at være mumlet, mens iche alle kunde forstaa eller ret høre hvad hand 
mumlede mens er i sandhed at hand war Druchen og ved saadan mumlen, Præsten i Prædichestolen 
under Prædichen motte opholde og begære af meenigheden at de Peder Jensen som saaledis war 
Druchen af Kirchen ville udlede, hvilchet og saa schede, og i det samme begynte Søren Grousen 
høyt at tale og side i Kirchen at mand schall iche kaste Perler for svin eller Hellig dommen  for 
hunde og saadan hefen faar ieg over alle mine fiender eller uwenner. Der paa de samptlig bade sig 
Gud till hielp. Hvor effter Jørgen Gregersen begærede tingsvinde som og blef sted, og møtte Peder 
Jensen Rousted som vedstaad det som er om vundet. Søren Grousen møtte og vedgich det som 
winderne vundet haver og widere svarede effter som de WelEdle og Høyviisee Herrer ved Capitelet 
udi Riibe hafver allerede d: 22 Junij nest afvigte, feldet en Dom over hannem for den sags schyld at 
hand Ifrede sig og talede nogle ord udi Kirchen den tiid at Præsten motte ophøre udi sin Prædichen 
og bad at udføre den Druchen mand Peder Jensen saa er hand allerunderdanigste og i største 
lydighed ferdig till at effterleve de Høywiise Herrers Sentenz og Dom i hvilchen forleden Syndag 
schall wære af Herslef Prædichestoel oplæst, for samptlig meenighed, Peder Jensen Rousted meente 
og det samme som Søren Grousen for angifvet haver, og Jørgen Gregersen war endnu som tilforne 
tingsvinde begærende. Sted. 
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Tiisdagen og Tingdagen den 7 Julij Anno 1691 
 
Søren Sørensen i Rans møtte for Retten og beviißte ved kaldsmænd Ifver Jensen og Søren Jensen af 
Gaarslef det de ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet 
Aßeßor Jens Lauridsen paa Neb vinder at paahøre angaaende den om tvistede Enghauge kaldet 
Rødsted Hauge, her imod stefnet Jørgen Nielsen i Rans, Niels Jørgensen og Augustinus Povelsen 
og Maren Sørensdatter alle af Rans i lige maader samme vinder at paahøre, noch hidstefnet Søren 
Schousen i Mørchholt, Hans Nielsen Bull i Fredericia og Rasmus Hvid i Børchop og Hans 
Eschesen i Andkier deris sandheds winde der om at aflegge, Efftersom vinderne iche møtte deris 
sandheds der om at aflegge, er de forelagt Effter loven till i dag 8te dage at møde deris sandheds 
winde at aflegge under deris faldsmaal. 
 
Jørgen Gregerßen paa Regementschriverens vegne møtte for Retten, som beviste ved kaldsmænd 
Ifver Jensen og Søren Jensen af Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede 
till den tiid at have i rette stefnet Christen Christenßen tienende Hr: Tøufs i Bredstrup till 
windesbyrd at paahøre og der effter tiltale og dom at lide angaaende den ofverlast med slag og hug 
som hand paa Mads Tyggeßen i Piedsted som hand for nogle dage siden aff bemelte Christen 
Christenßen haver bekommet, da hand gich og slog gres i hans hauge videre effter indstefning og 
fornefnte person endnu hid kaldet Thomas Pederßen Schaaning med sin dater Anne Tommesdater, 
Kirsten Lauridtzdater og Mette Knudsdater samptlig af Piedsted deris sandheds vinde at vdsige om 
hvis dennom kand være bevist om forbemelte hug og slag Mads Tygesen i Piedsted af Christen 
Christensen i Bredstrup haver faaet, hvor effter Jørgen Gregerßen begærede de med Citerede vinder 
till forhør hvor da effter edens oplesning for retten fremkom Thomas Pederßen Schaaning som 
effter aflagde Eed wandt at nest afvigte Fredag eller Løfverdag 8te dage, da kom Prestens Svend i 
Bredstrup kiørendis paa Mads Tyggesens Eng kaldet Hvirrelsiig, saa kom Mads Tyggesen till ham 
paa engen og sagde hvad haver du her at bestille, hvor till Christen Christensen svarede og bad 
Mads Tyggesen at hand schulle lade hannem fare denne gang det schulle iche schee meere saa gich 
Mads Tyggesen hen og ville tage et hals kobbel af hesten, saa svarede Christen Christensen, Din 
lumpen hund vill Du pante mig, da sprang Christen Christensen af vognen paa den høyre haand og 
tog en vogen kiep, og slog Mads Tyggesen tvende slag med det Eene i hovedet saa hand falt till 
jorden, der paa satte Christen Christensen hans vogen kiepe i vognen og kiørte sin vey, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Anne Tommesdater og Mette Knudsdater af Piedsted som 
ved lige svorne Eed wandt saaledis at være i sandhed som Tomes Pedersen Schaaning for hen om 
wundet haver saa som de war hos paa samme sted og ey videre der om at wære bevist, der paa de 
bade sig Gud till hielp. Christen Christensen stod till vedermeelle og benegtede iche hand jo hafde 
givet hannem et slag saaledis som de for om wundet haver, hvor effter Jørgen Gregersen begærede 
tingsvinde som blef sted, beroende med videre saggifvelse till neste ting. 
 
Jørgen Gregerßen møtte for Retten og effter forrige afhiemlede kald og Peder Tyggeßens erbydelse 
begærte at Peder Tyggeßen sit adkomst paa det omtvistede boelig ville frem viiße. Peder Raun 
møtte for Retten og fremlagde et schøde udsted af Holmands Herridtzting dat: d: 6 Martij 1654 
udgifven af Hendrich Raun i Børchop till Tygge Nielßen paa den selfeyer gaard i Børchop han paa 
booer med sin tilliggende tvende boeliger og toffter Peder Rafn tilhørende, som blef lest og 
paaschreven og udi acten schall vorde indført, endnu fremlagde en dom udsted af Holmands 
Herredtzting d: 19 Sept: 1681 som blef lest og paaschreven og udi acten schall vorde indført, for det 
sidste fremlagde et indleg af 7 Juli Ao 1691 som blef lest og paaschreven og i acten schall vorde 
indført, Jørgen Gregerßen paa Regementschrivers vegne begærede gienpart af hvis som udi retten er 
fremlagte og videre vill svare till i dag 8te dage. 
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Kongl: Maytz: Herridtzfoget Gregers Blichfeldt lod opliuse en floch gies som hand for nogen tiid 
siden haver funden i sit korn, om der nogen dennem er frakommen de da der kand bekomme 
dennem imod betaling. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 14 Julij Ao 1691 
 

Allerunderdanigste blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende Toldweßen af des Misbrug af 
Dato 30 Junij 1691: 

 

Regimentschriverens fuldmegtig Jørgen Gregersen mødte for Retten og begærede endnu som 
tilforne gienpart af hvis Peder Raun i dag 8te dage indgaf og lovede saa der till ville svare till i dag 
8te dage. Peder Raun mødte for Retten og begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom. 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne foruden forrige eschede af Peder Raun at hand 
her for retten ville fremlegge hvis beviislighed og adkomst hand for sin person till det omtvistede 
boels huus kunde have till videre sagens opliusning. Peder Raun svarede at hand intet videre hafde 
at fremlegge end hvis allerede indlagt er, sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimentschriverens fuldmegtig Jørgen Gregersen mødte for retten og effter forrige førte vinder og 
der effter forrige anlovelse protesterede imod Christen Christensen af Bredstrup paa Mads 
Tyggesen af Piedsted hans vegne og der fore effter de ud i sagen førte vinder og beviisligheder satte 
udi rette om iche bemte: Christen Christensen bør for slig hans paa Mads Tyggesen forøvede 
ofverlast da Mads Tyggesen gich paa sin egen Eng og den ville fredde bør effter Lovens 6 Bogs 9 
Cap: 24 Act: saa som for plougfred først at bøde og der foruden for stavs hug at bøde effter Lovens 
6 Bogs: 7 Cap: 8 Act: sampt og effter lovens anledning at betale for Mads Tyggesen badscher løn 
hans forsømmelse og anden foraarsagede omkostning som i det ringeste for uden forschrefne bøder 
prætenderis 10 Rdr: hvor paa Dom er begærendis. Christen Christensen blef paarobt, møtte iche, 
sagen optagen i 8te dage. 
 
