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Anno 1700 
 Tiisdagen og Tingdagen d: 9 Januarij 

Laurids Hendrichsen Ammidsbøll K:M: Herredsfoget 
Daniell Kellinghuusen Herredßschriver 

Tingmænd 
Jens Jørgensen i Stallerup, Niels Mortensen i Høÿrup 
Hans Iversen i Herslef, Søren Mortensen i Piedsted 
Jens Christensen i Welling, Jes Thomesen i Herslef 

Christen Lauridsen i Torp, William Frandsen i Høÿrup 
 

Jørgen Nielsen i Andkier møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Iver Nielsen og Jørgen 
Sørensen i Andkier det de ved Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet Peder Kreng i Andkier, 
vinder at paahøre, angaaende den overkiørsell Jørgen Nielsens formand Sl: Hans Staffensen haver 
hafft og nøt over Bremkier Hauge, med ligeledis kald og varsell stefnet effterschrefne Jens 
Rasmußen med sin Søn Peder Andersen, Winter Jensen, Anders Nielsen, Anders Munch, Niels 
Frandsen, Jens Leboriosen, Jens Hvidesen, Thomas Madsen, og Niels Jørgensen, alle af Andkier, 
Peder Espensen af Sellerup, Morten Andersen, Jens Madsen af Winding, Peder Hiuller og Peder 
Pedersen af Andkier, saa og Gyde Nielsen ibid: en hver at vinde sin sandhed om hvis dennem kand 
være bevist om den over kiørsell Sl: Hans Staffensen har hafft over Peder Krengs Bremkier Hauge 
i bemelte hauge i Andkier, stefnet i lige maader Edle Hr Amptschriver Peder Pedersen om hand till 
ovenbem: tiid vill behage noget her till at sige, med lige ledis kald og varsell till bem: ting og tiid og 
sted stefnet Jost Thomesen, Søren Mogensen, Thomas Jensen, Hans Eschelsen, Peder Mortensen, 
Jens Hvidesen, Morten Dall, Mogens Sørensen, Mads Hansen, Jens Nielsen, Knud Pedersen, Maren 
Pedersdaater, Anna Gregersdaater, Christen Hansen, Mads Terchelsen, Hans Hansen, alle af 
Andkier, Hans Jørgensen i Børkop, Niels Tuesen af Sellerup, Jens Leboriosen af Andkier, som 
forhen i sagen har vundet om forbem: Bremkiers Hauge om de her till vill have noget at sige. Item 
stefnis og siunsmændene som Bremkiers Hauge har siunet og besigtiget om deßen till kiørsell, 
Neml: Knud Povellsen og Jørgen Sørensen af Brøndsted, Hans Buch og Jens Bull af Skierup, 
Niels Dall af Børkop og Niels Tuesen af Sellerup till bem: tiid ting og sted at møde vinder af 
paahøre og till spørsmaall at svare, hvor effter mand agter tingsvinde sampt dom at tage beschreven, 
hvor effter Jørgen Nielsen begærede hans winder till forhør. Saa for Retten fremkom Winter Jensen 
i Andkier som vandt effter Eedens oplæsning at hand ved en 20 Aars tiid kand erindre at Sl: Hans 
Staffensen har hafft hans kiørsell med møg agning over Bremkier Hauge, og igiennem Schougaard 
med høe og korn og veed ingen anden Vey der till eller have seet den end som for er melt. Knud 
Ottesen tilspurte vindet om det var Peder Krengs schyldighed at Hans Staffensen schulle kiøre 
over hans Hauge eller det war en villighed af Peder Kreng hand ville lade hannem kiøre der 
igiennem og om Hans Staffensen hafde Haugen i haand og hævd eller hand sligt kunde have i 
forlofning. Peder Kreng svarede hand vidste iche andet end Hans Staffensen hafde hafft sin 
kiørsell der over med Peder Krings minde, og om det var hans schyldighed ved hand iche, der paa 
hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Jens Rasmußen af Andkier som 
vandt, at i 30 Aar haver Hans Staffensen hafft sin kiørsell med hans møg agen over Bremkier 
Hauge, og igiennem Skougaard hand paaboer med hans høe og korn, og veed iche hand haver hafft 
anden vey till hans hauge, ey heller haver der till været nogen vey det sted som siunsmændene om 
vundet haver, iche heller haver hørt nogen tvistighed der om, der paa hand bad sig Gud till hielp. 
Endnu fremkom Peder Andersen i Andkier som i 18 Aar kand erindre det samme som Jens 
Rasmußen om vundet haver, og veed ingen anden weye der till end over Bremkier eller og 
igiennem Skougaard, der paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Anders 
Munch i Andkier som vandt at hand lenger end en 20 Aars tiid kand erindre det samme som Jens 
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Rasmußen og Peder Andersen om vundet haver der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom 
Niels Frandsen som over en 20 Aars tiid kand erindre det samme som forbem: Jens Rasmußen og 
Peder Andersen om vundet haver; Endnu fremkom Jens Leboriosen i Andkier som vandt at der 
hand tiente hos Hans Staffensen kiørte hand over Bremkier Have naar de hafde det fornøden og da 
hafde hand ført et led op som var Hans Staffensens som blef hengt imellem Bremkier og Lychen, og 
iche veed der er anden vey till Lychen end ihiennem Bremkier og Skougaard. Endnu fremkom 
Thomas Madsen i Andkier som i 30 Aar kand mindes det samme som Jens Rasmußen og Peder 
Andersen om wundet haver og saaledis at være i sandhed. Knud Ottesen formente at Thomas 
Madsens vinde ey bør ansees saa som det er Jørgen Nielsens kones Broder. Endnu fremkom Niels 
Jørgensen i Andkier som vandt at en 20 Aars tiid kand hand erindre at ingen anden Vey haver 
været, det hand veed till Jørgen Nielsens hauge end over Bremkier Hauge eller igennem Skougaard. 
Endnu fremkom Jens Bertelsen tienende i Andkier som vandt at for en 10 Aars tiid siden der hand 
tiente hos Hans Staffensen kiørte Hans Staffensen over Bremkier Hauge med hans møg og bem: 
Jens Bertelsen kiørte somme tider møg der over till hans hauge Lyche kaldet. Endnu fremkom Gyde 
Nielsen ag Andkier som vandt at hand ved der er ingen anden Vey till Jørgen Nielsens hauge end 
igennem Bremkier Hauge og igennem Skougaard. Endnu fremkom Peder Espensen af Sellerup som 
vandt at i 22 Aar kand hand erindre at Hans Staffensen haver kiørt igiennem Skougaards Lyde og 
kiørte ud igien igiennem Bremkier Hauge med Giersell og stauer; og kand ingen anden vey falde 
der till end paa diße tvende steder. Endnu fremkom Jens Madsen af Winding som vandt at i 33 Aar 
kand hand erindre at der haver været vey igiennem Skougaard till Jørgen Nielsens hauve ogsaa 
igiennem Bremkier, og kende ingen anden wey der till uden stor bekostning giøre vey, heller have 
der været anden vey till. Endnu fremkom Morten Andersen af Vinding som vandt at for 3 Aar siden 
da hand tiente hos Hans Staffensen kiørte de over Bremkier Hauge med høe og korn samt andet 
behof giordis, og lod Hans Staffensen self have led imellem Bremkier og hans hauge, iche heller 
veed andre Veye ind i haugen end denne Vey og saa igiennem Skougaard, mens der gaar en Vey 
uden om Haugen men iche være till Haugen. Endnu fremkom Søren Madsen af Vinding som vandt, 
at for 48 Aar siden da hand fløtte fra Andkier, da hafde Hans Ollufsen som boede paa Jørgen 
Nielsens gaard sin fort till denne Hauge igiennem Skougaard, og kand iche falde nogen Vey fra 
Haugbierg till denne Hauge som siunismændene om vundet haver. Endnu fremkom Peder Smed af 
Gaarslef som vandt at i 10 Aar kand hand erindre Hans Staffensen haver hafft sin kiøring over 
Bremkier Hauge ulast og upaaklaget og falder ingen anden wey der till uden over Bremkier og 
igiennem Schougaard, og anden steds kunde hand iche med en hest ride over till denne Hauge. 
Endnu fremkom Boeld Jørgensdaater af Vinding som vandt at for 10 Aar siden tiente hun hos Hans 
Staffensen og tiente Hans Hansen i Hvilsbierg. Somme tiid hos Hans Staffensen, da kiørte de over 
Bremkier Hauge med saa vell som igiennem Skougaard med høe og korn og vidste iche heller end 
Hans Hansen som da tiente der ogsaa kiørte der over eller ey. Endnu fremkom Mette Jensdaater i 
Winding som vandt at paa 7de Aar siden tiente hun hos Hans Staffensen, da kiøre hand over 
Bremkier med hvis de ville og ingen formelde Hans Staffensen det, og veed ingen anden Vey der 
till uden den og igiennem Skougaard. Endnu fremkom Jens Sørensen af Winding som vandt at paa 
8de Aar da hand tiente i Andkier og imidlertiid hand tiente der, kiørt Hans Staffensen over 
Bremkier till hans Hauge og var der ad imellem Bremkier og Lyche. Knud Ottesen tilspurte alle 
diße førte vinder ligesom det første som hand iche for vitløftigheds schyld en hver i sær haver 
tillspurt, og de ey heller aldrig saa som det ud af et deponderer, neml: om de vidste at det var Peder 

