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12 Januarij 1692 
 

Povell Nielsen af Wilstrup lod læse et tingsvinde udsted her af tinget d: 5 Aug: Anno 1691 anl: hvis 
Aarl: afgift hand haver givet hans hustrues Moder Anna Iversdaater hendis Liifstiid neml: 12 schip 
rug 12 schip byg, 17 gryn haure, 1 tdr. boghvede till gryn, 1 [papir defekt] 1 Rdr: en liden Sort-
hielmet stud [papir defekt] udtagen som hun vill selge og igien kiøbe sig en koe som hand lover at 
græse og forer med sin Egene, 4 faar som hand schal holde ved lige vinter og sommer med føde og 
hun at nyde yngelen der af dog ey videre at føde end de 4 faar og der foruden lover hende frj huus 
hendis liifstiid tillige med ildebrand till nødtørfft, der for uden lover Povel Nielßen at give hans 
hustrues Søster Anna Christensdaater effter hendis Sl: fader 44 Sldr: som uden Rente schall staa hos 
hannem till hun bliver 18 Aar, med videre lest og paaschreven. 
 
Jerløf Lauridsen paa Chatrine Bollerhoeds vegne møtte Contra Peder Madsen i Tolstrup og i 
rettelagde hendis schrifftl: indleg af 12 Januarij 92 for Retten lest paaschreven og udj Acten schall 
vorde indført. Sagen optagen till i dag 8 dage. 

 
Tiisdagen og Tingdagen Den 19 Januarij Ao: 1692 

 
Blef lest Kongl: Maytz: forordning angaaende schatternis paabud udj Danmarch af 5 Janv: 1692 
som blef lest og paaschreven. 
 
Christen Pedersen af Tolstrup paa sin faders wegne møtte for Retten og begærede effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse Dom over Chatrine Jacobsdater Bollerhods. Thi blef saaledes afsagt. Saa 
som Catrine Jacobsdater her for Retten søger Peder Madsen i Tolstrup for 10 Rdr: for en brunbroget 
hoppe hand for 7 Aar schal have af hende bekommet, Peder Madsen der imod med tingsvinde 
beviiser Ey meere at schall give hende der for end 4 Rdr: 2 mk: hvorimod Peder Madsen effter sin 
fremblagde regning pretenderer hos Catrine Jacobsdater 7 Rdr: 3 mk: da naar diße tvende regninger 
imod hinanden effter loven Liqvideris tilkommer enda Peder Madsen hos hende 3 Rdr: 1 mk: hvor 
fore hand hende ved hendis werneting med loulig medfart haver at søge og i det øfrige for hendis 
tiltale fri at være. 

 
Kongl: Maytz: Regementschrifuer Sr. Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for retten 
som beuiste ved kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen af Gaarslef det de ved med opragte 
finger efter loven afhiemlede at de til i dag med 8te dages warsel at have efter Regementschriveren 
Blanchsteds begæring paa den drebte Jens Jensen Fischer paa Sellerup Grunds hans efftermaals 
winde paa Kongl: Maytz: wegne at have hidstefnet Thomas Madsen Ran i Breining Mølle Sted 
imod widnisbyrd at paahøre tiltale og dom der efter at lide angaaende det drab og dødslag som hand 
de: 23 Decembr: seeneste afvigte 1691 schal have giort paa bemte: Jens Jensen af Sellerup Grund 
som der effter er blefven død befunden og af Thomas Madsen Ran er blefven ihiel schut paa lige 
maade at have hidstefnet bemte: Thomas Madsen Rans Moder Anne Thomasdater og til samme 
vinder at paahøre tiltale og som til samme drabs mener de tilschyndere der for dom at lide. Endnu at 
have hidstefnet effterschrefne deris siun og vininsbyrd at aflegge nembl: siuns mænd Niels Hansen, 
Thomas Madsen, Jens Pedersen og Søren Hansen alle af Breining og feltschriver Peder Kønig af 
Gaarslef hvilche bemte: Jens Jensen haver siønet og besigtiget, widere deris sandhed at winde 
nembl: Rasmus Fischer wed Breining strand og hans hustrue Berit, en quinde nafnl: Anne 
værende ved Breining Mølle og en pige nafnl: Dehl tienende i Breining Mølle samptl: deris 
sandhed at winde, endelig hidstefnet den afdøde Jens Jensens hustrue Else Jens kone saa velsom 
den afdødes fader Jens Jensen om de som rette efftermaalsmænd paa den afdødes wegne noget i 



 3

sagen wilde have at føre eller paastaae hvor til de møtte og svarede at de hafde givet øfrigheden det 
i hænderne saa som de ey self hafde meddel den at [?] der effter Jørgen Gregerßen begiernde de 
indciterede vinder til forhør, hvor da for retten fremkom siønsmænd Niels Hansen, Jens Pedersen og 
Thomas Madsen alle i Breining som aflagde deris siøn saaledis at den 24 Decembr: nest afvigte om 
Morgenen war de ved Breining Mølle i et Fischer Huus hvor de fant forbemte: Jens Jensen 
liggendes død paa golden og saae de hand hafde 5 holler omkring ved naflen som de ey kunde see 
anderledis end de war schot og klederne war brendt der paa de effter Eedens oplesning bad sig gud 
tilhielp. Der nest fremkom Peder Koning Feltschriver som hafde siønet og seet saaledis som de 3 
forte 8te om vundet haver, widere bekiente hand saa velsom de andre trende mænd at de spurte hvor 
med hand war schut, hvor da blef fremboren en gl: Ege bøse som Enchen for dennem berettede 
gierningen war giort med, der nest fremkom Rasmus Fischer som want at d: 23 Decembr: sidst 
afvigte om afftenen kom Jens Jensen løbendis ned til stranden og huede, og gich saa op til 
Breining Mølle igien, lidet der efter hørte hand et schud gich af, saa gich hand op til Møllestedet at 
see hvad det war, Da laa Jens Jensen ved Anne Jenses huus gaul og war schut men war ey død, saa 
tog Rasmus Fischer og Jens Jensens søster og bar ham ned i Rasmus Fischers eget huus. Jørgen 

Gregersen tilspurte Rasmus Fischer om hand iche hafde hørt at Jens Jensen før hand døde hafde 
klaget ofver Thomas Ran saa og om hand ey war widende at Jens Jensen og Thomas Ran hafde 
wærit udj klammerj sammen, item om hand iche hafde hørt at Thomas Rans Moder enten hafde 
tilschyndet bemte: Tomas Ran til samme drab at giøre saa og om hand iche hafde hørt Thomas 

Rans Moder sige lad ham ligge der, wi kand bøde med [papir defekt] Rasmus Fischer swarede at 
[papir defekt] intet war videndis og ey videre der om at være bevist. Der paa hand bad sig gud til 
hielp. Der nest fremkom Berit Jensdater som er Rasmus Fischers hustrue som vedstod hendis 
mands winde i alle maader og ey widere der om at være bevist der paa hun bad sig gud til hielp. 
Endnu fremkom Anne Jensens som want at hun samme afften hørte et schud afgich mens iche saae 
hvem der giorde det, siden saae hun de bar Jens Jensen ind i Rasmus Fischers huus, widere widste 
hun iche at vinde, der paa hun bad sig gud til hielp. Der nest fremkom Maren Jensdater som ved 
Eed wandt at hun saae Thomas Madsen slog Jens Jensen under Øret med hans kaare, som war 
aarsag at Thomas Madsen wille slaae en mand [papir defekt]arslef med kaaren hvor til Jens 

Jensen svarede hand hafde synd der af der med slog Thomas Madsen Jens Jensen under øret som 
forbemt: saa tog Jens Jensen et støche træ og slog til windewerne at de gich i støcher, der med gich 
Jens Jensen ned af br[?]en til stranden og tog et støche træ og gich med det op i Thomas Madsens 
gaard og der kom Hans Knudsen Rytter till Jens Jensen og tog hannem i sin faun men hun saae 
iche at Thomas Madsen schød Jens Jensen, saa som hun war gaaet ned til stranden, mens siden 
hørte at Jens Jensen sagde at Thomas Madsen hafde giort ham sin schade der paa hun bad sig gud 
til hielp. Maren Jensdatter som er den afdøde Jens Jensens søster berettede at den tiid hendis 
broder war schut sad hun inde i Thomas Madsens stue, da slog Thomas hende ved howedet og 
sagde hvi sidder du her efter der som ieg vidste du sad paa nogen … ..mening og wi war iche saa 
gode venner schulle ieg giøre ved dig som ieg giorde ved ham og sagde Thomases Moder hand 
schulle sette sig hos hende hun ville forsvare ham og hende, Anne Thomsdatter blef tilspurt om 
hun noget af dette war bevist som Maren Jensdatter haver sagt, hvor til hun svarede ney Jørgen 

Gregersen forschød sig til widere winder til neste ting dag begærende her efter tingswinde Thomas 

Madsen Ran blef paarobt om nogen war paa hans wegne eller om ingen widste hvor hand war, 
Thomas Madsens tvende farbrøder nafnlig Olle Christensen i Hyrop by og Peder Christensen i 
Stuby møtte og svarede de vidste iche hvor hand war. 
 
Udj indeværende aar 1692 er udmelt effter forordning till tingmænd nembl: Mogens Pederßen i 
Gaverslund, Niels Tusen i Sellerup, Niels Hansen i Dons, Mouridtz Hansen i Erresøe, Jens Nielsen i 
Torup, Hans Nielsen i Egom, Niels Gydesen i Bredsgaard, Jørgen Nielsen i Rans, Sandmend Jesper 
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Madsen i Stenderup, Hans Jensen Ee. i Herslef, Niels Madß: Bech i Landerup Gaard, Peder Hansen 
Bull i Erresøe [papir defekt] Niels Raun i Piedsted, Søren Sørensen [papir defekt] 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 26 Januarij Ao 1692 
Tingmænd 

Mogens Pedersen i Gaverslund, Hans Nielsen i Egum, Niels Hansen i Donß. De andre møtte iche, 
hvor fore af mangel for tingmænd Sagerne iche kunde foretages, mens blef opsat til neste ting og 
kaldet at staae ved magt. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 3 Februarii Ao 1692 
 

Allerunderdanigst blef lest Kongl: Maytz: bref angaaende Confoyer for de Søe trafiqverende af dato 
d: 16 Januarij Ao 1692, som blef lest og paaschrefven. 

 
Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten som beviste ved kaldsmænd Mads Ladsen og Olle Ollesen 
i Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemmlede til i dag at have i rette 
stefnet Jost Tomsen i Huilsbierig at svare Sl: Peder Buls arfvinger nembl: Hans Pedersen Bul og 
Jens Nielsen i Piedsted imod spørsmaal at svare og paahør angaaende det pante bref som hand til Sl: 
Peder Bull og hans arfvinger haver udgifven, paa det bunde boelig i Store Welling effter Pantebrefs 
videre formelding og detz hiemmel videre at tilstaae eller fragaa Jost Tommesen paarobt møtte iche 
sagen opsat til i dag 8te dage: 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 10 Februarij Ao 1692 
 

Anders Juul paa Jacob Joensen Roses vegne i Fridericia møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Nembl: Rasmus Lauridsen og Ezaias Bull begge af Friderica at de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven haver afhiemlet til i dag at have i rette stefnet effterschrefne af Erresøe Nembl: 
Povel Pedersen, Jens Jensen Smed, Peder Bull den Yngre, Michel Lasen, Jens Ifversen, Jens Jensen 
Smedgaard, Jost Jørgensen af Løng, alle til Doms for gield, saggaf en hver at være schyldig Nembl: 
Povel Pedersen 10 mk: 1 sk: per Caße 2 mk: hvilche Jens Jensen 8 mk: 1 sk: [?] 1 mk: 4 sk: Peder 
Bull den Yngre 2 mk: 10 sk: Michel Lasen 3 mk: [?] Jens Ifversen 2 mk: 13 sk: Jens Jensen 1 mk: 
Jost Jørgensen paa Løng 5 mk: 
 
I lige maader beviiste ved forn kaldsmænd at have i rette stefnet effterschr: af Odersted, Smidstrup, 
Store Welling, Winding, nembl: Anders Christensen af Odersted 3 mk: 15 sk: Christen Jensen af 
Smidstrup 9 mk: 2½ sk: Peder Klinchhammer af Store Welling 15½ mk: 4 sk: Hans Nielsen af 
Winding 1 mk: 8 sk: 
 
I lige maader beviiste ved forn kaldsmænd till i dag at have hidstefnet til Doms for gield 
effterschrefne af Gaarslef Nembl: Anders Rasmußen schyldig 7 mk: 10½ sk: Rasmus Andersen 2 
mk: 8 sk: Niels Lundemand 3 mk: Jep Jensen i Gaarslef 3 mk: 5 sk: Jens Snedicher 12 sk: Sl: Jens 
Povelsens kone 5 mk: 2 sk: Peder Bull 3 mk: 12 sk: Peder Pedersen Lundemand 4 mk: 11 sk:  
 
I lige maader at have hidstefnet til Doms for gield effterschr: af Høll, Ranß, Brønsted, Bredstrup, 
Tved, Trelde af. Saggaf Søren Andersen at være schyldig 1 mk: Niels Jørgensen af Rans 4 mk: 7 sk: 
Søren Sørensen ibid: 4 mk: 15 sk: Peder Jensen i Brønsted Mølle 13 mk: 11 sk: Knud Povelsen 
ibid: 7 mk: Mads Nielsen Tofft af Bredstrup 3 mk: 4 sk: Sl: Hans Sørensens kone Johanne Hanses 
af Trelde 10 mk: 11 sk: Hans Hansen af Trelde 4 mk: 13 sk: Tomas Hansen ibid: 11 mk: Sl: Hans 
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Thommesen Smeds Enche 1 mk: 11 sk: Setter her effter saakortelig udj rette om iche en hver som 
forschrevet staar effter giorde beschylding pligtig er og bør at betale inden 15 dage med proceßens 
omkostning, eller at lide effter loven, der paa hand [papir defekt] de IndCiterede paarobt [papir 
defekt] i 8te dage. 

 
Jens Nielsen i Piedsted møtte for retten og effter forige indhiemlede kald til spurte Hans Nielßen i 
Lund Møllsted som er Jost Tommesens svoger (svigersøn) i Andkier om Jost Tommesen wille 
tilstaa eller fragaa det bunde boel effter Pantebrefs lydelse, og der hos producerede Pantebrefvet af 
dato d: 19 Aug: 1691 d:19 Aug som blef lest og paaschreven og udj acten schall indføres. Hans 
Nielsen møtte for retten som producerede Jost Tomsens schrifftlig indleg af dato d: 9 Februarij Ao: 
1692 som blef lest og paaschreven og udj acten schal vorde indført:hvor effter Jens Nielsen 
begærede tingsvinde som og blef sted. 

 
Tiisdagen og Tingdagen den 16 Februarij Ao 1692 

 
Blef lest hans Kongl: Maytz: forordning angaaende Rettens betienters Solarium, hvor arf og gield 
fragaaes eller udleg efter Falliter scheer saa og om deris fulde forseglings og schrifver penge forud 
af Citanten at maa annamme. Hafnie d: 19 Janvarij Ao 1692. 
 
Allerunderdanigst blef lest hans Kongl: Maytz: forordning om hvor og inden hvad tid, Politie 
Mester og hans Betiente til deris Politie forretninger schal svare saa og om Ustemplet Papier i 
Politie sager at maa bruges. Hafnie d: 19 Januarij Ao 1692. 

 
Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: Regementschrifver Sr Søren Blanchsteds wegne møtte for 
retten som beviste ved kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen i Gaarslef at have effter 
schriftlig kaldseddel hidstefnet som følger. Paa dend afdøde Jens Jensen Fischer hans efftermaals 
mænd og Kongl: Maytz: wegne gifves Eder Thomas Rand i Breining Mølle som drabs mand og 
aarsager til form: Jens Jensens død og bane her med 8te dages kald og warsell, at møde till 
Holmands Herritz ting, udj egen Person at møde tisdagen d: 16 Febr: vidnitbyrd og tingsvinde samt 
[papir defekt] at paahøre og som bemte: Jens Jensens rette drabs mand der effter tiltale og dom at 
lide effter hvis samme tiid for retten kand propone[re] Eller protesteret til samme ting tiid og sted 
Stefnis og forn: Thomas Ransens moder Anne og til tings vinde og Krigs forhør at paahøre tiltale og 
beschylding saa som meenende tilsckøndere og med videre i samme drab sampt dom at lide saa og 
fordj i bemt: Thomas Ranßes Moder Anne iche ./. om i uschyldige i samme drabs med widere 
kunde befindes ./. samme drab haver afwerget eller der effter tilhiolpet effter loven drabsmanden 
Thomas Rand at føre tilstede effter loven mens meere meenis schal befindes hannem der udj schal 
have storchet og tilhiulpet bort at komme, til bemte: ting tiid og sted stefnis Jacob Ifversen af 
Gaarslef, hans sandhed og hvis hand her ud endnu kand være vidne at udsige hvor effter actes dom 
at Erwerbe, Herslef d: 3 Febr: Ao: 1692. Der nest fremlagde et Krigsfør under Regements 
Auditorens haand Gotlob Gabriel Fiugt af dato d: 4 Febr: Ao: 1692, som blef lest og paaschreven 
og udj acten schal være indført Jacob Ifversen møtte for retten som foregaf at hand intet udj derne 
sag er widende hvor paa hand aflagde sin Eed, Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: 
Regementschrifverens Blanchsteds wegne om widere bewislighed i denne sag henschød sig til de d: 
19 Januarij udj denne sag førte vinder hvor effter hand tingsvinde harbegæret og ey endnu 
bekommet til vide der fore om Dommeren fornødig eragtes samme tings vinde til i dag 8te dage, 
ellers til videre sagens til ende bringelse spurte Jørgen Gregersen om forbemte: Thomas Ran enten 
war her eller nogen var vidende hvor hand var saa som hand til i dag saa velsom forrige ting d: 19 
Januarij udj egen person at møde at være indstefnet jo end og straxen da samme drab var scheed er 
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søgt effter bemte: Thomas Ran mens endnu ey hannem kunde finde eller opspørge paa robte om 
ingen for hannem war tilstede at svare, Thomas Rans Moder Anne svarde at hand iche hafde været 
hiemme i hans huus siden Lille Jule afften da drabet schede widste ey heller hvor hand var, war ey 
heller nogen paa hans vegne at svare, og widere protesterede Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: 
og den drebte Jens Jensen Fischers efftermaals mænds wegne først paa bemte: Thomas Ran for 
dommeren og de 8te tingmænd giorde følgende i rettesettelße at hand formeente at baade af de førte 
vinder saa velsom af det i rettelagde krigs forhør kand fornemmis jo end og af Thomas Rans med 
wigelse kand widere eragtes hvorledes Thomas Rand saa som uschyldeligen ført schal have yppet 
Clammerien med bemte: Jens Jensen Fischer hannem med en Kaare slaget og siden strax der effter 
ihiel schut hvor ofver Jens Jensen Fischer saaledis fra lifvet uschyldeligen er schilt der fore Jørgen 
Gregersen satte udj rette om iche bemte: Thomas Rand bør for slig paa Jens Jensen ergangen drab at 
lide effter lovens sette bogs 6te Cap: 1 Art: og hans hoved lod at være forbrudt til hans Kongl: 
Maytz: og sag søger hvor paa Jørgen Gregersen saa velsom paa Thomas Rans Moder Anne 
Tommesdatter war dom begærede med formening at af de udj acten førte vinder og bevislighed 
kand erfares at hun saa som meenis haver tilschøndet hendes søn Thomas Ran til slig drab at giøre 
og i fald hun der fore kunde befries da formeenis hun bør at lide baade fordj hun ey slig drab haver 
af yderste efne hindret saa og fordj hun ey da drabet var scheed haver til hiolpet drabs manden at 
anholde effter loven hvor for formeentes hun effterloven bør at lide sampt betale denne proceßis 
bekostning, og war ofver alt dom begærende. Sagen opsat i 14 dage. 
 
Anders Juul paa Jacob Joensen Roses vegne af Fredericia begærede dom ofver ind citerede, ind 
citerede paarobt, møtte iche, sagen optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 23 Februarij Ao 1692 
 

Hans Ollufsen af Follerup møtte for Retten som paa Hæderlige og Vellærde Mand Hr Anders 
Ifversen Bruns wegne Sogne Præst til Herslef og Viuf Sogne meenighed hans vegne lod læse en 
fuldmagt som Ellen Sl: Jens Jensens fordum Sogne Præst til bemte Sogner hafde givet sin forordne-
de Laugverge [papir defekt] i Lystrup med underschrefne tvende mænd Anders Jensen og Peder 
Mogensen, borger og Handelsmænd udj Horsens at oppe behre de 200 Sldr: Capital og Rente som 
war hendis anpart udj Herslefs Præstegaards bygning som udj acten schal worde indført af dato d: 
17 Februarij 1692. Noch i rette lagde en Qvitering paa samme Capital at være betalt af dato d: 13 
Februar 1691, saa wel d: 8 Junij 91 og resten at være betalt 22 Februarij 92, som udj acten schall 
worde indført. Noch tilspurte Hans Ollufsen Jesper Christensen om Hæderlig og Vellærde Mand Hr 
Anders Ifversen iche har betalt bemte 200 Sldr: med forfalden Rente, Jesper Christensen svarede Ja 
at hand hafde annammet 200 Rdlr: og tachede hannem got for god betalning, end ydermeere lovede 
Jesper Christensen for sig og sine arfvinger en for alle og alle for en at holde forbemte Hr Anders 
Ifversen og hans arfvinger, uden schade og schadesløs i alle maader og her effter tachede Hans 
Ollufsen og gaf hannem haand paa Præstens Hr Andersens wegne, hvor effter Hans Ollufsen 
begærede afkalds tingsvinde som og blef sted. 

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 1 Martij Anno 1692 

 
Jørgen Gregersen paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Sr Blanchsteds wegne møtte for retten og til 
videre beviis udj den sag effter den bort døde Jens Jensen ved Breining Land i rettelagde et tings 
vinde udsted d: 19 Januarij 1692 som udi acten schal vorde indført og blef lest og paaschreven og 
effter sin for hen giorde i rettesettelse mod Thomas Ran. Giertrud Tommesdatter Thomas Rans 
hustrue begærede 8te dages opsettelse og da med Regimentschriverens protest at hun paa hindes 
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mands vegne vill svare Herridtzfogden udnefnte [papir defekt] dannemænd i denne sag angaaende 
Tomas [papir defekt] Hans Ollufsen Follerup, Søren Mogensen i Andkier, Laue Knudsen i Torp, 
Jørgen Dal i Gaarslef, Søren Schousen i Mørchholt, Knud Madsen i Breining, Peder Sørensen i 
Sellerup og Hans Buch i Schierup og saa fremt en schulle ved siugdom blive forhindret Da i hans 
sted udtages Niels Raun i Piedsted. Sagen opsat i 8te dage. 
 
Jacob Joensen Roses sager Contra IndCiterede er optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 8 Martij Anno 1692 
 

Kongl: Maytz: Regementschriver Sr Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregerßenmøtte og begærede 
effter forrige i Rettesettelse og opsettelse Dom over Thomas Rand, Niels T..sen i Breining møtte og 
i rettelagde Thomas Rands kones indleg af dato d: 8 Martij 1692 som for retten blef lest og 
paaschreven og udj acten schal worde indført, Jørgen Gregerßen paa Regementschrifverens vegne 
refererede sig til de udj sagen førte beviislighed og der effter giorde i rettesettelse og endnu som 
tilforne Echede Dom, sagen optagen til Doms til i dag 8te dage. 
 
Hans Pedersen af Follerup og Niels Jensen paa hans fader Jens Nielsen i Piedsted hans vegne møtte 
for retten og beviste ved kaldsmænd Christen Knudsen i Piedsted og Hans Timsen i Follerup der de 
ved eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnit Jost Tommeßen i 
Huilsbierig, for beschichelse at lade læse og paahøre og svare til dom til Brusch, Elboe og 
Holmands Herritz ting; thi producerede hand en beschichelse af dato 25 Febr: 1692, som for retten 
blef lest og paaschreven og udj acten schal worde indført. Noch i rettelagde et tingsvinde udsted her 
af tinget den 10 Febr: som for retten blef lest og paaschreven og udj acten schal vorde indført, og 
begærede (resten af siden mangler), med formening at Jost Tomsen plegtig er og bør at tilstaa og 
hiemle Peder Buls arfvinger det denn i pant satte bunde boelig hvilchet Hr: Aßeßor Jens Lauridsen 
sig haver bemegtiget og Jost Tommesen enten samme boelig fra welb: Hr: Aßeßor bør Peder Buls 
arfvinger at frigiøre eller og Jost Tommesen plegtig er og bør de 100 Rixdr: schadesløs effter hans 
forschrifning til Peder Buls arfvinger bør i Contant at betale eller der fore at lide effter loven: og 
war endnu som tilforne dom begærendis, Jost Tommesen paarobt møtte iche; sagen optagen i 8 
dage. 
 