Hr Oberforste Hans Arrentholt Jansens fuldmegtig mødte for Retten som beviiste ved kaldsmænd 
Jens Sørensen og Søren Tomsen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Jens Mortensen i Aagaard og sin Søn med 14 dages warsell 
till Eld, Brusch og Holmands Herritz ting maanets og 6 ugers warsell imod vinders paahør 
angaaende uloulig schouhug. I lige maader at have hidstefnet effterschrefne deris sandheds vinde at 
aflegge om hvis dennem er bevist angaaende denne sag, nemblig Peder Ifversens Enche Anne 
Pedersdater og hendis Søn Peder Pedersen af Starrup, i lige maader hidstefnet Kield Kielsen, 
Schouløberen Jens Jensen og hans hustrue Caren Nielsdater og en Rytter af Starrup nafnlig Mads 
Jørgensen, alle her om vinder at bære saa vit dennem er bevist udi denne sag. Noch hidstefnet Niels 
Kyd af Starrup som paa Øffrigheds wegne hafde ført siun paa bemelte uloulig schouhug, hvor effter 
Bendix Funch begærede de ind Citerede vinder till forhør hvor da for Retten fremkom Kield 
Kieldsen som effter aflagde Eed wandt at hand for kort tiid siden ungefehr i morgen 5 uger kom till 
Jens Mortensen og hans Søn Ifver Jensen i Ensiig ved Snarbech hvor hand betreffede Jens 
Mortensens vogen belæset med et les Riisbøger og war for wognen spent en hvid og blaagraa bester 
og war om afftenen i tus mørchet, og sad Jens Mortensen paa den høyere side og Sønnen Ifver 
Jensen paa den venster side og smoget tobach, og laae en bull øxse ved manden Jens Mortensens 
venstre side, hvilchen Kield Kielsen tog fat om mens Jens Mortensen vred hannem den af haanden 
og soer at Kield Kielsen schulle meste øxsen, mens hverchen truede hannem eller slagen ham, der 
paa gich hand op till en Rytteri Rytter tyringen og som hand gich bort robte Jens Mortensen og 
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spurte Kield Kieldsen ad hvad hand hafde med Fredsted Schouf at bestille. Der paa hand svarede at 
hand hafde lige saa vel med Fredsted Schou at bestille som med deris egen schouf, og som hand da 
kom till Rytteren begærede hand af Rytteren hand ville følge med hannem at pante en Mand af 
Aagaard som hafde et les Riisbøger paa, der paa Rytteren svarede hand hafde intet i slige sager at 
bestille, dog gich hand med hannem ned till stedet, og som de da der ned kom viste Kield Kieldsen 
Rytteren Mads Jørgensen bemelte Riisbøger som war afkast paa jorden og heste og vogen war 
borte, og sagde till Rytteren at Jens Mortensen og hans Søn i gaar hafde hugget dem, og gich saa 
derfra op till Rytter tyringen, hvor de da schiltes ad ved Rytter tyringen, og Kield Kieldsen gich 
hiem till hans moder og gaf hende det till kiende, som befalede hannem at hand schulle gaa till 
Hans Pedersen Schourider og gifve hannem det till kiende som hand og giorde, og som hand første 
gang kom till hannem var hand iche tilstede saa kom hand anden dagen Ridendis hen till 
Schouløberen og befalede Schouløberen at hand schulle føre dennem hiem Da hafde Kield Kieldsen 
woget over riisbøgeren om Natten tilforne og som Kield Kieldsen da vill kiøre hiem med 
Riisbøgeren effter Schouriderens befaling saa som hans fader iche war tilstede og war i Wiuf og sye 
schoe hvor da begegnede hannem paa veyen Peder Ifversens Enche Anne Pedersdater som hafde 
med sig hendis Søn og Datter Nafnlig Peder Pedersen og Dorete Pedersdater som tog vognen fra 
dennem med magt og kiørte dem ind i deris gaard i Starup, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Endnu fremkom Rytteren Mads Jørgensen som effter aflagde Eed wandt at Kield Kieldsen kom op 
till hannem paa Rytter tyringen og bad hannem hand ville følge med med hannem i schouen der holt 
en vogeen med Riisbøger paa, samme folch war iche af deris bye de ville iche lade sig pante, om 
hand ville hielpe hannem at pante dem der paa Rytteren svarede hand hafde intet med saadant at 
bestille mens som hand hørte det var fremmet folch gich hand med ham og saa hand der en haaben 
Riisbøger laa paa jorden som war kast af en vogen, og berettede Kield Kieldsen at Jens Mortensen 
og hans Søn af Aagaard hafde hafft dennem paa deris vogen, saa gich Mads Jørgensen op till Rytter 
tyringen igien og Kield Kieldsen gich hiem, om Natten der effter kom Drengen till hannem og 
sagde hand vill ligge og paße paa der ingen kom till dennem tog dennem bort, der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Endnu fremkom Karen Nielsdater som effter aflagde Eed wandt at hun var self hos 
der Peder Ifversens Enche kom self tredie og tog vognen fra hende og og hendis Søn, ellers vant 
hun lige saadan som hendis Søn hafde berettet for hende og for om wundet haver der paa hun bad 
sig Gud till hielp. I lige maader for Retten fremkom Niels Joensen Kyd af Starrup som effter 
befaling hafde ladet siune bemelte Riisbøger paa Kongens vegne hvilche Riisbøger stod paa en 
vogen i Peder Ifversens Enches Gaard og kom Peder Ifversens Enche till hannem og bad hand ville 
følge med hende og hvis hand iche ville da ville hun klage hannem fra Øfrigheden, og berettede 
Karen Nielsdater og hendis Søn kom kiørendis med et les Riisbøger fra Fredsted Schouf hvilche 
hun ville tage fra dennem, saa som hun hafde self en deel i Fredsted Schouf. Der paa fuldte Niels 
Kyd med hende og befalede paa Øfrighedens vegne at Karen Nielsdater schulle kiøre vognen med 
Riisbøgerne ind i Peder Ifversens Enches Gaard som de og giorde. Der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Endelig for retten fremkom Hans Pedersen Schourider som effter aflagde Eed wandt at effter 
at Schouløberen hafde wæret hos hannem og gifvet hannem det till kiende at der laa et læs 
Riisbøger ved Snarbech som hand berettede at Jens Mortensen og hans Søn fantes ved vognen og 
iche ville lade dennem pante, hvor paa Hans Schouridere befalede hannem hand schulle tage 
dennem hiem till videre. Der paa hand bad sig Gud till hielp. Jens Mortensen fremkom for Retten 
som benegtede at hand iche hafde hugget fornefnte Riisbøgger, og iche heller hafde ladet dennem 
hugge, der paa hand ville giøre hans Eed om hand den af Dommeren motte tillades, Bendix Funch 
formente at hannem Eeden iche af Dommeren motte tilstedis, hvor effter Bendix Funch begærede 
tings vinde som og blef sted. 
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Søren Sørensen i Rans møtte for Retten og begærede hans vinderne till forhør, hvor da for Retten 
fremkom Søren Nielsen af Mørchholt som effter aflagde Eed wandt at det støche jord som Hr: 
Aßeßor Jens Lauridsen paa Neb og Søren Sørensen i Rans omtvistes, kaldet Rødsted Hauge 
liggende paa den nordre side ved Rødsted Bech har ligget till Søren Sørensens gaard i 44 Aar hand 
kand mindes, og vidste iche nogen anden haver hafft rettighed till den, der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Endnu fremkom Rasmus Lauridsen i Børchop som effter aflagde Eed wandt at hand i 32 

Aar hand kand mindes, haver den Hauge kaldet Rødsted Hauge liggende østen og synden for 

byen imod engene og norden for bechen, haver ligget till Søren Sørensens gaard i 32 Aar, der 

paa hand bad sig Gud till hielp. Endelig fremkom Hans Eschesen i Andkier som effter aflagde 
Eed wandt at hand i 40 Aar kand mindes haver den omtvistede Rødsted Hauge kaldet ligget till 
Søren Sørensens gaard liggende norden till bechen og samme bech giør schiellen, der paa hand bad 
sig Gud till hielp. Hr. Jens Lauridtsens sønn Christian Jensen tilspurte Søren Nielsen om hand iche 
er bevist at den omtvistede hauge iche er indtagen af Jens Lauridsens ødegaards schousmaal paa 
Rans march, hvor till Søren Nielsen svarede at for 34 aar siden ungefehrlig war der en mand nafnlig 
Rasmus Nielsen som hafde samme øde gaard i feste og hand kiente sig ved en hauge wed den 
synder side af omwundene bech. Endnu tilspurte Christian Jensen Søren Nielsen om forbemelte 
Rasmus Nielsen intet wedkiente sig noget af samme omwundene hauge paa den nordre side af 
bechen hvor till hand svarede hand war intet der om bevist. Endnu tilspurte Christian Jenßen Søren 
Nielsen om hand iche er bevist om der iche er noget ud af Jens Lauridsens øde gaards schousmaal 
eller schous part udi omtvistede hauge plads, hvor till Søren Nielsen svarede at hand vidste intet 
andet end at io en hver hauge var indtagen ud af en hver sin tilførende gaards schous part, og videre 
vidste hand intet i denne sag at vinde, der paa hand bad sig Gud till hielp. De andre tvende 
vindesbyrd blef af Hr: Aßeßor Jens Lauridsens søn Christian Jensen tilspurt det samme spørsmaal 
som hand till Søren Nielsen giort haver hvor til Rasmus Lauridsen af Børchop og Hans Eschesen 
af Andkier svarede at de nu for saa lang tid siden i en hast vidste sig nu Ey derom at erindre, der paa 
de bad sig Gud till hielp. Hans Nielsen Bull effter indstefning blef paarobt møtte iche, mens blef 
fremlagt af Søren Sørensen et Hans Nielsen Buls schrifftlig vinde mens som Dommeren er vidende 
at manden hverchen kand læse eller schrifve ey heller møder for Retten self effter lovens maader at 
aflegge sin Eed, vidste hand denne iche at kunde Acceptere, og beroer med hans vinde till neste 
ting. 
 
Bent Pedersen Hyrde udi Herslef fremkom som beviiste ved kaldsmænd Ifver Jensen og Søren 
Jensen begge af Gaarslef det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede till i dag at 
have hidstefnet Tygge Jensen, Søren Jensen, Peder Laßen, Hans Ifversen og Christen Dall alle af 
Herslef, som hafver tilsagt bemte: Bent Pedersen løn for forleden aar 1690 som nu resterer saa vel 
og for indeværende aar som er till sammen penge 7 mk: og 6 schepp: biug og det till doms satte der 
effter udi rette om iche bemelte ind Citerede pligtig er og bør effter deris forløffte hannem bemte: 7 
mk: 6 schipp: biug tillige med proceßis omkostning inden 15 dage under lovens videre tvang at 
betale og war derpaa dom begærendis, sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 21 Julij 1691 
 

Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne begærede effter forrige i rettesettelse og 
opsettelse Dom over Christen Christensen i Bredstrup; Christen Christensen trende sinde paarobt 
mødte iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Iver Jensen og Søren 
Jensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede at have i rette stefnet 
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Peder Jørgensen i Børchop at giøre forklaring hvad hand aarligen haver givet Peder Raun till 
Landgilde af det huus hand paaboer. Saa for Retten fremkom Peder Jørgensen som forklarede at 
hand dt samme Aar som Landmaalingen scheede gaf hand Peder Raun 4 Sldr: Aaret der effter 4½ 
Sldr: det tredje Aar 4½ Sldr: det fierde Aar 4½ Sldr: Det femte Aar gaf hand hannem 10 Sldr: det 
siette Aar gaf hand hannem 10 Sldr: Det siufvende Aar gaf hand hannem 8 Sldr: og da hafde Peder 
Raun self halfparten af tofften. Det ottende Aar gaf hand hannem 11 Sldr: det niende Aar som er i 
Aar har hand maanetl: givet hannem 2 mk: og der foruden schulle hand give hannem till 
Michelsdag 5 Sldr: bondeschyld. Peder Raun tilspurte Peder Jørgensen om hand iche der imod 
haver holdet hannem frj for alle Kongel: Skatter, der paa Peder Jørgensen svarede Ja, alleniste hand 
haver givet hannem hans tiende hver femtende Kief effter Accord, der effter Jørgen Gregersen 
protesterede og formente at om endschiønt Peder Raun iche som burde her enten med schifftebref 
eller samfrenders dom beviist at hand dette Peder Jørgensens paaboende huus med gaarden var 
arvelig tilfalden, saa for mig og beviisis og med Peder Jørgensens aflagde forklaring, at hand 
maanetlig till Rytterhold har betalt till Peder Raun det sidste Aar 2 mk: og der foruden till 
bondeschyld schulle till Michaeli betale 5 Sld: penge for uden de 5 Sld: af 1 tdr: hartkorn der dog 
bemelte huus staar ichun i Matriculen indført for 6 Schp: 1f: 1 alb: Hartk: som af Matriculen kand 
erfaris og beviises der for Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne satte i Rette og 
formente at Peder Raun bør effter Lovens anledning at lide som den der oppeberger og paalegger 
bunden meerschyld end af Kongen paabudet er, og som hand ey har beviist rigtig adkomst hvorledis 
hand till huuset er kommen det der for at være till hans Kongel: Maytz: hiemfalden og hand den 
foraarsagde omkostning at betale hvor paa dom var begærende. Peder Jørgensen begærede 
opsettelse i 8 dage schall der till blive svaret opt: i 8 dage.   
 