Krengs schyldighed, at Hans Staffensen schulle kiøre igiennem Bremkier eller og de der om i 
mindelighed være fremmede, ydermere om de var bevist at Hans Staffensen hafde Haugen i haand 
og hævd eller forlæning till slig brug, der paa vinderne svarede om det var Peder Krengs 
schyldighed at lade Hans Staffensen kiøre over hans Hauge eller hand hafde det i mindelighed af 
Peder Kreng vidste de iche, mens ingen tvist haver de hafft der om, og om Hans Staffensen haver 
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hafft det i haand og hævd eller forlæning veed de iche heller, eller om hand hafde det till laans eller 
leye for betalling vidste de iche heller; hvor paa samptlig vinderne aflagde deris Eed paa alt de om 
vundet haver saaledis at være i sandhed, hvor paa de bade sig Gud till hielp. Her effter for Retten 
fremkom Torn Ollufsen af Gaverslund saa vell som Winter Jensen i Andkier møte og fremlagde 
Karen Buches, Anna Terchelsdaaters, Dorote Nielsdaaters, Karen Bennidsdaater, Leene 
Andersdaater og Mette Frandsdaaters schrifftlig om denne sags bescaffenhed saa som de self ey 
kunde for svaghed og anden forfald at møde, hvilchet vinde Torn Ollufsen effter deris Egen mund 
haver opschreven, og her for Retten self oplæst; som blef lest og paaschreven og bekrefftet bem: 
tvende Mænd at diße vinder saaledis for dennem ved deris Ed haver bekreffted der paa de bade sig 
Gud till hielp. Endnu fremkom Winter Jensen og Anders Munch i Andkier som haver været hos 
Peder Hiuler og hans hustrue at afhøre deris vinde som tillstod for dennem ved deris Eed at en 20 
Aars tiid kunde de erindre at Hans Staffensen haver hafft sin kiøring over Bremkier Hauge med 
hans møg till hans Hauge, der paa bade de sig Gud till hielp. Knud Ottesen formente at diße af 
Jørgen Nielsen sammen sanchede vinder hvor af nogle er hans Egen Slegt og Svogerschab schulle 
behielpe hannem till at faa magt uden Peder Krengs og Øfrighedens villie at kiøre over bem: 
Bremkier Hauge hvor af Peder Kreng Contribuerer, mens giøre sig en Vey om ey nermere kand 
havis paa det sted siunsvindet om melder som nogle hans egne vinder og siger med bekostning kand 
schee som og Jørgen Nielsen lige saa vell giøre sig den bekostning som Peder Kreng den schade 
med slig over kiørsell over hans hauge og hvad kiørsell hans formand kand have hafft der over kand 
hand sig iche tillegne, saa som det iche er scheed af nogen retighed eller schyldighed mens maa 
være effter deris foreening som iche kand bevillige Jørgen Nielsen som ichun paa et Aars tiid eller 
tou der i Byen haver været og iche tilbyde nogen villighed mens studsighed formoder der for de 
forrige førte vinder for diße at pro…..; Jørgen Nielsen begærede tingsvinde Knud Ottesen gienpart 
som og blef sted. 
 