Niels Raun i Piedsted møtte for retten og begærede tvende schifftebrefve og Copie af en dom 
udsted af Holmands Herritzting Ao 1662 d: 7 Julij, item schifftebrevene Dat: d: 22 Janv: 1655: 
tillige med en opsettelse af dato Holmands Herritzting d: 16 Jnij 1673: noch en landstings dom af 
Wiborg landsting udgiven, af dato d: 16 Janv: 1656: hvilke forbemte: Documenter Niels Rafn 
begærde for retten motte læsis paaschrives, som og scheede, Hans Pedersen af Follerup møtte og 
formente at Jost Tommesen burte at have haft kald og warsel for diße Documenter blef lest og 
paaschreven. Niels Raun svarede at hand hverchen søgte tingsvinde eller proceß mens alleenest 
begærede dennem lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 15 Martij Ao 1692 
 

Morten Adamsen af Vilstrup møtte for retten som paa Regementschriver Blanchsteds wegne 
begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Thomas Ran, Thomas Ran [papir 
defekt] optages i 8te dage saa som hiemlle [papir defekt] sagen optagen i 8te dage. 
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Hans Pedersen af Follerup og Jens Nielsen af Piedsted møtte for retten og begærede effter forrige i 
rettesettelße og opsettelße i 8te dage og imedlertiid Jost Tommesen forelagt at fremlegge til i dag 
8te dage at fremlegge hvis beviis hand her imod kand have: 
 
Jens Nielsen af Piedsted møtte for retten som paa Jacob Joensen Roses wegne i Fredericia begærede 
effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Povel Pedersen, Jens Jensen, Peder Bul den 
yngre, Michel Lasen, Jens Ifversen, Jens Smedgaard af Erresøe, Jost Jørgensen af Løng. Sagen 
optagen i 8te dage. 
 
I lige maader begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Anders Christensen af 
Odersted, Christen Jensen af Smidstrup, Peder Klinchhammer af Store Welling, sagen optagen i 8te 
dage. 

 
I lige maader begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Anders Rasmusen, 
Rasmus Andersen, Niels Lundemand, Jep Jensen i Garslef, Jens Snedicher, Jens Povelsens kone, 
Peder Pedersen Lundemand, sagen optagen i 8te dage. 
 
I lige maader begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom over Niels Jørgen[sen] af 
Rans, Peder Jensen i Brøndsted Mølle, Knud Povelsen ibid: Mads Nielsen Toft af Bredstrup, Hans 
Jensens kone, Johan[ne] Hanses af Tved, Hans Hansen af Trelde, Thomas Hansen ibid: Sl: Hans 
Tommesen Smeds Enche ibid: sagen optagen i 8te dage. 
 
Lauridtz Bredal af Weyle møtte for Retten som beviste ved kaldsmænd Anders Jørgensen og 
Terchel Pedersen af Weyle det der ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede til i dag at 
have i Rettestefnet Niels Tuesen i Svinholt for Michel Terchelsen af Weyle tienede Hans 
Tommesen ibid: for hans resterende løn, tidj tre Aar hand haver tient hannem, beschylte hannem for 
resterende penge nembl: 14 Sldr: Setter i Rette om hand iche pligtig er og bør samme penge med 
foraarsagede omkostning at betale eller at lide nam effter loven. Der paa hand begærede Dom: 
Sagen optagen i 8te dage blef paarobt møtte iche. 
 
Jens Nielsen af Piedsted Møtte for Retten som paa hæderlig og wellærde mand Hr: Laurids 
Pedersen Bangs wegne begærede hannom at motte udmeldes af Retten 4 uvillige Dannemænd, som 
kunde siune og besigtige Jep Tommesens gaards brøstfeldighed i Børup, hvor til blef udnævnt 
effterschrefne. Thomas Ibsen og Hans Andersen Brun i Taule Nebbel og Hans Ibsen og Hans 
Pedersen i Børup, hvilke haver paa aasteden at møde effter forviisning der deris siun saaledis at 
forrette som de achter at forsvare. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 22 Martij Anno 1692 
 

Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten og begærede efter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom 
begærendis over Jost Tommesen i Hvilsbierig, Søren Mogensen i Andkier paa Jost Tommesens 
vegne begærede sagen i 8te dage motte optages. Sagen optagen til neste ting. 
 
Jep Clausen i Børup møtte for Retten som paa Hæderlig Hr Laurids Pedersen Bangs wegne beviiste 
ved kaldsmænd Morten Sørensen af Børup og Niels Knudsen af Taule Nebbel det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede til i dag at have i rette stefnet Jep Tommesen i Børup siuns 
windes afleggelse at paahøre angaaende hans iboende gaards brøstfeldighed, hvor da for Retten 
fremkom siunsmænd Thomas Ibsen i Taule Nebbel, Hans Andersen Brun ibid: Hans Ibsen og Hans 
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Pedersen i Børup, som aflagde deris siun saaledis: Gaardens Bygning som Jep Tommesen paaboer 
bestaar udj 20 fag huus der af de 10 fag til Salshuus, af jorgrafven stolper bøge bielcher og spærrere 
opsat som er forrodnet og ormstochen og stor iche til it hielp udj samme huus er 2 schorsteene den 
eene er temmelig og den anden [papir defekt] taget og udfuet med en til begge sat af roe steen, 
ladhuuset er og af 10 fag og saa af jorgraven stolper der udj fantes 5 fyrbielcher. Det andet timmer 
er bøg og er ogsaa snart brøstfeldig. Taget paa Salshuset duer intet paa lade huuset er taget noget 
temmelig udj Gaarden fantes iche et lefvendis øye af noget slags kræ uden en stoer hund, ingen 
slags korn enten turschen eller uturschen, hverchen høe eller nogen slags foer uden en traf rue 
klapning giøning. Garden kunde de iche er agte for meere eend for 6 læs, omkring gaarden war 
ingen gierder mens laae gandsche øde baade gaards grund have og tofft, sæden angaaende da fantes 
der iche meere at være saaed end 1½ schep rug i trede kiere land ellers fantes jorden ilde 
medhandlet alle wegne og mestendeel udyrchet noget gødning fantes der at være udagen forleden 
Micheli paa marchen som er uspret stache paa Breienballe og et støche ved Schadhøg som kunde 
eragtes tilsammen for 2½ schep land gierderne omkring i marchen er gansche øde alle vegne og 
fantes hverchen stafver eller gierdsel nogen steder hvilchet de saaledis afhiemlede for et fult siun. 
Der paa de bade sig Gud til hielp, hvor effter Jep Clausen i Børup begærede paa Hr Lauridsens 
wegne siunsvinde som og blef sted. 

 
Morten Adamsens af Wilstrup møtte for retten som paa Regimentschriver Blanchsteds wegne 
begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom ofver Thomas Rand, Mads Sørensen og 
Rasmus Jørgensen af Bregning møtte paa den gamle Jens Jensen Fischers wegene som er syg og 
senge liggende og svarede at hnd forblef ved den giorde Contract og hafde intet over Thomas Ran 
at klage i nogen maader. Den afdøde Jens Jensens hustrue Ellse Sørensdatter for retten møtte og 
iligemaader Refererede sig til den giorde Contract og hafde ey videre over Thomas Ran at klage, 
Søren Sørensen og Anders Sørensen af Weile for retten møtte og svarede at de paa deris søsters 

børns wegne som de er formønder for saa velsom deris egen at de forblef ved den oprettede 
Contract og ey videre hafde over Thomas Ran at klage, de 8te med domsmænd begærede sagen 
motte optages 8te dage, sagen opsat til neste ting. 
 
Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten paa Jacob Joensen Roses wegne og begærede Dom over 
indciterede. Thi blef saaledis afsagt. Saa som Povell Pedersen i Erresøe, Jens Jensen, Peder Bull den 
Yngre, Michell Laßen, Jens Iversen, Jens Jensen Smedgaard ibid: Jost Jørgensen paa Lÿng, Anders 
Christensen af Oddersted, Christen Jensen i Smidstrup, Peder Klinchhammer i Store Welling, 
Anders Rasmußen i Gaarslef, Rasmus Andersen, Niels Lundemand, Jep Jensen, Jens Snedicher, 
Jens Povelsens hustrue, Peder Pedersen Lundemand ibid: Niels Jørgensen i Rans, Peder Jensen i 
Brønsted Mølle, Knud Povellsen ibid: Mads Nielsen Tofft i Bredstrup, Sl: Hans Sørensens hustrue 
Johanne Hanses af Tved, Hans Hansen i Trelle, Thomas Hansen, Sl: Hans Tomesens Smeds Enche 
ibid: effter loulig indstefning i rettesettelse og opsettelse ey møder med noget till afbeviis eller 
gienmelde imod Jacob Joensen Roßes ansøgning langt mindre retter for sig som det sig bør, hvor 
for en hver tilfindis at betale till Jacob Joensen Roß den fordrede summa nemlig Povell Pedersen i 
Erresøe 12 mk: 1 sk: Jens Jensen ibid: 9 mk: 5 sk: Peder Bull den yngre 2 mk: 10 sk: Michell Laßen 
3 mk: 6 sk: Jens Iversen 2 mk: 13 sk: Jens Jensen Smedegrd 1 mk: Jost Jørgensen paa Lÿng 5 mk: 
Anders Christensen af Odersted 3 mk: 15 sk: Christen Jensen i Smidstrup 9 mk: 2½ sk: Peder 
Klinchhammer i Store Velling 15½ mk: 4 sk: Anders Rasmußen i Gaarslef 7 mk: 10½ sk: Rasmus 
Andersen 2½ mk: Niels Lundemand 3 mk: Jep Jensen 3 mk: 5 sk: Jens Snedicher ibid: 12 sk: Jens 
Povellsens hustrue 5 mk: 2 sk: Peder Pedersen Lundemand 4mk: 11 sk: Niels Jørgensen i Rans 4 
mk: 7 sk: Peder Jensen i Brønsted Mølle 13 mk: 11 sk: Knud Povellsen ibid: 7 mk: Mads Nielsen 
Tofft i Bredstrup 3 mk: 4 sk: Sl: Hans Sørensens hustrue Johanne Hanses af Tved 10 mk: 11 sk: 
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Hans Hansen i Trelle 4 mk: 13 sk: Thomas Hansen ibid: 11 mk: Sl: Hans Tommesen Smeds Enche 
1 mk: 1 sk: tillige med Proceßens anvendte bekostning inden 15 dage eller lide Nam og wurdering i 
deris Boe og Gods middell og formue hvor det findes effter Loven. 
 

Onsdagen dend 30 Martj Ao 1692, rette tingdag som war i gaar war 3die Paasche dag. 
 

Jens Nielsen af Piedsted møtte for retten, og effter forige i rettelse og opsettelse,begere dom offuer 
Jost Tomesen i Huilsbierig. Søren Mogensen i Andkier møtte og fremblagde en translateret Copie 
af et Tings vinde udsted af Holmandz Herritzting, d: 17 Julj 1642, saa vel som og der paa schrefne 
Quitering d: 22 Julj 1650. Noch en Mißiue vnder Peder Jensen Rafn og Tyge Jacobsens haand af 12 
Martj 1682, end videre paa fuldte Jost Tomesens protechtation af 29 Martj 1692, lest og 
paaschreffuen og i agten schal blifue indført. Jens Nielsen af Piedsted suarede, hand ded støche jord 
paa Brøndsted march som om talles, for meente hand, Jost Tomesen bør at frembwiise loulig 
adkomst der paa, saa som Jens Nielsen suarer Kongl: Contribution der af, og er maalt til vnder hans 
gaards toft. Søren Mogensen suarede her imod, at ded selfEier Jord paa Brøndsted march schal vere 
Jost Tomesens gaard tilhørig, som Peder Bull og hans arfvinger hafuer sig indbeholden, uden leies 
betalling, og brugt, her med siges fra sig at lefuere og forbydes her med, der effter at befatte. Jens 
Nielsen for meente, at effterdj hand og hans hustrus forældre, hafver hafft ded i hefd udj 30 Aar, 
hafde Jost Tomesen hafft nogen ret der til, hafde hand vel [ey] tied saa lenge stille der med, og 
begerede dom, opsat til neste tingdag.  

 
Jonas Sich, paa Regimentschriver Søren Blanchsteds vegne møtte for retten og begerde effter forige 
i rettesettelse ofur Tomas Ran dom, Thi blef aff Heritzfogden og Lawe Knudzen i Torp som Er aff 
de 8 meddoms mend, saaledis afsagt. End dog af det fremblagde Tings winder og Krigs forhør iche 
sees ded nogen de førdte winder haffuer wundet eller seet, at Tomas Ran dend afdøde Jens Jensen 
Fischer at hafue i hiel schut, mens alleniste schudet hørt, iche desto mindre udwiiser dog bemelte 
tuende Documenter, ded forbemelte Jens Jensen Fischer, hafuer villet thvinge Tomas Ran til at 
udlevere Jacob Iffuerßen sin fra pantet Øxse, hanem paa lif og Ære, for Kongens Schouftyf, og 
deslige ærørige ord flere schieldet, truet, og vndsagt, som omsider wirchelig udj hand gierning er 
udbrut, i det hand mehrbemelter Tomas Ran udj sin fri frelse, og sit eget huus, med en stoer baadz 
stage, som hand til dend ende fra stranden for setlig wiiß did hente, hafuer ofuer faldet, hans 
vindever indslagen, og med magt aff berørte Tomas Ran i huuset og uden fore, foruden de af 
Rytteren til fred giordte for maaninger med fri forset og vred hue uden ald afladelse villed antaste 
huor hoeß paa sidstningen ofuer berørte schud hørdtis og anschrig, Jens Jensen at wære schut, som 
fuldkomen eragtes af Tomas Ran scheed at vere, efter som hand med ingen uden ham effter 
bewiislighedernis anledning hafuer hafft stridighed, Thi wißes ej rettere her udj atkiende end Tomas 
Ran, jo er og bør at vere Jens Jensens rette banne mand, som effter louens Siette bogs [1te] Capitel 
bør bøde fuld mande bod og [nederste del af siden mangler] schrefun Capitels videre indhold. At 
beholde sin fred som dend de effter loven sit eget lif, hafuer frelst og forsuaret, serdelis effter dj 
dend afdødis egen vtilbørlig ofuerfald, sligt hafr foraarsaget, og effter maalsz mendene hans neste 
frender i slig henseende, iche imod Tomas Ran noget der for klager, eller paa ancker, huad angaar 
hans moder, saa bewiises iche hun hafuer værit trette eller drabs tilschyndere, end mindre megtig 
werit same søns undwigelse at hindre, Thi bør hun i beschyldte maader fri at were. Sagens 
bekostning betallis aff Tomas Ran til Regimentschrifuer med sex Rdlr: inden 15 dage, vnder lowens 
tvaug. Hans Olsen i Follerup, paa egen og de øfrige Sex meddombs mends vegne, nembl: Niels 
Raun i Piedsted, Søren Mogensen i Andkier, Hans Pedersen i Schierup, Knud Madtzen i Breining, 
Jørgen Dall i Gaarslef, og Peder Sørensen i Sellerup, for schiød sig til i dag 8te dage nembl: neste 
tingdag at gifue deris domb for Retten i denne sag, beschrefven. 



 11

Tirsdagen og Tingdagen d: 5 April Ao 1692 
 
De i dag 8te dage nest afwigte indmelte meddombs mend udj dend Drabsag med Tomas Ran, 
nemblig Hans Olßen i Follerup, Niels Rafn i Piedsted, Søren Mogenßen i Anchier, Jørgen Dall i 
Gaarslef, Hans Pederßen Bul i Schierup, Knud Madsen i Breining og Peder Sørensen i Sellerup, 
møtte effter deris i dag 8te dagegiorde løffte og paaberobte forschydlse, og i retten deris votum udj 
forbemelte drabs sag, med Tomas Ran, og dend afdøde Jens Fischer, saaledis, at som wj paa det 
yderste har effter grandschet, og ingen videre oplyßning kand bekome, end Documenterne 
indeholder, og paßerit er, i sagen, viste wj iche rettere at kiende end følger, og forblifuer wed dend 
domb som Herritzfogden Gregers Blichfeld og Lawe Knudtzen for hen nest afwigte Ting dag i 
protocolen hafuer ladet indføre, som i samme meening og ord schal were wores Slutning. 
 
Hans Kongl: Maytz: forordning om U:billige af Kortningers og Exactioners afschaffelse wed 
Aßignationers betaling af Dato Hafniæ d: 23 Febr: 92: blef lest og paaschrefven. 
 
Noch hans Kongl: Ma: forordning angaaende Kop = Heste = og Ildsted schatt, af Dato Hafnie d: 16 
Febr: 1692 blef lest og paaschrefven. 
 
I lige maade Kongl: Ma: forordning, angaaende Win, Salt og Tobach af Dato 27 Febr: 1692: blef 
lest og paaschrefven. 
 
Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten og effter forrige i rettesettelse og opsettelse begerede dom 
offuer Just Tomesen i Huilsbierig, og der hos i rettelagte en translaterit Copie af et Kiøbebref af 
Dato d: 12 Martij 61: falden paa Holmandz Heritzting, angaaende ded omtuistede selfEier boelig, 
bleff lest og paaschrefuen, og i Acten schal worde indført. Noch fremlagte et schiøde wdsted af 
Holmandz Herritzting, af dato – 7 Octobr: Ao 78: blef lest og paaschrefven og i Acten schal worde 
indført, hvor effter Jens Nielsen war domb begierendis. Søren Mogensen i Anchier møtte paa Jost 
Tomesens wegne og formeente at ded Jord paa Brønsted March wille hand hafue sig forbeholden at 
paatalle, naar hand sine Documenter kand opsøge, imidlertiid kand de andre og opsøge deris 
adkomst huor effter de saa mange penge der af aarlig har oppebaaret. Angaaende pantebrefuet, da 
formeener hand at det iche er effterlefuet, at de schulle hafue lefuerit det fra sig inden 2 aars 
udgang, og dersom hand endnu kand faa panted paa dend maade ded blef antaget, saa schal de wel 
bekome ded hand hafuer der for af Peder Bul bekomet. Jens Nielsen her imod suarede det Jost 
Tomesen foregifuer bør hand med loulig adkombster at beviise, og begerede domb. Sagen optagen 
till i dag 8te dage. 
 

Tirsdagen og Tingdagen d: 12 April 1692 
 

Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten, og begierede dom ofuer Jost Tomesen i Huilsbierig, effter 
forrige i rettesettelse og opsettelse. Sagen optagen i 8te dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 19 Aprill 1692 
 

Jens Nielsen i Piedsted møtte for Retten som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse 
dom over Jost Tomesen i Hvilsbierig ! Jost Tommesen paarobt møtte. Sagen optagen i 8 dage med 
Jens Nielsens bevilling og effter hans begæring. 
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Saa som denne Tingbog for mig er fremviist, og befindis herudj Endnu at vere 161 Numererede 

blade Reen Papir, saa hafue Tingschrifueren fremdeelis herudj att Continuere, indtill bagen er fuld 

schrefven, og da en Nye tingbog i beredschab holde, Retten strax der med at forsiune. Skulle det og 

hænde sig, Settefogder eller Setteschrifuer udj de rette anordnede betienters Loulige forfald og 

forhindringer at schulle behøfves, hafue de vedkommende, om ordre till Settefogder og 

Setteschrifure hos Velbaarne Hr: Etatsraad og Ambtmand paa Coldinghuus tilbørlig ansøgning at 

giøre, og ordrene udj tingbogen ord fra ord att lade indføre. Datum Coldinghuus d: 19 Aprillis 

Anno 1692. Som Stifft Ambtmand ofuer Riber Stifft. F.E. von Speckhan. 
 

Tirsdagen og Tingdagen d: 26 April Ao 1692 

 
Jens Nielsen i Piedsted møtte, og begierede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom ofuer Jost 
Tomesen i Hvilsbierig: Thj blef saaledis dømbt og afsagt. Effterdj Hans Pedersen i Follerup, og 
Jens Nielsen i Piedsted [paa] afgangne Peder Buls arfuinger [papir defekt] af dato 17 Julj 1642 
beviiser det omtvistede SelfEier bolig udj Velling wed brugelig Pant at were beerettiget, som Just 
Tomesen siden Nemblig Ao 1661 d: 12 Maij wed schiøde hafue Confirmerit. Bemelte schiøde end 
og udwiiser, ded Sl: Peder Boll, tillige med obenberørte Boelig dend bunde tofft paa Brøndsted 
Mark af Jost Tomesen udj Huilsbierig fuldkomen er tilschiødt, huilchen pantsettelse er nu wed 50 
Aar gamel, og der paa fuldte schiøde 31 Aar, som effter Lowen pag: 756 Art: 1. Hafuer sin 
U=rygelige hæfd, huilchen hæfd for medelst oben berørte Pantebref og schiøde af nest følgende 5. 
Act: widere stad festis. Thj wiste ieg iche slige krafftige Documenter imod Lowens ord og 
bogstafuer at imodkiende, mens tilfinder forn Hans Pedersen og Jens Nielsen same bonde Eje 
frembdelis at nyde og beholde, effter forschrifnings indhold angerløs i alle maader, og saafrembt 
dee af nogen detz Rettighed dem betages, da dee foer til Just Tomesen sig at henholde, som dend 
der effter Lowens pag: 728. 729. Art: 11 og 12 sit schiøde bør hiemble, og ald schadislidelser dem 
Erstatte. Proceßens bekostning betaller Jost Tomesen med 2 Rdlr: inden 15 dage vnder Lowens 
widere tvang. 
 
Ingward Jacobsen paa hans Kongl: Maytz: wegne war schiched og med kaldsmend beviiste, Nafnlig 
Søren Jensen og Jens Mortensen i Gaarslef, som wed æd afhiemblede effter loven, at de i dag 8te 
dage hafuer hid i rette kalled effterschrefne, Anders Eschildsen i Schierup, og hans hustrue Maren 
Stiesdatter, for deris sandhed at aflege wed højeste Eed [papir defekt] Loven, anlangende huis 
dennem er bevist om dend hare, som Schourideren Ingward Jacobsen, hafuer fundet schindet aff i 
deris huus d: 12 April nest afuigte. I lige maader hidstefnis i Rette Lauritz Christensen i Schierup og 
Jens Sørensen Boll ibid: og for deris sandhed wed lige svoren Æd gestendig at vere, om huis de til 
ofuerwærelse hafuer hørt paßere om same hare og hareschind, disligeste til forn dag og sted og hid i 
rette kaldet Hendrich Nielsen i Lille Welling, og hans søn Niels Hendrichsen imod forn Anders 
Eschildsen og hans hustruis bekiendelse at møde, om de wil hafue noget der til at suare. Anders Juel 
paa Hendrich Nielsens wegne af Lille Welling, protesterede imod dette mundtlige kald, som 
Ingward Jacobsen effter en schrifftl: sedel paa slet papiir hafuer ladet indføre, og som bemelte 
kaldsmend mueligt huerchen kand læse eller schrifue begierte hand de det mundtlig wille forklare 
effter som ded er indført. Domeren kiente kaldet wed magt, og vinderne sted til forhør. Anders Juel 
begierte at Eeden motte oplæses for winderne, huis iche formodet hand at ingen winder worder sted 
til forhør. Der nest i rette lagde Ingward Jacobsen forn Anders Eschildsens udgifne schrifftl: 
vnderschrefne attest. Anders Juel protesterede imod bemelte Attest, og formeente de burde [papir 
defekt]d self lydeligen for retten at op [papir defekt] eller mundtlig at aflege deris vinde [papir 
defekt] blef sted, mundelig at aflege [papir defekt] huor da frembkom Anders Eschildsen som effter 
aflagde æd want at ded hareschind som Schovrideren Ingward Jacobsen i hans huus hafuer funden, 
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hafuer hand faaet af Hendrich Nielsen i Lille Welling, og hans søn Niels Hendrichsen, bragte same 
hare i hans huuß. I ligemaader frembstod og hans hustru Maren Stiesdatter, og effter aflagde æd 
want at der hun kom til forn Hendrich Nielsen i Lille Welling og kom ud i et af hans huuse, og 
schulle hafue nogle fielle, da laa der en hare død iblant fielene, sagde hun til Hendrich Nielsen, 
dend hare duede vel at æde, sagde Hendrich Nielsen, will i hafue dend da vil ieg gifue eder dend, 
blef saa lagt paa vognen wed fielerne som Hendrich Nielsens søn Niels Hendrichsen kiørde hiem til 
hindis huus. Anders Juel tilspurte Anders Escheldsen, om hand var med hans kone same tid til 
Hendrich Nielsens, da dend omtvistede hare schal were vnder fielerne funden, Anders Eschildsen 
suarede der til nej, for det andet, om hand er witterligt huorledis Hendrich Nielsen er komen til 
same hare, enten hand har fanget haren eller schut haren, der til hand suarede nej, hand wiste intet 
der af huorledis hand dend hafde bekomen, for det 3die huor lenge det er siiden, at hand dend 
omtuistede hare hafue bekomen, Anders Eschildsen suarede, ded war vngefer 1½ aar siden, hans 
hustrue Maren Stiesdatter, effter tilspørsel af Anders Juel til hindis mand, stedfestede samme hindis 
mandz vinde i alle sine ord og puncter i sandhed at were, huor paa de bege bade dem Gud til hielp. 
Huor effter Ingward Jacobsen begærede tingsvinde som blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Maij Anno 1692 
 

Ingward Jacobsen Skourider paa Kongel: Maytz: vegne møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Mortensen og Søren Jensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter 
Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefne Hendrich Nielsen i Lille Welling og hans søn Niels 
Hendrichsen till tingsvinde at høre læse og dom der effter at lide angaaende den hare Anders 
Eschilsen og hans hustrue i Skierup af hannem bekommet haver, der effter Producerede Ingward 
Jacobsen et tingsvinde udsted her af tinget d: 26 Aprill Anno 1692, som for Retten er lest 
paaschreven og udj acten schall vorde indført. Her hos i rette lagde Ingward Jacobsens hans 
schrifftlig indleg af 3 Maij som for Retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Her 
hos blef produceret Jagt forordningen af dato 8 December 1688, des 16 punct er for Retten lest 
paaschreven. Iver Hendrichsen paa hans fader Hendrich Nielsens wegne møtte og begærede 
udschrifft af hvis paßeret er schall her paa blive svaret. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Effter Hr Theuses begæring blef udmelt at siune Lauge Krags gaard i Kongsted, effterschrefne, 
Lauge Knudsen i Torp, Peder Jeßen i Kongsted, Peder Jensen ibid: og Laurids Nielsen i Kongsted. 
 