Søren Sørensen i Rans møtte for retten som effter forrige prosucere indleg og vinde af Hans Nielsen 
Bull i Fredericia af 6 Julij 1691 om det omtvistede jord paa Rans march, hvilchet vinde hand for 
Fridrich Helsenberg og Anders Kleße vedl: haf. Aflagt: lest og paaschreven schall vorder indført i 
Acten Jens Lauridsen paarobt møtte iche Søren Sørensen begærende tingsvinde sted. 
 
Anno 1691 dend 27 Julij er denne Bog forordned till Brusk, Holmandtz og Eld Herredtz ting Bog, 

og findis der Itt Hundrede firesindstiufve og aatte blade reen papier, numerered, igiennem dragen 

og forseglede, paa hvilche Schrifveren Daniel Kiellinghuußen for Retten hafver at indføre alt hvis 

for bemte: tingdom paßerendis vorder, bladene ochsaa for øfverst till nederste uden nogen margen 

at [papir defekt] schrifve, saa vel som sig ellers i alle maader effter hans Kongl: Maytz: Lou og 

forordninger at for [papir defekt] under straf som wedbør. Coldinghuus ut Supra 
                                                                                                                    S: C: Schvartz 

I Jesu Nafn 
Tiisdagen og Tingdagen d: 28 Julij Anno 1691 

 
Hans Jensen Schoufoget møtte for retten som paa Oberførsten Hans Arnhold Jansens vegne beviiste 
ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen det de ved Eed med opragte fingre effter Loven 
afhiemlede det de till i dag at have hidstefnet Sl: Anders Madsens Schouriders arfvinger nemlig 
Peder Hansen i Starup, Niels Kyd ibid: Søren Møller ibid: anl: hvis giersell penge hand paa 
Oberførstens vegne hafde oppebaaren og ingen rigtighed der for er giort. Dee der till at svare 
ogdom derfor at lide, beboende med saggivelse till neste ting, Sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Jensen Schoufoget mødte for Retten som med forrige indhiemlede kald og warsell paa 
Ofverførstens vegne begærede at siuns mændene motte fremkomme deris siun derom at afsige, der 
effter fremkom Søren Hansen i Starup og Niels Andersen ibid: som effter aflagde Eed afsagde deris 
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siun saaledis at det ungefehr for 5 uger siden war i Sl: Peder Ifversens gaard i Staarup og fant der 
paa en 26 støcher rodhuggen risbøgger som videre beviist er med tingsvinde, udsted her af tinget d: 
14 Julij sidst afvigte, hvor effter Hans Jensen paa Ofverførstens vegne var siunsvinde begærende. 
Sted. 
 
Christian Nielsen Tofft mødte for Retten paa Christen …stensens vegne effter Regimentschriverens 
[papir defekt] i dag 14 dage giorde i rette settelse i rettelagde hans schrifftlig indleg af dato d: 21 
Julij 1691 [papir defekt] videre lest og paaschrefven og udi acten schall vorde indført og begærede 
opsettelse i 14 dage. Sagen optagen i 14 dage. 
 

Den 7 August 1691 
 

Regimentschrifverens fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten, og begærede effter forrige i 
rettesettelße og opsettelße Dom over Peder Raun i Børchop og fremlagde en Extract under 
Regimentschriverens haand udtagen af Krigs iordebog melder om samme omtvistede huus hvor af  
formeenis at samme hus er Separerit fra gaarden og sat for 6 schip: 1 alb: Hartkorn Nye Matricul 
naar den 1/16 forhøyelse er fratagen, Peder Raun i Børchop møtte for Retten og begærede Delation 
till i dag 8te dage at svare till Jørgen Gregerßens indgifvende. Jørgen Gregerßen begærede Endnu 
som tilforne Dom over Peder Raun i Børchop, sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimenytschrifverens fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten og begærede effter forrige i 
rettesettelße og opsettelße Dom over Christen Christenßen tienende Hr Tøus i Bredstrup og 
formeente det af hannem till seeneste ting i Rettelagde indleg med der udi giørender forevendinger, 
iche at komme hannem till nogen befrielse saa som det noch som af de førte vidnisbyrd kand 
fornemmis hvorledis Christen Christenßen haver ofverfaldit og slaget Madß Tyggeßen af Piedsted 
og her for Retten nochsom er beviist at Madß Tyggeßen i hans hovet blodig og et hull som ey kunde 
schiules var slagtet med videre samme tingswinde om formelder og udwiiser og derfor Jørgen 
Gregerßen effter forrige i rettesettelse eschede Dom. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimentschriverens fuldmegtig Jørgen Gregerßen lod forkynde en inden Wiborig Landsting d: 29 
afvigte Erverbede Landstings stefning [papir defekt] 9 Julij seeneste afvigt paa Viborg Landsting 
giorde paaschrifft og [papir defekt] till d: 20 Aug: først kommende: hvor i en hver foreleggis till 
bemelte tiid med deris havende bevislighed till Landstinget at møde till sagens videre oplÿsning 
med videre samme paa schriffing opsettelse ommelder, samme stefning er af Regementschrifveren 
Blanchsted paa hans Kongl: Maytz: og den død befundene Søren Troelsen af Hostrup hans 
efftermaals mænds wegne erwerbede Contra Hans Bertelsen, Jep Jensen, Jørgen Buch, Ifver Kreng, 
Mads Povelsen, Ifver Kod, og Hans Povelsen af Hostrup som beschylte og Peder Jepsen, Hendrich 
Nielsen, Willum Frandsen, Niels Pedersen, Anders Hansen, Peder Pallesen, Jens Jensen og Peder 
Jensen samptlig opmellede 8te Sandemænd i fornefnte sag og Gregers Blichfelt Herridtzfoget 
dommer i samme sag, saa velsom Niels Raun af Piedsted tillige med hans svend Jens Gregersen, og 
er bød Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne her for Retten en Widimeret Copie af 
samme Landstings stefning med der paa tegnede opsettelse om nogen af parterne den vill antage 
som forblef her i Retten. 
 
Widere blef lest en af Hr EtatsRaad og Amptmand Simon Claus Swartz, Amptschriveren Hendrich 
Hanßen og Regimentschriveren Søren Blanchsted underschrefne og forseglede paa Wiborg 
Landsting d: 29 Julij protocol till proclame angaaende Sl: Ritmester Otte [An]dres Lindenqvist 
schiffte effter hannem holdelse som er berammet at holdes i Bølling først kommende 9 Sept: till 
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hvilchen tiid samptlig den Sl: Mands effterlatte Arfvinger, Debitorer og Creditorer ind stefnis i 
samme Sterbboe at møde som samme proclame widere formelder. 
 
Povel Nielsen af Vilstrup for retten fremkom som lover hans till forhavende kierestes moder Anne 
Ifversdaater som sig opholder udi Wilstrup en aarlig affgift hendis lifs tiid nemlig rug 12 schip, biug 
12 schip, gryn havre 1 tdr. bog hvede till gryn 1 tdr: et svin af schoven eller og en Rdlr: udi stæden, 
en liden sort hiemlet stud som hun self haver udtagen som hun will selge og igien kiøbe sig en ko 
hvilchet Povell Nielßen lover saavel som det andet at holde den at græse og forsyne med [papir 
defekt] hvilchet hand schall holde [papir defekt] med føde og [papir defekt]t nyde ynglen der af dog 
ey [papir defekt]t føde ende de fire faar, og der foruden lover hinde for huusværelse hindis lifs tiid 
tillige med fri ildebrandsel nødtørfft, der foruden lover Povel Nielsen endnu at give hans 
tilkommende kierestes søster Anne Chrestensdater effter hendis Sl: fader 44 Sldr: som uden rente 
schall staa hos bemte: Povel Nielsen till hun bliver hendis fulde atten aar, hvor effter Hans Pederßen 
Schourider paa Anne Pedersdaters vegne begærede tingsvinde som blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 11 Augustij Ao 1691 
 
Regementschrifverens fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten og begærede effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse Dom. Sagen optagen i 8te dage till Endelig Dom. 
 
Regimentschriverens fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten og begærede effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse Dom over Peder Raun. Peder Raun møtte for Retten og i rettelagde hans 
schrifftlig indleg af dato d: 11 Aug: 1691 med videre lest og paaschrefven og udi acten schall worde 
indført. Der nest fremlagde Peder Raun en Dom af dato d: 19 Januarij Ao 1663, udsted af Holmands 
Herridtz ting, med widere lest og paaschreven og udi acten schall worde indført, anlangende 
Pentebrefvet blef ey i Retten …terit fordi det ey paa det forordnede Papir war schreven. De tvende 
Domme blef ey heller i Retten lest mens Peder Raun igien lefveret effter som de saggen intet 
vedkommer og begærede der effter Dom. Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne svarede 
og formente at det af Peder Raun i Rettelagde [papir defekt] med hoswærende Documenter ey kand 
beviise [papir defekt] at enten Peder Raun samme omtvistede huus [papir defekt] udi Kongl: Maytz: 
Krigs Jordebog findes Separerit [papir defekt] langt mindre Peder Raun magt at [papir defekt] paa 
huuset at legge end af Kongen [papir defekt] effter forrige i rettesettelse [papir defekt] war dom 
begærendes. Thi blef saaledis dømbt og afsagt. Saa som Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Søren 
Blanchsted søger og tiltaler Peder Raun udi Børchop for et huus som Peder Jørgenßen paaboer, 
fordj det udi Kongl: Maytz: Krigs Jordebog schall findes indført saa sees dog samme at være scheed 
wed forseelße wed landmaalingen, effter som Peder Rauns her for retten har fremlagt rigtig schøder 
og adkomster paa fornefnte huß, det at staar paa hans fæderne arfve gaardtz grund og eyendom og 
hannem med ald rette at tilhøre, Jørgen Gregerßen ey heller paa Regimentschriverens vegne nogen 
bevis fremleggis hvor meed hand denne Eyendom effter loven vill winde, langt mindre beviiser 
Peder Raun den at have forbrut, ogsom Peder Raun wed fremlagde 2de schøder beviser samme 
selfeyer gaard med de 2de boliger og toffter at have tillhørt hans Sl: fader og ham upaa anchet siden 
Ao 1654 og hidind till reigtig svaret der af hans Kongl: Maytz: vdgiffter, Ti ved ieg ey rettere at 
kiende end fornte huus med sin rette tilleggelße jo bør at følge Peder Raufns denne arfve gaard som 
hand nu self beboer, og i saa maader for Kongl: Maytz: Regementschriverens tiltale fri at være. 
Herridtzfogden self dømbte i denne sag. Regimentschrifverens fuldmegtig Jørgen Gregersen 
begærede Dommen beschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 18 Augustij Ao 1691 
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Blef lest hans Kongl: Maytz: Allernaadigste bref af dato 9 Decembr: Ao 1690 i Meening at der 
Aarligen i Weylebye d: 23 Sept: schall holdes er offentlig Qveg og Heste Marchet. 
 