Knud Otesen paa Amptschriverens vegne begærede dom over Jørgen Nielsen effter forrige i 
retesetelse og opsetelse. Jørgen Nielsen begærede opsetelse i 14 dage schall blive videre Svaret. 
Sagen optagen i 14 dage da samme tid schall blive dømt. 
 
Knud Otesen paa Amptschriverens vegne møte for Reten som foregaf at saasom d: 28 December 
nest afvigte en Rÿter Kone i Wilstrup Nafnlig Karen Christofersdaater i hendis Mand Niels 
Espensen Rÿters fraværelse er funden død i Rÿter Huuset, saa er hun effter Øfrighedens befallning 
af 4 U=villige Dannemænd besigtiget Nemlig Mads Iversen, Jens Nielsen, Niels Christensen og 
Olluf Andersen, hvorledis det med same døde mennische mote forholde som formedelst Helligge 
dagene  eÿ till tings kunde opkrevis, hvilche forbemelte 4 Willstrup Mænd nu her for Reten 
fremkom og der om afsagde deris Siun saaledis. At d: 28 December nest afvigte var de effter 
Øfrighedens befallning i Niels Espensen Rÿters Huus samme steds og der Siunet og besigtiget 
bemelte Rÿters Kone Karen Christofersdaater som befantis saaledis hun laae død og gandsche 
nøgen i Sengen, med hendis hage var tvende steder huden afreven saa vell et støche hud afreven 
over det wenstre Øÿe, det høÿre Øÿe trøgt Blaa og Rød, blodet var løben af Næsen, Næsen var 
ellers blaa og Rød mit paa og en Rød plet ved den høÿre side, Siuntis at være klemt, kroppen var 
ellers over alt Blaa og Rød, saa hun vell af Onde Mennischer schall være ombragt, og iche af sig 
self, og saa som er ventl: at samme Mennische af Onde Mennischer er ombragt begærede Knud 
Otesen Sande Mænd mote udmeldis som kunde grandsche effterforsche og effter søge drabs 
manden om muel: er der effter deris tog inden 6 uger at aflegge, at bem: døde legeme till Jorden 
kand blive befordret. Der till udmelt Hans Pedersen, Niels Sørensen, Niels Nebell, Peder Andersen, 
Niels Nielsen, Jens Pedersen, Laurids Jeßen alle af Estrup og Christen Michellsen af Pobÿe. 
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Povell Jensen af Taule Nebbell møte for Reten som kiendtis og tillstod at have annammet og 
oppebaaret af hans 2de Stifbørren Christen Christensen og Maren Christensdaater, den ÿngre deris 
tillforordnede formønder Rasmus Sørensen og Simon Sørensen i Dons, all den Arf dennem effter 
schifftebrevets udviisning Arvel: er tilfalden Neml: Christen Christensen 57 Sldr: 3 mk: 2 sk: og 
Maren Christensdaater 28 Sldr: 3 mk: 9 sk: saa vell som en Seng till pigen Maren Christensdaater 
som god som 18 Sldr: hvor for hand i alle maader for sig og sine arvinger lover at holde 
formønderne Qvit frj og kravisløs for dennem og deris arvinger i alle maader. Der effter begærede 
Simon Sørensen og Rasmus Sørensen tingsvinde som blef sted. 
 
Christen Simonsen i Dons Mølle møte for Reten som kiendtis og tillstod at have annammet og 
oppebaaret af Povell Jensen i Taule Nebbell all den Arf hans Stifsøn Niels Christensen som 
Christen Simonsen er formønder for effter hans fader Christen Christensen arveligen er tillfalden 
bedragende 57 Sldr: 3 mk: 2 sk: bestaaende i Smede redschab hvor for bem: Christen Simonsen 
lover at holde Povell Jensen og hans arvinger Qvit frj og kravisløs der effter Povell Jensen 
begærede tingsvindesom og blef sted. 
 
Michell Pedersen i Fredsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Thomas Mortensen i 
Starup og Søren Iversen i Hostrup det de ved Eed afhl: till i dag at have i Rete stefnet Peder Nielsen 
Skouløber winder at paahøre ang: de Eege som er stÿvet i Viuf Schou. I lige maader stefnet Velb: 
Her Jegermester Bruchdorf om hand vill have noget at svare der till paa Peder Nielsens vegne, hvor 
efter Michell Pedersen begærede hans vinder till forhør, saa forReten fremkom Niels Iversen af 
Fredsted som effter Eedens oplæsning vandt at hand haver laant schouløberen sin wogen fra 
Fredsted till Viuf Schou, og der hans Søn som kiørte vognen og er U=møndig kom tilbage igen 
beretede hand at hand kiørte Skouløberen et læs Staue træ hiem af Vif Schou till Schouløber Huset 
som var Ege Kløfft: der paa bad hand sig Gud till hielp. I lige maader fremkom Jørgen Thomesen 
som vandt i lige maader at have laant Schouløberen sin Vogen som hand hendte et læs Ege Kløvet 
staur fra Viuf schou till Skouløber huset; hvor paa hand aflagde sin Eed. Endnu fremkom Ude 
Jensen ibid: som vandt og hand haver laant Schouløberen i hans fraværelse, sin vogn som hans 
dreng beretede hand hendte schouløberen et læs Ege kløvet staver ned fra Viuf schou og kørte dem 
hiem till schouløber huset, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Niels Christensen 
som vant at hand Aag schouløberen et læs Ege stauer fra Viuf schou af hiem till schouløber huuset, 
hvor af noget var treer og nogle kløvet der paa hand bad sig Gud till hielp som var styvet og hugen 
før de kom till schouen og tog dem. Endnu fremkom Rasmus Nielsen i Fredsted som vandt at hand 
kiørte et læs Ege stauer fra Viuf schou af till schouløber huuset hvor af nogle var kløvet og nogle 
trinde, hvilche var stÿvet førend de kom till schoven; der paa hand bad sig Gud till hielp. Frands 
Schütz møte og svarede imod indførte at det schulle beviises om Ermelte Ege stauer at de af Hans 
Iversen i Viuf var tillat af Schouløberen at hugge som videre till i dag 8 dage schall beviises, Frands 
Schütz tillspurte Vinderne om de iche veed at Michell Pedersen haver tit og offte brent Milekull, 
derpaa de svarede at nogle gange haver Michell Pedersen vell brent Kull mens veed iche det har 
været af andet end af Sveding og affald og udrÿdning, eller Spalter; der paa de aflagde deris Eed og 
bad sig Gud till hielp. Michell Pedersen i Rete lagde sig schriftlig indleg af 8 Janv: 1700 som i 
Acten schall vorde indført, og begærde Michell Pedersen tingsvinde som blef sted. 
 