Tiisdage og Tingdagen d: 10 Maij Anno 1692 
 

Ingward Jacobsen Skourider møtte for Retten som begærede effter [papir defekt] og opsettelse dom 
over Hendrich Nielsen [papir defekt] Niels Hendrichsen. Anders Juull paa Hendrich Nielsens vegne 
møtte som først producerede welbaarne Hr Amptmand Schwartes fuldmagt at maa gaae udj Rette og 
udføre denne sag for Hendrich Nielsen og det saaledis som hand videre agter at svare, af 9 Maij 92: 
hvor effter Anders Juull paa Hendrich Nielsen og Niels Hendrichsens vegne begærede 14 dages 
opsettelse i sagen saasom hand till den tiid till sagens dis nermere oplysning agter at føre vinder. 
Ingvart Jacobsen sette i rette og formente at Anders Juull paa sin principals vegne bør at Nafngive 
hvad vinder og oplysning hand i sagen agter at føre; Anders Juull Nafngaf tvende Ryttere under 
Oberst Lieut: Bruchdorfs Compagnie Nafnlig Peder Christensen Dons og Søren Madßen; Sagen 
optagen i 14 dage. 
 
Anders Juull paa Hr Thewes Stephensebs vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels 
Hansen og Peder Nielsen af Bredstrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede 
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till i dag at have i rette stefnet Lauge Nielsen Krag i Kongsted siunsvinde at paahøre anlangende 
hans gaards besigtigelse, hvor effter hand agter siunsvinde sampt dom at erverbe, hvor da for retten 
fremkom Lauge Knudsen i Torp, Peder Jeßen og Peder Jensen i Kongsted som afsagde deris siun 
saaledis, at Stuehuuset som er 5 fag fates tag og et spærretræ, oven og schorsteenen er god under 
tagen, schorstenen schall repareris oven taget, fæhuuset som er 4 fag fates vender Leer og tag, 
Ladehuuset som er 7 fag der af er de 4 fag needfalden, toe af hver anden og af de tre fag som der 
staar kand intet bruges uden tre støter og toe bielcher, baade af de 4 fag som er needfalden og af de 
tre fag som staar, saa og kand bruges der af 12 spærertrær, ellers duer intet der af, hvilchet de 
saaledis for Et fult siun afsagde, hvor paa de aflagde deris Eed; Lauge Krag møtte og hafde intet 
imod dette siun at svare; Anders Juull paa Hr Theveses vegne begærede tingsvinde sted. 
 
Anders Juull paa Hr Thewses vegne beviiste ved fornefnte kaldsmænd till i dag at have i rette 
stefnet Lauge Krag i Kongsted till doms for gield og hvis hand haver hannem till at tale, beroende 
med saggivelse till i dag 8 dage og till neste ting. 
 
Niels Jacobsen i Trelle lader lyse en brun hoppe er brent paa alle 4 lemmer med en Kin[delig] Ring 
eller et latinsch Di[gt] og er merchet med en schier hag i det wenstre Øre. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Maij Anno 1692 
 

Ingvard Jacobsen contra Hendrich Nielsen i Welling end ydermere i rette lagde en Attest fra 
Jegermester Bruchdorff anl: en træ hare felde som er funden i Hendrich Nielsens tofft med videre af 
10 Maij Anno 1692; Noch en Attest fra Jegermester Bruchdorfs Skiøte Adolph Jacob Theboch at 
hand i Hendrich Nielsens toffte haver funden en felde med videre af 10 Maij 1692; som for retten er 
lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført og begærede Ingward Jacobsen effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse dom; Jørgen Gregersen paa Regimentschriverns Sr Blanchsteds vegne 
møtte og effter en af Hendrich Nielsen till Regimentschriveren d: 12 Maij sidst afvigte giorte 
begæring, sagen for hannem paa K:M: vegne ham tillforsvar ville antage og som bem Hendrich 
Nielsen beraaber sig paa adschillige vidnisbyrd saa som en deel Ryttere hvilche han ey hid till for 
Krigs Retten har kundet faaet afhørt formedelst forfald over Auditeuren udj anden K:M: forretning 
haver hafft, som og beraaber sig paa Anders Ballesgaard, Mads Pedersen, Olle Olleßen og hans Søn 
af Piedsted hvilche og udj samme sag her till befrielse till neste ting deris sandhed her udj at vinde 
agter at føris, saa begærte Jørgen Gregersen derfor at till slig vidnisbyrds till sagens oplysning 
deßen overhørelse beschrivelsis tagelse motte med doms optagelse sag endnu beror udj 14 dage. 
Ingward Jacobsen sate i rette og formente effterdj Hendrich Nielsen til forne sig hafver paarobt 
vinder at ville føre till i dag dennem nu bør effter Loven at føre og ey nu paa ny imod Loven paa 
videre vinder sig at henschyde. Jørgen Gregersen her imod paa Regimentschriverens og bundens 
vegne svarede at saa som Bunden iche udj Lands Lov og Ret er kyndig og hand ey sagen før den 12 
Maij for Regimentschriveren har angivet at hand denne tilforne for hannem som er Rytter bunde 
hannem saa vit ret er kunde forsvare begærede der for endnu som til forne opsetelse. Ingwart 
Jacobsen formente at slig undschylding iche burde [papir defekt]sers eller gielde effter dj Hendrich 
Nielsen fra første [papir defekt] brugt for sig en procurator i retten formoder derfor ingen opsetelse 
mens endel: dom uden videre [papir defkt] at er[papir defekt]nge. Jørgen Gregersen forblef [papir 
defekt] optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Maij Ao 1692 
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Jørgen Gregersen paa Regimentschrifverens wegne, møtte for Retten som beviiste wed kaldzmend, 
Jens Mortensen og Søren Jensen af Gaarslef, til i dag at hafue i rette stefnet Schovrider Ingward 
Jacobsen, vinder atpaahøre, angaaende vndsigelser og trudseler, som Anders Eschildsen og hans 
hustru paa Hendrich Nielsen, och hans Søn schal hafue giort, huor wed de formeener sig fra dend af 
bemte Anders Eschilsen og hustru foregifuende vsandferdige U=retmeßig beschylding og 
angifuende at befries, til forbemelte tiid og sted, indstefnet effterschrefne Personer deris sandhed at 
vinde nembl: Anders Ballesgaard, Mads Pedersen, Olle Olleßen og hans Søn Olle Olleßen, samptl: 
af Piedsted, angaaende Ærrørige Ord paa Hendrich Nielsen og hans huus, af Anders Eschildsen og 
hans hustru kand were sagt, sampt dend omtvistede Hare, her imod stefnit forne Anders Eschildsen 
og hans hustru, om de noget her imod har at suare, sampt samme winder at paahøre. Ingward 
Jacobsen suarede, efftersom Loven iche tillader meere end Een gang sig paa winder at beraabe, de 
effterdj ded er i dag 3 uger siden dend første gang Hendrich Nielsen sig paa winder berobte, nafnlig 
tuende Ryttere, Peder Donß, og Søren Madßen, og dennem ej endnu hafuer ført, formener derfore, 
at diße nu samenkaldede, anden gang iche bør at tilstedis, i denne sag at [papir defekt] effterdj 
Loven befaller, at hofued sagen schal først udføris, før end nogen anden sag kand begyndis for ord 
eller gierninger som imellem parterne kunde falde. Jørgen Gregersen paa Regimentschrifuerens 
wegne, saa velsom paa Hendrich Nielsens af Welling, formeente at saa som Hendrich Nielsen 
foregifue, hand ej tilforn om diße winder har werit widende og hand agter sig til befrjelse for 
Anders Eschildsens mornemtl: vsandferdige angifuende at befrj, formoder derfore, at de indstefnte 
Winder vorder ført. Winderne sted til forhør, huor for retten frembkom Anders Ballesgaard, som 
effter aflagde æd want, at nu neste afwigte foraar, war hand i Anders Eschildsens huus som hand 
boede udj i Welling, da klagede Anders Eschildsens kone sig, at hun schulle af huuset hun bode i, 
som hørte Hendrich Nielsen til huor til da Anders Eschildsen som laa i Sengen suarede, at hand 
schulle betalle Hendrich Nielsen derfor, saa sant som hand war en Erlig mand, der paa hand bad sig 
Gud till hielp. Der nest frembkom Madz Pedersen, som effter lige svoren æd vant, lige som Anders 
Ballesgaard, om wundet hafuer, der paa hand bad sig Gud til hielp. Endnu frembkomb Hans 
Sørensen, og Niels Andersen af Piedsted, som i lige maader wed lige svoren æd want, det same, 
som Anders Ballesgaard for wundet hafuer, der paa de bade dennem Gud til hielp. Jørgen 
Gregersen, tilspurte forne 4 indstefnte Personer om dem var beviist, at de ord Anders Eschildsen 
sagde war i e[..]ad eller ord Meening udsagt, huor de suarte, de det ej viste. Der nest for retten 
frembkom Niels Pedersen af Smidstrup [papir defekt] æd want, at nu i dette [papir defekt] Anders 
Eschildsens hustru i Peder Degns huus i Smidstrup, da hørte hand at hun klagede sig at Hendrich 
Nielsen hafde giort hinde huuswild, og hand schulle faa En v=lyche der for, der paa hand bad sig 
Gud til hielp. Anders Eschildsen hustru møtte, og bemegtede at hun iche har sagt de ord som Niels 
Pedersen wundet hafuer. Noch frembkom Michel Christensen i Welling som effter aflagde æd want, 
at hand for ungefer 3 uger siden war i Søren Willumsens huus i Schierup, huor Anders Eschildsen 
var til huuse, da hørdte hand at Anders Eschildsen og hans hustru beklagede sig at Hendrich Nielsen 
hafde udsagt dem af sit huus og de war nu det 3die par folch som i saadan maade imod deris willie 
war udsagt, de wille betalle ham derfor, saa ded ej schulle gaa sagt af, der paa hand bad sig Gud til 
hielp. Endnu frembkom Anne Andersdatter af Welling, som ved æd want, at da Anders Eschildsen 
fløttede af Hendrich Nielsens huus i Welling, sagde Anders Eschildsen hand schulle faa en v=lyche, 
for hand maa fløtte af hans hus, der paa hun bad sig Gud til hielp. Jørgen Gregersen begerede her 
effter tingswinde, som blef sted. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschrifverens wegne møtte for Retten, og beviiste wed kaldsmend, 
Søren Jensen og Jens Mortensen, til i dag at hafue hidstefnit samptlige Gaarslef Gaardmend 
Nafnlig: Peder Michelsen, Niels Michelsen, Anders Hansen, Anders Staffenßen, Jørgen Nielsen, 
Jacob Iffuersen, Jørgen Dall, Jens Snedicher, Rasmus Rasmußen, Johan Ollesen, Clemmen 
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Sørensen, Peder Jørgensen, Staffen Jørgensen, Olle Jensen, Peder Bull, Thomas Pedersen, Michel 
Pedersen, Christen Pedersen, Niels Rasmußen, Søren J[papir defekt] Peder Christensen, Jørgen 
Hansen, Søren Hansen, Tomas Andersen, Willadz Sørensen, Peder Lundmand, Madz Hansen, alle 
imod beschylding og domb ang: et Gierde, som de schal hafue afhuget for Niels Smid af Gaarslef, 
og som Jørgen Gregersen foregaf, at Regimentschrifueren war reist til Kiøbenhafn, begierte hand at 
sagen maa opsettis udj trej Uger, da hand meener Regimentschrifueren til dend tiid at hiemkome: 
Sagen opsat i 3 Uger. 
 
Jens Nielsen af Piedsted møtte for Retten, som beviiste med kaldsmend Peder Sørensen og Olle 
Ollesen af Piedsted, at hafue til i dag hidstefnet Jens Pedersen i Store Welling imod beschylding og 
domb, for resterende landgilde af det huus hand paaboer. Sag gaf ham, at were schyldig for neste 
afuigte aar Nij Sldr: som hand formeener hand bør at betalle inden 15 dage eller liide namb og 
wurdering effter Loven og der foruden huuset af Jens Nielsen og Hans Pedersen at feste, war der 
paa domb begirinde.  
 
Christian Risom paa sin fader WelEdle Hr Aßeßor Jens Lauridsen Risoms wegne møtte, og 
fremviiste hans Maytz: schiøde af dato 19 Decbr 70: paa een deel Jordegodz hannem af hans K:M: 
er tilskiødet, huor udj findis nogle gaarde i Welling og serdelis Een, En Mand wed Nafn Niels Rafn 
paaboer, huilchen gaardz grund hand formeener same boelig schal were bestaaende, og derfor wille 
were Jens Pedersens hiemel. Sagen optagen i 14 dage.  
 

Blef lest et schiøde af effterfølgende indhold. 
Hans Jepsen boende i Høyrup saa vell som [papir defekt]sen, Niels Hansen med min Svoger og 
Verge Thomas Jepsen boende i Nebbell, Thomas Hansen med min Svoger og werge Niels Sørensen 
i Høyrup, Kirsten Hansdaater, som er under Broderen Jep Hansens wergemaal og witerl: giør for 
alle, at vij samptlig med frj willie og fuld beeaad hue haver solt og afhændet till min Søn og woris 
Broder Jep Hansen den tvende part Gaard i Høyrup jeg Hans Jepsen hafuer hidindtill paaboed og 
Børnene er føde paa, hvilchen forne Gaard Jep Hansen schall have nyde bruge og beholde, hvilchen 
vj samptlig hafuer annammet og oppebaaren woris fulde nøye og redel: betalling effter woris egen 
willie og minde og tacher min Søn og voris Broder got for god og redel: betalling i alle maader, 
derfor vj og kiendis og os tilforpligter at frj frelse hiemle og tillstaa Jep Hansen forschrefne gaard 
for alle og hver mands paatale, der paa kand have at tale med rette i nogen maader og kiendis og 
tilstaar her effter eij at have nogen ydermere lod, deel, ret, heller retighed till indførte tvende part 
gaard i nogen maader mens den her effter at følge Jep Hansen og hans arvinger for et fuldkommen 
kiøbt kiøb, eij schyllendis og uigienkallendis till evig tiid, og dersom saa scheede det dog Gud 
forbyde at forschrefne tvende part gaard og eyendom blef Jep Hansen frawunden ved nogen dom 
eller retergang for voris wanhiemels brøst schyld da schall vj samptl: inden 6 uger udlege hannem 
eller hans arvinger saa got eyendom og saa vel beliggende, saa det schall være Jep Hansen uden 
schade og aldeelis schadesløs, till bekrefftning underschriver vj woris egen hænder Actum Høyrup 
d: 29 December Anno 1691: Thomas Jepsen Egen haand. Hans Jepsen HIS: Iver Hansen 
IHS: Niels Sørensen egen haand, diße tvende Mænd underschriver for deris 
møntlinger till viterlighed: Simon S:P:S: Pedersen, Hans Nielsen Egen haand. 
 
Noch blef lest et bref af effterfølgende indhold: Efftersom vj underschrefne Hans Jepsen i Høyrup, 
men mine Sødschinde, Svogere og wenners willie og Samtøche, saa vell som, for Svagheds schyld 
og schrøbelighed haver for min Søn Jep Hansen afstanden og forundt min iboende Selfeyer Gaard i 
Høyrup till min Søn Jep Hansen er barnefød paa og nest till effter Loven og efftersom Jep Hansen 
beholder sin fæderne Selfeyer Gaard og Grund alene for sine andre Sødschinde, som ere tre Sønner 
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og en daater, Da lover og tilforpligter jeg Jep Hansen mig for mig og mine arvinger og 
effterkommere en for alle og alle for een at give og betale min Sødschinde Neml: Iver Hansen er 19 
Aar, Niels Hansen som er 16 Aar wærende hos sin Svoger og Werge Thomas Jepsen i Nebell, 
Thomas Hansen som er 17 Aar med sin Verge og Svoger Niels Sørensen i Høyrup og Kirsten 
Hansdaater med sin Broder og Werge Jep Hansen, de tre Sønner Neml: Iver Hansen, Niels og 
Thomas Hansønner for deris part i deris fæderne Gaard hver 24 Sldr: og pigen Kirsten Hansdaater 
lige saa meget, som en af sine Brødre, hvilche forschrefne penge, som 24 Sldr: jeg Jep Hansen lover 
at betale oprigtig erlig vell till en hver af min Sødschinde saa det schall være dennem uden schade 
og aldeelis schadesløs i alle maader en hver naar de bliver deris egen werge og saa lenge at staa 
Rentesløs der foruden beholder de tre forschrefne Sønner en Qveij Koe som findes paa Stedet som 
kand v[papir defekt] dateren Kirsten Hansdaater foruden forschrefne [papir defekt] saa god som 20 
Sldr: og saa ingen widere prætention till deris fæderne Gaard her effter i nogen maader, diße 
indførte penge 24 Sldr: till hver af mine Sødschinde saa vell som den Seng for de 20 Sldr: og den 
for udførte Koe schall blive mine forschrefne Sødschinde Rigtig betalt af mig eller mine arvinger 
schadesløs og uden all schade, og dersom pengene iche bliver betalt en hver af børnene effter deris 
Laugalder, lover jeg Jep Hansen dennem at forrente om jeg det kand have det i minde, dette lover 
jeg at holde uden all schade og aldeelis schadesløs, till vitterlighed min egen haand underschrevet 
og ombedet mine kiære Svoger Thomas Jepsen, Niels Sørensen, Peder Joensen i Wilstrup, Simon 
Pedersen i Høyrup, Jens Raun i Hostrup med mig till witterlighed at underschrive, Actum Høyrup d: 
29 Decemb: Anno 1691 Jep Hansen IHS: Tillvitterlighed underschriver, Thomas Jepsen Egn 
hand, Niels Sørensen egn haand, Simon Pedersen SPS: Peder Joensen PIS: Jens Jensen 
Rafn Egn. Hvilche breve for retten ere lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 7 Junij Anno 1692 
 

Ingward Jacobsen møtte effter forrige i rettesettelse og tilspurte Hendrich Nielsen om hand vidste 
sig nogen hiemmel til den omtvistede hare efftersom hand og hans Søn Niels Hendrichsen var till 
vedermols ting den dag tingsvindet over dennem blef forhvervet og iche da negtede eller fragich det 
jo Anders Eschildsen og hans hustrue den omtvistede hare af dennem hafde bekommet og Anders 
Eschildsen og hans hustrue blef tilspurt for retten om de vidste enten haren var schut eller fanget, 
eller om de vidste hvorledis Hendrich Nielsen den hafde bekommet, hvor paa blef svaret Anders 
Eschildsen og hans hustrue neij de det iche vidste formenis derfore at Hendrich Nielsen bør sin 
fuldkomne hiemmell effter loven her for Retten at fremschaffe effterdj hand ej siden effter første 
dags beschylding som er i dag 6te Uges dag det sig eij haver fra beviist. Jørgen Gregersen paa 
Hendrich Nielsens vegne af Welling der imod meldede at som Hendrich Nielsen stedse hver tingdag 
og endnu erbyder sig saa vell som hans Søn det ved sin Eed at ville fralegge og bekreffte at hand 
aldrig nogen hare till forn Anders Eschildsen eller hans hustrue har leveret og formeener at 
Skourideren Ingward Jacobsen bedre burde at kende hans K:M: Allernaad: Lov om Jagt saa vell 
som Jagt forordningen og iche føre Anders Eschildsen [papir defekt] som vidne hvilche hand dog 
burde først [papir defekt] sig hiemmell forschaffe.till den hare eller hare schind som hand hos 
dennem haver fundet og først i rette lagde Hendrich Nielsens schrifftl: underschrefven indleg af 7 
Junij Anno 1692: tillige med hans Søn Niels Hendrichsens underschreven som for Retten er lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Der nest i rette lagde et tingsvinde her af Herrets 
tinget udsted d: 31 Maij 92: Noch et Krigsforhør af dato 2 Junij i Aagaard som begge for Retten ere 
leste paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Ingward Jacobsen svarede at effterdj dette i 
rette indlagde tingsv: af Jørgen Gregersen paa Hendrich Nielsens vegne erverbet iche i ringeste 
maader beviiser eller noget der i røris om den omtvistede hare mens blot alene om nogle trusels Ord 
som af Anders Eschildsen og hans hustrue schall være talt formenis derfore at det widere ey bør at 
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røre eller vedkome hovet sagen som i proceß er, ang: den omtvistede hare, mens begæris at 
dommeren will forelegge Hendrich Nielsen om hand tør giøre sin benegtelsis Eed effter Loven og 
det med en god samvitighed at hand aldrig haver seet den hare eller den hare at have været i hans 
huus og heufd og at Anders Eschildsen og hans hustrue den ey af hannem bekommet haver; 
Hendrich Nielsen erbød sig der paa at giøre sin Eed om det hannem af dommeren blef paalagt. Imod 
Hendrich Nielsens tilbydelse i Retten at sverge og denne sag at fra gaa ved Eed i rettelagde 
Skourideren Ingward Jacobsen en schrifftl: Attest af Lieut: Rode, Corporal Gülich og en Rytter 
Peder Wiborg tillige med Hr: Lieutnant Rode underschrevet begæris i Retten at motte vorde læst og 
paaschreven og i tingbogen indført og lyder saaledis till meening, at Lieut: Rode haver tilspurt 
Hendrich Nielsen om den stridighed med Anders Eschildsen om den hare, om Anders Eschildsens 
kone hafde faaet den hare af hannem, hvor paa Hendrich Nielsen haver svaret hand kunde iche 
negte det, hun hafde faaet haren af hannem, der hun hente de breder hos hannem, hvor haren var 
kommen i hans huus motte Gud vide hand vidste det iche med videre des indhold for Retten lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført, og forn Ingvard Jacobsen berobte sig endnu paa 
fleere vinder om samme omtvistede hare sagen till videre oplysning og begærede at sagen endnu 
motte vorde tagen i opsettelse i 14 dage. Hendrich Nielsen møtte og negtede hand diße ord iche 
haver talt det hannem viterlig er med god fornuft, og ellers mente Jørgen Gregersen paa Hendrich 
Nielsens vegne at den nu af Skourideren Ingward Jacobsen her i rette fremlagde Attest iche for 
noget worder ansees saa som Ingward Jacobsen self tilforne saa vell i dag som forrige tinge har 
protesteret at ey videre vindisbyrd udj sagen effter saa lang tiids forløb motte føris tilmed og er 
samme Attest saaledis funderet som Loven formelder og formente Jørgen Gregersen som tilforne at 
Hendrich Nielsen for samme sag vorder frjkiendt og Skourideren Ingward Jacobsen at søge Anders 
Eschildsen og hans hustrue hos hvilche hareschindet er funden om hand noget der paa kand have at 
tale og der effter eschede dom. Sagen optagen till i dag 8 dage till doms. 
 
Peder Pedersen Kyd i Bierte møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Iversen og Jacob 
Rasmusen det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede med schrifftl: kaldßeddell till 
i dag med 8 og 14 dages varsell at have i Rette stefnet Friderich Christian Faust af Colding imod 
siunsvinder og andre vinder at paahøre sampt spørsmaal at svare sampt og till hans medhavende 
Soldaters effter hans befalling giorte og forøvede gierninger at ansvare, ang: den Gevalt og overlast 
hand tillige med dennem sampt hans medhavende tiener Niels Jensen, d: 12 og 14 Maij nest afvigte 
baade udj hans huus og uden fore forøvet hvor till samme tiid og sted som om melt er vidner og 
siunsvinder at paahøre angaaende hvis Niels Jensen samme tiid i lige maader forøvet haver, stefnis 
og Niels Jensen personlig at møde hvor effter hand agter siunsvinde sampt tingsvinde at erverbe af 
24 Maij 92: og effter som hans winder iche ere tilstede beroer med deris førelse till i dag 8 dage. 
 
Knud Christensen Roed af Bierte møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Iversen og 
Jacob Rasmußen det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have med 
schrifftl: Kaldseddell med 8 og 14 dages warsell at have i Rette stefnet Christian Faust af Kolding 
imod siunsvinder og videre vinder paahøre sampt spørsmaall at svare angaaende hvis Gevalt og 
overlast hand tillige med sin medhavende Soldater effter hans befalling imod hannem d: 14 Maij 
nest afvigte forøvet haver saa formodis hand bør at svare hvor effter hand agter tingsvinde sampt 
siunsvinde at erverbe, af 24 Maij, beroende med vindernis førelse till i dag 8 dage. 
 