Kongl: Maytz: regimentschriver Sr Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregersen møtte for Retten som 
beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Jens Nielsen i Børup, det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at hafve hidstefnet Christen Povelsen i Kongsted, Jens 
[papir defekt] i Erresøe imod siunsmænd [papir defekt] Gaarde og der effter beschylding og Dom at 
[papir defekt] udnefnt Siunsmænd Jep Clausen i Børrup [papir defekt] Ifversen i Taule, Peder Bole i 
Erresøe, Tygge Jensen i Herslef og haver de at møde paa førstkommende Torsdag i Kongsted. 
Sagen optagen i 8te dage. 
 
Regimentschriveren Sr Blanchsteds fiuldmegtig Jørgen Gregersen møtte for retten og begærede 
efter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Christen Christensen tienende Hr Thøus i  
Bredstrup. Ti blef saaledis Dømbt og afsagt. Saa som af de førte vinder befindes Christen 
Christensen at have slaget Mads Tyggesen i Piedsted med en Vognkiep i hans hovet og som 
Christen Christensen sligt her for Retten ey benegter ey heller noget till afbeviis fremlegger hvor 
fore hand tilfindes at betale effter Lovens 6 Bogs 7 Cap: 8 Act: 3de 6 lod Sølf tilligemed proceßens 
omkostning inden [papir defekt] dage under lovens videre tvang. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 25 Augustij Ao 1691 
 
Jens Nielßen i Børchop møtte for retten som bevindes ved kaldsmænd Jacob Rasmußen og Søren 
Sørensen i Børchop det de ved eed med opragte fingre efter louen afhiemelede till i dag at have 
hidstefnet Hans Pedersen i Børchop, med sin hustrue Leene Povelsdatter imod vinder at paahøre og 
til spørsmaal at svare, beroende med vindernis førelse till i dag 8te dage.  
 
Proviantforvalteren Mathias Lyme lader advare alle og enhver som rester med schatte korn for Ao 
1689: 1690: 1691: at de inden denne Augustus udgang lefverer, af dato 25 Augustij 1691: 
 
Staphen Hansen i Almind lod lyse effter en brun hoppe, om der nogen gotfolch den fore kommer, 
de da ville lade  bekomme hannem den imod god findeløn. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 1 September 1691 
 

Jens Nielsen vinder af Børkops vinder forelagt till i dag 8te dage at møde deris vinde at aflegge. 
 
Hans Jensen Skoufoget møtte for Retten som paa Oberforsten Hans Arnhold Jansens vegne beviiste 
ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup det de ved Eed med oprgate fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag med 8 og 14 dage, 3: 4: 5 og 6 ugers varsell at have hidstefnet 
Christen Rasmußen Møller i Gudsøe Mølle, imod spørsmaal og vidnisbyrds paahør sampt 
saggivelse og dom, angaaende noget bøge træ kløffter og pæle som ved hans i feste havende Mølle 
findis i lige maader med 8 dages varsell stefnet Anders Kier og Christen Povelsen i Gudsøe deris 
siun vidne at aflegge med videre dennem kand vorde tilspurt i samme sag, i lige maader med 8 
dages varsell stefnet Hans Bertelsen i Eltang, Jep Baße, Mads Kye, Hans Hansen sampt samptlig 
Eltang Mænd deris sandhed at aflegge om hvis dennem kand vorde tilspurt hvor effter Hans Jensen 
begærede siuns mændene at fremkomme deris siun at afsige. Hvor da for Retten fremkom Anders 
Kier og Christen Povelsen i Gudsøe som foregaf at i Mandags otte dage var de effter Oberforstens 
fuldmegtig Bendix Funchs begæring ved Skibdrup Mølle at siune noget træ som der laa oven for 
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Møllen i dam siden, da fant de 18 støcher bøge kløffter hvor i blant var et støche tvint bøge træ, 
hvilchet tilsammen var hveßet og spidset till pæll, som de siuntes at de kunde føre paa en vogn 
tilsammen. Christen Møller møtte og svarede at dette fornefnte bøge kløfft haver en selfeyer bonde i 
Eltang givet hannem nafnlig Hans Bull till Kongens Øde Mølles reparation. Hans Jensen svarede at 
denne forbemelte bunde Hans Bull i Eltang saa vell som samptlig Eltang Mænd haver hand ladet 
hidstefne, og saasom Hans Bull iche møder men berettes at være syg, formoder hand Christen 
Rasmußen Møller her for Retten [papir defekt]mell at fremviise. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Johannes Christensen paa Regimentschriverens vegne begærede 4 mænd motte udtages at siune den 
Øde Gaard i Winding Jep Nielßen paaboede der till udtagen Søren Damkier i Skierup, Jens Bull og 
Jens Ollufsen i Skierup og Søren Madsen i Vinding. 
 
I lige maader begærde 4 mænd som kand siune noget Jord som tilhøre Hans Bertelsens gaard i 
Eltang, der till udnefnt Jep Baße og Hans Iversen i Eltang, Søren Enemerche og Hans Hansen i 
Stenderup. 
 
Jens Rod i Fredsted møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Peder Ram, Mads Nielsen af 
Fredsted till i dag at have i rette stefnet Michell Pedersen i Fredsted till doms for hvis hand kan 
være hannem schyldig, i lige maader stefned og Peder Smed i Fredsted at vinde hvis dem der om 
kand være bevist anl: den foreening dennem imellem er scheed. Saa fremkom Michell Christensen i 
Tiufkier og Niels Iversen i Fredsted, som ved Eed wandt at tillkomende Michels dag for 3 Aar siden 
var de overværendis der Jens Rod i Fredsted og Michell Pedersen ibid: blef foreenet sammem at 
Michell Pedersen schulle give Jens Roed reede penge 16 Sldr: 20 schip rug og 14 schip haure hvor 
af strax blef betalt 6 Sldr: Der paa de aflagde deris Eed. Jens Rod foregaf at hand iche af Michell 
Pedersen haver bekommet paa de Resterende 10 Sldr: 20 schip rug og 14 schip haure, end meere 
end 10 schip aure bliver Michell Pedersen saa Jens Rod schyldig 10 Sldr: 20 schip rug og 4 schip 
haure, som hand formodede Michell Pedersen hannem bør at betale, derpaa hand begærede dom. 
Michell Pedersen møtte og begærede sagen i 14 dage motte optages schall her till blive svaret. 
Sagen optagen i 8 dage. 
 
Hr: Anders i Herslef lod lyse effter en sort hoppe med en liden stiene i hoedet som forleden nat 
hannem er frastollen. Peter Lasen lod i lige maader lyse effter en brun bleset hest som hannem 
ogsaa forleden nat er frastolen med 3 brender paa. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 8 September 1691 

 
Jens Rod i Fredsted effter forrige indhiemlede kald i rettesettelse og opsettelse begærede Dom. 
Michell Pedersen møtte for retten og i rettelagde hans schrifftlig indleg af dato 8 Sept: 1691, som 
blef lest og paaschrefven og udj acten schall vorde indført. I lige maader i rettelagde et schifftebref 
holden effter Hans Sørensen Schreder i Fredsted af Dato 2 Junij 1685: med videre lest og 
paaschrefven og udi acten schall vorde indført. Jens Rod i Fredsted begærede endnu som tilforne 
Dom i sagen optagen i 8te dage. 
 