Jegermesterens sag Contra Michell Pedersen i Fredsted fremdeelis effter Frands Schøtzes begæring 
optagen i 8 dage. 
 
Bertell Hansen i Stoustrup møte for Reten som begærede effter opsetelse Hans Pallesen mote frem 
komme sit vinde at aflegge. Saa for Reten fremkom Hans Pallesen som vandt at hand iche veed om 
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det Jord i Baunhøÿes fald alene tillhør Kabbel eller det tillhører Stoustrup, mens noget der af haver 
ligget till fædrifft till Kabell og Stoustrup og noget der af hafde de Stoustrup Mænd og Kabbels 
beboere Pløÿet og saaed i 5 Aar, eller veed hand noch hans Moder haver sagt hans fader haver givet 
Stoustrup Mænd villighed der af for hand brugte samme fald till Gresning der paa hand bad sig Gud 
till hielp. Bertell Hansen begærede tingsvinde som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 16 Januarij 1700 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll K:M: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridßschriver 
Tingmænd 

 Mourids Hansen i Erresøe  Christen Christenß: i Kongsted 
 Jens Jensen i Bredstrup  Jep Jensen i Bramdrup 
 Bertell Hansen i Stoustrup  Jens Jensen i Torp 

 
Jegermesterens Sag Contra Michell Pedersen i Fredsted er fremdeelis optagen i 8 dage saa som 
ingen paa Jegermesterens vegne møder. 
 
Jens Hansen i Bramdrup møte for Reten som kiendis og tillstod at have till sig annammet og 
oppebaaret af Søren Clausen i Bramdrup alle den Arf hans hustrues Broder Hans Thomesen effter 
hans Moder Dorote Hansdaater arvelig er tillfalden som bedrager effter Schifftebrevets udvisning 
53 Sldr: 2 mk: 12 sk: hvilche penge hos hannem schall blive staaendis paa Rente indtill hans 
hustrues Broder self dennem annammer, for hvilche bem: 53 Sldr: 2 mk: 12 sk: Jens Hansen lover 
at holde Søren Clausen i alle maader Qvit frj og kravisløs, og hand self at svare Hans Tommesen till 
offt omrørte penge fra Dato af Søren Clausen uden schade i alle maader, hvor effter Søren Clausen 
begærede afkalds tingsvinde som og blef sted. 
 
Jep Jensen Breballe Stifftschriver i Wester Nebbell møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd 
Anders Lauridsen i Møsvraa og Jens Christensen i Allmind det de ved Eed afhieml: till i dag at have 
i Rete stefnet Jens Nielsen i Allmind ogChristen Madsen ibid: med 8 og 14 dages varsell for hvis 
enhver kand være schÿldig till Allmind Kirche, og derfor at lide dom effter Kirchebogens videre 
indhold og sidste Regnschabs Slutning. I lige maader stefnet Kongel: Maÿtz: Hospitalsforstander 
udj Kolding om hand vill have noget der till at svare, hvor effter Stifftschriveren forreviiste Allmind 
Kirche bog, der udj findis indført ved Kirchens Regenschabs forhør og Slutning af 27 April 1699: at 
Kirchevergerne Christen Madsen og Jens Nielsen fremdeelis paa bem: og forrige Aaringers 
Regenschaber at schÿldig blive till Allmind Kirche 59 Rdlr. 4 mk: 5 sk: med videre; Stifftschriveren 
Jep Jensen Breballe sate udj Rete om Christen Madsen og Jens Nielsen i Allmind iche pligtig er og 
bør at betalle forbem: 59 Rdlr. 4 mk: 5 sk: med Rede penge, hvis de iche med qvitering kand 
afbeviise at være betalt, saa vell som Erstate proceßens bekostning inden 15 dage under Lovens 
videre tvang der paa hand begærede dom. Indciterede paarobt møtte iche, Sagen optagen i 8te dage. 
 
Skourideren Ingvart Jacobsen begærede 8 Mænd mote udmeldis som kunde siune Skovene i 
Hollmands Herret, der till udtagen Peder Buch og Niels Bull i Store Velling, Peder Lÿche i 
Gamelbÿe Lÿche, Christen Nielsen Surkier i Piedsted, Christen Hiuller i Kongsted, Christen 
Lauridsen i Torp. Laß Housted i Erresøe og Niels Jensen i Erresøe som haver at siune schovene i 
Hollmands og Ell Herreder, og deris siun her om till tinget afsige. 
 
Anders Schouløber lader oplÿse en Sortebrun Stiernet Hoppe i dag till andet ting. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 23 Januarij Ao 1700 
Lauritz Henrichsen Amidzbøl Ko: Ma: Herritzfoget 

Rasmus Ibsen Schrifuer udj Herritzschrifuerens Absence 
Tingmend 

Mads Anderß: af Trel  Jens Jenß: i Bredstrup 
Hans Anderß: af Tolstruå  Jens Hansen af Kongsted 
Nielß Christenßen af Herslef Tÿge Jensen ibd: 
Jens Sørenß: af Follerup  Jep Jenßen af Tolstrup   

 
Frands Schøtz møtte for Retten paa Peder Skouløbers wegne, og suarede, anlangende ded bevis som 
af Hans Ifversen schulle schee effter stavelengelse paa de Staver som hand schulle hafue hugt Peder 
Schouløber, saa sees iche at hand møder, hvor for paa Welb: Hr: Jegermesters wegne tilstaar for 
nefnte Peder Schouløber de staver som hand paa Een eller anden SelfEier kand hafue huget i deris 
minde, formeente derfor at Peder Schouløber ej ubillig hafuer handlet wed nogen Skouhug paa de 
staver, undtagen selfeierne paa huis schove er hugen, gifuer klage der ofuer som de ej med billighed 
kand, der for formode huad  Michel Dambsgaardz bjsag udj denne post kand veere, ej komer 
Michel Dambsgaard til at paatalle, megit mindre at begiere nogen dom i saa maader, som henstilles 
udj dommerens egen kiendelse. Michel Pedersen møtte for Retten og i Rette lagde hans schriftl: 
Indleg af dato 22. Janv: 1700 som ble flest og paaschrefuen, og i acten schal worde indført. Endnu i 
rette lagde Michel Pedersen et tingßwinde udsted af Eld, Brusch og Holmandz Herritz ting af dato 
d: 9 Janv: 1700 som ble flest og paaschrefuen og i acten schal worde indført. – Frandz Skøtz 
suarede her imod at hand ansaa for u=nødig, at begere dom effter Michel Dambsgaardz i rette 
settelse, mens wille dog falde fra dend sag som hand imod hannem hafuer, og der imod, falder hand 
fra sig Sag, og ej begerer domb. Michel Pedersen møtte og begerede dom for ibragte omkostning. 