Blef lest et schiøde aff effterfølgende indhold. Kiendis Jeg mig underschrefven Jep Hanßen, boende 
i Høyrup og her med witterl: giøre at jeg med frj villie og welberaad hue haver solt og afhændet, saa 
som jeg og hermed selger og afhænder og i alt maad fuldkommel: afhender till min trolovede 
festemøe Elße Knudsdatter barne fød i Høyerup, halfparten af dend Tvende part selfeir Bunde 
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Gaard, liggende i Høyrup jeg mig af min fader Hanß Jepßen og mine andre sødskende mig till 
forhandlet hafver effter schiødes videre indhold, wdi hvilcken forskrefne tvende partt bonde Gaard, 
forn min troelofvede fæstemøe Else Knudsdaatter, schall være lige goed med mig berettiget, og hun 
at nyde dend halfve [papir defekt] tvende part bonde gaard, fri frelse og w-paa anchett, [papir 
defekt]halfve partt, af dend 2den partt Bonde Gaard, bemelte min trolofvede fæstemøe Else 
Knudßdaatter blef ved nogen Retter Gang fra vunden, for nogens min wanhiemmels brøst skyld, 
lofver jeg at forschaffe hende, lige saa goed Eiendomb igien inden Sex Wggers forløb der effter, saa 
hun schall vere af mig vden skade, og schadeßløs holden i alle maader, dog der som imod 
forhaabning, oft bemelte min tilkommendis hustrue Else Knudßdaatter ved døden skulle afgaae, og 
wj ingen lifsarfvinger hafde tilsammen, da skall denne hinde nu tilskiødte halfve part af den Tvende 
SelfEier Gaardß partte, mig Jep Hansen igien vere hiemfalden, og saa frembtt ieg iligemaade ved 
døden afgick, uden lifsarvinger med bemelte min hustrue, da schall hun som forbemelte uden nogen 
widere Prætention for sig og sine arfvinger beholde dend ofven bemelte halfve part, af dend tvende 
part bonde gaard, att dette saalediß wryggelig holdes og effterkomis schall i alle maader, hafver ieg 
dette med Egen haand wnderschrifvet og Venligen ombedet Thomas Jepßen, og Jenß Ifverßen i 
Taulle Nebbel dette med mig till Witterlighed att Wnderskrifve. Actum Høyrup d. 30 Maij 1692. 
Jep JHS Hanßøn. Till Witterlighed efter begiering Thomas Ibßen Egen haand, Jens 
Ifverßen. 
Ofvenskrefne Schiøde er vi Wnderskrefne som Nest Arfvinger og værger for den W-myndige 
Nemblig Hanß Jebßen i Høyerup og Thomas Jepßen i Taufflle Nebbel paa Ifver Hanßens og Nielß 
Hanßens wegne Nielß Sørensen i Høyrup paa Thomas Hanßens wegne i alle maader tilfredß og 
fornøyet et att dett paa Hereds Ting vden nogen Widere till os gifven kaldt og Warßell eller 
Laugbud maa leßis og Protocolleris till stadfestelse wnder voris Egen hender. Høyrup ut Supra 
Hans HIS Jepßen, Ifver IHS Hanßen, Thomas Jebßen, Niels Sørensen Egen haand, 
Simon SPS Pedersen, Hans Nielßen Egen haand. 
 

Blef læst et aftegts bref af Efterfølgende Indhold. 
Kiendis Jeg mig Wnderskrefne Jep Hanßen boendis i Høyrup og Witterlig Giør for Alle att Efter 
som min fader Hans Jepßen i Høyrup for mig hafver afstanden den tvende partt selfeiger Gaard i 
Høyrup hand hid indtill hafver paaboed og jeg mig af mine Sødskind thill forhandlet hafver efter 
der paa giorde schødes indhold, hvor for jeg lofver for mig og min thillformoedende hustrue Elße 
Knudßdaatter vorris arfvinger og Efterkommere att gifve min fader Hanß Jepßen thill sin ophold og 
aarlig aftegt, saa lenge hand lefver, at der som min fader Hanß Jepßen iche kand heller will vere paa 
Mad og Maall med os, mens vill verre for sig selfver, daa lofver vii at forskaffe hannem nødtørßtig 
huußveye og en forsvarlig Seng og dend att holde ved lige, saa lenge hand lefver, og schall hand 
nyde sin fornøden Ild og warme hoß os selfver, med kierlig og goed omgiengelße, till sin ophold, 
schall wi gifve hannem Aarligen1½ tønde Roug 1½ tønde Malt, Sex schipper Boghvede, 1 tønde 
hafre thill gryn, 2 schipper homble, 3 fieringcar Salt, 1 feet Svin saa gott som 1 Rd: 2 feede gieß, 
her for uden schall min fader Hanß Jepßen beholde hvilchen af kørene som [papir defekt] Jeg Jep 
Hanßen schall græße og føde for [papir defekt] fiire faar, som og paa stedett schall græsis og fødeß, 
Endnu schall jeg Aarligen gifve min fader i reede Penge 2 Rd: som hand till hans fornødenhed kand 
bruge forvden ieg schall schaffe hannem hanß fornøden gang klæder, schiorter, strømper og schue 
sin lifstid, saa mange hand kand hafve fornøden, menß der som min fader ingen Aarsag hafver att 
schelleß ved oß med sin wnderholding mens vill nyde sin ophold hoes oß, schall hand hverchen 
nyde kornet heller qvæget andet end sin ophold, klæder og pengene som forschrefvet staar. Ellerß 
lofver jeg Jep Hanßen for mig og min formodende hustrue Else Knudsdaatter at schifte goed roe og 
mag, med voris fader Hanß Jepßen baade i huuße, gaard og wden for som vi kand og vill vere 
bekiendt for Gud i himmelen den Christen Øfrighed og andre paarørende gott folck, og der som min 
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fader blifver schrøbelig og iche kand hielpe sig self, da tilforpligter vi oß att forschaffe hannem 
loulig tilsiøn i sin svaghed, og ellerß forschaffe hannem till kircken om schrøbelighed det 
wdkrefves hand iche self kand komme der med sin egen magt, og eller hvad hand kand hafve nødig 
i sin alderdomb og svaghed, og naar min fader ved døden afgaar lofver vi at stede hannem hæderlig 
till jorden, dette forschrefne lofver wi att holde voris kiere fader Hanß Jepßen w-ryggeligen at holde 
og efterkomme i alle ord og puncter som forschrefvit staar, till witterlighed wnderschrifver Jeg dette 
med Egen haand og venlig ombeder welagte dannemend Thomas Jepßen i Thauler Nebbell, Niels 
Sørenßen, Simon Pederßen i Høyrup og Hanß Nielßen Gris ibidm. med mig till witterlighed att 
wnderschrifve. Actum Høyrup dend 30 Maij Anno 1692. Jep JHS Hanßen, Thomas Jepßen, 
Niels Sørensen egen haand, Simon SPS Pederßen, Hans Nielßen egen haand.  
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 14 Junij Anno 1692 
 

Ingward Jacobsen møtte for Retten som fremviiste et Krigsforhør i Retten anl: hvis Ord Hendrich 
Nielsen haver hafft om den hare som den for indførte Attest om formelder, hvilchen hand begærede 
motte læsis og i Acten indføris, hvor imod Jørgen Gregersen paa Hendrich Nielsens vegne 
protesterede at dette forhør iche blef antaget saa som Hendrich Nielsen som det angaar iche der 
imod er bleven citeret, ey heller der om er vidende; dommeren svarede at Attesten en gang for 
Gyldig i Retten er bleven antagen, hvor for hand siuntis iche [papir defekt] Krigs forhør her bliver i 
Rettelagt, helst effterdj det i det [papir defekt] sagen tilforne till doms er optagen: Tj blef som [?] 
ledig dømt og afsagt. Saa som der er fremlagt et tingsvinde af dato 26 Apr: 92: hvor af fornemmis at 
Skourideren Ingward Jacobsen udj Anders Eschildsens huus d: 12 Apr: nest afvigte et hareschind 
haver fundet og dets aarsag hannem hafde fortengt, hvor da Anders Eschildsen og hans hustrue dem 
till befrielse beraaber sig paa Hendrich Nielsen i Lille Velling at være deris hiemmell og at de 
samme hare af ham for over 1½ Aar siden schulle have bekommet, som de dog iche uden med deris 
eget vidnisbyrd haver beviist, der nest og fremlagt Welb: Hr Jegermesters Attest om den 
Brabantsche Skiøttis ord at hand for ungefer over et Aar siden i Hendrich Nielsens toffte schall have 
funden en harefelde, noch Adolph Jacobs Attest at hand for 2 Aar siden og schall have funden paa 
Hendrich Nielsens grund en harefelde, begge Attester dateret d: 10 Maij sidst afvigte, mens iche 
meldis eller beviises Hendrich Nielsen sammes at have sat eller brugt. Endel: er og fremlagt Hr 
Lieut: Rodes Attest af 3 Junij nest afvigte des meening at Hendrich Nielsen hos ham schall have 
vedgaaet at Anders Eschildsen den omtvistede hare af ham schall have faaet paa hvilche 
documenter Skourideren Ingward Jacobsen sit i rete lagde indleg og giorte i rettesettelse haver 
funderet, hvorimod Hendrich Nielsen haver i rettelagt et tingsvinde af 31 Maj dette Aar hvormed 
bevisis Anders Eschildsen og hans hustru hannem med vlyche og schælm styche hafuer trued og 
vndsagt hvilchet og det i rette lagde Krigs forhør af dato 2 Junj 92 Confirmeret, bemte Hendrich 
Nielsen end og effter Schoufriderens egen begiering sig sagen ved højeste æed effter lougen pag: 
117 articul 6 og 7 fralegger og der hos gandsche negter de ord Leutenant Rodis og de andre 2de 
personers attest om formelder og der om erbøden sig sin æed at giøre, thj viste ieg iche Anders 
Eschildsen og hans hustruis vidnisbyrd udj deris egen sag i slig maade, og saa vigtig en sag for 
nogen krafftig beviiß imod lougens pag: 109 og 110 art: 15 og 17 at andses, og som ej heller bevisis 
den omvundne harefæld af Hendrich Nielsen eller hans Søn at vere brugt eller vdsat, som kand og i 
den fremlagde attestis beædigelse er loulig stefnet saa der med i den post ej effter lougens pag: 29 
act: 1 er omgaaed, thj kunde bemelte brefue ej følges, mens Hendrich Nielsen for denne tiltalle 
frikiendes, og Schoufrideren at hafue sin regreß till Anders Eschildsen huor hareschindet effter saa 
lang tids forløb er andtroffen [papir defekt] hiemmell at forschaffe. 
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Jens Nielßen i Piedsted møtte for retten og forrige i rettesettelse og opsettelse begærede domb ofver 
Jens Pedersen i Store Velling med formeening hand bør at erstatte ald sagens andvente bekostning, 
og der effter suare till ham og Hans Pederßen den aarlig afgifft af sit i boende boels huus, som hans 
formand giort hafver og vaar domb begierende; Jens Pederßen møtte og i rette lagde hans feste bref 
af 16 Juni 92: hannem af Aßeßor Jens Lauridßen given, som for retten er lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Jørgen Gregerßen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og 
Jens Nielßen af Børup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i 
rette stefnet Christen Rasmußen Møller i Gudsøe widnisbyrd at paahøre og dom der effter at lide 
formedelst de Ærrørige schields ord hand d: 5 Junij har beganget Anders Kier i Gudsøe med; I 
ligemod stefnet Tue Sørensen og Anders Stephensen i Studsdall, Michell Jepsen og Christen 
Povellßen og Jep Hansen og Hans K…, Søren Lauridsen i Gudsøe deris sandhed derom at vide og 
udside hvis de enten af Christen Rasmusen Mølle haver hørt eller seet paßere; hvor effter Jørgen 
Gregersen begærte de indciterede vinder till forhør. Da for retten fremkom Michell Jepßen af 
Gudsøe som effter Eedens oplæsning wandt at i Søndags 8 dage kom Christen Møller ind till 
dennem i Anders Kiers huus og sagde der gich kalve og svin i hans dam, Anders Kier svarede at 
Christen Møller schulle gierde sit gierde ud till det flydende vand; ramte Anders Kier saa nogen 
schade paa hans Qveg ville hand have schade for hiemgield. Christen Møller sagde hand ville iche 
være Anders Kiers kalve eller svine hyrde. Anders Kier svarte hand ville iche heller være hans, 
endel: effter flere ordvexling gich Christen Møller af døren og sagde till Anders Kier du est en 
løgner og en skarn det schall du blive der du sidder tag du det, og hafde ingen ord med nogen anden 
uden Anders Kier, der paa hand bad sig Gud till hielp; Christen Møller svarede hand nafngaf ingen; 
der nest for retten fremkom Christen Povellsen i Gudsøe som effter aflagde Eed vandt at hand høre 
der hand indkom, at Christen Møller sagde du est en Løgner og et scharn det schall du blive, der paa 
gich Christen Møller ud af dørren, hvor paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for retten Jep 
Hansen i Gudsøe som effter Edens oplæsning [papir defekt] det samme, som Michell Jepßen om 
vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp og hørte iche heller Christen Møller hafde nogen 
stridige ord med nogen der inde uden med forn: Anders Kier. I lige maader for retten fremkom 
Søren Lauridsen i Gudsøe som effter eedens oplæsning vandt at have hørt de samme ord som 
Michell Jepßen og Jep Hanßen om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom 
Anders Staphensen i Studsdaall som effter aflagde Eed vandt at have hørt de samme ord som Søren 
Lauridsen om wundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Tue Sørensen i 
Studsdall som effter aflagde Eed vandt at Christen Møller sagde da schall du være en løgner, mens 
høre iche hand nefnede Anders Kier, dog hafde Christen Møller samme tiid ingen striid med nogen 
uden Anders Kier; der paa hand bad sig Gud till hielp. Jørgen Gregersen begærede tingsvinde og 
sagen opsat till neste ting schall schee i rettesettelse i sagen; sted og sagen optagen i 8 dage.  
 
Jørgen Gregerßen effter hr: Regimentschriver Blanchsteds till hannem gifne befalling paa høyædle 
og welb: hr: EtatsRaad og Amptmand Simon Claus Schwartz hans og K:M: wegne producerede her 
for retten den her paa tinget afsagt d: 5 Aprill afvigte imellem Thomas Ran af Breining paa den 
Eene og Jens Jenßen Fischer i Strandhuuse ved Sellerup Land hans efftermaals mænd paa den 
anden side i hvilche bem: Thomas Ran er tilfreds at bøde for mand drab for den afdøde Jens Jenßen 
samme Tomas Rans tildømte bøder. Jørgen Gergerßen foregaf den halve del till K:M: Amptmand 
som [for] rette sagsøger at være wdlagt og den anden halve deel till K:M: Regimentschriver 
Blanchsted at være betalt, som denne udj sit allerunderd: Regenschab h:K:M: till indtegt har 
beregnet, da som hand till ey nogen anden efftermaals Mænd sig har indfunden enten paa dommen 
at ville apellere eller videre paa den afdøde Jens Jensens vegne har vill till anden banemænd 
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udforsche eller paatale, og effterdj Tomas Ran sine tildømte mandrabs bøder har erlagt saa lyser der 
for bem: Jørgen Gregersen paa h:K:M: vegne fred over fornte Thomas Ran for alle og en hvers 
tiltale og paatale hvilchet Thomas Ran som self var tilstede begærede beschreven sted, og møtte 
ingen effter paaraabelse som her imod noget hafde at sige. 
 
Olluf Simonßen af Skierup mødte for retten som beviiste ved kaldsmænd Laurids Erichßen i 
Hostrup og Niels Hanßen Klinchhammer i Skierup med skrifftl: kaldseddell af 31 Maij med 14 
dages varsell at have hidstefnet Knud Pederßen boende paa Haunstrup Herridsfoget vidnesbyrd at 
paahøre og andet som hand sig till befrielse og [papir defekt] anl: 50 Rdr: agter at tage beschreven, 
paa det hand, hans hustrue eller deris sande arvinger for saadan fordring kand være uden krauf og 
Molest Hr: Anders Jespersen i Gaverslund vinder om bemte: at paahøre. Endnu beviiste ved bem: 
kaldsmænd at have hidstefnet Jens Raun i Hostrup, Peder Degn og Mads Olleßen i Smidstrup og 
Michell Jesperßen Ronshauge deris sandhed at vinde hvis dem der om kand vinde tillspurt, hvor da 
Olle Simonßen tilspurte Jens Raun i Hostrup, om hand iche hørte paa schifftet effter Sl: Hr: Rasmus 
at hans hustrue Birgitte Jensdaater paa schifftet dee poster som skiffteforvalteren talte om Knud 
Pederßens fordring hun da jo iche svare hun vidste iche hun var Knud Pederßen noget schyldig; 
Jens Raun effter aflagde Eed vandt at have hørt Birgitte Jensdaater paa schifftet svarede hun vidste 
iche af den gield Knud Pederßen fordrede, det same vandt ogsaa Michell Jesperßen, Mads Olleßen 
og Peder Degn at have hørt Birgitte Jensdaater sige, mens ellers beretede for bem: 4 mænd at der 
schifftet var sluttet effter Sl: Raßmuß blef schifftebrevet oplæst og denne post anl: det udleg Knud 
Pederßen var sched blef oplæst med og Hr: Anders i Gaverslund tilspurte Enchen om hun nu till 
freds hvor paa hun svarede Ja. Olluf Simonßen tilspurte fornefnte 4 mænd om de nogen tiid har hørt 
at denne post er hende i sær forholt og hun den haver vedgaaet, hvor paa de samptl: svarede neij at 
de det iche har hørt, hvor paa de alle samptl: bade sig Gud till hielp. Blef her i retten fremlagt Hr: 
Anders Jespersens schrifftl: indleg af 14 Junij 1692: Noch blef indlagt Herridsfogden Knud 
Pedersens schrifftl: indleg af 11 Junij som begge for retten ere lest paaschreven og udj acten schall 
vorde indført. Olluf Simonßen begærede her effter tingsvinde sted. 
 
Anders Juull paa Peder Kyes vegne begærede hans vinder till forhør, hvor da er den først for 
winderne blef oplæst. Da for Retten fremkom Mads Hanßen og Hans Christenßen Rod af Bierte 
som vandt at d: 12 Maij nest afvigte kom Christen Faust og hans tiener Niels ridendes ind i Peder 
Kyes gaard hvor karlen gich i gaarden med en øxse paa armen, gich Faustes tiener og tog wed 
øxsen med hannem og sagde tog hand øxsen i du hundspot, karlen svarede hand var ingen hundspot 
hvor for schulle hand flye ham Øxsen, kom Faust tilgaaende [papir defekt] Christian Faust og hans 
tiener till deris [papir defekt] slog Christian Faust till Hans Rod med Pidschen, [papir defekt] 
Øxsen, hvor paa Faust og hans tiener søgte till døren, hug og støte dørrren op som paa erkiendtis, og 
beretede de Christian Faust sagde dersom de iche lugte op med gode schulle hand bruge kongens 
nøgell, hvor paa de  beede sig Gud till hielp. Endnu fremkom Boeld Rauns, som vandt at samme 
tiid var hun i Brøgerstet og saa at Christian Faust og hans tiener kom ind i Peder Kyes brøggers med 
en Øxse som de hafde slagen døren op med, der effter gich de ind i Peder Kyes stue, og spurte effter 
tobach salt og brendeviin, hvor till Lieut: Bech som imidlertiid indkom svarede der var intet tobach, 
saa spurte Christian Faust Peder Kyed om hand hafver noget miød i hans kammer effter som hand 
iche ville luche det op, Peder Kyd svarede Ja noget er der, og var en dør først i mellem, før den dør 
for kammeret som miøden laae udj, hvilchen kammer dør Peder Kyes kone lugte op, saa gich 
Faustes tiener Niels Jensen Consumptions betienter ind i kammeret der fantes et schrin som hand 
begærte de schulle luche op hvor till Peder Kyd svarede Ney og sagde der var ingen uloul: koster 
inde, saa viiste Christian Faust sin tiener Niels bort till Colding effter Musqveterer, i midlertiid hand 
var bortreden, forseglede Christian Faust dørren og der med gich hand bort med Lieut: Bech; End 



 23

yder mere beretede hun Christian Faust hafde sagt hand ville tage deris brendeviins pande, mens 
Faustes tiener gich till og schref Crone paa tønden, da sagde Faust de møtte først brende af hvis de 
hafde. Der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Johanne Pedersdaater som effter aflagde 
Eed vandt at have seet og hørt det samme som Boedell Rauns om vundet haver, saa som hun samme 
tiid hos var, der paa hun bad sig Gud till hielp. Endnu for retten fremkom Peder Jørgensen som 
wandt at den 14 Maij her nest effter kom Christian Faust og hafde 3 Musqvettere med sig, og gich 
ind i Peder Kyes gaard med de tvende og den tredje blef staaendis uden for Peder Kyes gard ved det 
nørre led, strax kom de ud af gaarden igien og Peder Kyd med dennem som samptlig gich ud i 
Skoven og hafde Peder Kyes karll Hans Rod med sig tilbage, der de kommed hannem stod Peder 
Jørgensen ved leddet, da sagde Peder Jørgensen till Hans Rod hand hafde vell forbedret sig, 
Christian Faust sagde hvad schader hand vill du iche følge med, Peder Jørgensen svarede hand ville 
noch følge med mens iche lenger end till Peder Kyeds, Christian Faust sagde Tøptov tager hannem 
med, saa gich Peder Jørgensen iche lenger med, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for 
retten fremkom Christen Nielsen og Jep Hansen af Bierte som effter aflagde Eed vandt at de hos 
været og hørt og seet det samme som Peder Jørgensen om vundet haver der paa de bade sig Gud till 
hielp. Her nest for retten fremkom Knud Rod som vandt at hand hørte Christian Faust befalede 
Soldaterne schulle tage det Miød ud af Peder Kyes kammer Peder Kyds kone bad for Gud schyld at 
Faust ville lade Miøden ligge, hand maate forsegle døren og tage nøgelen med sig till videre ordre, 
Christian Faust svarede hand ville betenche sig lit, saa sagde hand hand schulle gøre noget mens 
hand var kommen her op, befalte saa strax Soldaterne de schulle tage Miøden ud, saa tog de 3 
tønder med Mød, og lagde paa Lieut: Bechs vogn og førte dt need i Lieut: Bechs huus, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Peder Pedersen, Christen Nielsen, Anders Andersen som 
wand at de stod i Gaarden og saa at Miøden blef ført ud af Peder Kyes huus og lagt paa Lieut: 
Beches vogn og ført hen till Lieut: Beches; der paa de bad sig Gud till hielp. Endnu frmkom Hans 
Rod som vandt at hand var hos tillige med Knud Rod i stuen, og saae og hørte det samme Knud 
Rod om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Der nest for retten fremkom Jesper 
Pedersen og Anders Pedersen i Bierte som vandt at de d: 14 Maij siunede Peder Kyes 3 døre, da 
befantis 2 hug i gaard døren som var giort med en Øxse, og 2 hug i Klinchefallet, paa brøgers døren 
var giort 4 slag med en Øxse hammer og et hug og det eene henge afsprungen, noch en dør ind till 
Qviststuen hvor for var en laaß opstøt og Manen af stolpen, hvilchet blef beretet af Christian Faust 
og hans tienner at være frønet; Ander Juull tilspurte tilstede værende Bierte Bymænd og vinder om 
dennem er viterl: Peder Kyed holder nogen offentl: Kroe med nogen slags vare; hvor paa de 
samptlig svarede Neij at hand holte ingen Kroe. Anders Juull begærede paa Peder Kyes vegne 
tingsvinde. Christian Fausts tiener Niels Jensen møte og forschød sig till at føre andre vinder i 
sagen; Tingsvinde sted. 
 
Anders Juull paa Knud Rods vegne begærede hans vinder till forhør, saa fremkom Maren 
Clausdaater som effter Eedens oplæsning vandt, at den 14 Maij kom Knud Rod ind i Peder Kyes 
huus og spurte Christian Faust [papir defekt] hand hafde at tage hans Broder Hans Rod bort, Faust 
svarede hvor for hand spurte om hans ordre Peder Kyed hafde seet den, Faust sagde widere till 
Knud Rod du hunspot du hund hvor for spør du effter min ordre Knud Rod sagde hand spurte der 
effter for det var hans Broder saa stod Christian Faust op og jagede Knud Rod af døren og slog 
effter ham med hans pidsch, og kalte paa Soldaterne de schulle komme og støde hans Røg i støcher, 
saa løb Knud sin weij, og Christian Faust og 2de Soldater løb bag effter ham, der de kom ved et 
gierde og Knud Rod ville have steget over et gierde gich stauren i støcher, saa hand falte tilbage, saa 
støte den eene Soldat till Knud Rod med hans flinte paa Knud Rods laar, da robte Knud Roed hand 
mote beholde hans liif, saa ført Faust og Soldaterne Knud Rod ud igien i Peder Kyes stue, og sagde 
hand schulle være Soldat, og Christian Faust sagde till Knud Rod hand schulle følge med hans 
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broder till Coldig de schulle begge være Soldater, saa kunde den eene broder sige till den anden Wir 
da hier bin ich bruder; den tiid de førte Miøden bort tog de baade Knud Rod og hans broder med till 
Lieut: Beches. Der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Peder Pedersen tienende Peder 
Kyed som wandt at have hørt det samme som Maren Clausdaater om vundet haver der paa hand bad 
sig Gud till hielp. Noch fremkom Christen Nielsen som vandt at hand saa Knud Roed kom løbendis 
ud af Peder Kyes stue i bisgaarden kom de to Soldater og Christian Faust effter hannem og støte den 
eene Soldat ham med flinten paa hans laar, og Knud Rod bad de schulle lade ham befalde hans liif, 
der paa hand bad sig Gud till hielp, hvor effter fremkom Peder Jørgensen og Niels Andersen som 
beretede at de hafde siunet Knud Rod da befantes hans høyre laar en stort blaat sted, lidet neden for 
var det resten og klagde over en Soldat hafde støt hannem. Niels Jensen paa Christian Faustes vegne 
lovede i dag 8 dage her till schall blive svaret. Anders Juull som fuldmegtig effter Welb: Hr: 
Amptmands ordre begærede paa Knud Rods vegne her effter tingsvinde sted. 
 