Hans Jensen Schoufouget møtte for retten paa Anne Kristensdaters vegne, Spilt. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 15 September Anno 1691 
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Jørgen Gregersen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne møtte for 
Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomesen i Hostrup det de ved Eed 
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag her till tinget at have i rettestefnet Hr: Anders 
Iversen Brun Sognepræst till Herslef og Wiuf Sogners meenighed imod vidnisbyrd, beschylding, 
tilltale og dom effter K:M: forordning at lide for hans formeenende urigtig Mandtallers indgivelse, 
paa de i Herslef Sogne værende folch som folcheschat effter Kongel: M: forordning burde till 
seeniste forgangne 1 Julij Ao 91 at give som dog af præstens Mandtall er udelat med videre som da 
for Retten protesteris og angivis kand, saa vell om de sidste som forrige af bemte Hr: Anders 
Iversen Bruns indgifne Mandtaller. 2: i lige maader till samme tiid og sted hidstefnet effterschrefne 
af Herslef Sogn, nemlig af Herslef: Tygge Jensen, Peder Laßen, Søren Jensen, og af Høyrup Maren 
Hansdaater, Knud Jepßen, Christen Jensen, Niels Sørensen, Laurids Christensen, og Mads Hanßen, 
og af Tolstrup Peder Rougsted og Søren Grusen [papir defekt] till tinge at møde deris sandhed vinde 
at aflegge paa hvor mange børn, folch eller tiuende i deris huus eller hos dennem kand have, som 
enten folcheschat, eller som inderster kand have betalt eller endnu der med kand restere, eller være 
angivet hvor effter agtes tilngsvinde at erhvervis af Dato Colding d: 8 Sep: 91: hvor effter Jørgen 
Gregersen begærede de indstefnede vinder till forhør. Blef saa Eeden først oplæst for indciterede 
vinder. Da for Retten fremkom Tygge Jensen som effter aflagde Eed bekrefftede, at alle de folch 
hand haver hafft haver hand rigtig angivet og betalt folcheschat af indeværende Aar, ellers hafde 
hand en karll nafnlig Olluf, som noget effter Pindsdag gich fra hannem og lod sig antage till Rytter 
og hafde betalt for bem: karll folcheschat 1 mk: for den 1: qvartal, som var till Nyt Aar afvigte 
forfalden, hvad sig hans Søn angaar, haver hand festebref paa gaarden at schall nyde den effter 
Tygge Jensens død, tj hand tiener hannem iche; festebrevet haver hand faaet i Rosendals tiid som er 
underschreven af Regimentschriveren, Amptmand og Obersten; hvilchet festebref Jørgen Gregersen 
begærede at Tygge Jensen i dag 8 dage ville producerede. Der paa Tyge Jensen bad sig Gud till 
hielp. Der effter for Retten fremkom Peder Laßen af Herslef som effter aflagde Eed tilstod, at hand 
rigtig har angivet hans folch og betalt folcheschat der af, neml: en pige, andre folch har hand iche 
hafft i sommer, undtagen en Søn som er omtrent treten eller 14 Aar, det hand iche anderledis vidste, 
hvilchen endnu iche har været till Guds bord, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch for Retten 
fremkom Søren Jensen som effter aflagde Eed tilstod at hand iche haver uden tvende folch neml: en 
karll og kone, som er gifft sammen, som hand schater for, og derfor betalt 1½ mk: Jørgen Gregersen 
tilspurte Søren Jensen hvor lenge hand haver hafft diße tvende folch i tieniste, der paa Søren Jensen 
svarede paa 1½ Aars tiid, som har været gifft sammen et Aarig er bleven gifft i hans tieniste, og 
tiener ham for kost og løn, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Maren Hansdaater i 
Høyrup som effter aflagde Eed tilstod at hun haver ingen folch undtagen en dreng som hun har 
betalt schat af; hendis daater hafver for et Aar siden faaet en Rytter, mens har dog betalt schat siden 
en qvartall for hende, mens iche for den sidste qvartal, der paa hun aflagde sin Eed. Noch fremkom 
Knud Jepßen i Høyrup som ved Eed tilstod, at hand haver ingen folch uden en dreng der har hand 
schatet for, mens har en daater som nu till St: Peders dag bliver 15 Aar og iche har været till Guds 
bord før i Søndags 8 dage. Der paa hand aflagde sin Eed. Noch fremkom Christen Jensen i Høyrup 
som [papir defekt] hand hafde ingen folch uden en dreng som har schatet af. Ellers haver hand en 
daater som er yngre end Knud Jepsens daater, som og for kort tiid siden først har været till Guds 
bord, der paa hand aflagde sin Eed. Endnu fremkom Niels Sørensen som effter aflagde Eed tilstod 
at hand haver en dreng som hand har schattet af ellers haver hand en pige som er enten 13 eller 14 
Aar, som har væren en gang till Guds bord, undertiden har været hos hannem og vogtet noget Qveg 
under tiden hos hendis fader Anders Pedersen i Høyrup. Der paa hand aflagde sin Eed. Laurids 
Christensens kone af Høyrup for Retten fremkom som tilstod at de haver en pige i tieniste som de 
har betalt folcheschat af en dreng har de ellers i tieniste som iche kand fortiene føden hvor gammell 
hand er veed hun iche; Derpaa hun bad sig Gud till hielp. Mads Hansen af Høyrup for Retten 
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fremkom som effter aflagde Eed tilstod at hand haver en dreng i tieniste som var 14 Aar om St Oles 
dag, og var i Søndags 8 dage først till alters, derpaa hand bad sig Gud till hielp: Peder Rousted af 
Tolstrup for Retten fremkom effter aflagde Eed tilstod, at hvis folch hannem haver hafft i tieniste 
haver hand schatted af, en karll havde hand ellers i tieniste som om Pindsedags tiider lod sig antage 
till Rytter, ellers boer hans daatter og Svoger hos hannem paa Gaarden, saasom hand haver en 
selfeyer Gaard og oplat Gaarden for dem effter hans død, mens har self hid till dage svaret af 
Gaarden, Jørgen Gregersen tilspurte Peder Rousted om fornefnte hans Svoger har taget hosbund 
hold paa Gaarden, hvor till hand svarede neij, og mente det giordes iche behof effter som det er en 
selfeyer Gaard; derpaa hand bad sig Gud till hielp: Noch fremkom Søren Grousen af Tolstrup som 
ved eed tilstod, Præsten har schreven hannem altid for 3 børn nemlig 2 piger og 1 dreng indtill nu 
sidst afvigte Julij da spurte hand hannem i Kirchen hvor mange børn hand hafde, svarede hand, 
hand vidste det self lige saa vell nu som tilforne, mens hans eene daatter var i samme tider borte hos 
hans Slegtinger ved Horsens hvor hand tengte hun schulle have forbleven, betalte hand derfor iche 
till sidste afvigte Julij uden for tvende folch, derpaa hand aflagde sin Eeed.Anders Juull paa Hr: 
Anders Iversens vegne tilspurte 1: samptl: indciterede vinder om de iche ved Endnu kand bekreffte 
at Hr: Anders aldrig har faaet det ringeste af dennem for at giøre nogen underslef i [papir 
defekt]taler der till de samptlig svarede at hand hverchen har begiæret eller faaet noget af dennem 
for at giøre nogen underslef i Mandtallerne; undtagen Søren Grousen som var bortgangen. 2: 
tilspurte Anders Juull dennem om Hr: Anderses Mandtall iche er schreven i Kirchen, der till de 
svarede Ja, og hver af dennem i sær tilspurt hvad folch de hafde. 3: tilspurte dem om hand iche har 
formanet en hver i sær at de schulle give rigtig an paa det ingen schulle komme i schade saasom 
hand i sognet moxen var ubekient og ichun kort tiid været ved kaldet; der till de i lige maader 
svarede Ja. 4: tilspurte Anders Juull dem om iche en hver af dennem self haver angivet deris folch 
og tyende for hannem i Kirchen, der till de svarede Ja. Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens 
vegne begærede tingsvinde, Anders Juull paa Hr: Anderses vegne begærede gienpart sted. 
 
Hans Jensen i Møsvraa paa Oberforstens vegne begærede dom over Christen Møller i Gudsøe 
Mølle. Christen Møller møtte og begærede otte dages opsettelse. Optagen i 8 dage. 
 
Jens Rods sag i Fredsted Contra Michell Pedersen optagen till i dag 8 dage. 
 
Hans Bertelsen i Eltang begærede 4 Mænd som kunde besigtige noget jord der till udnefnt Jep 
Lasen i Eltang, Hans Iversen og Jep Hansen i Bierte og Anders Kier i Gudsøe. 
 
[papir defekt] Jensen i Fridericia lader lyse effter en Rød hoppe og en brun hest som hannem 
forleden er frakommen. 
 
Mads Bech i Landerup grd. lader lyse effter en sort brun stiernet hoppe som for 8 dage siden 
hannem er frakommen. 
 
Peder Rougsted lader lyse effter et blaa graa svin som hannem er frakommen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 22 September 1691 
 

Hans Pedersen Skourider paa Oberforstens vegne begærede effter forrige i rettesettelse og 
opsettelse dom over Christen Møller i Gudsøe Mølle. Christen Møller i Gudsøe Mølle møtte og 
[papir defekt] tvende Mænd af Eltang Nafnlig Jens Pedersen og Hans Hansen, som haver været hos 
Hans Hansen Bull i Eltang for Christen Møller  om hand hafde iche undt hannem et læß bøge kløfft 
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at reparere den Øde Mølle med, hvor paa Hans Hansen Bull som var Syg og Sengeliggende gaf 
dennem till svar at hand hafde givet Christen Møller i Gudsøe Mølle et læß bøge kløfft till den Øde 
Mølles reparation, hvilchet Hans Hansen Bull ville hiemle bemte Christen Møller. Hans Pedersen 
møtte og begærede copie af hvis i dag er paßeret paa Oberforstens vegne, schall her paa i dag 8 
dage blive svaret. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Jens Rods sag contra Michell Pedersen i Fredsted fremdeelis optagen i 8 dage. 
 
Effter Hr: Jegermester Bruchdorfs begæring er udnefnt effterschrefne Mænd at siune schovene, 
neml: Ellherret, Jens Iversen i Taule Nebbell, Jep Clausen i Børup, Jens Pedersen i Kongsted, Jens 
Krage i Egom, Jens Laßen i Weylbye, Jens Gade i Egeschou. I Holmands herret udtagen, Jens 
Nielsen i Piedsted, Jens Sørensen i Follerup, Anders Ollufsen i Smidstrup, Peder Jensen ibid: Peder 
Klinchhammer i Velling, Niels Pedersen i Winding, Peder Lundemand i Gaarslef, og Peder Dall i 
Andkier. I Brusch herret, Joen Nielsen og Povell Michellsen i Tyfkier, Peder Madsen og Jens 
Madsen i Tolstrup, Jep Jensen i Tolstrup, Mads Hansen i Høyrup, Hendrich Ebbesen i Bierte, 
Giermand Hansen i Starup.  
 
Hans Iversen i Eltang lod lyse effter en rødbleßet hest som forleden Fredags nat er bleven borte. 
 

Tingdagen Onsdagen d: 30 September Anno 1691 
 

Jonas Sich paa Regimentschriver Søren Blanchsteds vegne møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hans Andersen, Villads Christensen og Jens 
Skoemager i Starup, saa og Peder Kiømand, Tomas Andersen i Wiuf, saa og Enchen i Dons Mølle 
formedelst de deris korn uden tiendis erleggelse af deris jord haver bortført, beroende med 
saggivelse till i dag 8 dage. 

 
Jonas Sich paa Regimentschriverens vegne beviiste i lige maader ved kaldsmænd till i dag at have 
hidstefnet, nemlig kaldsmænd Niels Sørensen og Jens Jensen, begge af Herslef det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have hidstefnet Hr Anders Iversen Brun, 
Sognepræst till Herslef og Wiuf Sognes menigheder till vidnisbyrd og en Attest og klage at paahøre 
som en deel Herslef Bye og Sognemænd har udgivet og videre schall vedstaa angaaende Degnen 
Christen Pedersen till Herslef Meenighed, med deris børn og dennem haver forholdt. 2) till bemelte 
tiid hidstefnet Hans Jensen Enemerche i Herslef, Johan Zander, Niels Andersen, Jeß Tomesen og 
Peder Laßen, samptlig af Herslef deris sandhed at vinde og udsige angaaende den klage som de 
over Degnen Christen Pedersen i Herslef har giort og en Attest der effter udgivet og den da videre at 
vedstaa. 3) till bemelte tiid stefnet Degnen Christen Pedersen forbemelte widnisbyrd og klage at 
paahøre om hand noget agter der imod at svare, effter hvilchet alt tingsvinde agtes at forhvervis af 
dato 22 Sep: 1691: og begærede Jonas Sich paa Regimentschriverens vegne at det motte beroe med 
vindernis førelse till i dag 8 dage efftersom baade hand og hans fuldmegtig i dag er hen reyst till 
Nygaard ved Krigsretten der at være overværende. Christen Pedersen Degn møtte og begærede 
vinderne motte nu aflegge deris vinde effter som de er tilstede der med omkostning og tidspilde at 
spare og begærede de motte tages till forhør. Effterdi Regimentschriveren er i loulig forfald er 
vinderne forekagt till i dag 8 dage at møde. 
 
Saasom Hans Jensen Skoufoget paa Oberforstens vegne iche møder effter paaberaabelse i dag 8 
dage contra Christen Møller i Gudsøe Mølle er sagen optagen i 8 dage. 



 34

Kongel: Maytz: Bref Christen Fanøe given d: 1 Sept: 1691 at maa holde ferge og fartøij till 
overførselen ved Vedell fjord i mellem den bye Trelle og Bierge herret allerunderd: lest og 
paaschreven. 
 
Jens Rods sag Contra Michell Pederßen i Fredsted optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 6 October Ao 1691 
 

Peder Jensen i Starup oplyser en stor brunstiernet hest som forleden fredag er kommen till hannem. 
 
Mads Smed i Bredstrup lader lyse effter en stor brun hest som forleden løverdag er bleven borte for 
hannem. 
 
Samme dag var intet andet at bestille, og blef paa robt effter at tinget nogen tiid var sat mens møtte 
ingen som havde noget at forrette. 

 
Tiisdagen og Tingdagen Den 13 Octobr: Ao 1691 

 
Allerunderdanigst blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende Korn og Proviantschatten de dato 
d: 22 Sept: Ao 1691. 
 