Tj bleff saaledes dømbt, 
Effterdj Frandz Schütz, effter Skouløberens Peder Nielsens u=beviislig angifuning, har her til tinget 
En tiid lang, søgt Michel Pedersen, og der med bragt Kongl: Ma: Rÿtterbunde udj omkostning med 
mange Reiser forsømelser, med siufns og tings widners bekostninger, saa Er dog Frandz Schütz fra 
sagen, og ej der paa nu videre vil talle eller talle lade. Saa kand iche rettere kiendis, end 
Schouløberen Peder Nielsen, jo bør at betalle Michel Pedersen dennehannem ibragte omkostning 
med 3 Rixdaler. 

 
Knud Ottesen paa Amptschriverens Peder Pedersens wegne møtte for Retten, og begerede effter 
forige i rettesettelse og opsettelse dom ofuer Jørgen Nielsen i Andkier ang: dend omtvistede Peder 

Krengs Enghauge, med videre samme sag angaaende er sagen opsat til i dag 8te dage med bege 
parternis bevilling. 
 
Jep Jensen Bredal Stifftschrifver møtte for Retten og begerede effter forig i Rettesettelse og 
opsettelse dom ofuer Christen Madsen og Jens Nielsen i Almind. Christen Madsen og Jens Nielsen 
blef paarobt, møtte iche eller nogen paa deris vegne. Sagen opsat i 8te dage. 
 
Knud Otesen paa Amptschrifveren Peder Pedersens wegne møtte for Retten og beviiste med 
kaldzmend /: som wandt wed Eed :/ Nafnlig Søren Jensen og Christen Madsen af Igum at de til i 
dag med 8te dages loul: kald og varsel her til tinget hafuer stefnet Hans Nielsen af Igum, winder at 
paahøre, spørsmaal at suare, angaaende dend afstaaelse paa ded omtvistende huus i Igum, til Maren 
Hansdatter ibid: huor for hun til hannem afstaaelse penge schal hafue betalt. Noch afhiemblede 
ofuen melte kaldzmend, at de fornefnte Hans Nielsen, til samme tiid og ting hafuer warsel gifued 
for domb, anl: bemelte huses brøstfeldighed at betale og festes forbrÿdelse, for bemelte huses 
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uloulige medhandling, saa vel for domb under Et for afstaaelse til Maren Hansdaatter. Her om at 
widne, frembkom Jørgen Jensen af Ischoug, og Hans Jensen af Igum, som begge Eens stemmende 
wandt saaledis, at de ungefer wed neste afuigte Paasche tiider war ofuerverende, da Maren 
Hansdatter betalte til Hans Nielsen, for afstaaelse for bemelte huus i Igum, hvorimod hand det og til 
hinde afstod, der imod at motte nÿde feste saa som hun derom med øfrighed kunde foreenis, saa 
som hand det tilforn nødt hafuer, og ÿdermere udtalte Jørgen Jensen bemelte til Hans Nielsen paa 
hendis vegne og i hendis egen ofuerverelse, der paa de aflagde deris Eed, og bade sig Gud til hielp. 
Endnu i rette lagte bemelte Knud Otsen en schriftl: Attest af Ærwærdig Hæderlig og Høÿlærde 
Mand Mag: Christen Bork af dato 16 Janv: 1700 som ble flest og paaschrefuen, og i acten schal 
blifue indført. Hans Nielsen af Igum møtte for Retten og tilstod at hand hafde bekomen og annamt 
de 20 Rdlr. som war lonte penge, som hand har handschrifft paa, mens iche der for hafde afstoed 
noget huus, og ded stod det til øfrigheden og domeren som schulle kiende der udj, og begierede 
gienpart af huis i dag er paßeret. Knud Otsen formeente denne Hans Nielsens besmøchelse iche 
vorde anseet imod de allerede 2den trofaste dannemends aflagde vidne, og som for indførte varsels 
mend hafde til i dag, varsel gifuit Søren Hansen Smed i Trel, hans sandhed udj ofuen melte sag at 
vidne, som dog iche er mødt, saa begierte hand af dommeren, at Søren Hansen motte vorde forelagt 
i dag 8te dage at møde, - Søren Hansen forelagt til i dag 8te dage at møde sin sandhedz vidne at 
afleege, og beroer med tingvinde detz førelse til i dag 8te dage, sagen optagen til i dag 8te dage. 
 
Frandz Schütz paa hans Ko: Ma: wegne møtte, og forestillede Christen Lauritzen af Nebel, Peder 
Jensen Skou af Thorup, Jep Jensen, Christen Pedersen og Nielß Jensen af Tolstrup, Søren Joensen 
og Jep Hansen af Børup, som effter udmelsen her af tinget i dag 14 dage møtte, og fremblagde deris 
Skou siun, schrifftl: saaledis som de udj alt hafde forefunden, huilchet for dom, blef oplæst som de 
widere wed Eed her for Retten wedstod, nembl: udj Bramdrup Skove, Effter hvilchet Frands Schütz 
begærede tingsvinde, Sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 30 Januarij Ao 1700 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Kongel: M: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridßschriver 
Tingmænd 

 Jes Thomesen i Herslef  Mads Andersen i Trelle 
 Christen Christensen i Kongsted Jens Jensen i Bredstrup 
 Hans Andersen i Tolstrup  Niels Pedersen i Herslef 
 Hans Dall i Herslef  Søren Jensen ibd: 
 
Blef lest Her Amptmand Wojdas ordre anlangende de som Amptschriverens lader udsende paa 
Execution uden ordre enten Militarische eller andre indvidere af 30 Janv: 1700: Lest og 
paaschreven. 
 