Niels Jensen paa Christian Faustes vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomeßen 
i Hostrup till i dag at have i rette stefnet Peder Kyd for saggivelse og dom for en Brendeviins 
Kiedell der fantis hos Peder Kyed d: 12 Maij: nest afvigte, beroende med saggivelse till i dag 8 
dage. 

Tiisdagen og Tingdagen den 21 Junij Anno 1692 
 

Jørgen Gregersen paa K: Maytz: Rytter boende Anders Kiers vegne contra Christen Møller i rette 
lagde et tingsvinde udsted her af tinget den 14 Junij 1692, som for Retten er lest paaschreven og udj 
Acten schall vorde indført, satte i rette og formente at som Christen Rasmußen Møller aldrig schall 
kunde beviise Anders Kier andet over end det som erligt er, at Christen Møller bør for slig paa 
Anders Kier giorde schields maal at lide effter Lovens 6 B: 21 Cap: 2 Act: og betale denne proßes 
anvendte bekostning hvor paa begæredis dom. Christen Møller og svarede at hand veed intet andet 
med Anders Kier end Anders Kier veed med hannem; som alt ære og got og begærede 14 dages 
opsettelse. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Mr Christian Faust af Colding møtte som Contra Peder Kyed i Bierte først producerede K:M: 
Allernaad: forordning om Unøtig Kroe hold samt destilier pander eller Brendeviins hattes 
afschaffelse paa landet af 4 Junij 1689 Allerunderd: lest og paaschreven. Og tilspurte Christian 
Faust Peder Kyd om hand kand negte jo en Kiedell i hans huus tvende gange af hannem at være 
funden paa ilden baade d: 12 og 14 Maij: Peder Kyd svarede hand kunde iche negte Kiedelen jo 
fantes i hans huus mens den tilhørde hannem iche self, mens tilhørte Lieut: Bech som hannem den 
hafde pantsat; Christian Faust endnu tilspurte Peder Kyd om hand kunde benegte at hand jo 
forleden Aar hafde udtappet af hans Miød og lovet der af till Faust at ville erlegge Consumptionen, 
Peder Kyd svarede hand hafde ingen miød at selge mens begærete at mote selge mød i smaa partier, 
der hand kunde iche selge det i smaa partier solte hand det i tønde tall; Christian Faust begærede 14 
dages opsettelse at hand i midlertiid kunde føre hans vinder at hand ville beviise Peder Kyd sligt 
over. Sagen optagen i 14 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 28 Junij Anno 1692 
 

Anders Kier i Gudsøe møtte for retten som begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom 
over Christen Møller. Christen Møller paarobt møtte iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Jens Nielsens sag i Piedsted Contra Jens Pedersen i Store Welling optagen till i dag 8 dage. 
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Tiisdagen og Tingdagen den 5 Julij Anno 1692 
Jens Nielßen i Piedsted mødte og begærede effter forrige i rettesettelße og opsettelße dom over Jens 
Pederßen i Store Welling. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Effterdj Jens Nielßen i Piedsted og Hans 
Pederßen i Follerup effter lovens pag 756 Act 1: 2: og 3: med Skiøde og hæufd beviißer det 
omtvistede boeligs rettighed dem at tilhøre, og det der imod af Hr: Aßeßor Risom fremlagde Skiøde 
iche lyder paa samme boeligs adkomst at hand der ved det sig kunde tilholde, tj sees iche Jens 
Pederßens fremlagde festebref imod lovens pag: 757: Act: 3 og 4: ham at kunde befrj det hand jo 
bør den fordrende restance tillige med denne proceßis bekostning inden 15 dage till Jens Nielßen og 
Hans Pederßen at betale og her effter fremdeelis ligesom hans formand till dem aarlig at svare sin 
retighed af samme boelig. 
 
Blef lest Rentekammerts Mißive Stifft Amptmand Speckhan tilschreven d: 21 Junij at hans K:M: 
Allernaad: haver erholdet ved Mageschiffter eller paa andre maader at bortforhandlet ald hans M: 
Ryttergods udj Wendsysell, Tye og Mors sampt andre Øer imod andet velbesat gods paa det faste 
land som i des sted till Rytterhold tienl: kand eragtes, om nogen sig der af noget wille tilforhandle 
de sig hos Stifftamptmanden indfinde, og paa hvad Conditioner de sig der till erbyd med [papir 
defekt] lest og paaschreven. 
 
Anders Sørensen Kier af Gudsøe møtte og begærede effter forrige i rette settelse og opsettelse dom 
over Christen Møller i Gudsøe. Christen Møller møtte og begærede opsettelse i 14 dage. Sagen 
optagen i 8 dage. 
 
Aßeßor Jens Lauridßen Risom ved hans søn Christian Jenßen mødte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Søren Jacobßen og Morten Nielßen i Store Welling det de ved Eed med opragte fingre 
effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet Jens Nielßen i Piedsted og Hans Pederßen i 
Follerup for hvis hand dennem kand have at tilltale for Bertell Sørenßen og Jens Pederßens boelig 
de paa boer, og Jens Nielßen og Hans Pederßen sig tillegner, beroende med beschylding till i dag 8 
dage. 
 
I lige maader beviiste hand ved kaldsmænd Morten Sørenßen og Jens Nielßen till i dag at have i 
rette stefnet Christen Møller i Gudsøe Mølle imod siuns opkrevelße for møllens brøstfeldighed hand 
beboer, saawell for hvis anden laugmaal imod hannem forefalde kand, og begærdt 4 mænd motte 
opnefnis og bem: Gudsøe mølle kunde bebesigtigeder till udtagen Peder Jenßen i Brøndsted Mølle, 
Peder Olleßen i Børkop Mølle, Hans Madßen i Follerup Mølle og David Jørgenßen i Egom Mølle 
som deris siun der om till i dag 8 dage kand afsige og opsat till den tiid. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 12 Julij Ao 1692 
 

Peder Klinchhammer i Welling paa Regimentschriverens vegne begærede effter forrige i rette 
settelse og opsettelse dom over Christen Møller, anl: Anders Kier i Gudsøe; Christen Møller møtte 
og begærede sagen endnu fremdeelis i 8 dage motte optages schall hand her i mod indgive sit svar. 
Sagen optagen i 8 dage. 
 
Aßeßor Jens Lauridsen Risom paa Nebbegaard effter [papir defekt] kald i dag 8 dage anl: Jens 
Nielsen i Piedsted og Hans Pedersen i Follerup, forregaf at sa[papir defekt] Aßeßoren for 2 Aar 
siden først er kommen i erfaring hvorledes Jost Tommeß: i Hvilsbierig hafver for ungefer 30 Aar 
siden pantsat till afgangne Peder Bull i Follerup en Boelig i Welling som Bertell Sørensen hafde 
paaboet med en deel tilliggende Jord som hører till hans gaard i Welling som formedelst baade en 
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og anden der haver practiceret sig en stor deel Jord og Eyendom till fra gaarden, er den nu meere 
end = 30 Aar bleven staaendis Øde, og ingen hafde svaret till Kongel: herlighed og andre udgiffter, 
mens hand det self haver mot betale. Peder Bull hans Søn og arvinger haver i 10 Aar førend Aßeßor 
Rißom fich Garden og meere end 20 Aar siden trechet Aarligen 9 Sld: som bedrager till en temmel: 
Summa, de haver siddet saa stille og sne del den med ham at ingen haver det formerchet; formeener 
at samme pant iche alene er forbrut og till gaarden igien effter Loven og Kongel schiøde hiemfalden 
men end og at erstate den schade som er for aarsagen at gaarden er i saa mange Aar staaen Øde og 
proqvota mere end i 20 Aar betale till hannem, Kongel: udgiffter og herlighed saasom samfrender 
det kand Taxere for, saasom at der er ingen i landet der kand sidde med nogen frj eyendom hand jo 
schulle schate og give der af hvor paa hand er en forsvarl: dom begærendis. Jens Nielsen i Piedsted 
og Hans Pedersen i Follerup møtte og begærede opsettelse i 8 dage schall her paa blive svaret, 
sagen optagen i 8 dage. 
 
Aßeßor Jens Lauridßen Rißom møtte for retten som effter udmelelse i dag 8 dage begærede 
mændene motte fremkomme deris siun at afsige. Da for retten fremkom Peder Ollesen i Børkop 
Mølle, Peder Jensen i Brøndsted Mølle, Hans Madsen i Follerup Mølle, og David Jørgensen i 
Egoms Mølle som forregaf at de den 8 Juli nest afvigte haver siunet Gudsøe Mølle dens 
brøstfeldighed som de befant saaledis. 1: Udj Rug Qvernen findis den nederste Steen gandsche 
forløben og u=tienlig den Øverste steen kand leggis i steden og war en Sex Aars tiid. 2: de steene i 
Malt qvernen er gandsche u=døgtig. 3: Begge tapladerne ligesaa. 4: begge wandhiulene u=døgtig. 
5: Begge render will giøris af nye. 6: Knaghiulene i den store Qvern ligesaa. 7: En leyde paa den 
øster side 6 fag duer intet, fatis ogsaa teechning. 8: En gaufl bielche i den Sønder Ende, hvilchen 
brøstfeldigheds haver Taxeret saaledis. Den steen till Rug Qvernen i Steeden for den som nu er 
[papir defekt]gis till den nederste [papir defekt] till Maltqvernen 60 Sldr: Begge wandhiul 30 Sldr: 
begge topladerne 6 Sldr: toe wand ringe 6 Sldr: et knaghiul till den store Qvern 6 Sldr: Een 
Indbielche i Gauflen = 2 Sldr: Een leide med 6 fag huus, 3 Sldr: 20 traver tag till begge sider paa 
Salshuuset 5 Sldr: Skorstenen helder og er ferdig at falde need, hvilchet de saaledis for et fult siun 
afsagde her forretten og begærede Aßeßoren her effter tingsvinde; Christen Rasmußen Møller 
begærede gienpart som og blef sted. 
 
Jens Nielsen i Piedsted paa Christian Faustes vegne af Colding møtte for retten som beviiste ved 
kaldsmænd Niels Hansen og Niels Jensen begge Consumptions betienter i Colding det de ved Eed 
med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Peder Kyed i Nørre 
Bierte om hand ved Eed kand benegte ey noget af det hos hannem sidst afvigte d: 10 og 12 Maij udj 
hans huus befundene 4 tdr: Miød i pote eller kande tall at have udsolt som hand videre effter 
Kongel: Lov og forordning agter at udføre. Tj Producerede hand Christen Faustis schrifftl: indleg af 
12 Julij 1692: for retten lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Anders Juull paa Peder 
Kyes vegne møtte og formodede at Sr Faustes kald og indleg som hand siunis at være stridbare 
imod Loven iche blef anset saasom Loven siger her som sigter bør at beviise, formoder derfor 
Faustes proposition iche bliver anseet, mens Peder Kyd for slig tilltale vorder frj Kiendt. Sagen 
optagen i 8 dage og Peder Kyd forelagt till den tiid i egen person at møde og er Clere sig imod 
Faustes beschylding. 
 

Tiisadeg og Tingdagen den 19 Julij Ao 1692 
 

Anders Kier begærede sagen endnu i 8 dage motte opsettis effter Regimentschriverenfor forfald ey 
kand møde; Christen Møller [papir defekt] eller for hvis imellem dennem er paßeret giøre Anders 
Kier fornøyelig erklæring. Sagen optagen i 8 dage. 
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Monsr Christian Faust af Colding møtte for Retten som beviiste ved Niels Hansen og Niels Jensen 
begge Consumptions betienter i Colding till i dag at have i rette stefnet Peder Kyd i Bierte anl: den 
Brendeviin som den 12 og 14 Maij i hans huus fantes og stod paa Ilden, der for dom at lide saa vell 
som at svare till hvis hannem kand vorde tilspurt anl: bemelte sag, setter i rette om Peder Kyed iche 
bør der for at straffes effter Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning af Dato 4 Junij 89: om 
Brendeviins pander afschaffelse paa landet der paa hand begærede dom; Peder Kyed paarobt møtte 
iche; Sagen optagen i 8 dage. 
 
Monsr Christen Faust begærede endnu som i dag 8 dage at Peder Kyd motte forleggis at giøre sin 
Eed om hand iche haver solt Miød i pote eller kande tall, tj ellers erbyd Mr Faust sig at giøre sin Eed 
derpaa, og begærede endnu som tilforne en forsvarl: dom. Peder Kyd paarobt møtte iche forelagt 
ligesom i dag 8 dage at møde her i dag 8 dage i egen person og erklere sig imod Faustes 
beschylding. M: Faust formode at Peder Kyd bør i dag 8 dage at beviise sin loul: forfald efftersom 
der er nu anden gang hand er forelagt at møde. 
 
Aßeßor Jens Lauridsen Risoms sag Contra Jens Nielßen og Hans Pedersen optagen i 8 dage effter 
som ingen af parterne møtte. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 26 Julij Anno 1692 
 

Anders Sørensen Kier i Gudsøe møtte og begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse dom 
over Christen Møller. Christen Møller paarobt møtte iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Effterdj 
af det førte tingsvinde [papir defekt] Christen Møller med Ærrørige og U=[papir defekt] ord at have 
angrebet Anders Kier og ey endnu at have beviist der till at have hafft nogen schiell eller aarsag, tj 
bør oven bemelte Christen Møller till neste tingdag her for Retten at giøre Anders Kier en offentlig 
og fornøyelig erklering og give till de fatige otte Rixdlr: og betale proceßens anvendte bekostning 
med Tj Rixdaler inden 15 dage under nam effter Loven. Byefogeden Gregers Blichfeld dømte self i 
denne sag. 
 
Anders Juull paa Peder Kyds vegne i Bierte i den sag Christian Faust haver ladet hannem stefne for 
anlangende Miøden, i rette lagde hans chrifftlig indleg af 26 Julij Anno 1692 som for Retten er lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Christian Faust møtte iche ey heller nogen paa hans 
vegne. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Christian Faustis sag Contra Peder Kyd i Bierte anl: Brendeviins Kiedelen er optagen till i dag 8 
dage effter som Christian Faust ey heller nogen paa hans vegne møtte. 
 
Regimentschriveren Blanchsted lader lyse effter et Qvindfolch som for nogen tiid siden haver været 
till Erich Pedersens i Stoustrup og siden er borte bleven, om nogen veed at giøre anviisning paa 
hende. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 2 Augustij Ao 1692 
 

Kongel: Maytz: Allernaad: forordning om Brendeved at maa i nerværende Aar 1692 faris till 
Kiøbenhafn og der sellgis alligevell at den iche haver sin anordnede rette lengde af 18 Junij 92: 
allerunderdanigst lest og paaschreven. 
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Christen Rasmußen Møller i Gudsøe møtte for Retten som foregaf at saasom hand af hastighed og i 
ubetenchsomhed haver begegnet Anders Kier i Gudsøe med ubeqvems schields ord, hvorfor hand 
effter den i dag 8 dage her till [papir defekt] ergangne dom erklærede Anders Kier [papir defekt] 
anstaar i alle maader, bad hannem her for retten om forladelse og lovede sligt iche meere schulle 
schee, hvor effter Anders Kier begærede tingsvinde. 
 
Christian Faustis sag Contra Peder Kyd i Bierte anl: Miøden optagen i 8 dage, efftersom ingen paa 
hans vegne møtte. 
 
Anders Juull paa Peder Kyds vegne i den indstefnede sag af Christian Faust anl: Brendeviins 
Kiedelen i Rette lagde hans schrifftlig indleg af 2 Aug: som for Retten er lest paaschreven og i 
Acten schall vorde indført, er endnu i Rette lagde et tingsvinde udsted her af tinget d: 19 Junij som i 
lige maader for Retten er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført og efftersom ingen paa 
Christian Faustis vegne møtte er sagen optagen i 8 dage. 

 
Anders Juull paa Hans Madsens vegne i Gammellbye Mølle mødte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Peder Jenßen tienende Hans Olleßen i Follerup, og Jørgen Iverßen tienende Hans 
Madßen self det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette 
stefnet Niels Jenßen i Gaverslund hans pantes forschrifning enten med rede penge at indfrj eller og 
endelig dom der om at erlange effter egen forschrifning som udj retten schall vorde produceret, her 
med till samme tiid og sted stefnis og Abraham Nielßen om hand noget her imod vill have at svare 
effter allt forschrefne hand agter dom at erverbe. Tj producerede hand Niels Jenßens i Tolstrup hans 
Oblig: af 5 Octob: 90; paa 6 Sldr: som hand lover at betale till Michaeli nest effter og till forsichring 
pant setter er hans hauge som vender paa Mølle Maien som kaldes Langhauge med videre dis 
indviisning lest paaschreven og udj acten schall vorde indført. Anders Juull paa Hans Madßens 
vegne satte i rette og formeente Niels Jenßen pligtig er og bør effter loven at holde hans 
forschrifning eller og at lide effter loven, saasom intet disputel: er imod panteforschrifningen tillige 
med proceßens anvendte bekostning og var her paa dom begærendis. Niels Jenßen i Gaverslund 
paarobt, mødte iche, sagen optagen i 8 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 9 Aug: Anno 1692 
 

Kongel: Maytz: Allernaadigste forordning om Vilts indføllsell i Kiøbenhafn af 16 Julij 92: 
Allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Christian Faustis begge sager Contra Peder Kyed i Bierte optagen till i dag 8 dage. 

 
Hans Madßen paa egen vegne begærede effter forrige i rette settelße og opsettelße dom over Niels 
Jensen i Gaverslund, Abraham Nielßen paa sin Svoger Niels Jenßens vegne i Gaverslund mødte og 
begærede gienpart af alt hvis Hans Madßen i Follerup Mølle imod hannem haver indgiven, 
angaaende det paa brobte pant og deßen brug hvor paa i dag 14 dage schall blive suaret. Sagen 
optagen i 8 dage. 
 
Hans Pedersen Skourider begærede 8 Siunsmænd motte udmeldis som kunde besigtige Oldenen i 
Skovene i Bruschherret, der till udtagen Peder Kyd i Bierte, Bertell Jørgensen i Bramdrup, Laurids 
Jensen Estrup, Peder Suder i Tiufkier, Peder Iversen i Hostrup, Hans Nielsen i Lillballe, Hans 
Jensen Enemerche i Herslef, Mads Bech i Landerup Gaard. 
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Tiisdagen og Tingdagen den 16 Aug: Anno 1693 
 

Christian Faustis sager af Colding Contra Peder Kyd i Bierte optagen till endelig dom till i dag 8 
dage. 

 
Hans Møller i Follerup Mølle mødte og begærede dom over Niels Jenßen i Gaverslund, Abraham 
Nielßen af Tolstrup [papir defekt] opsettelße i 8 dage, sagen optagen [papir defekt]. 
 
Christian Nielsen Ridefoget paa Høyædle og Welbaarne Hr Etatsraad og Amptmand Simon Claus 
Schwartzes vegne møtte for retten som beviiste ved kaldsmænd Iver Jensen og Søren Jensen i 
Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter Loven aghiemlede till i dag at have i Rette stefnet 
Hendrich Nielsen udj Welling, Jens Buch i Børkop, Peder Juller i Andkier, Thomas Bertelsen, Laß 
Jørgensen, Mads Pedersen ibid: Jørgen Knudsen og Hans Pedersen i Winding, Niels Nielsen Smed i 
Gaarslef, Søren Grousen og Peder Madsen i Tollstrup, med 8 og 14 dage 3: 4: 5: og 6 ugers varsell 
imod spørsmaal at svare sampt saggivelse og dom for uloul: schouhug og kulmilers opsetelse med 
videre for retten kand vorde proponeret. Effter Kongel: Maytz: Skourider Ingvart Jacobsens udgifne 
Memorial saggaf dennem som haver begangen uloul: schouhug, og kulmieler opsat, neml: Hendrich 
Nielsen i Lille Velling for en Eeg som tilforne har været udviist till Colding Huuses bygnings 
timmer. Jens Buch i Børchop for 34 Riisbøge som hand har hugget, Peder Hiuller i Andkier for en 
Riisbøg hand har hugget ungefehr 16 alen lang, og fuldkommen saa tych som en bielche, saa og 
brent en kull mile, Mads Pedersen ibid: Thomas Bertelsen og Laß Jørgensen ibid: en hver for de har 
brent een kulmiile, Jørgen Knudsen og Hans Pedersen i Winding hver brent en kullmiile, Niels 
Nielsen Smed i Gaarslef har hugget en deel giersell i Gaverslund Skov, hvilchet er bleven siunet og 
fundet i blant samme giersell imod 250 Riisbøge, dend største saa stor som en liden staue og ellers 
ned ad som et Svøbeschafft, Søren Grousen og Peder Madsen i Tollstrup haver brent kull i Piedsted 
Skov, hvor der er intet andet at hugge af end Riisbøge; Christian Nielsen setter i rette om 
indciterede iche for slig uloul: Skouhug og Kulls brendelse bør at lide effter Kongel: Maytz: 
Allernaad: Skouforordning hvor paa hand begærede dom. Hendrich Nielsen i Welling møtte og 
svarede at hand intet uloul: har huggen paa Kongens [skov], har han hugget noget er det scheed paa 
hans egen grund, som hand till hans Gaards bygning og fornødenhed har forbrugt. Jens Buch i 
Børchop møtte og svarede at hand iche har huggen uden noget Snedning og hvis hand har huggen 
vill hand faae hiemllem till. Peder Hiuller i Andkier møtte og svarede at hand har huggen en Risbøg 
till et Spærretræ paa hans hosbunds grund som hand till hans gaards fornødenhed har brugt, og hans 
hosbund Aßeßor Jens Lauridsen hafde givet hannem forlou till. Mads Pedersen i Andkier møtte og 
svaret at hand har opsamlet noget tros paa hans hosbund Søren Mogensens grund, som hand hafde 
givet hannem forlov till at brende noget kull af, som og scheede, Thomas Bertelsen svarede at hand 
har iche huggen en grøn pind till de kull hand brente mens var gammell opsamlet træ hand brugde 
der till, Laß Jørgensen paarobt møtte iche, Jørgen Knudsen og Hans Pedersen i Vinding møtte og 
svarede at de har opsamlet noget gammell afblæst grene og gl: træ i Skoven som de brente lidet kull 
af at lade en høelee smede ved, Niels Smeds hustrue i Gaarslef møtte og svarede at de ingen Risege 
eller bøge har huggen mens alleniste de har hugget nogen pueree og opsnedning at gierde med; 
Søren Grousen i Tolstrup møtte og svarede at forleden foraar samlede hans børn noget gamle 
sponer med en rive og bar dem med et drøffte trug till en gl: Graf i Jorden som er saa viid og dyb at 
der neppe kand siunches en schippe i den samme og brente af samme sponer 3 schepp kull till en 
tørve spade, mens dennem nogen kand beviise hand enten har reijst miile liden eller stor eller 
huggen nogen grønt till samme 3 schepp Grove kull da undgiver hand sig alene straf Kongens 
velbetroede mænd hannem vill tillfinde. Peder Madsens Søn i Tolstrup møtte og svarede det samme 
som Søren Grovsen. Sagen optagen i 14 dage. 
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March Manden i Fridericia lod oplyse 2 stude den eene rødbroget og schoren et støche af det høyre 
øre og spilt i det venstre, en sort hiemlet og heel øret med 4 hvide fødder som er kommen ud af 
Trelle schou som omtrent i 7 uger har staaet der. 
 
Anders Kirchebye lader oplyse 8 svin som staar hos hannem og er [papir defekt] frakomen. 
 
[papir defekt] Regimentschriverens vegne beviiste ved [papir defekt] og Jens Sørensen i Hostrup till 
i dag at have paa Hans Pedersens vegne af Welling i Rette stefnet Peder Klinchhammer og Peder 
Buch ibid: for begabgne slagsmaal og overlast som de paa Hans Pedersen schall have forøvet. Item 
at have hidstefnet Hendrich Nielsen i Velling sin sandhed i samme sag at vinde, beroende med vider 
till i dag 8 dage. 
 