Allerunderdanigst blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende de nu i Krig begrebne Partiers 
Commißsærer ey at maa selge her i Rigerne hvis Prise de der op bringer, og at ingen sig dem maa 
tilforhandle eller hielpe at læße de dato d: 29 Aug: Ao 1691: 
 
Allerunderdanigst blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende heele schibs ladinger brendevin 
som fra fremmede steder indføris, at være fri for told og Consumption og schibene for last penge de 
dato d: 29 Aug: Ao 1691: 
 
Allerunderdanigst blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende hans Kongl: Maytz: Allernaadigste 
Indrettelses ……et Academie i Kiøbenhafn de dato d: 26 Sept: 1691: 
 
Hans Ollufsen mødte for Retten som paa Ingvar Jacobsens wegne og fremstillede siuns mænd 
nembl: Jens Nielsen i Piedsted, Peder Damkier, Jens Sørrensen i Follerup, Peder Klinchhammer i 
Welling, Peder Jensen og Anders Ollufsen i Smidstrup, Niels Pedersen i Winding og Peder 
Lundmand i Gaarslef, som efter foreleggelse her af tingbogen ware udnefnte at siuneHolmands 
Herritz schofver hvad Svins olden som der udj kunde være. Da samptl: fremkom ofven bemte: 
siunsmænd som ved siun afsagde bemte schofve for half saa mange svins olden som de var forleden 
Aare taxerede, hvilchet de for et fuldkommen siun afsagde, der paa de bade sig Gud till hielp. Hvor 
effter Hans Ollufsen af Follerup paa Schourideren Ingvar Jacobsens wegne war siunswinde 
begærendis som og blef sted. 

 
Jens Christensen Roed i Fredsted mødte for Retten og begærede efter forrige i rettesettelse og 
opsettelse Dom ofver Michel Pedersen i Fredsted, Anders Juul som Sette Dommere foreholt begge 
parterne till forliig mens som Michel Pedersen iche ville lade sig beqvemme till forliig, thi blef 
saaledes Dømbt og afsagt. Saa som det beviises at Michel Pedersen i Fredsted haver udj 
Dannemænds ofverværelse giort forlig og foreening med sin Svoger Jens Roed ibid: om hvis 
dennem kunde være imellem og da befantes Michel Pedersen at schulle være schyldig till Jens Roed 
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penge 16 dr: 20 schepp: rug og 14 schepp haure som hand hannem ville betale hvor paa endnu 
resterer 10 dr: 20 schep: rug og 4 schepp: haure, da som Michell Pedersen ej noget till afbeviis 
fremlegger tilfindes hand at betale till Jens Roed de fordrende 10 dr: 20 schip: rug og 4 schipp: 
haure med sagens bekostning inden 15 dage under lovens videre tvang. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 20 Octobr: Anno 1691 

 
Bendix Funch møtte for retten som paa sin Oberførsten Hans Arenhold Jansens wegne beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hr: Lieut: Bech imod spørsmaal, vinderß paahør og 
tingswinders beehvifvelse angaaende et træ hand paa Kongl: Maytz: anpart schov haver ladet 
hogge, i lige maader gives hannem og her med loulih 14 dages warsell till forbenefnte ting at møde 
d: 27 october: imod saggifvelse og doms erwerbelse angaaende samme forberørt træ Drenderup d: 
12 Octobr: Anno 1691: H: Arnoldt Janßen, Bendix Funch tilspurte Hr. Lieut: Bech om hand iche 
ved sine folch haver ladet hugge et træ udj Niels Jensens schov hauge udj Bierte saa og om det war 
hannem udvist eller om hand hafde nogen hiemmel der till, hvor till Hr. Lieut: Bech svarede at 
ungefehr for en 3  a 4 uger siden begærede hand af Hans Anderßen Sandemand i Bierte en støtte till 
en kielde hvilken bemte: Hans Sandemand hannem og belovede og der paa om anden dag kom hand 
i hans huus med en øx paa hans arm og sagde till hans folch som sad og spisede kommer nu med nu 
vill ieg viße Eder den støt som ieg lofvede Hr. Lieut: Bech, hvor paa hans folch fultes med og viste 
hand dennem samme træ som og saa i hans gaard blef frem kiørt hvilket Hans Sandemand og 
lofvede at ville hiemle hannem, hvilket Hr: Lieutnant agter widere till i dag 8te dage at beviße. 
Niels Jensen af Bierte og Skoufløberen Mads Hansen wandt efter loulig gifne kald og warsell 
fremstod for retten og wandt det den Eeg i hans hauge hugen war om de tider da Hr: Lieut: kielde 
blef forfærdiget mens hvem den hafde hugget vidste hand iche, endnu tilspurte Bendix Funch 
Schoufløberen Mads Hanßen om hand noget om samme træ var bevist, hvor till hand svarede at 
hand tillige med Hans Schourider war paa Oldensiun, fant hand at samme træ war huggen og nogen 
tid tilforne hafde sporret at samme træ war kiørt ind i Hr: Lieut: gaard, hvorpaa de bad sig gud til 
hielp, hvor efter Bendix Funch begærede tingsvinde som og blef sted, Hr: Lieut: begærede gienpart 
som og blef sted.  
 
Bendix Funch møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen det de 
ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Hans Bull i 
Eltang imod spørsmaal, beschylding og Dom angaaende det hiemmel som hand hafver udgifven till 
Gudtzøe Mølle. Blef tvende gange lydelig paarobt mens møtte iche og blef forelagt under hans 
faldsmaal till i dag 8te dage at møde. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 27 Octobr: 1691 

 
Bendis Funch møtte for Retten som paa Hr Oberforster Hans Arnold Jansens wegne begærede at Hr 
Lieut: Bech effter i dag 8te dage paaberaabelse wille fremføre beviisning till Erklering og befrielse 
og der hos i rettelagde et tingsvinde udsted her af tinget d: 20 Octobr: 1691 som blef lest og 
paaschreven og i acten schall worde indført: hvor effter hand satte i rette og formeente Hr Lieut: 
Bech burde effter schou forordningens 28 Act: og sin egen paaberaabelse at wiise sin hiemmel eller 
effter ofven bemte Act: at stande till rette og betalle proceßens anwente bekostning, hvor paa hand 
begærede Dom: Hr Lieut: begærede sagen motte optages i 14 dage. Sagen optagen i 8te dage. 
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Hr Lieut: Uldrich Bech møtte for Retten som beviste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tommesen i Hostrup det de ved Eed med opragte fingre efter Loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet Laurids Christensen og Frederich Nielsen samptlig i Bierte, Anders Andersen og Jep 
Schonning alle i Bierte deris sandhed at aflege angaaende det træ Hans Sandmand hannem haver 
anviist, till samme tiid og sted stefnis Hans Andersen Sandmand tillige med Bendix Funch paa 
Oberforstens wegne winder at paahøre angaaende samme træ. Hr Lieut: begærede [papir defekt] 
vinder till forhør hvor da for retten fremkom Lauridtz Christensen i Bierte som berettede at for 
ungefer 8te dage siden war i Hans Andersen Sandmands huus og hørde da, at Hans Andersen wed 
stod at hafde wiist Hr Lieut: folch et træ i Hans Sandmands hauge, men widste iche om det war 
huggen eller iche dog sagde Hans Andersen Sandmand at der som hand hafde ladet hugge samme 
træ wille hand hiemle hannem det mens om hand hafde ladet hugge et andet træ wille hand iche 
svare der till: hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Friderich Nielsen som efter 
aflagde Eed wandte at hand haver hørt det samme som Laurids Christensen for om wundet haver og 
saaledis at være i sandhed der paa hand bad sig Gud till hielp. Bendix Funch tilspurte Hans 
Andersen som Hr Lieut: Bech sig som hiemmelsmand paaberaaber om hand kunde beviislig giøre 
det hand iche med Hr Lieut: folch hafde udviist og ladet hugge det omtvistede træ og formeente 
hannem ingen Eed der imod war der tillat; Hans Andersen Sandmand møtte for retten og i 
rettelagde et indleg af dato 26 Octobr: 1681: som for retten blef lest og paaschreven og i acten 
schall worde indført, som Bendix Funch begærede i retten motte forblive till sagens uddrag. Anders 
Andersen og Jep Schonning blef paarobt møtte iche, mens blef forelagt till i dag 8te dage at møde. 
 
Bendix Funch møtte for Retten som paa sin hosbund Hr Oberførstens wegne effter i dag 8te dage 
indhiemlede kald og warsell contra Hans Bull i Eltang angaaende hiemmel fra hannem ved tvende 
Dannemænd aflagt angaaende nogle træer som ved Gudtzøe Mølle ere fundene og af Schourideren 
Hans Pedersen og Schoufogden Hans Jensen, tillige med Anders Kier og Jep Povelsen i Gudtzøe for 
nogen tiid blef siunede tilspurte Hans Bull her for retten om hand Gudsø Møller de omtvistede træ 
wille eedeligen vedstaa og hiemle, Hans Bull møtte for retten og vedstod at Gutzøe Mæller hafver 
bekommet et læs træ ud af hans gaard men om det var det samme træ som de hafde besigtiget, 
vidste hand iche ydermeere blef hannem tilspurt af hvad myndighed hand noget kunde bort forunde 
saa som hans Kongl: Maytz: Schouforordning allernaadigste tillader Selfeyer bønderne till deris 
egen nødtørßt og fornødenhed at hugge, schouforordningen som en Absolute Lov Allerunder-
danigst bør at ansees schouhug vedkommende formeente der for Hans Bull borde at stande till rette 
som hans Maytz: Mandaters overtrædere, og bliver tillfunden at betale denne proceßis omkostning 
og begærede der effter Dom. Hans Bull begærede sagen optagen i 14 dage. Sagen optagen i 14 
dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 4 Novbr: Ao 1691 
 

Lieut: Bechis tingsvinde opsat i 8te dage og Vinderne blef forelagt till i dag 8te dage at møde. 
 
Hans Jensen Schoufouget møtte for retten og lod oplyse en brun hest i 5te aar og den høyere bageste 
fod war hvid om nogen den war frakommen, Da kunde de bekomme den hos hannem imod god 
betaling. 
 
Samme dag war intet meere at bestille: 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 10 Novembr: Anno 1691 
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Allerunderdanigst blef lest for Retten Kongl: Maytz: bref angaaende Politie Forordningen af Dato 
Kiøbenhavn d: 5 Sept: 1691: som blef lest og paaschreven. 
 
Allerunderdanigst blef lest for Retten Kongl: Maytz: Patens angaaende Høyeste Rettis Holdelße 
akom schall holdeß d: 23 Maij 1692, af dato Kiøbenhafn d: 6 Octobr: Ao 1691 som blef lest og 
paaschreven. 
 
[papir defekt] at Sl: Ritmester Lindenqvistes Gaard og [papir defekt] Kolding d: 23 November først 
kommende, placaten er daterit d: 6 Nov: 1691 som blef lest og paaschreven. 
 