Herman Willer paa Kongel: Maÿtz: Amptmand over Coldinghuus Ampt, Høÿædle og Welbaarne 
Her Ludvig Erenst von Wojdas vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Peder Hansen 
og Jesper Pedersen, begge af Bierte, det de ved Eed afl: till i dag med 8 og 14 dages varsell at have 
hidstefnet at møde Bertell Hansen, Niels Knudsen og Sidsell Erichis i Stoustrup, sampt Niels Jensen 
Krag og samptlig mænd i Egom, item Jen Jensen Sognefoget i Kongsted, deris indgifne klage af 18 
December sidst afvigte Aar over Amptschriveren Peder Pedersens tienner Jens Bendixsen udj 
Fridericia som dennem med U=retferdig Maall imod hans K:M: forordning schall have betÿnget 
med meere for Reten afforklare og beædige disligeste till samme tiid og ting stefnet Jep Nisen, 
Laurids Ulf, og Niels Bendixsen i Winding deris indgifne klage af 22 December 99, som er af 
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samme beschaffenhed at forklare og deris sandhed for Reten at udsige. Endnu og ÿdermere till 
samme tiid og ting stefnes K:M: Amptschriver udj Colding Sr Peder Pedersen, sampt hans tiener 
Jens Bendixsen udj Fridericia om de her med noget kunde have at svare anseende Jeg der effter paa 
hans K: Maÿtz: vegne agter tingsvinde at erverbe, till samme tiid og ting med 8 dages varsell stefnet 
Hans Jensen Lumholt, Jep Clausen i Børup, Olle Hansen i Kongsted Torp, Thomas Jeßen samme 
steds, sampt Peder Jensen og Peder Nielsen i Kongsted som samme tiid haver været till stede da 
dette er paßeret deris Eedlig vidne her om at aflegge og ellers till spørsmaall at svare; Sr Herman 
Willer producerede en Memorial af Stoustrup og Egom sampt Kongsted Torp dat: d: 18 December 
1699: som hand begærde at samme mote oplæsis indfris og de klagende haver kaldis for at 
fornemme om de deris udgifne klage Eedelig vill tillstaa. Saa for Reten fremkom Bertell Hansen i 
Stoustrup samt Niels Knudsen samme steds som vedstod denne indgifne klagde dennem saaledis at 
være vederfaret tilligge med de Egom Mænd som klagen videre indeholder, hvor paa de Erbød at 
ville giøre deris Eed naar forlangedis. Endnu for Reten fremkom Laurids Jensen i Egom, Niels 
Jensen Krage, Jens Hansen, Niels Jensen Krage den Unge, Hans Nielsen, Søren Nielsen, Jacob 
Sørensen sampt Palle Bendixsen ibd: som samptlig vedstod deris indgifne og her for Reten oplæste 
klage saaledis at være sandfærdig som de ved deris Eed ville bekreffte om dennem det af dommeren 
bliver paalagt. Endnu fremkom Jens Jensen i Kongsted Torp som vedstod samme udgifne klage 
hannem og de andre saaledis at være vederfaret der paa hand erbød at giøre sin Eed. Her effter for 
Reten fremkom Jens Clausen i Børup som vandt angaaende Bertell Hansens koren som den tiid 
Bertell Hansen hafde udstøet sit Rug paa Lofftet af seechen paa Proviantgaarden, tog Her 
Amptschriver Peder Pedersens fuldmegtig Jens Bendixsen scheppen og sate till Bertell Hansens 
Rug og de forordnede 2de Soldater med schuffen begÿndte at øse i scheppen, da sagde Jens 
Bennedsen i schall iche saa maale, saa tog hand schuffen fra en af dem og sagde saa schall i maale, 
saa tog Bennedsen schuffen i kornet løfte det noget op i været og lod det dumpe i schieppen ind till 
at den var fuld, over Breden, saa bøÿede hand sig ned og topmaalede den med sine arme, da sagde 
Bertell Hansen, Er det Ret saa at maale Bundens korn, er det effter K:M: Lov og forordning, maa 
jeg iche self maale mit koren, da svarede Bendsen du schall maale det og det i, som var nogle 
slemme ord hand sagde, for Kongens korn du schall maale, saa maalede hand da en scheppe paa 
samme maade som omtalt er, saa bad Bertell Hansen hosværende schulle drages till minde hvad der 
paßerede hand ville iche paa saadan maade have sit koren maalt, saa befoell Bennedsen de tvende 
Soldater at de schulle molle Bertells 2 schepper tilbage igien paa samme maade som de var maalt 
tilforen hen som ogsaa scheede, saa løb Bennedsen fra Bertels Rug og anfange at maale en anden 
mands Rug neml: Niels Knudsens af Stoustrup og topmaalede og hans Rug, saa tog Bennedsen 
schuffe schafftet og strøg toppen ungefer mit af, da sagde Bertell Hansen saa strøg i iche mit Rug, 
der Niels Knudsens korn var maalt bad Jep Clausen de schulle og maale Bertels koren som hand og 
giorde, saa topmaalte hand hans Rug og strøg toppen af paa samme maade som Niels Knudsens, saa 
maalte hand paa saadan maade saa lenge der var noget, saa beklagede Bertell sig at der var ham 
meget korn fra maalt, som de self best kand forklare og støte Jens Bennedsen under tiden med 
foeden till schippen, og hørte Jep Clausen at Bertell Hansen beklagede sig hannem var 2½ schep 
Rug fra maalt hvor paa Jep Clausen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten 
fremkom Hans Jensen i Lomholt som vandt at hand hos var saa og hørte alt saaledis at være paßeret 
og tillgaaen som Jep Clausen om vundet haver og ÿdermere want at have hørt Bertell Hansen 
begærede at ville stryge hans Roug derpaa Jens Bennedsen svarede der er ingen Erlig Mand som 
begær det. Endnu fremdeelis vant at hand saa Jens Bennedsen top maalte Jens Jensen i Torp hans 
haure med scheppen og trøgte det 2 á 7 gange, der paa sagde Jens Jensen om det var ret saa at maale 
mens Jens Bennedsen taug stille og blef ved at maale saa lenge der var noget paa samme maade der 
paa Hans Jensen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Olluf Hansen i 
Kongsted som tillstod Jep Clausens vinde saaledis at have seet og hørt tillgaaen, og videre vandt at 
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hand saa Jens Bennedsen top maalde Jens Jensen i Torp saa vellsom Bertell Hansens haure med 
schieppen og trøgte det nogle gange og ÿdermere hørte Bertell Hansen begærede Jens Bennedsen 
ville strÿge hans Rug der paa Jens Bennedsen svarede en schielm begærede det og en schielm 
schulle giøre det; End ÿdermere vandt at Jens Jensen fich hans Rug maalt med tønden mens tønden 
blefschuddet og mote Jens Jensen give Jens Bennedsen Een half schippe paa tønden foruden, og de 
2 Øfrige schipper Rug hand maalte top maalde. Widere fremkom Thomas Jeßen i Kongsted Torp 
som vand og vedstod Jep Clausens og Olluf Hansens aflagde vinde saaledis at være i sandhed saa 
som hand hos vare saa og hørde det samme der paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; 
Endnu fremkom Peder Jensen i Kongsted som ved stod Jep Clausens aflagde vinde saaledis at være 
i sandhed og hos var saa og hørte det samme saaledis at være tillgaaen der paa hand aflagde sin Eed 
og bad sig Gud till hielp. End ÿdermere tillstod Peder Jensen at hand saa Jens Jensens haure blef 
topmaalt med schippen og trøgt nogle gange sampt at Jens Jensens Rug blef maalt med tønden og 
schuddet og gaf Jens Bennedsen ½ schipp Rug till opmaall og de øfrige 2 schepp Rug Jens Jensen 
leverede topmaalde hand, der paa hand i lige maader aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. 
Endnu Producerede Sr Herman Willer en klage indgiven af Jep Nißen i Winding, Laurids Jensen Ulf 
og Niels Bendixsen af Winding af Dato 21 Decemb: 99: anl: hvorledis Jens Bennedsen haver maalt 
deris schatekorn for dennem som blef for Reten oplæst; Her efter fremkom Jep Nißen, Laurids 
Jensen Ulf og Niels Bendixsen af Winding som vedstod denne deris indgifne og her i Reten oplæste 
klage som de ved deris Eed kunde bekreffte naar det af dommeren dennem mote tillades, Knud 
Otesen paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne møte og svarede paa den afdøde Her: 
Amptschrivers forrige tienner Jens Bennedsens vegne kortel: at som hand nu for nogen tid siden 
ved døden er afgangen derfor iche self till diße klager og førte vidner kand give gienmelde, des 
aarsag desto meere om hannem kand sammen sanchis og videns som formodes iche at komme 
hannem till nogen hinder eller forklaring i hvor vell den angivende klage iche Concordrere med 
vindere som aallereede ført er. Herman Willer agtede Unødig at svare noget her till mens var 
tingsvinde begærende, sted.  