Christen Sørensen paa hans hosbund Høyædle og Welb: Hr Oberste Johan Ranzous vegne møtte for 
Retten som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen og Jens Nielsen af Børup det de ved Eed med 
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag med schrifftl: kaldseddell af 2 Aug: at have stefnet 
saaledis, saa som fornemmis at en Qvindis Person Nafnlig Maren Jensdaater har af min Gunstig 
Herris Høyædle og Welb: Hr Obriste Johan Ranzous hans gods till Bramming Gaard for nogen tiid 
siden neml: den neste Søndag for St: Hans dag sidst afvigte schall være fremkommen paa Allveyen 
imellem Stoustrup og Fridericia og paa samme steder af Erich Pedersen i bem: Stoustrup og 
Friderich Køller bleven med umanerlig Staushug overfalden og voldel: ind udj fornefnte Erich 
Pedersens huus indførte hvor hun da samme tiid ater schall have faaet af Erich Pedersen og hans 
hustrue mange slag og ilde medhandlet og der nest hendis klæed hende af nogle Ryttere effter Erich 
Pedersens forslag schall være bleven forrøvet, der nest hun i største elendighed af Erich Pedersen 
schall være bort iaget, saa hun strax der effter eller i samme færd schall være bleven Død, saa Jeg 
underschrefne paa Welbr: min Welb:Herres vegne slig uloul: gierning iche upaatalt kand lade hen 
staa, mens for aarsages her med till sagens widere oplysning ved nerværende tvende Personer at 
lade indcitere eder samplig Stoustrup beboere med Børn og tieniste tiuvende, sampt Kongsted og 
Erresøe beboere at møde paa Brusch, Holmands og Ellboe Herrets ting i dag 14 dage eders sandhed 
udj forschr: sag eedelig effter Loven at aflegge og forklare og till spørsmaal der om at svare, for alt 
sligt at paahøre om I noget der imod kand have at svare, warsell givis eder Friderich Køllers, Peder 
Eschelsen og Niels Jensen Rytter af Edle og Mandhafte Hr Rit: Peter Steensens Compagnie. Item og 
varsell givis eder forn Erich Pedersen udj Stoustrup som denne sag med eders uloul: gierning haver 
forvoldet tillige med eders hustrue og daater at møde paa forn ting i dag 14 dage sampt 3 og 4 uger 
[papir defekt] byrd og beschylding at paahøre, sampt till spørsmaal at svare og for dom till bestemte 
tiid effter Loven at lide. Datum Bramming d: 2 Aug: 1692. Hvor effter Christen Sørensen begærede 
de indciterede vinder till forhør, blef saa Eed først oplæst for indciterede personer, hvor da først for 
Retten fremkom Niels Christensens hustrue i Kongsted Nafnl: Kirsten Povelsdaater

*) som wandt at 
Olle Simonsens daater i Stoustrup ved Nafn Johanne Ollufsdaater, hafver sagt till hende at det 
Qvindfolch som blef Røvet i Erich Pedersens huus i Stoustrup laae død i Handerup Skov, og hafde 
Olle Simonsens daater sagt at Michell Paags kone i Stoustrup hafde sagt dette till hende. I lige 
maader vandt Kirsten Povelsdaater, at bem Qvindfolch Maren Jensdaater hafde ligget i deris huus 
natten før hun kom till Erich Pedersens i Stoustrup, og hafde iche handlet sig usømmel: eller 
uschichel: hos dennem, og vidste iche videre om denne sag der paa hun bad sig Gud till hielp. Her 
effter for Retten fremkom Birgite Tyggesdaater af Kongsted som vandt at Olle Simonsens daater i 
Stoustrup Johanne Ollufsdaater haver sagt till hende det for ommelte Qvindfolch Maren Jensdaater 
laae død i Handerup Skov og Erich Pedersens Rytter Søren Qvist berettede Johanne Ollufsdaater 
hafde sagt det till hende, og veed intet videre her om at vinde, der paa hun bad sig Gud till hielp ! 
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Endnu for Retten fremkom Maren Nielsdaater af Kongsted som vandt, at hun spurte om hun iche 
hafde fornammen hvor det sandseløse Qvindfolch war af bleven der løb omkring, hvor paa Olle 
Simonsens daater Johanne Ollufsdaater hafde svaret de siger hun ligger nu død i Handerup Skov, og 
veed intet videre der paa hun bad sig Gud till hielp. Her effter for Retten fremkom Peder Jeßen i 
Kongsted som vandt at hand vidste aldeelis intet her om at sige uden at hand haver hørt folch sige 
der af mens er for hans egen person aldeelis intet der om beviist, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Peder Jensen i Kongsted, Lave Hansen ibid: Peder Nielsen ibid: Hans Pedersen ibid: Jens Hansen 
ibid: Laurids Nielsen ibid: Christen Christensen ibid: aflagde deris Eed at de alldeelis intet om 
bemelte Qvindfolch er vidende, hvor paa de samptlig bade sig Gud till hielp. Her effter for Retten 
fremkom Niels [papir defekt] i Kongsted, som vandt at Peder Nielsen [papir defekt] sagt till hannem 
at Erich Pedersen i Stoustrup hafde taget dette Qvindfolch paa Veyen till Fridericia og dreven hende 
for ved sig tilbage igen till Stoustrup lige som et nød med en staue i haanden, og beretede Peder 
Nielsen at Olle Simonsen i Stoustrup hafde sagt dette till hannem, og haver hand hørt folch sige bem 
Qvindfolch /: som hafde ligget i hans huus en Nat :/ schulle ligge død i Handerup Skov,widere er 
hand iche bevist der paa hand bad sig Gud till Hielp. Her nest for Retten fremkom Michell Paag i 
Stoustrup som wandt at hand saa bem Qvindfolch Maren Jensdaater uden for hans Gaard sidde hos 
de tvende Ryttere som sidder i Arrest, Nafnl: Friderich Køllers, Peder Eschelsen og Niels Jensen, da 
hørte hand hun begærede af Rytterne de ville give hende nogen af hendis klæder igien som hende 
var fratagen, der paa de svarede hende intet, mens sad og narredes med hende, og tog bem 
Qvindfolch en seddell ud af hendis Barm som hun beretede var hendis schriffte seddell som 
Rytterne tog og saa paa og saa Michell Pags kone den mens hun kunde intet læse det hvor for hun 
flyde hende det tilbage igien, og Rytterne sagde det var skarn, og var bem Qvindfolch i tvende gl: 
schiørter og 1 gl: Rød trøye, og en hue af sort Catton paa hoedet, det eene schiørt var blot og det 
underste rødt, og veed intet videre her om uden hand haver hørt folch sige hun laae død i Skoven, 
der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Michell Paags hustrue Anna 
Andersdaater, som vedstod hendis mands vinde og veed intet videre uden hun af andre folch haver 
hørt det sige bem Qvindfolch schulle lige død i Handerup Skov, og kunde vell wære mueligt Søren 
Qvist hafde ogsaa sagt det till hende, siden den tiid haver hun iche fornommen bem Qvindfolch, 
eller i det øfrige negtede Anna Andersdaater iche at have sagt det till Johanne Ollufsdaater, at 
forbem Qvindfolch laae død i Handerup Skov, der paa hun bad sig Gud till hielp. Her effter for 
Retten fremkom Sidsell Pedersdaater tienende hos Michell Paag, som vandt at den dag som 
klæderne var tagen fra bemelte Qvindfolch, kom Sidsell Pedersdaater gaaendis fra Fridericia og fant 
dette Qvindfolch sidde ved Stach Agers bech, da bad det berøvede Qvindfolch hende hun ville bede 
for hende hos Rytterne at hun faa hendis klæder, mens hun bad intet for hende effter som de begge 
gich i Marchen, om anden dagen igien saae hun dette Qvindfolch løb og jagede frem og tillbage ad 
veyen med nogle faar, og løb og sprang effter dennem, der Sidsell Pedersdaater kom till bem 
Qvindfolch ved Stach Agers bech var hun i et blot underschiørt og et rødt schiørt over, en rød trøye 
paa, en cattons hue med flos om paa hovedet, og et klæde bunden om hendis mund, Eller haver hun 
hørt folch sige der laae et Qvindfolch død i Lysdall i Handerup Skov, der paa hun bad sig Gud till 
hielp. Endnu fremkom Niels Knudsen i Stoustrup som vandt at hand var kommen i Erich Pedersens 
Gaard i Stoustrup, da stod dette Qvindfolch ude veed Erichs brønd, da sagde Erich till hende skam 
faae du for harme du har giort mig og gaf Erich hende et slag paa hendis rumpe, og sagde Erich till 
hende at hun tog hans daaters skoe, og bad Erich saa at hun schulle gaa ind i stuen, og saa hand iche 
Erich gaf hende flere hug. Om anden dags morgen der Niels Knudsen og hans karll kiørte i Skoven, 
siuntes de hun kom gaaendis paa landeveyen uden for byen ved Stoustrup og gich wester paa, og 
hafde et rødt schiørt og en rød trøye paa, og haver vell hørt af folch sige bem Qvindfolch schulle 
lige død i Handerup Skov, mens veed intet videre der om, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Endnu fremkom Niels Knudsens karll Karsten Christensen som vandt at have seet det samme som 
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hans hosbund om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom 
Peder Pedersen som tiener Kirsten Synderbyes, som vandt at bem Qvindfolch hafde været hos hans 
Madmoder om morgenen effter at klæderne var hende fratagen og bad hun ville lade hendis mand 
gaa over till Rytterne og bede hun motte faae hendis klæder igien, hvor paa hun svarede hun kom 
hverchen till den eene eller den anden, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Kirsten 
Synderbyes som vandt at et Qvindfolch om morgenen kloch 4 var kommen till hende [papir defekt] 
ville lade hendis mand bede Rytterne hun [papir defekt] hendis klæder igien de hafde taget fra 
hende, hvor paa hun svarede hendis mand var saa langt borte at hun i dag iche kunde komme 
hannem i tale ellers beretede bem Qvindfolch at hun var kommen i ulyche og vanheld for et par 
schoe hun hafde tagen oppe i byen, bemelte Qvindfolch hafde et blot schiørt under og et røt schiørt 
over, en rød trøye paa, der paa gich bem Qvindfolch ud af hendis gaard vester paa, videre er hende 
iche bevist, der paa hun bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Anna Jensdaater tienende hos Niels 
Knudsen i Stoustrup som vandt at hun kom ind i Erich Pedersens gaard, da kom dette Qvindfolch 
ind i Erich Pedersens gard, saa tog Erich Pedersen en liden kæp og gaf hende to slag bag paa hendis 
rume, og sagde gaae ind og setter schoene som i tog dem, saa gich hun ind i stuen med Schoene i 
haanden, der hun ind kom gaf Erich Pedersens kone hende et slag paa hendis ryg med hendis haand, 
ellers haver hun vell hørt folch sige bem Qvindfolch schulle lige død i Skoven medens veed intet 
videre der af. Endnu for Retten fremkom Karen Pedersdaater ibid: som vandt at hun hafde seet dette 
Qvindfolch till Erich Pedersens at sidde og græde, saa og at hun hfde seet hende schæls Rytterne 
uden for Michell Paags gaard, da bad bem Qvindfolch Rytterne hun mote faa hendis forklæde igien 
da hafde Erich Pedersens kone været hos Rytterne og givet dem last for samme forklæde og og 
begæret af dem at de ville holde hendis klæder tilstede saa lenge till hun schaffede beviis at det var 
iche hende som hafde alle vegne bestaalen folch, naar hun schaffede den beviis kunde hun faa 
hendis klæder igien, og sagde bemelte Qvindfolch till Rytterne at hun hafde været saaledis paa 
Syvende Aar der Ryteren tog og leverede hende hendis schriffteseddell igien, og veed intet videre 
uden at hun haver hørt folch sige dette Qvindfolch schulle ligge død i Skoven, der paa hun bad sig 
Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Kirsten Pedersdaater i Stoustrup som vandt, at hun saa 
Erich Pedersen og Friderich Køller Rytter kom med dette Qvindfolch, og gich op ad Erichs gaard, 
siden imod afften saae hun hende sidde ved Stach Aagger bech i Røde klæder, om [papir defekt] der 
effter kom bemelte Qvindfolch ind till hende og sagde hun var saa hungerig, saa gaf hun hende et 
støche brød og beretede hun hafde ligget paa Agerne ved en Busch om natten, mens saa hverchen 
hun var blaa eller blodig eller klagede sig, der med gich hun bort, hvor paa hun bad sig Gud till 
hielp. Her effter for Retten fremkom samptlig Erresøe Bymænd som vandt at de om dette 
Qvindfolch aldeelis intet er beviist i nogen maader der paa de samptlig bade sig Gud till hielp. 
Christen Sørensen till spurte Erich Pedersen og hans hustrue for Retten om de ville være gestendig 
hvis de paa Kolding Huus d: 26 Julij nest afvigte i Amptmand Schvartis og Huusfogeden Johan 
Lemeyrs overværelse haver bekiendt og udsagt anl: dette Qvindfolch, hvor paa de svarede Ja og fra 
gich intet der af, hvor effter Christen Sørensen paa Oberste Ranzous vegne begærede tingsvinde, og 
sagen optagen till i dag 3 uger, sted og sagen optagen i 3 uger. 
*) Niels Christensen var født i Piedsted og halvbroder til Niels Christensen Surkier der. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 23. Aug: Ao 1692 
 

Jørgen Gregersen effter opsettelße i dag 8 dage eschede de indstefnede vinder till forhør, angaaende 
den overlast med slag og hug som Hans Pedersen af Welling af Peder Klinchhammer og Peder 
Buch schal være giort, paarobt møtte iche. Jørgen Gregersen her møtte og i rette lagde det siøn som 
de giort over Hans Pedersen af Hans Bull og Jens Hansen, saa de at hans wenstre øje var noget blaat 
og lidet refen, og et lidet støche hud af hans næse, videre schade forviste hand dennem iche af. Dato 
26 Julij 92: og som inge af de indstefnede vinder mødte og Peder Klinchhammer og Peder Buch self 
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for retten var, spurte Jørgen Gregerßen dennem om de kunde berigte jo at have slaget fornefnte 
Hans Pederßen af Velling effter hans indgifne klage. Peder Klinchhammer og Peder Buch svarede 
at de iche haver slaget ham eller tilføyet Hans Pederßen nogen schade, og negtede sligt iche at være 
scheed; Jørgen Gregerßen henschød sig till de indstefnede vinder, og videre at svare till i dag 8 
gade; Indciterede vinder forlagte till i dag 8 dage at møde, deris vinde at aflegge; og sagen optagen i 
8 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviste ved formte: kaldsmænd till i dag at have i 
rette stefnet Jørgen Frandsen i Andkier for hvis overlast hand paa Anders Munch i Andkier forøvet 
haver den 13 Aug: den tiid hand udj marchen ville gaa at høste, i lige maader stefnet siunsmændene 
Hans Staphensen og Thomas Smed i Andkier deris siun endelig at aflegge, i lige maader stefnet 
Ingeborg Krengs og Anne Sørensdatter tienende Anders Munch og Ebbe Tomesen ibid: alt for 
deris sandhed at aflegge i samme sag, hvor effter Jørgen Gregersen begærde de indciterede vinder 
till forhør, da for retten fremkom Ingeborg Jensdatter som effter Eedens oplæsning vandt aldeelis 
intet der om at wære vidende eller haver seet noget der af hvor paa hun bad sig gud till hielp, der 
effter for retten fremkom Anna Sørensdatter som vandt at i Løverdags 8 dage som Anders Munch 
gich ud i marchen, kom Jørgen Frandsen till hannem og sagde kommer du der Anders faaremand, 
Anders Munch sagde hvad er det du kalder mig, der paa tog Jørgen Frandsen et støche træ, der 
Anders Munch saa det lagde hand sin høe lee og ville taget noget at værge sig med igen saa gich 
Jørgen Frandßen till og tog Anders Munchis høyelee og løb og fuldte Anders Munch med saa 
Anders Munch motte undwige, saa kaste Jørgen Frandßen høeleen fra sig, fich de saa hver et træ 
igien i deris haand, og gich imod hinanden med og spurte Jørgen Frandßen Anders Munch, om hand 
ville noget schulle hand komme till hannem, Anders Munch sagde hand schulle komme till hannem, 
saa gich Jørgen Frandßen till Anders Munch og greb hannem i haaret og slog Anders Munch till 
jorden bagleends over træet, der effter slog hand hannem i næse og mund og reef hannem i ansigtet 
saa hand var gandsche blodig, der paa hun bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom 
Ebbe Tommeßen som vandt at hand haver intet seet der af uden der Ebbe Tommeßen kom af 
marchen saa hand Anders Munch stod og toede sig ved [  ?  ] der lidet fra gaarden, der paa hand bad 
sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkommer Hans Staphenßen og Thomas Madßen i Andkier 
som beretede at de haver siunet Anders Much, da saae de hand var reven noget i hans ansigt videre 
schade saae de iche paa hannem og beretede Anders Munch at Jørgen Frandßen hafde slaget ham, 
der paa de bade sig Gud till hielp. Jørgen Gregerßen begærede tingsvinde Peder Jenßen i Brøndsted 
Mølle paa Jørgen Frandsens vegne begærede gienpart sted. 
 
Niels Jensen Consumptions Betienter begærede paa Christian Faustes vegne effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse dom over Peder Kyd anl: Brendeviins kiedelen. Anders Juull paa Peder 
Kyeds vegne begærede ogsaa do, sagen optagen i 8 dage. 
 
Niels Jensen begærede i lige maader dom over Peder Kyed anl: Miøden, Anders Juull paa Peder 
Kyeds vegne begærede i lige maader dom. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Anders Juull paa Hans Madsen Møllers vegne begærede dom over Niels Jensen i Gaverslund. Niels 
Jensen møtte og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 23 Aug: 1692 som for retten er lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Anders Juull forblef ved hans forrige protestation og 
begærede dom. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saasom her i retten fremleggis Niels Jensens till 
Hans Madsen Møller i Follerup Mølle udgifne Obligation paa Sex Sldr: af dato 5 October 1690 og 
till forsichring en hauge effter samme panteforschrifnings videre indhold, da som Niels Jensen ey 
møder med noget till afbeviis bør Niels Jensen i Gaarslef [skal være Gauerslund] at betale till Hans 
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Madsen Møller de fordrende 6 Sldr: med sagens anvendte bekostning inden 15 dage under nam 
effter Loven og Hans Madsen Møller saa lenge at beholde bemelte hauge indtill hand schadesløs 
bliver betalt. Byefogeden G: Blichfeld self dømt i denne sag. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 30 Aug: 1692 
 

I den sag imellem Christian Faust af Colding og Peder Kyed i Bierte anl: den Brendeviins Kiedell er 
saaledis kiendt, enddog iche beviises paa hvad maade den omtvistede Brendeviins Kiedell er 
antreffet og befunden saa befindis dog af fremlagde tingsvinde, samme Peder Kyes huus og boe at 
være funden og brugt som hand ey self kand benegte, tj vidste Jeg hannem iche imod hans Kongel: 
M: Allernaadigste udgangne forordning af 4 Junij 1689 som sligt i Bondens boe at maa findis 
forbyder at befrj, det Jo bem Brendeviins Kiedell bør till angiveren være forbrut og Confisqveret, 
mens som af forbemelte tingsvinde fornemmis at Peder Kyd samme ey till nogen Kroehold eller 
udtapning brugt haver, men alene wære pantsat, siunis iche hannem nogen Mult kand tillkiendis, 
men der for frj at være. Proceßens bekostning betaler Peder Kyd till Friderich Christian Faust med  
2 Rix dr: inden 15 dage under Lovens tvang. 
 
I den sag imellem Christian Faust og Peder Kyd anl: Miøden er saledis kiendt. Saa som Peder Kyed 
med det i rette lagde tingsvinde af 14 Junij sidst afvigte med meenige Naboer og Bymænd beviiser, 
hand iche nogen Kroe eller drichevare enten af Miød eller Brendeviin haver fallholden  eller 
udtappet, tj vidstes iche den af M: Faust antastede miød at knd være forbrut mens bør igien Peder 
Kyed uschad at være følgagtig naar paaeschis. Byefogeden self dommer i diße tvende sager. 
 
Welbaarne Hr Amptmand lader aflyse at ingen her udj diße 3 Herreder maa pluche nogen nødder 
under straf som vedbør. 
 
Ingvart Jacobsen Skourider begære 8 siunsmænd motte udmeldis som kunde siune og Taxere 
Oldene i Ell og Holmands Herret der till udtagen i Holmands Herret: Niels Pedersen i Winding, 
Søren Damkier og Jens Damkier i Skierup, Niels Bull i Welling, Peder Jensen og Mads Ollesen i 

Smidstrup, Hans Staphensen i Andkier og Anders Tyggesen i Follerup. I Elle Herret udtagen: 
Jørgen Schøte i Trelle, Jens Gade, Peder Qvist og Jens Sørensen i Egeskov, som effter advarsell 
haver at møde Olden at besigtige. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 6 Sep: Ao 1692 
 
Christen Sørensen Ridefoget paa Bramming Gaard effter i dag 3 ugers opsettelse og forrige indførte 
varsell seddels oplæsning og contra Erich Pedersen i Stoustrup i rette lagde et tingsvinde udsted her 
af tinget den 16 Augustij 1692 som er lest og paaschreven og i Acten schall vorde indført. Her nest i 
rette lagde et Krigsforhør af dato Aagaard d: 15 Augustij 1692: anl: Friderich Køllers, Peder 
Eschelsens og Niels Jensen aflagde vinde om bem Qvindfolch som for Retten er lest paaschreven 
og udj Acten schall vorde indført. End ydermehre i Rette lagde Copie af et Examen holden paa 
Coldinghuus d: 26 Julij 1692, anl: bemelte Qvindfolch, som i lige maader for Retten er lest 
paaschreven og udj Acten schall vorde indført. For det sidste i Rette lagde Christen Sørensen sit 
schrifftlig indleg af Dato Bramming d: 5 Sep: nest afvigte som i lige maader for Retten er lest 
paaschreven og i Acten schall vorde indført. Erich Pedersen møtte self for Retten og forregaf imod 
Christen Sørensens paa hannem giorde beschylding effter den i Retten producerede og fremlagde 
documenter at han meener sig aldeelis at være uschyldig [papir defekt] haarde giorde beschyldinger 
[papir defekt] hand videre till i dag 3 uger med windisbyrd anl: Niels Jansen i Lindved og hans 
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hustrue, hans tieniste karll Knud Andersen og hans tienistepige Mette Christensdaater saa vell som 
Jens Eschelsen udj Fridericia agter at beviise om hannem det af Retten motte tilstedis og som bem 
Erich Pedersen foregiver at hand endnu paa Coldinghuus er Arresteret hvor over hand iche alleniste 
forsømmer hans huus og aufling mens end og ey kand tillkomme at efftersøge bem Maren 
Jensdaater langt mindre kand tillveye bringe nogle som for hannem saa lang vey hen till Bramming 
og Giørding Herret kunde henreyse, der Ridefogeden Christen Sørensen tillige med de andre pigers 
brødre till vidnisbyrd at paahøre at indstefne, saa formoder hand det for gyldighed i Retten vorder 
optaget at hand dennem nu her for Retten saa som de self personl: er tilstede till fornefnte tiid at 
maa lade indstefne, saa som hand er fangen og Arresteret for det øfrige begærede hand Copie af 
hvis som Christen Sørensen i dag her i Retten haver fremlagt, till videre der paa giørende hans 
erklering og svar, imod Erich Pedersen foregivelse svarede Christen Sørensen at forbem hans i Rette 
lagde documenter og beschyldinger i alle maader schall findis Loumeßigt saa at Erich Pedersen 
denne iche ved hans paaraabende vinder i nogen maader schall kunde sveches widere hans 
forgivende og begæring formodede Christen Sørensen iche af Retten at vorde tillat eller for gyldig 
anseet saa som det directe imod hans K:M: Lov er stridig, og begærede Christen Sørensen endel: 
dom effter hans i Rettesettelse uden videre forhaling saa som hand saa lang wey her till tinget hver 
tingdag haver at Reijse. Erich Pedersen formodede hannem den begærte dilation af dommeren blef 
given og hand iche med Retten blef overiilet; Christen Sørensen forblef ved hans forrige, saa som 
sees af Erich Pedersens i rettesettelse at hand begærer 3 ugers opsettelse till at føre vinder i denne 
sag og befindis da at være siette uges dag, og Erich Pedersen nu alt tre ugers dag haver hafft om 
hand nogle winder wille have ført, sagen till oplysning, torde Jeg mig iche nu der staa at give lenger 
dilation end i 14 dage. 
 
Jørgen Gregersen paa Hans Pedersen Hougaards vegne i Welling møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen i Hostrup till i dag at have i rette stefnet Peder 
Klinchhammer og Peder Buch i Welling till vinder at paahøre ang: den overlast de paa Hans 
Pedersen haver forøvet till samme tiid stefnet Hans Ollesen i Store Welling, Hans Michelsen i Lille 
Velling og Kirsten Hendrichsdaater ibid: deris sandheds vinde der om at aflegge, hvor effter Jørgen 
Gregersen begær vinderne till forhør. Da for Retten fremkom Hans Ollufsen som vandt, at hand 
iche haver seet nogen slag Hans Pedersen, mens saa vell hans næse bløde, der paa hand bad sig Gud 
till hielp. Hans Ollufsen end ydermehre i Rettelagde Hendrich Nielsens hustrues schrifftlig indleg 
og winde, af Dato 6 Sept: 1692 som for Retten er lest paaschreven og schall vorde indført; Hans 
Pedersen møtte self for Retten og forregaf at hand kand iche sige neij eller Ja om Peder Buch slog 
hannem; Jørgen Gregersen begærede effter dette saa vell som forrige tingsvinde sted. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren 
Tomesen i Hostrup till i dag at have i rette stefnet Anders Ollufsen i Smidstrup formedelst hand har 
slaget hans indqvaterede Rytter af Oberst Lieut: Comp: I lige maader for hand haver slaget Peder 
Deyns Søn i Smidstrup, till vinder for om at aflegge stefnet, Olle Skoemager og hans Svend 
Thomas Pedersen, Jacob Pedersen, om hvis dennem derom kand være bevist. I lige maader stefnet 
Siunsmænd Peder Jensen i Smidstrup og Niels Mogensen i Hostrup, hvor effter Jørgen Gregersen 
begærede de indstefnde vinder till forhør; da for Retten fremkom Thomas Pedersen som vandt, at i 
Søndags 8 dage kom Hans Michellsen Rytter gaaendis ind i Olle Skomagers huus, da bad Thomas 
Pedersen hannem hand ville gaa ud, hvor hand da først svarede hand ville iche tj kom hand ind 
vanchede der Ørfigen; der Rytteren var indkommen i Huuset gich hand ud at ville snache med hans 
pige, der hand wille gaa ud igien i stuen var Rytteren og Anders Ollesen i klamerij, saa fich de 
Rytteren ud af dørren, saa gich bunden ogsaa ud og ville gaa hiem der de fulte bunden over 
Kirchegaarden kom Rytteren effter dem, siden kom bunden løbendis paa Kirchegaarden med en 
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forch i haanden og slog Rytteren et slag eller to med den videre saa hand iche der af, for hand gich 
bort, der paa hand bad sig Gud till hielp; Der effter for Retten fremkom Olle Pedersen som vandt at 
der Rytteren kom ind i hans huus sagde hand till hans vert Anders Ollesen hand schulle schaffe 
hannem hans maanets penge; Anders Ollesen svarede hand leverede ham hans penge hieme i hans 
Qvarter og iche der, da sagde Rytteren at hand havde været hundefot en tiid lang for de Smidstrup 
Ryttere og for hans vilie og sagde hand ville have hans penge før hand gich ud i det [papir defekt] 
slog hand till Anders Ollufßen [papir defekt] ligesom Thomas Pedersen for om vundet haver, hvor 
paa hand bad sig Gud till hielp, mens saae iche Bunden slog Rytteren med forchen. Der effter for 
Retten fremkom Jacob Pedersen i Smidstrup, som vandt at hand saae Rytteren slog till Anders 
Ollufßen med hans haand, saa ville de have været tillsammen, igien ud de som vare der ude schielte 
dem ad og fich Rytteren ud af døren, og ned ad gaden med en liden stage i haanden, der paa hand 
bad sig Gud till hielp ! der effter for Retten fremkom Niels Pedersen som vandt at hand saa Rytteren 
slog Anders Ollufsen under hans Øre, der effter ville Bunden og Rytteren have været sammen med 
blef schilt fra hinanden og i den tumult fich Niels Pedersen et stich i hans arm af en knif som 
Anders Ollesen sad med i haanden, der Rytteren slog till ham og hafde en glød paa at tende en pibe 
tobech med, der paa hand bad sig Gud till hielp. Jørgen Gregersen begærede tingsvinde sted, og 
Siunsmændene forelagt till i dag 8 dage at møde deris siun at afsige.  
 