Blef lest for Retten en Landßtings stefning angaaende Schifftehold effter Sl: Mads Tomsen Berg i 
Colding som schall holdes i Sterbboen d: 23 Nov: førstkommendis, afmelte stefning war af Dato 23 
November 1691, som blef lest og paaschreven: 
 
Hans Jensen Schoufouget i Møsvraa møtte for Retten paa Oberførstens vegne og effter forrige i 
rettesettelse begærede Dom over Lieut: Bech. Sagen optagen i 8te dage: 
 
Hans Jensen Schoufouget møtte for etten som paa Oberførstens wegne begærede effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse Dom over Hans Bull i Eltang, angaaende hiemmel. Sagen optagen i 14 
dage. 
 
Søren Andersen af Trell møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Jens Pedersen og Søren 
Nielsen af Trelle det de ved Eed med opragte finger effter loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Hans Hansen i Trelle saa og stefnet Søren Pedersen i Fridericia for boepelen i Trelle imod 
laugbud og schøde og laugbød nu her for Retten første gang Søren Andersen af Trelle den halve 
selfeyer gaard i Trelle med tilliggende agger Eng og schouf till neste frender om nogen der for ville 
give sølf og penge, saa møtte Niels Sørensen i Trelle og der for bød sølf og penge. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 17 Novbr: Ao 1691 
 

Blef lest Politimester Rasches order angaaende Vegt og Maal af dato 15 Octobr: 1691: som blef lest 
og paaschreven. 
 
I lige maader blef Politimester Rasches bref indeholdende til Herridtzfogden af dato d: 28 Octobr: 
1691 som blef lest og paaschreven. 
 
Blef lest en Kongl: Commißarie stefning angaaende Sl: Borgm Rudolph Faustes Sterbboe af dato 14 
Nov: 1691, som blef lest og paaschreven. 
 
Bendix Funch møtte for Retten som paa Oberførstens wegne begærede effter forrige i rettesettelse 
og opsettelse Dom over Hr: Lieut: Bech i Bierte angaaende et træ Hr: Lieut: Bech blef paarobt 
møtte iche, sagen optagen i 8te dage. 
 
Bendix Funch møtte for Retten som paa Oberførsten Hans Arnnold Jansens wegne beviiste ved 
kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen af Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter 
loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Jens Sørensen i Follerup imod vinders paahør og 
tilspørsmaal at svare angaaende uloulig schouhug hvor effter Bendix Funch effter lovens maade 
begærede hans vinder till forhør, hvor da for Retten fremkom Skoufløberen Hans Jensen 
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Hemningsen i Piedsted som ved Eed wandt at hand ungefer for 8 dage siden kom hand i Follerup 
schouf og fant der 2 Risbøgger af hvilchen den Eene war reen bortført og toppen laae paa steden og 
fulte saa fra stoben i wogenspurret ind i Jens Sørensens Gaard i Follerup og af det træ som toppen 
blef beliggendis af fant hand et tre alen roedstøch af i hans gaard hvor paa hand stod og huget og 
sagde hand ville have det till et svin trou og siden saae at hand kiørte toppen hiem hvor paa hand 
bad sig Gud till hielp. Der nest fremkom for Retten Jørgen Nielsen og ved Eed wandt at hand tillige 
med Schoufløberen war udj Jens Sørensens gaard og der saae Et grøn bøgge tre som Jens Sørensen 
stod og hugget paa og sagde hand wille have det till et svin trou, widere er hannem iche bevist der 
paa hand bad sig Gud till hielp, hvor effter Bendix Funch tilspurte Jens Sørensen om hand hafde 
nogen hiemmel til samme træ, hvor till Jens Sørensen svarede at hand hafde hugget en græn till et 
svin trou. Bendix Funch tilspurte Jens Sørensen hvor hand hafde hugget samme græn, hvor til hand 
svarede det var lige meget hvor hand hafde hugget det, der effter Bendix Funch satte udj rette og 
formente hand burde at lide effter schoufforordningen tillige med proceßens anvente bekostning og 
des foruden at ansees for hans uloulig svar effter loven [papir defekt] derpaa Dommerens kiendelse 
begærede. Sagen optagen i 8te dage. 

 
Jens Lauridsens søn paa Neb Christian Jensen møtte for Retten som beviste ved kaldsmænd 
Christen Andersen og Gregers Simensen af Andkier det de ved Eed med opragte fingre effter loven 
afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet samptl: Andkier Bymend nembl: Peder Jørgensen, 
Tomas Evesens (?) Enche med hendes laugverge, Peder Jensens Enche med hendis laugverge, 
Tomas Staphensen, Anders Andersen, Peder Mortensen, Anders Nielsen, Søren Mogensen, Jens 
Rasmusen, Thomas Jensen, Vinter Jensen, Thomas Madsen, Mads Terchelsen, Hans Eschesen, 
Peder Jørgensen samptlig imod beschylding og dom hvor effter Christian Jensen paa hans faders 
veigne satte i rette og gaf last og klage. 
 
Lauridtz Christensen i Skierup lader lyse effter en karl som tiente hannem og er samme karl 
bortløben om natter tider, uden lovlig pas og afsched om nogen gotfolch kunde vise hannem schall 
deris umag blive forschylt. 
 
Søren Andersen møtte for retten og laugbød den gang en half Selfeyer gaard i Trelle, Niels 
Sørensen for retten fremkom og bød sølf og penge.  

 
Tiisdagen og Tingdagen den 24 Nov: Ao 1691 

 
Hans Pedersen Skourider møtte for Retten som paa Oberførstens wegne begærede at 8te mænd af 
Holmands Herrit motte udnefnis till at besigtige Bølling Schouf i Jerløf Herret. Blef saa 
effterschrefne udnefnet Nembl: Peder Klinchhammer og Hans Nißen i Welling, Jep Pedersen og 
Hans Buch i Schierup, Peder Dal og Thomas Jenßen i Andkier, Niels Pedersen og Jens Smed i 
Winding. 
 
Hans Pedersen Schourider i lige maader paa Oberførstens wegne møtte for Retten som begærede at 
8te mænd motte udnefnis af Brusch Herrit som kunde besigtige Bølling Schouf, blef saa udnefnet 
effterschrefne mænd: Staphen Ifversen i Bramdrup, Hans Eenemerche i Herslef, Peder Suder i 
Tiufkier [papir defekt] i Lilballe, Peder Jørgensen i Biert, Hans Jensen i [?]wran og Povel Erichsen i 
Wiuf. 
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Hans Pedersen Schourider i Almind møtte for Retten som paa Oberførstens wegne begærede effter 
forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Hans Bull i Eltang angaaende hiemmel, sagen optagen 
i 8te dage.  
 
Hans Pedersen Skourider i Almind møtte for Retten som i lige maader paa Oberførstens wegne 
begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Jens Sørensen angaaende uloulig 
schouhug. Sagen optagen i 8te dage. 

 
Søren Andersen af Fredericia møtte for retten og i dag laugbød tredie gang en half selfeier gaard i 
Trel till hans sødschende hvor da ingen møtte mens Niels Sørensen i Trel for retten fremkom og 
bød tredje gang sølf og penge hvor effter Niels Sørensen begærede laugbods tings vinde som og 
belf sted. 
 
Søren Andersen af Fridericia møtte for Retten som kientes og tilstod at have solt og afhændt saa 
som hand og her med selger og afhænder fra sig sin hustrue og arfvinger till Niels Sørensen hans 
hustrue og arfvinger en half Selfeyer gaard i Trelle med tilliggende plads grund og Eyendom, 
fischewand og fægang intet i nogen maader undtagen og tachede bem Niels Sørensen for god og 
nøyagtig betaling, og lovede saa at schall fri frelse, hiemle og tilstaa hannem forbemte half selfeyer 
med sin tilliggendis Eye og Eyendom og der som imod forhobning saascheede at samme half 
selfeyer gaard blef hannem frawunden for nogen hans wanhiemmels brøst schyld saa lover Søren 
Andersen inden 6 uger der nest effter at forschaffe hannem lige god wederleg eller nøyagtig 
betaling der for og i saa maade for sig og sine arfvinger holde Niels Sørensen og hans arfvinger for 
samme kiøb schadesløs, at alt saaledis holdis og effterkommes schal som forschrevet staar, hvor 
effter Niels Sørensen begærede Eyendoms tingsvinde som schiøde som og blef sted. 
 
Chatrine Jacobßdater af Fridericia møtte for Retten som beviiste wed kaldsmænd Michel Nielsen og 
Niels Mortensen det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Peder Madsen i Tolstrup, angaaende en broget hop som hand imod hendes minde haver 
schilt hinde wed hvor effter hun agter Dom at erwerbe, og foregaf hun at samme hop war i ……. 
hos Maren Schreder kone og begærede at den motte blifve till stede saa som hun kiente sig ved den. 
Peder Madsen møtte for Retten og lovede at ville svare hende effter hendis minde og wilge. Sagen 
optagen i 8te dage. 
 
Niels Raun af Piedsted møtte for Retten som paa Hr Laurids Davidsens wegne beviiste ved 
kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen af Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter 
Loven afhiemlet till i dag at have i rette stefnet Jacob Ifversen i Gaarslef som er bemte Hr 
Lauridsens Anex bunde for Restantz till Doms saggaf hannem at være schyldig 48 Sldr: 3 sk: for 
forstragte laane korn, landgilde, arbeid og tiende till Michaeli sidst afvigte forfalden hvor paa hand 
begærede Dom med till foraarsagede omkostning. Sagen optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 1 Decmber Ao 1691 
 
Hans Jensen paa Oberførstens vegne begærede dom over Hans Bull i Eltang; Tj blef saaledis dømt 
og afsagt. Efftersom ingen loulig beviis for mig i retten fremleggis hvor ved Hans Bull kand 
overbeviises nogen uloulig schovhug at have begaaet, effter slig beschaffenhed vidste jeg iche Hans 
Bull at kiende straffeldig mens for Hr Oberførstens tiltale frj at være. 
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Hans Jensen paa Oberførstens vegne begærede dom over Jens Sørensen i Follerup effter hans 
forrige giorde i rettesettelse. Jens Sørensen af Follerup paarobt, møtte iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Hans Jensen paa Oberforsters vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i 
Hostrup till i dag at have i rette stefnet Christen Rasmußen i Gudsøe Mølle og hans trende karle 
Christen Rasmusen, Hans Jacobsen og Niels Tusen for ulovl: schou hug, og ulovl: omgaaelse med 
Schouløber Mads Hansen i Biert; i lige maader stefnet Peder Hansen og Iver Hansen af Eltang, saa 
vell som Hans Bulls tiener Niels Pedersen deris sandhed derom at vinde beroende med vindernis 
farelse og videre i rettesettelse till i dag 8 dage. 
 
Jens Jensen paa Chatrine Jacobsdaaters vegne af Fridericia i rette lagde hendis schrifftl: indleg af 1 
December 1691 for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Peder Madsen i 
Tolstrup møtte og svarede hvis Chatrine Jacobsdaater loul: kand beviise at Peder Madsen er hende 
schyldig vill hand betale hende og begærede 14 dages opsettelse. Sagen optagen i 8 dage. 