 
Peder Kreng af Andkier møtte for Retten som tilbød at hand ville sin Eed Hans Stafensen haver 
betalt ham for hand hafde sin kiørsell over Bremkier Hauge om det hannem af dommeren motte 
tilladis; Jørgen Nielsen møtte og i rette lagde hans schrifftl: indleg af 22 Janv: 1700: noch 2de 
tingsvinder her af tinget udsted 31 October og d: 9 Janv: afvigte som for Retten er lest paaschreven 
og i Acten schall vorde indført. Knud Ottesen paa denne Jørgen Nielsens vitløfftig indleg svarede 
saaledis at som hand foregiver om dette gierde hand haver opbrøt uden tingsdom det hand ey self 
fragaar som og ydermere er beviist, formeener det hand schulle hafft forlof der till imod det led som 
schulle være nedkast for Gabet saa kand det vell iche angaa at hand saaledis har taget sig self till 
rete imod loven som tilforne i rettesettelser er meldet mens mener endnu som tilforne der for at 
bøde sine Volds bøder; ang: kiørselen igiemmen Bremkier Hauge saa kand hand Jo iche sig den 
tillegen fordj Peder Kreng for betalling, haver ladet hans formand der over kiøre hvilchet hand sig 
og nu erbyder ved sin Eed at bekreffte; Ang: vinderne der om er gangen paa Peder Krengs side 
formenis noch saa lovl: at være at de frem for Jørgen Nielsens prævaliderer og om end schiønt diße 
gamle Mænd som haver givet deris Attest der om iche paa tinget har mødt som schall de dog noch 
om fornøden eragtes samme Attest ved staa og Eedel: bekreffte, for retten var endnu som tilforne 
effter forige i retesettelse med omkostning, bøder og alt samt Haugens indhegning en retmeßig dom 
begærende. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saasom af Peder Jørgensen Kreng af Andkier haver 
her for Retten sin Bremkier Hauge angaaende beviist med tvende tingsvinder, Eet af Ell, Brusch og 
Hollmands Herrets ting af dato 3 October nest afvigte Aar 1699: og med et andet af samme Herrets 
ting udsted d: 12 December udj samme Aar, at ingen Vey eller Kiøring falder over samme hans 
Bremkiers Hauge till Jørgen Nielsens Lyche uden hvis mand i saa maader med Peder Krengs 
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minde og Villie har kundet hafft, beviiser ogsaa med siunsvinder af samme ting sted den 12 
Decemb: 1699, at der falder her foruden anden Vey fra Jørgen Nielsens Gaard till samme hans 
Lyche, som ogsaa med tingsvinderne beviises, at Jørgen Nielsens formand har betient sig igiennem 
Schougaard; da i hvor vell Jørgen Nielsen med lige saa fast et tingsvinde der imod udsted af Ell, 
Brusch og Hollmands Herrets ting d: 9 Januarij 1700 beviiser at for samme Peder Krengs 