Jørgen Gregersen paa Anders Munchis vegne beviste ved formte: kaldsmænd Iver Jensen og Jens 
Sørensen i Hostrup at have i rette stefnet Laurids Jensen Spilt. 
 
Peder Jensen i Brøndsted Mølle paa Jens Lauridsen Risoms vegne møtte for retten som beviste ved 
kaldsmænd Hans Sørensen og Søren Christensen i Andkier, Anders Munch formedelst hand haver 
rand saget i Jørgen Frandsens huus i hans og hans hustrus fraværlse, i lige maader stefnet Kirsten 
Jørgensdaater, Laurids Jensen, og Mads Pedersen deris vinde de indciterede till forhør da for retten 
fremkom Kirsten Jørgensdaater som vandt at for nogen tiid siden hvor lenge det er end hun iche var 
Anders Munch kommen ud og hafde en Corporal med sig i Jørgen Frandsens huus, og gich alle 
vegne og søgte omkring i huuset, mens Corporalen blef siddendis ved bordet, der Anders Munch 
ville gaa bort sagde hand hand ville giwe Six dr: der till, kunde hand finde det hand leete effter, der 
paa hun bad sig Gud till hielp. Imod siunsmændene protesterede Jørgen Gregersen at der for burde 
været kald og varsell før der tages nogen siun. Dommeren kiente at effter som iche ved siunit loul: 
er om giort sees iche retter end Anders Munch bør at gives loul: kald og varsell før nogen siun 
tages. 

Tiisdagen og Tingdagen den 13 September 1692 
 
Hans Pedersen Schovrider møtte for Retten og loed afhiemble ett Olden Siun angaaende Brusch 
Herritz Skoufve hvilchett hand og her effter begierte Tingsvinde som og blef sted. 
 
Ingvart Jacobsen Schourider møtte for Retten og loed afhiemble ett Olden Siun angaaende Holmand 
og Ellherritz Schoufve hvilche hand og i lige maader her effter begierede Tingsvinde som og blef 
sted. 
 
Noch møtte for Retten Peder Jensen i Smidstrup, Niels Mogensen i Horstrup som effter 
Regimentschrifverens befalling i Corporal Hans Peter wdj Wiuf wnder Hr Oberste Lieutenant 
Yttervigs Compagnie hans ofverværelse hafver siunet en Rytter nafnlig Hans Michelsens som ligger 
i Qvarteer hoß Anders Ollufsen i Smidstrup da befandtis forbem: Rytter att were siufnet saaledis Ett 
hoel paa hans eene arm og en paa hans eene been og paa hanß eene schulder ett blaa slaag, noch ett 



 37

blodig plet i hans forpande hvilchet de wed deris æd bekreftede og Regimentschrifveren Welfor-
nemme Sr Søren Blanchsted war siunsvinde begierinde som og blef sted. 
 
Der nest for Retten fremkom Povel Pedersen af Hertzlef som beviiste ved kaldsmend Jens Sørensen 
og Søren Tomesen begge i Horstrup till i dag att hafve i rette stefnet Jens Smed i Hertzlef, Jens 
Hansen i Høyrup for schelds ord de imod ofvenmelte Povell Pedersen schall hafve forøfvet, i lige 
maader till winder Maren Hansdaatter i Høyrup med hendis tvende døttere Giertrud og Anne 
Hansdøttre, Peder Hansen i Herslef, Peder Christensen ibid: [papir defekt]Smed ibidm: Jacob 
Hansen ibidm: Niels [papir defekt] Ennemerche i lige maade kaldett for [papir defekt] i dag otte 
dage og da winde [papir defekt] bem: tid att møde. 
 
Mads Madsen Beck i Landerup Gaard, Peder Kyed i Bierte, Hans Jensen i Herslef, Peder Ifversen i 
Horstrup, Peder Jørgensen i Tiufkier, Bertell Jørgensen i Bramdrup, Laß Jensen i Eistrup og Hans 
Nielsen i Lildballe, som her af Tinget ere udmeldte att siune oldenen i Brusch Herritz Skoufve 
mødte for Retten og i rette stillede deris siun og afsicht der om saaledes. Anno 1692 d: 10 
Septembr: er begierdt vi effterschrefne otte mend att siune og besigtige Kongl: Maytz: Schoufve i 
Coldinghuus Ampt vdj Hans Pedersen SkoufRiderens Revit, paa hvis olden der i aar befantis, saa 
som vi der till af tinget louligen er wdnefnt, og blef Taxerit som følger: Starup Skov K:M: part 7 
svin, Prestens og selfeiere 6 svin, Fredsted Skouf, Kongens part 1 svin, SelfEierns 3 svin, Tiufkier 
Skov, Kongens part 2 svin, SelfEigere 2 svin, Horstrup Skov, Kongens part 4 svin, selfEiere 2 svin, 
Wiuf Skov, Kongens part 24 svin, Præsten og SelfEigere 36 svin, Wilstrup Landerup Skov, 
Kongens alt 2 svin, Stendrup Skov med Wester Kier, Kongens part 1½ svin, selfeigere 1½ svin, 
Møswraa Skov, Kongens og selfEier ½ svin, Lildballe Skov, Kongens part 3 svin, SelfEigere 2 
svin, Bramdrup Skouf med Beckestub og Strandstouf, Kongens part 17 svin, Præsten og selfEigere 
13 svin, Paaby Cobel, K:M: Dyrhauge 3 svin, Gudsøe Skov, Kongens alt 3 svin, Eltang Skov, 
Kongens part 6 svin, SelfEigere 12 svin, Bierte tilliggende Skoufve, Kongens part 18 svin, 
SelfEigere 6 svin, at wi wnderschrefvene saaledis i dag hafver siufnet og Taxerit bekreftis med 
voris henders wnderschrift. Madß Madßen Beck, Peder Kyd, H:I:S: P:I:S: PIS: BIS: LIS: HNS: 
hvor effter SkoufRideren Hans Pedersen var Tingsvinde begierindes som og blef sted. 
 
Jens Gade og Peder Qvist i Egeschow og Jens Sørensen ibidm: Jørgen Skøtt i Trelle som her af 
tinget ere wdmelte att siufne oldenen i Elherritz Skove, Møtte for Retten og i rettestillede deris siun 
og afsigt der om saaledis: Anno 1692 d: 12 Septembr: war wj efterschrefne Mænd efter Lovl: 
opkrefvelse af Herritz Tinget Nembl: Jens Gade og Peder Qvist i Igskov, Jørgen Skøtt i Trælde og 
Jens Sørensen i Egeskov wdj hans Kongl: Maytz: SkovRidere Christian Frost, Nielß Ollufsen, 
Ingvard Jacobsen og Schovfoegeden Curin Gottfred deris hoß wærelse, att siufne og Taxere hvis 
olden i dette aar kunde findes, i Elboe Herritz Skoufve, da befandtis dette som følger: Kongsted 
Skov intet, Stoustrup Skov intet, Hønborg Ladegaardz Skov 2 svinß olden, Træld Skov 12 svins 
olden, Torrup Schov 1 svinß olden, Holmstoup 1 svins olden, Er 16 svins olden, att wi dette 
saaledis grundig [papir defekt] flid hafver forrettet, Testtere wnderschrefne [papir defekt] at hvis 
svins olden ey kand [papir defekt] der om udgangene forordning, Actum ut Supra. Jørgen Iß: 
Sørensen, Jens INS Nielsen, Peder PNS: Nielsen, Jens Iß: Sørensen, Testeris af oß 
Wnderschrefne Christian Frost, Niels Ollesen, Ingvard Jacobsen, Curin Goldfrid. I lige 
maader mødte for Retten Søren Damkier og Jeß Pederßen i Skierup, Anders Tyggeßen i Follerup, 
Mads Ollufßen og Peder Jenßen i Smidstrup, Nielß Bull i Welling, Nielß Pederßen i Winding og 
Hans Staffenßen i Andkier som her af tinget er anmelte att siune og besichtige oldenen i Hollmandz 
Herritz Skoufve der om de i rettelagde deris schriftlig suar som liuder saaledis. Anno 1692 d: 10 
September war wi effterschrefne Mend effter lovlig opkræfvelse paa Holmandz Herritz Ting 
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Nembl: Søren Damkier, og Jeß Pederßen i Skierup, Anders Tyggesen i Follerup, Madß Ollufsen og 
Peder Jensen i Smidstrup, Niels Bull i Welling, Nielß Pedersen i Winding og Hans Staffensen i 
Andkier wdj hans Kongl: M: SchovRiders Christian Frost, Nielß Ollufsen, Ingvard Jacobsen og 
Skouffoegeden Joest Thomsen deris hoß wærelse att siune og Taxere hvis olden i dette Aar kunde 
findes i Holmands Herritz Skoufve, da befandtis dett som efter følger: Andkier Skoufv med 
propritarie og self Eier; 30 Svins Olden, Winding Skouf med Præstens proprietarie og self Eiere, 28 
Svins Olden, Welling Skov med Properietarie og self Eiere, 30 Svins Olden, Skierup Skov med 
Præstens og Self Eiere, 18 Svins Olden, Piedsted Skov med Presten Proprietarie og self Eiere, 1 
Svins Olden, Gafverslund Skov med Præsten og proprietarie, 3 Svins Olden, Sellerup Schov, 10 
Svins Olden, Gorslef Skove, ingen, Mørchholt Skov 1 Svins Olden, Børckop Schov 2 Svins Olden, 
Follerup Schov 2 Svins Olden, Smidstrup Skov 1 Svins Olden, Svinholt Schov 8 Svins Olden, 
Breining Skov 4 Svins Olden: 138 Olden att Wi dette saaledis og Grandgifvelig med beste flid 
hafver forrettet, Testerer  Wnderschrefne dog her hoß er att eragte, Itt hver Svinß Olden ey kand 
høyers anseeß end efter Kongl: Maytz: der om Wdgangene forordning: Actum ut Supra. SNS: Niels 
Pederßen, IPS: PIS: MOS: Niels NB Bull, Anders Tyggeßen, Hans Staffenßen, Testeris af 
oß Wnderschr: Christian Frost, Nielß Ollesen, Ingvard Jacobsen, Jost Tomesen, hvor effter Ingvard 
Jacobsen begærede Tingsvinde som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 20 September Ao 1692 
 
Kongel: Maytz: Allernaadigste udgangne trøchte forordning om Proviantschatten i Danmarch for 
Aar 1693, af dato 6 Sep: 1692, allerunderdanigst lest og paaschreven. 
 
Christen Sørensen Ridefoget paa Bramming, paa sin Welb: Hosbunds wegne møtte for retten og 
begærede dom effter sine her i dag 14 dage i rette lagde documenters og i rettesettelse, undtagen 
hvis der udj er meldet at Erich Pedersen schulle inden 6 uger blive tilfunden at schaffe bemelte 
Qvindfolch tilstede igien eller og at lide for hende effter lovens pag: 886 Act: 1: saasom bemelte 
Qvindfolch iche som Sporgamentet er gaaet schall være aflivet mens endnu i live, paa alle de øfrige 
poster effter rettesettelsen begærede Christen Sørensen endelig og loumeßig dom: Erich Pedersen 
begærede hannem motte tilstedis at føre nogle vidnisbyrd hand till Sagens oplysning nødig eragter; 
Christen Sørensen svarede der imod og formoded Dommeren iche tillod nogen winder førend derfor 
loulig kald og warsell vorder given; Effterdj befindes Erich Pedersen iche haver givet loulig kald og 
varsell till wederparten imod de vinder hand her for retten agter at føre, kunde de iche stedis till 
forhør loulig kald og warsell der imod vorder given: Hvor da Erich Pedersen i rette lagde hans 
schrifftlig underschrefne indleg af 20 September 92 som for retten er lest paaschreven og udj Acten 
schall vorde indført, her hos i rette lagde, en Attest af Christen Jenßen i Fonagger i Giøring Sogn 
udgiven anl: Maren Jensdatter at hans kones Broder haver talt med hende onsdagen sidst forleden 
med videndis udviisning af 16 September 1692: af Johan Lemeyr og Bertell Pedersen 
underschreven, som for retten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Imod Erich 
Pedersens vitløfftige og den største deel der af usandfærdig og meget utidige propohitioner som 
hand i sit indleg foregiver, svarede Christen Sørensen og formente slig usedvanl: foregivende og 
haard beschylding paa hans person burde føre ind sligt udj Retten vorder Accepteret hannem der for 
i aller ringeste loul: kald og varsell at givis item og der effter loul: beviis at paafølge, begærede elles 
allene tienstl: af den retsindige og forordnede dommer at hand Sign Christen Sørensens i dag 14 
dage her udj rette lagde og producerede documenter ville i giennem see saa formodede hand at der 
af schall kiendis øyenschinl[ig] at bem: Erich Pedersens i rette lagde foregivende iche schall 
befindis at være andet end en sær opdigt af hannem self sig till befrielse for hans uloul: gierninger i 
det øfrige referede Christen Sørensen till sine forige begæringer og var endel: dom begærendis. 
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Erich Pedersen refererede sig till hans indlagde indleg og begærede dom ! Sagen optagen till i dag 8 
dage. 
 
Hans Pedersen Skourider 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 Jens Raun i Hostrup till doms for gield. Saggaf hannem at være schyldig Reede laante 
penge 6½ Sldr: og for en tønde haure 1 Sldr: Setter i rette om hand iche pligtig er og bør samme 
penge med tilforaarsagede omkostning inden 15 dage at betale under Nam effter Loven, der paa 
hand begærede dom, Jens Raun paarobt møtte iche. Sagen optagen i 8 dage. 
 
Regimentschriveren lader advare at Bønderne i Brusch Herret holder deris svin af Skovene till de 
ere brente saasom hand haver oldene i Skovene. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 27 Sept: Ao 1692 
 

Christen Sørensen paa Bramming møtte og begærede dom over Erich Pedersen i Stoustrup; Tj blef 
saaledis dømt og afsagt. Efftersom for mig i retten legges et tingsvinde [papir defekt] afvigte hvor 
af iche fornemmis det Erich Pedersen effter Contra Partens i Rettesettelse imod Loven pag: 914 
Act: 9: og 10: Maren Jensdaater med uret haver bortført, mens for hendis usømmelige forhold for at 
bekomme sine koster igien, hinde till sit huus /: hvor hun forseelsen haver begaaet :/ henført og 
hende Billigen straffet, bemelte tingsvinde end og forklarer at hun iche haver negtet Jo et par Skoe 
till Erich Pedersens at have bortaget; og at hun iche paa Erich Pedersen haver klaget da hun paa frj 
for de siden i got folches huuse er indkommen ej heller haver været lemmelest, saaret blaa eller 
blodig, Erich Pedersen og ey heller er overbeviist at have ført hende af sine klæder eller dennem paa 
den maade i hænde hafft at det effter Loven pag 956: og 917: Act: 1 og 2: till Ran ey heller effter 
Loven pag: 900: Act: 8 till afhug eller saar udj saa maade kand henføris, hvilchet ey heller 
Krigsforhøret eller det paa Coldinghuus giorde forhør af dato 26 Julij og 15 Aug: forklarer eller for 
fuld beviis kand eragtes saa som Rytterne self haver været giernings mænd, tj vidste Jeg ey retere at 
kiende her udj end Erich Pedersen Jo for den tilltale bør frj at være, og som fuldmegtigen ey alene 
self vedgaar mens endog med Attest beviises det ermelte Qvindes person er ved levendis live og 
hand dog med Arrest er ilde fra Næring og brug opholt, tj bør ham ved loulig medfart at schee 
derfor tilbørlig Satisfaction, og alt forschrefne ey at komme Erich Pedersen till nogen forkleienelse 
eller wanrøgte, mens hand strax at stillis paa frj for de og sin Arrest entlediges. Denne dom dømte 
Byefogeden Gregers Blichfeldt self.   
Hans Pedersens sag Contra Jens Raun i Hostrup optagen 8 dage. 
 
Morten Andersen i Synder Wilstrup lod oplyse et brunstiernet hesteføll som kom till ham paa 
Fridericia March. 
 
Carll Christensen lod oplyse en brun [papir defekt] hest med et Øy[papir defekt] 
 
Laurids Christensen i Høyrup lod oplyse en [papir defekt] 
 
[papir defekt] i Møsvraa lod oplyse en brun og 1 sort [?] plag og 1 graa heste plag med et bles. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 4 October 1692 
Tingmænd 
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Jens Nielsen i Torup, Mads Raun i Herslef. Og efftersom ingen mere af Tingmændene møtte end 
forschrefne 2de, kunde af des Aarsag ingen ting blive holdet, og Sagerne som allerede er indstefnet 
og giort anhengig, optagen till i dag 8 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen dend 11 October Ao 1692 
 

Blef lest et Wiborg Landßtingß Stefning oprettet af dato 23 September 92: af indhold att foegeden 
Gregerß Blichfeld schall hafve afsagt en domb wdsted af Kolding Byeting den 16 Marty som blef 
lest og paaskrefven, og rigtig Copie af opsetelsen lafveritt, - som Raadm: Niels Balßerßen af 
Colding loed producere. 
 
Anden gang blef opliust af hans kneck i Møßwraae threij plage som hand tilforne hafver ladet 
opliuse. 
 
Wdj dend Indstefnede sag imellem Hanß Pederßen og Jenß Rafn i Horstrup er veed bevilling 
optagen till 6te wggerß dag, og war domb begierendeß. Jens Rafn møtte iche heller nogen paa hans 
wegne som blef 3de gange lydeligen paaraabt. 
 
Blef lest Proviantforvalter Lymes seddell saaledis. Som Jeg wnderschrefne hafver andett affleste 
paa Brusch, Eld, Hollmanß Herritz ting Kongl: wdgangne forordning om alle [papir defekt] 
paabudne schattekornß levering for Ao 1693 som inden [papir defekt] førstkommende, alt schall 
werre afreist, dog [papir defekt], og som Jeg strenge ordre [papir defekt] partie korn till Kiøbenhafn 
for Winteren att ofver sende, saa advahres her med alle wedkommende strax deriß korn att lefvere, 
saa frembt Jeg iche schall were foraarsaget dett wed Execution att inddrifve lade, som dette till hans 
K: Maytz: høyfornødenhed en hver till Effterretning advahriß, saa wille Kongl: Maytz: 
Herritzfoeget Sr Gregers Blichfeld dette paa Tingett treij tingdage effter henanden lade læse og 
paaschrifve der effter mig igien tilstilles. Fridericia den 10 Octobr: Anno 1692: M:Lÿme. 
 

Tiisdagen og Tingdagen dend 18 Octobr: 1692 
 
Allerunderdanigst blef lest hans K: Maytz: forordning ang: Wndersleb i Told og Consumption att 
forekomme af de Wahre som till og fra smaalandene i Danmarch førreß af dato Hafniæ d: 17 
Augustij 1692: som blef lest for Retten og Paaschrefven. 
 
Noch Allerunderdanigst blef lest hanß K: Maytz: Wdgangne forordning angl: Korn og 
Proviantschatten ofver ald Danmarch for dend tilstundende Aar 93: att lade paabiude af dato 
Kiøbenhafn d: 6 Octobr: Anno 1692: som for Retten blef lest og paaschrefven. 
 
Endnu Allerunderd: blef lest hanß Kongl: Maytz: Allerund: forordning anl: Familie og Folche 
schatten paa landett, for tilstundende Aar 1693: att lade forpagte om nogen sig till bem: tid wille 
indfinde, af dato 6: September 1692: som allerunderd: for Retten blef lest og paaschrefven. 
 
Blef lest Anden gang Proviantforvalter Lÿmes advarsell seddell anl: schatte Kornetz lefvering som i 
dag 8te dage blef lest og i Protocollen indført af 10: Octobr: 1692: 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 25 Octobr: 1692 
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Tredje gang blef lest Proviantforvalter Lÿmes seddell anl: Schatte Korns lefvering som i dag 14 
dage blef lest og i Protocollen indført, af 10 Octobr: 1692. 
 
Samme dag war intet att bestille andett, og blef 3de gange lydeligen paaraabt lenge effter att Tinget 
war satt hvor fore de 8te Mend blef fra stochene frilofvit for der møtte ingen som hafde noget att 
forrette. 
 

Tiisdagen som war Allehelgens dag kunde ingen ting holdes saa blef dend holt neste 
Onsdag effter som war d: 2 Novembr: 1692 

 
Kongl: Maytz: Hospitalß forstander i Kolding Jens Flye møtte for Retten som beviiste ved 
kaldsmend Jørgen Schreder og Povell Olleß: i Almind med opragte fingre till i dag att hafve i rette 
stefnet Effterschrefne af Hospitallens land bønder for effter staaende deris landgildes rettighed, 
Niels Mortensen i Almind, Christen Tyggeß: ibid: Mads Jørgenß: Jep Christenßen og sammesteds, 
Peder Mortenßen og Povel Nielßen i Schierup, Niels Pederßen i Brøndsted og Jørgen Buch 
dend eldre i Rodevad. Noch blef forn Jørgen Buch med lige warsell till samme tiid kaldett for een 
Tredje deel gaards brug hand Ao 92 wden for [papir defekt] brugt sampt imod dom: Hvor effter 
Welfor [papir defekt] saggaf som følger. Niels Mortensen [papir defekt] Penge till Michælij nest 
afvigte 1 Sldr: [papir defekt] smør 1 Sldr: arbeidspenge 1692 En Sldr: till Michælij nest afvigte 
forfaldne smør for Ao 1692: 2 Lld. 3 Sldr: Mads Jørgenßen ibid: for 1691 effter afreigning rester 
paa Landgilde 3 Sld: 12 sk: Peder Mortenßen i Schierup og Povell Nielßen ibid: for 1691: Rug 
1/3 schpp: 6 sk: ett lamb 91: 2 mk: dito ett Lamb 1692 2 mk: rester og for 1691 effter afreigning paa 
sin arbeids penge 2½ Sldr: for Ao 92: rester paa sin arbeids penge 6 Sldr: Niels Pedersen i 

Brøndsted schyldig for 2de Aar 88 og 89: arbeids penge 1 Sldr: for 89: rester arbeids penge 1 Sldr: 
Jørgen Buch dend eldre rester for 91: 2 Lld: Smør 2 Rdl: rester og paa sin brendsvin for 91: 2 mk: 
Hvad sig belanger war selver anleding angl: brugt dend Tredje deel gaard indfinder Jeg for dommer 
og dannemend imod dom og omkostning saa well paa dette som ofven schrefne restandz. De 
indciterede paaraabt, møtte iche wndtagen Niels Pederßen i Brøndsted og Jørgen Buch dend eldre i 
Rodevad, hvor da Jørgen Buch comparerede for Retten som svarede, att bemtte svine Penge nembl: 
16 sk: hafver hand betalt, anl: de Tvende Lld. Smørs restandse for Ao 19: berettede hand att Hr 
Christen Madsen i Paabye hafde gifvett hannem en seddell till Stifftamptmanden og Bischopen i 
Ribe hvilche hand berettede att hafve till Hoßpitalß forstander Sr Jenß Flyge ofverlefveret, hvilche 
seddell Sr Jens Flyge anlovede hannem att tage med sig till Ribe og hielpe hannem till rette som 
hand og siden berettede att were hannem gott giortt for dend store schade hand war wedder fahritt, 
anl: dend 3de deelgaards brug svarede Jørgen Buch att hand mindede Olle Jensen der fra forlæden 
Michælj 1691: og der hos for forn 3die deels brug berettede hand att hafve erbødet att gifve fæste all 
hellgens afftenß som var [papir defekt] nest afvigte penge 1 Rdl: og [papir defekt] Flyge der imod 
svarede bela[papir defekt] som Jørgen siger att were wdj Ribe gott giortt, hvilchett er iche saaledes 
er i sandhed. Belangende dend 3die deells gaard hand har brugt dett aar 1692, indstilled Jeg endnu 
som till forne till Rettens schiøn og sigelse; Niels Pedersen i Brøndsted møtte for Retten som 
svarede att hand stillede dett ind till sin gunstig Øfrighed hvilche wille hannem paalegge wor hand 
fornøyett med, effter alt forschr: war Sr Jens Flyge domb begærindeß; sagen optagen till neste ting. 
 