 
Christian Jensen paa hans fader Aßeßor Jens Lauridsen Risoms vegne møtte for retten som beviste 
ved kaldsmænd Hans Sørensen og Peder Hansen af Andkier, det de ved Eed med opragte fingre 
effter loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet, Winter Jensen, Thomas Bertelsen,Thomas 
Smed, Terchell Madsen, Niels Frandsen, og Anders Munch, Hans Staphensen, Jost Thommesen, 
Karen Tomis kone, Peder Jørgensen, Hans Eschesen, Olluf Jensen, Bodell Peders, Peder Mortensen, 
Anders Nielsen, Søren Mogensen, Jens Rasmusen, Mads Hansen, Thomas Jensen i Andkier, for 
vold og ran formedelst de haver pantet Peder Hansen og Hans Sørensen, bem: Jens Lauridsens 
tiennere samme steds, hvor effter Christian Jensen paa hans faders vegne gaf last og klage over 
bem: Andkier mænd, som ved vold og ran har indgaaen udj bem: hans tvende tienneris gorde og 
huuse og tagen fra Peder Hansen en buløxse og fra Hans Sørensen eller hans søn i lige maader en 
buløxse, iche agtendis at hans fader er en lodseyer i schoven og haver 31 svins [papir defekt] i 
skoven, som her hos med Kongel: Maytz: [papir defekt]nendis at de bør at lide som vold og 
ransmænd; I lige maader lader hans fader beklage at bemelte Andkier Mænd og fornemmelig Joost 
Tommesen som udj nogle og 20 Aar aldrig haver villet tiende, mens ladet deris korn indhøste uden 
hans forlov, og ey ydt deris tiende der af formeener de bør at lide effter Rettens kiendelse og bøde 
deris Ransbøder, der paa hand begærede dom. Samptlig indciterede Andkier Mænd, Joost Tomesen 
undtagen, møtte og svarede at deris Skov var Taxeret for Svinsolden for deris Qveg schulle gaa i 
fred, saa vell som deris Svin, saa hafde de anordenet med Jegermesteren og Oberførsten hvad de 
schulle give till olden penge af schoven hvor for de udlovede og betalte 5 Rdr: og efftersom 
schoven iche er schifft mens ligger under et, og Jens Lauridsen haver 7 tiener i Andkier og ichun  er 
en lod i schoven, og nyder alle dog deris brende og giersell af schoven saa vell som gresning lige 
saa vell som de andre Andkier Mænd og hans schov iche i særdelished er Taxeret eller schifft, saa 
haver de i deris vide og vedtegt hvis udgifft der falder af schoven schulle de samptlig give hvilchet 
de altid har givet uden forhindring, till med har de ingen vold og ran giort hans tienere mens af deris 
hænder har de annammet et pant som de self haver leveret dem; tilmed bød Peder Hansen Hiuler 
self till hand ville self følge med hans pant till Schourideren som schulle annamme pengene, og 
hvad Schourideren ville giøre der ved var hand tilfreds med, angaaende tienden, da er de fleste af 
dennem hannem intet schyldig, der som noget hos nogen af dennem resterer. Joost Tommesen 
undtagen siden de giorde den sidste Contract med Jens Lauridsen, schall de rigtig levere hannem 
hands ender dennem restanz hvor det staar. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Jørgen Lauridsen lader lyse effter en brun stiernet hoppe i 4de Aar med en hvid badfod hannem er 
frakommen. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 8 December 1691 
 

Niels Raun af Oiedsted paa Hr Laurids Davidsens vegne begærede dom over Jacob Iversen i 
Gaarslef. Jacob Iversen paarobt, møtte iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Bendix Funch paa Oberførstens vegne begærede Dom over Jens Sørensen i Follerup. Paarobt møtte 
iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Bendic Funch paa Oberførstens vegne effter forrige indhiemlede kald i dag 8 dage begærede hans 
indciterede vinder till forhør. Indciterede vinder Peder Hansen, Iver Hansen og Niels Pedersen 
paarobt, møtte iche, hvor for de er forelagt till i dag 14 dage at møde under straf effter Loven. 
 
Bendix Funch paa Oberførstens vegne begærede 8 mænd motte udnefnis at besigtige Bølling schou 
først kommende Løverdag, der till udtagen Niels Hansen i Dons, Peder Jensen ibid: Søren Sørensen 
i Wester Nebbell, Peder Hansen ibid: Tygge Jensen og Niels Ibsen i Herslef, Jens Pedersen i Eltang 
og Michell Ibsen i Gudsøe, hvilche effter advarsell haver at møde. I lige maader udtagen at 
besigtige bemte schov Hendrich Nielsen og Niels Bull i Welling i steden for Peder Klinchhammer 
og Hans Nißen. 
 
Christen Møller i Gudsøe Mølle begærede tvende Mænd som kunde besigtige det schovhug hand er 
beschylt for der till udtog Hans Hansen og Hans Iversen i Eltang. 
 
Jerløf Lauridsen paa Chatrine Ballerhofds vegne begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse 
dom over Peder Madsen i Tolstrup. Peder Madsen møtte og begærede opsettelse i 8 dage. Sagen 
optagen i 8 dage. 
 
Jens Lauridsens sager contra indciterede er effter hans begæring optagen till neste holdende ting 
effter Juull. 

Tiisdagen og Tingdagen den 15 Decembr: 1691 
 

Ingvard Jacobsen Schourider i Holmands Herit møtte med kalds mend Lars Jensen og Las 
Jørgensen, bege i Andkier som hiemblede ved æd med opragte fingre [papir defekt] Med fulde otte 
dages warsel till i dag haffue hidkaldet, Christen Suoger og Søren Swoger, og Hans Sørensen, alle i 
Andkier, anlangende u=loulig schouhug, huor effter frembkom Hans Staffensen og Tomis Madsen, 
bege i Andkier som berettede og tilkiende gaf, at de effter Schouriderens begiering, war i Andkier 
Sønder Schou at siune og see schouhug, som af Christen Suoger, Søren Suoger og Hans Sørensen 
war begoet, og fantis hugen som følger: En bøg tuert afhugen, ungefer 4 allen fra jorden som var 
frisch og frugtbar og kunde ungefehr være en otte les wed. Noch paa en anden sted i samme schoug, 
war topen afhugen af en bøg, som og saa var frisch og frugtbar, og ungefer kunde vere en trej les, 
dette deris siun, de wed æd med opragte fingre aflagde, at vere i sandhed. Ingwar Jacobsen her 
effter for Retten tilspurte de indkallende nembl: Christen Suoger, Søren Suoger, og Hans Sørensen, 
om de same schoughug iche hafde begaaet, hvilchet de iche negtede, vndtagen Hans Sørensen 
Suoger, som negtede ej at hafue med wæret, huor paa hand giorde sin korporlig æd med opragte 
fingre her for Retten, huor paa Schougrideren Ingwar Jacobsen, beschyldte de 2de nembl: Christen 
Suoger og Søren Suoger, om de iche pligtig er og bør at bøde deris voldsbøder, og deris boes lader 
at vere forbrut, effter hans Maytz: Allernaad: wdgangne forordning 29 Act; war her paa domb 
begærende. Sagen optagen i 8te dage. 
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Peder Madsen i Tolstrup møtte og beviiste med kaldsmænd Christen Pedersen og Poul Jensen, bege 
i Tolstrup at hafue med 14 dages warsel hidkaldet Catrine Jacobsdatter Ballerhofds i Fridericia med 
hendis lauwerge, winder at paahøre, anlangende en brun broget hoppe, som Per Madzen for nogen 
tid siden hinde hafde af købt, her om winder at bære, uden kald og varsel god willig frembkom. 
Mads Nielsen og Jens Rasmußen, bege i Hærslef, som wed hiøeste siels æd bekrefftede, at ungefer 
for 7 Aars tiid war de udj Per Madzens huus i Tolstrup, og hørte at Per Madzen afkiøbte Catrine 
Ballerhofds en brunbroget hope klad, for 4 dlr: og 2 mk: og [papir defekt] at driche leje kiøbet som 
[papir defekt] hun lofuede ham saa, at wille [papir defekt] hun paa en huer for sig bade sig Gud til 
hielp. Huor effter Per Madzen i Tolstrup war tingsuinde begærende som og blef sted. 
 
Niels Rafn paa Hr Laurids Dauidsen wegne i Piedsted begierte dom effter forrige i rettesettelse og 
opsettelse paa hans Annex bunde Jacob Ifverßen i Gaarslef, for resterende, forstragte laane korn, 
arbeide, landgilde og tiende, som til sidste Michaeli war forfalden, formeente bemelte Restandz, 
nemblig 1 pund smør, arbeidspenge Sex Sldr: leye af en tofft 1 Rdr: schyld: Rug 10 mk: brendsuin 
[?] fødnød nj mk: gieß og høns 20 sk: Kongens og Kirchens tiender 3 dr: 1 mk: 4 sk: som er for fjre 
aaringer, formeente at betalle effter tilforne giorde afregning med rede penge inden 15 dage eller at 
liide nam udj hans boe og gods huor det findes effter loven. Jacob Iffuersen i Gaarslef blef paarobt, 
møtte iche. Thj blef saaledis dømbt og afsagt. Saa som Jacob Iffuersen i Gaarslef effter loul: kald og 
warsel og opsettelse ej møder og frembleger noget til afbeviis imod Hr Lauridtz Dauidsens 
beschylding. Thj wiste ieg iche rettere at kiende, end Jacob Ifuersen jo pligtig er og bør at betale till 
Hr Lauridtz Dauidsen i Piedsted de fordrende 48 Sldr: 3 sk: med sagens anwente bekostning inden 
15 dage eller at lide Namb i hans boe og godz huor det findis kand. 
 
Niels Simonsen Degn wed Eltang Kirke, møtte her for Retten, og begærede af dommeren, at han 
motte udmellis 2de Mend som effter hans Sl: hustrues dødel: afgang nu førstkommende d: 7 
Januarij 1692, kunde wurdere, huis midel og formue som fantis i hans boe, hvor til blef udmelt, Jens 
Jepsen i Lilballe, og Jesper Madtzen i Stenderup, som hafve at møde paa [papir defekt] der paa for 
benefnte tid, og der saaledes [papir defekt] at giøre, som de agter at forsuare. 
 
Per Madtzen i Tolstrup begierde den sag imellem hannem og Catrine Ballerhofds, motte optages i 8 
dage. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Ao 1691 d: 22 Decembr: 
 

Peder Madtzen i Tolstrup møtte og fremblagde et Tingsswinde udsted her af Retten d: 15 Xbr: nest 
afuigte, som blef lest og paaschrefven, og i agten schal worde indført. Noch et indleg af dato 14 
Xbr: blef lest og paaschrefven og i agten schal vorde indført, huor effter Peder Madtzen begierede 
dom. Jerlo Lauritzen møtte paa Catrine Jacobsdatters wegne og formeente at Peder Madtzen burde 
at søge hende wed hendis verneting, og begerende dom. Sagen optagen till neste ting. 
 
Ingward Jacobsens sag Contra de Ankier mend, optagen til neste ting. 
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