Noch møtte Monsr Jens Flyge af Colding og begærede paa Hanß Pederßen Schovriderß wegne i 
Almind effter forige i rettesettelse og opsettelse domb, imellom hannem og Jenß Raufn i Horstrup. 
Jenß Raufn i Horstrup blef paaraabt af Retten 3de gange: Møtte iche eller nogen paa hans wegne. 
Thi blef saaledis dømbt og afsagt. Saa som dett befindes att Jens Raufn i Horstrup iche kand 
hiemble Hanß Pedersen Schovrider dend hest hand hannem soldt hafde ogpengene der for 
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annammet og effter ansøgning iche igien med gode till Hans Pedersen will fra sig lefvere da som 
Jens Raufn iche nogett sig till befrielse fremlegger hvor fore hand tilfindes att betalle till bem Hans 
Pedersen de fordrende 7½ Sldr: att betalle tillige med sagens andvendte bekostning med 2 Rdl: 
inden fembten dage eller lide namb effter Loven. Byefoegeden Blichfeld self dømbt i denne sag. 
 

Tiisdagen og Tingdagen dend 8 Novembr: 1692 
 
Effter forrige otte dages opsettelße mødte Mr Jens Flyge Forstander i Colding og …. Dend Jorde 
bog Producere som hand af Høyædle Høyærværdige Hr Bischop Doctor Christen Lodberg af dato 
Ribe d: 11 Jan: 89 wnder hanß Høyærværdigheds haand saa well som og saa Wnder forige 
forstander Sl: Jens Nielßens haand og Zeigett. I blant andet her for retten loed oplæße: Arbeids 
penge af den gaard wdj Schierup som Povel Nielßen og Peder Mortenßen beboer, gifver till arbeidß 
penge 6 Sldr: og findeß schrefven paa samme Jorde bog saaledis. Denne Nummererede Gennem 
dragne forseiglede og wnderschrefne Jord og Taxt bog er mig af Sl: Jenß Nielßen forrige forstander 
Anno 1682: da Jeg hanß Regenschaber schulle Revidere blefven tilschichet, som Jeg og dend nu till 
nærværende forstander Jenß Flye schicher, som den mod sin Reverhs schall annamme og beholde 
till efterretning datum Ribe dend 11 Janvarij Anno 1689: Christen Lodberg. Endnu i Rette lagde 
Monsr Flye hanß schriftlig indleg af samme dato som ord till andet i dommens Acter schall worde 
indført, og for Retten er lest og paaschrifven, hvor imod Morten Pederßen af Schierup mødte og 
begærede att hand motte stedis 8te dages opsettelße da wille hand schaffe andre beviiß till sagens 
opliusning, hvilchet og saa blef bevilgett. I lige maade er schiennede Jørgen Jørgenßen Buch som 
foregaf at hand wille till fiorten dages opsettelße betalle hviß som hand med rette schyldig kunde 
blifve, sagen optagen i 14 dage. 
 
Margrette Hendrichsdaatter i Lildballe loed opliuse 1 sort hielmet stud som war spletet i det høyere 
øre, og sch_ueret i det venstre under neden hvilchet schall were Eiermanden følgagtig imoed god 
findeløn. 
 
Jens Tyggeßen i Smidstrup lader liuse effter en liden hvid hest ……schod, Hvem som dend kunde 
hafve schulle gierne bekomme findeløn. 
 
Hanß Tomeßen i Winding fremstod for Retten som foregaf at hafve afhændet fra sig og sine 
arfvinger og till sin Kiere faders Kieriste Else Jeppesdaatter, og hendis arfvinger dend broder lod 
hand efter hanß Sl: Moder Boeld Hansdaatter wdj [papir defekt] gaard arfveligen er tilfalden som er 
dend halfve [papir defekt] søster loed som hand lovede at schulle [papir defekt] -des løß frj for ald 
paatalle i alle [papir defekt] fader Thomas Hanßen Bund stod self paa sin kierer hustrues wegne till 
weddermaalß ting og det offentlig paa hørde, og war der med tilfredß i alle maader og hafde hanß 
kiere søn bekommen fuldkommen fornøyelse og betalling som hanß søn Hans Tomßen og wedstod 
at hafve bekommet schadesløß betalling i alle maader, hvor paa de gafve hver andre deris hænder 
her offentlig for Retten, vhor paa hendis kiere fader Jesper Madsen paa hanß daatters wegne war 
tingswinde begærendes som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen dend 15 Novembr: 1692 
Jørgen Jørgenßen Buch i Rodevad er tingmand. 
 
Christian Jenßen paa hans fader Aßeßor Jenß Lauridsen Risoms wegne møtte for Retten som 
beviiste wed kaldsmend Mads Bertelsen og Niels Terchildsen i Iskov, det de wed æd med opragte 
fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Thomas Hanßen i Treld imod siunß 
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afsigt, beschylding og domb, anl: hans frarømte hus ibid: hvor effter Christian Jensen hannem 
fremeschede siuns Mendene, Nemblig Hans Jacobß: i Egeskov og Sørren Nielß: i Tvæ att de nu her 
for Retten wille frasige deris siun ved æd som de agtede att ansvare, hvor da Hans Jacobsen 
fremkom att hand tillige med Søren Nielß: for nogle faa dage siden war wdj Trelle wdj det huus 
Thomas Hanß: var fraRømbt, og da saae de att Loftet af 3de fag huus war slet afbrut og bortført, 1 
scherverch imellom qvisten og 1 kanap [papir defekt] Summa Huuset war saa got som slet øde, 
[papir defekt] war, bekreftede de her for Retten [papir defekt], hvor effter Christian Jenßen 
beschyldte og tiltaldte dend bortRømbte Thomas Hanß: om hand iche pligtig er og bør att lide som 
en Rømnings Mand og Rans Mand, hvor effter hand war dommerens kiendelse begierende, sagen 
optagen i otte dage. 
 
Bem: Christian Jenß: Comparerede for Retten som beviiste wed KaldsMend Peder Pederß: i Torup, 
og Anders Sørensen i Taule Nebbell, dett de ved æd med opragte fingre effter loven afhiemblede till 
i dag med fulde otte dages warsell at hafve paa hæderlig og wellærde mand Hr Laurids Pedersen 
Bang i Taule Nebbell paa hans wegne till dend tid att hafve i rette stefnet Christen Pedersen og 
Bertell Jenßen begge i Tolstrup imod winder at paahøre beschylding og domb for den W=loul: 
medfahrt de hafver begaaet Wngefehr for 14 dage siden imod hans tienner saa well heste og Wogn 
beroende med saggifvelse till i dag otte dage, sagen optagen i otte dage. 
 
Søren Jenß: i Eltang lader liuse effter en sorte brun hest med schieftbles i 3die Aar, om nogen 
gottfolch dend forrekommer, wille giøre hannem kundschab, imod goed findeløn.  
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 22 Novembr: 1692 
 

Blef lest K:M: Allernaad: wdgangne Patent om Høyeste Rettens holdelse i Danmarch og Norge som 
schall holdes i tilstundende Aar 93: d: 3 Maij af dato 29 Octobr: 92: som Allerunderdanigst for 
Retten er blefven lest og Paaschrefven. 
 
Søren Jenßen i Gaarslef møtte for retten som paa Aßeßor Jenß Lauridsen Risoms wegne begærede 
opsettelse i otte dage imellem hannem og Thomaß Hansen i Trelde. Sagen optagen [papir defekt]. 
 
Blef Paaraabt 3de gange lydeligen [papir defekt] sag imellem Hr: Lauridtz Pedersen Bang [papir 
defekt] under indciterede Christen J[papir defekt] hvor fore sagen er hiemfalden. 
 
Søren Jensen i Gaarslef møtte for retten som paa Jacob Joensen Roßes wegne i Fridericia som 
beviiste wed kaldsmænd Jenß Sørensen og Søren Tomsen begge i Horstrup det de wed æed med 
opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag med fulde otte dageß kald og warsell att hafve hid 
i rettestefnet Hr: Lieutnant Wldrich Bech wdj Bierte imod beschylding og domb for en pari 
obligation saa well som anden bog gield, hvor effter Søren Jensen till beschylding i rettelagde forn: 
Lieutnant Wldrich Bechs obligation paa 14 Rixdaller 2 mk: 9 sk: af dato 11 April 90: wnder hans 
egen haand saa well tvende underschrefne dannemend till witterlighed, som for retten er blefven 
lest og paaschrefven og wdj dommens Act schall worde indført. Noch beschyldte hannem for et pr. 
strømper for 5 mk: 8 sk: effter alt foreschrefne Søren Jensen satte wdj rette og formeente hand forn: 
krauf pligtig er og bør med forfaldene rente og sagens andvendte bekostning, inden 15 dage [at 
betale] eller lide Namb wdj hanß boe goeds middell og formue hvor det er eller findes kand effter 
Loven. Hr: Lieutnant Bech blef 3de gange af Retten liudeligen paaraabt om hand eller nogen paa 
hans wegne møtte som her imod hafde noget at svare, mens ingen møtte till weddermelle. 
Dommeren tilspurde Søren Jenßen om hand paa sin Principalls wegne iche wille lade sagen beroe 



 44

nogen tid, om Hr: Lieutnant Bech imidlertid med hanß Principal kunde forliiges, hvor paa hand 
svarede att hand torde iche lade sagen lenger opstaa effter som hand hafde ingen befalling der paa, 
mens begærede endelig domb efter som det er en pari obligation. Thi blef saaledes kiendet. Saa som 
for mig i rette legger Lieutnant Uldrich Bechs puure obligation af dato 11 April 1690 paa capital 14 
rdr: 5 mk: 2 sk: d: og Hr: L: effter trende gangene lydelige paaraabelser ey møder med noget till 
afbeviis, imod denne Sr Jacob Joensen Roßes retmeßige [papir defekt] widste Jeg ey rettere at 
Kiende end Hr L: Uldrich [papir defekt] forn: Summa Nembl: obligationen [papir defekt] og [ ? ] 
omkostning alt schadesløs [papir defekt] alt inden 15 dage med for [papir defekt]lle eller lide Nam 
og Wordering i hans boe og goeds hvor det er eller findes kand. 
 
Jep Hanßen i Herslef Høyrup comparerede for Retten som i rettelagde en schrifftl: Contract 
imellom hannem og hans Møndtling Maren Knudsdaatter som hand begierte motte læsiß og 
paaschrifves og i Acten indføres hvilchen Contract ey imoed war loul: stefnet Møndtlingen med sin 
laugværge hvorfor dommeren dend ey kunde Acceptere, før ind der for loul: Kald og Warsell 
vorder gifven. 
 
Morten Pedersen af Schierup Comparerede for retten som i rettelagde hans schriftlige svar paa sin 
fader Peder Mortensens vegne imod Mr Flyge af Colding af dato Schierup d: 22 Novembr: 92: 
som hand begærede motte læses paaschrifves og i Acten indførris som og saa scheed er, desligeste 
en Attest fra Welforn: Matrone Kirsten Niels Baldtzerß: forrige forstandersche wdj Colding hvilche 
hand og i lige maader begærede motte leses og paaschrifves og i Acten indførris, hvor effter hand 
begærede dommerens kiendelse. Jenß Flyge af Colding blef 3de sinde lydeligen paaraabt om hand 
eller nogen paa hanß wegne imod Morten Pederßens indgifvende hafde noget att svare, mens 
møtte ingen, sagen optagen i 8 dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Novembr: Anno 1692 
 
Jenß Schreder i Almind Comparerede for Retten som paa Mr Flygeß wegne af Colding begærede 
effter forrige i rettesettelse og opsettelse domb, sagen optagen i otte dage. 
 
Christian Jensen paa sin Kiere fader Aßeßor Jens Lauridsen Risoms wegne begærede effter forrige i 
rettesettelse og opsettelse domb ofver Thomas Hanßen i Treld, sagen optagen i 8 dage. 
 
Hans Pedersen i Almind Schourider lader opliuße en blaa stump øret aarne om nogen gottfolch 
dend kunde være frakommen da schulle dend gierne were denn følgagtig. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 6 December Anno 1692 
 

Ifver Mortensen i Ranß møtte for Retten som paa Aßeßor Jens Lauridsen Risomß wegne begærede 
opsettelse i otte dage imellom hannem og Thomas i Treld sagen optagen i 8 dage. 
 
Dend sag imellom Monsr Jens Flyge af Colding, og en deell indciterede, er i ligemaader optagen i 
otte dage. 
 
Samme dag war intet mere att bestille. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 13 December 1692 
 



 45

Jørgen Gregersen paa Kongel: Maytz: Regimentschriver Søren Blanchsteds vegne møtte for retten 
som beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tomsen i Hostrup det de ved Eed med opragte 
fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Søren Madßen i Herslef mod 
vidnisbyrds paahør beschylding og dom angaaende begangne slagsmaal og usømmelighed i 
Kierchen med lige kald stefnet Herslef, Tolstrup og Høyrup folch deris vinde der om at aflegge; 
hvor effter Jørgen Gregersen begærede de indciterede vinder till forhør; da for retten fremkom 
Tygge Jensen i Herslef som effter Eedens oplæsning vandt, at Søndags 14 dage kom Søren 
Madßens kone i Kierchen og søgte hendis stoelestade, og var ingen i bem: stoel uden Jens Smeds 
kone i Herslef; saa satte Søren Madsens kone sig i det tredje stade nest ved Smede konen, siden 
kom Peder Hiulers daater og gich i stoelen og trøgte sig ned imellem de tou, saa stod Søren 
Madsens kone op og sagde; i maa iche trøche mig af mit sted, saa stod Søren Madsens kone op og 
gich af stoelen i en stoel tilbage og satte sig, der effter [papir defekt] Madsen da vinchede hans kone 
ad hannem og sagde [papir defekt] af hendis stade, saa gich Søren Madsen [papir defekt] hans 
kones stade og sagde hans [papir defekt] satte sig der, der effter gich Søren [papir defekt] videre ved 
hand iche at vinde, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der effter for retten fremkom Anna 
Jensdaater som vandt at Søren Madßen kom gaaendis ind i stoelen og sate sig saa Anna 
Pedersdaater falt omkuld, der paa hun bad sig Gud till hielp; Endnu for Retten fremkom Niels 
Anderßen i Herslef som vandt at hand saa Søren Madsen gich ind i den Stoel hans kone pleyede at 
sidde udj da saa hand at Anna Pedersdaater falt omkuld, videre ved hand iche der paa hand bad sig 
Gud till hielp; Endnu for Retten fremkom Jacob Hansen som tiener hos Christen Dall som effter 
aflagde Eed vandt at hand saa Søren Madsen gich ind i den Stoel som Anna Pedersdaater sad udj, 
og Søren Madsen støte till hende med hans haand i hendis Sæde saa hun falt omkuld, og gich hun 
grædendis af stoelen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Retten fremkom Simon 
Pedersen af Høyrup, som want at hand saa Søren Madsen gich ind i hans kones stoel, som hand 
kom ind i stoelen tumlede de sig om i stoelen saa saa hand noch pigen Anna Pedersdaater gich ud af 
stoelen, videre ved hand iche at vinde, der paa hand bad sig gud till hielp. Endnu for Retten 
fremkom Christen Jensen i Høyrup som vandt at den Søndag saa hand iche noget, mens Søndagen 
tilforne da kom Søren Madsen ind i Kirchen da sad Peder Hiulers og Søren Madsens døtre i Søren 
Madsens kones Stoel og trøgtes noget tilhobe, saa kom Søren Madsen i Kirchen og sate sig i hans 
stoel og stod og saa noget paa dem, der effter gich hand ind till dem og sate bem: piger tilside i 
Stoelen, der paa hand bad sig Gud till hielp. Christen Jensen Høyrup for Retten fremkom som vandt 
at hand saae Søren Madsen kom ind i Kirchen og ind i hans kones Stoel og schiød Peder 
Christensens daater tilside saa hun falt omkuld, saa gich hun ud af Stoelen og græd, der paa hand 
bad sig Gud till hielp. Med hvilche førte widnisbyrd Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens 
vegne formente noch som er beviist hvorledis Søren Madsen i Kirchen baade for giort Tumult og 
Slagsmaall Øvet paa Peder Christensens daater Anna Pedersdaater i det hand hinde har støt af 
Stoelen saa hun er omkuld falden, hvorfor Jørgen Gregersen sate i Rete om iche bemelte Søren 
Madsen bør for slig grof øvelse i Kirchen baade at bøde effter Loven for Kirche fred og for 
Jordschuf og Slagsmaal paa Anna Pedersdaater og der for uden med Mult at ansees for hans Kirche 
forøvede formastelse og betale denne proceßis anvendte bekostning, der paa hand begærede dom. 
Søren Madsen møtte for Retten og begærede beschreven hvis paßeret schall der paa blive svaret. 
Sagen optagen till neste tingdag effter Nyt Aar. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschreverens wegne som beviiste ved kaldsmænd Morten Sørensen 
og Jens Nielsen af Veÿlby till i dag at have i rette stefnet Jens Nielsen i Kongsted Torp imod 
saggivelse og dom angaende begangne leyermaal; hvor da for retten fremkom Maren Andersdaater 
som haver tient Jens Nielsen som af Jørgen Gregersen blef tillspurt hvem der var hendis Barnefader, 
der paa hun svarede det var Mette Olesdaaters Søn i Torp Olle Hansen. Jørgen Gregersen mente paa 
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denne hendis bekiendelse at føre anden beviislighed effter hvis som tilforne paa Jens Nielsen af 
Torp har bekiendt og der for begærede opsettelse i 14 dage; Jens Nielsen i Torp møtte og begærede 
opsettelse i 4 uger, sagen optagen till neste ting effter Nyt Aar. 
 
Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Mortensen og 
Søren Jensen i Gaarslef till i dag at have i rette stefnet Niels Pedersen i Sellerup windesbyrd at 
paahøre og der effter dom at lide anl: en Aalvey som hand imod forbud schall have oppløyet, saa 
vell som en deel jord hand fra samptl: Sellerup Mænds gaarde schall have udj brug og de agter 
tilbage at lade kiende med videre som da for Retten af dennem kand vorde angiven till same tiid at 
vinde stefnet Peder Espensen og Mette Sørensdaater af Sellerup deris sandhed at vinde hvorledis 
samme omtvistede Jord udj Landmaalingen er maalt og anslagen, hvor effter agtes tingsvinde og 
dom at erverbe. Niels Pedersen i Sellerup møtte og begærede loul: siun motte tages paa bem: Jord 
før nogen vinder blef sted; da for retten fremkom Mette Andersdaater som vandt at hun var med der 
jorden blef maalt; da blef dette Jord som Niels Pedersen nu haver i brug maalt lige ud for hver 
mands Agger; der paa hun bad sig Gud till hielp. Samptlig Sellerup Mænd møtte for Retten som 
kiærede over Niels Pedersen af Sellerup for den Jord hand fra deris gaarde har i brug, hvilchen de 
begær igien till deris gaarde at motte leggis saa som de det ey der fra lengere kand miste; Hans 
Thomsen i Sellerup fremkom som vandt at dette Jord som Niels Pedersen i Sellerup nu bruger blef 
maalt ud for hver mands Agger og ligger till hver mands gaard, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Ellers begærede Jørgen Gregersen paa Regimentschriverens vegne at Herredsfogeden ville 
forelegge Niels Pedersen i Retten at producer og fremlegge den Contract som imellom hannem og 
de Sellerup Mænd er opretted hvilchen de Sellerup Mænd her nu [papir defekt] saasom de beklager 
sig at de den ey kand holde; [papir defekt] forelagt at fremlegge Contracten till neste ting effter Nyt 
Aar, og sagen imidlertiid [papir defekt]. 
 
Jens Schreder i Almind paa Jens Flyes vegne af Colding møtte og begærede dom over indciterede. 
Indciterede paarobt møtte iche, tj blef saaledis dømt og afsagt. Saasom ingen af de personer som 
Hospitalsforstanderen Sr Jens Flye haver her for Retten for den fordrende og resterende landgilde 
sampt arbeyds penge indstefnet nemlig Niels Mortensen i Almind, Christen Tyggesen ibid: Mads 
Jørgensen ibid: Jes Christensen ibid: Povell Nielsen i Skierup, Niels Pedersen i Brøndsted og 
Jørgen Buch den Eldre i Rodevad, møder med noget till afbeviis imod samme restanz at svare, 
hvorfor en hver for sig tilfindis at betale den fordrende og Resterende qvota till Sr Jens Flye inden 
15 dage med sagens anvente bekostning under Lovens widere tvang. Angaaende Peder Mortensen 
i Skierup i lige maader er indstefnet da som hand med forrige Hospitals forstanders hustrues Attest 
beviiser at hand ey meere till ham siden hand till Rytterhold blef udlagt at schylde af 15 schip: 
hartkorn till arbeijds penge haver givet end 4½ Sldr: hvis paa hand for dette Aar allerede schall have 
betalt 3 Sldr: Tj bør for bem: Peder Mortensen i lige maader at betale till Sr Jens Flye de Resterende 
6 March inden 15 dage under Lovens tvang og i det øfrige Aarlig her effter i rette tider at svare og 
betale Arbeijds penge till Sr Flye 4½ Sldr: 
 
Blef lest en Landstings tillysning at den 9 Juni: først komende schall holdes schiffte effter Sl: 
Borgemester Faust i Colding at hvo noget effter hannem haver at fordre de det andgiver af 16 
November 92: lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 20 Decembr: Anno 1692 
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Blef Allerunderdanigst lest hans Kongl: Maytz: wdgangne trygte forordning angl: Matricul schatt, 
og Rytterholds Penge saa vell som Oxse og flesche schatten wdj Danmarch for Aar 1692 af dato d: 
6 Decembr: som blef lest og paaschreven. 
 
Bendix Funch paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Blanchsteds wegne møtte for Retten [som 
beviiste ved kalds]mend Morten Sørensen [papir defekt] sammestedß det de ved æd [papir defekt] 
afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Else Jensdaater i Dons, imod beschylding og domb, 
angl: hendis begangen løßagtighed, noch med lige kald og warsell hidkaldet Hanß Hiuler fra svens 
af hvor hand sidst sin boepell hafde hafft i Colding, i lige maader imod beschylding og domb, angl: 
LeyerMaalß bøder effter berørte Qvindeß Persohnß bekiendelse og wdleggelse, hvor effter Bendix 
Funch satte i rette og formeente forn: Else Jensdaatter saa som hun self her for retten vedstaar, dend 
3die gang att were besofvet, pligtig er og bør effter hanß K:M: Low att anseeß og lide og Hanß 
Hiuler som hindeß barnefader, bøderne effter hans K:M: Low att betalle, og i fald hand nogen stedß 
schulle wndvige, setter hand i rette og formeener hand bør att angribeß hvor hand kand andtreffeß, 
hvor paa hand dommerens kiendelse er begierendeß, er saa sagen till neste ting optagen. 
 
Bendix Funch paa K:M: Regimentschrifvers Sørren Blanchsteds wegne møtte for retten som 
beviiste wed kaldß mend Jens Sørrenßen og Sørren Tommesen i Horstrup, det de wed æed med 
opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag att hafve i rette stefnet Simon Sørrensen i Dons 
imod beschylding og domb, angaaende en karlls persohn, nafnlig Hanß Hiuler som af en qvinde till 
barnefader war wdlagt og af Regimentzschrifveren paa K:M: wegne bøderne blef søgt, hand af 
Colding schall hafve wdbragt; satte her effter wdj rette og formeente att Simon Sørrensen i Dons 
pligtig er og bør samme fornte Persohn enten att tillstede schaffe, eller og bøderne for hannem att 
betalle heldst og effterdj bemelte Persohn vdj hans tieniste forleden sommer werrit hafver og hand 
iche saadant før hafver angifven, hvor paa dommerenß kiendelse er begierindeß: Simon Sørrensen 
af Dons her till svarede att Regimentschrifveren bør dett loul: att beviise eller og for hanß tiltalle fri 
att werre og begærede forn: Bendix Funch sagen motte till neste ting optagen, da hand agtede att 
føre fornøyelig forklaring i sagen, er saa sagen optagen till neste ting. 

 
Thomas Hansen i Gaverslund sogn i Schichballe Comparerede for [papir defekt] Pantsatte till Sr 
Aßeßor Jens Lauridsen [papir defekt] self Eier rettighed hand hafver i det [papir defekt] Søren 

Raufn i boede i schov, [papir defekt]de att [?] ude till brugelighed for half tredje sindß tiuge 
rixdaller, som er for afgifften i nogle Aar, af dett boelig i Treld, lefverede og Thomas Hansen her 
for retten adkomsten som hans Svigerfader Jost Tommeßen i Hvilßbierg for hans hustruß Møderne 
Arf hannem der paa gifvett hafver, till welfornehme Christian Risom paa hans Hr: fader Aßeßor 
Risomß wegne og lofvede der wd inden att holde Aßeßoren schadeßløß i alle maader, og Jenß 
Lauridsen Risom ey att hafve nogen prætention till hannem igien, saa lenge Pantet kand tilstreche, 
hvor effter Sr Christian Risom paa sin Kiere faderß wegne war Tingswinde begærendisd som og 
blef sted. 
 

Slut på Året 1692 