Bremkiers Hauge, led og frj kiøre vey der igiennem, som Jørgen Nielsens formænd ubehindret har 
betient sig over 20 Aar igiennem samme Peder Krengs Hauge till deris Lyche, mens effter som 
Jørgen Nielsen iche lige saa med sine vidner beviiser at dette har været en retighed, men Peder 
Kreng med siun at det har været ichun villighed og tit forandret, da kand Jørgen Nielsen paa denne 
kiøring till sin Lyche igiennem Bremkiers Hauge iche fange hævd, og bør her effter der fra at 
entholde sig, mens for bliver med Jørgen Nielsens fornøden kiøre Vey fremdeelis igiennem 
Skougaard till sin Lyche, med minde hand som hans formænd ogsaa hos Peder Kreng kand have 
det i minde og for villighed med gierden der i blant, men effterdj Jørgen Nielsen med samme sit 
forommelte tingsvinde i det mindste dog beviiser at hans formænd i saa mange Aar haver der hafft 
Led, Vey og Kiørsell der igiennem at hand da af sligt ogsaa ligesom sine formænd har holt sig till 
Leddet og Kiørselen, som en Gammel ret kunde være før det nu oplyses ichun at have været en 
villighed, og ligesom Peder Kreng først uden lovlig der med ogsaa at omgaaes, haver for Jørgen 
Nielsen brøt Ledet af, gierdet og grøfftet udj hans rete formente og hand till ham som hans formænd 
u-behindret farevey, og Jørgen Nielsen har fult samme maade og lige saa uden tingsdom kast 
gierdet af for Veyen igien, det kand ansees som en misforstand, og hos begge de Eenfoldige Mænd 
som en Vankundighed udj den rete Lovens maade i denne post. Jørgen Nielsen for ved de 
prætendenende her verchs store bøder og tillige giøre ham schaar i hans Ære for, helst effterdj iche 
beviises at Peder Kreng er her ved tilføyed nogen schade, u-hegen eller u-fred paa hans saaed 
koren eller frede Eng, eller indlugt Qveg, mens det beviises at have scheed da giøding ages, og alt 
hegningen fra Gaarden er som opgiven, og da till samme møg og nieg af mange flere giøris gab 
effter gammell skich, og Maneer udj all mindelighed, hvorfor Jørgen Nielsen i denne post ogsaa 
tillfindis at opreyse Peder Krengs Grøfter og Gierdet lige saa godt. 
 
Peder Jeßen i Mørchholt møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Ollufsen i Mørchholt 
og Søren Jeßen ibid: det de ved Eed afhieml: till i dag paa hans tvende Søstre Kirsten og Karen 
Jesdøtris vegne sampt paa Egen vegne at have i rete stefnet Laurids Offersen i Mørchholt imod hans 
pure handschrifft at høre læse om hvis hand till denne schyldig er som er for deris arvepart effter 
deris forældre hvilchet hos hannem er bestaaende og hand ey till dennem effter der om giorde 
ansøgning og sin forschrifning har villet betale og endel: effter sagens beschaffenhed Dom at lide. I 
lige maader for proceßens schyld stefnet Amtschriver Peder Pedersen som forsvar for hans K:M: 
Rytterbønder om hand behager noget her till at svare. Tj producerede Peder Jeßen en Contract 
opretted anl: hvis Arvedeell tillkommer af 2 Junij 1687: der udj findis at Peder Jeßen er udlovet 10 
Sldr: Kirsten Jesdaater 5 Sldr: Karen Jeßdaater 5 Sldr: Seter i Rette om Laurids Offersen iche 
pligtig er og bør samme penge med foraarsagede omkostning inden 15 dage at betale der paa hand 
begærede domb: Las Offersen paaraabt møtte iche. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Knud Ottesen paa Amptschriverens vegne møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Tygge 
Pedersen i Børkop og Peder Iversen ibid: det de ved Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet 
Jørgen Nielsen i Andkier imod tingsvinde at høre læse og dom at lide formedelst hand Mads 
Hansens tieniste karll Jens Nielsen med hug og slag voldel: haver overfaldet. I lige maader andre 
vinder at paahøre. Der effter Knud Ottesen begærede hans vinde till forhør saa for Retten fremkom 
Leene Andersdaater i Andkier som effter Eedens oplæsning vandt at hun haver staaet i deris dør till 
hendis Stiffader Jens Rasmusens noget for Michelsdag, da saa hun en staue blef hogt over Gierdet i 
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Mads Hansens tofft ved Vedkosten, hvem der hafde stauren i haanden saa hun iche, saa noch 
Jørgen Nielsen i tofften mens iche at hand slog Jens Nielsen; siden ellers haver hun vell hørt folch 
sige Jørgen Nielsen schulle have slaget Jens Nielsen; hvor paa hun aflagde sin Eed og bad sig Gud 
till hielp. Der nest for Retten fremkom Knud Ottesen som i rettelagde et tingsvinde udsted her af 
tinget den 24 afvigte som blef lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Og saasom med 
bem siuns og tingsvinde er beviist at Jørgen Nielsen haver sloget og udførmet bemelte Jens Nielsen i 
hans frelse og gaard som hand hafde indført sig og sit Gods sate der for i rette og formente Jørgen 
Nielsen bør effter Lovens 6 B: 9 Cap: 1 og 2 Act: at bøde sine Voldsbøder 40 Lod Sølf noch effter 
Lovens benefnte bogs 7 Cap: 2 Act: at bøde for saaret 3de 3 Lod Sølf, saa og for staughug effter 
bem Bogs og Cap: 8 Act: at bøde 3de 6 Lod Sølf med Sagens anvendte bekostning 6 Rdlr: hvor paa 
hand dom begærede. Jørgen Nielsen begærede 14 dages opsettelse schall anden oplysning blive 
ført, Sagen optagen i 8de dage. 
 
Knud Ottesen møtte for Retten som begærede effter i dag 8 dages opsettelse Søren Hansen i Trelle 
motte frem komme hans vinde at aflegge. Saa for Retten fremkom Søren Hansen som wandt at 
ungefer en 11 Aars tiid siden da hørte han Hans Nielsen lovede Thomas Povelsen hand ville afstaa 
hans forældris huus i Egom till hannem med den pige hand schulle have Maren Hansdaater at nyde i 
feste effter hans Sal: Moders død, og der paa siuntes Thomas Povellsen hand iche kunde drage der 
ind i bem huus der paa hand aflagde sin Eed; beroende med i Retesetelse till i dag 8 dage om Hans 
Nielsen imidlertiid sig vill beqveme omkostning at fremkomme. Hans Nielsen møte og i Retelagde 
hans schrifftl: indleg af 29 Januarij 1700 som er lest og paaschreven og i Acten schall vorde indført. 
Sagen optagen till i dag 8te dage. 
 
Hans Hendrichsen Kaaß tillige med hans formønder og Curator Laurids Christensen i Schierup 
møtte for Retten som kientis og tillstod at have Annammet bekommet og oppebaaret af Niels 
Andersen i Store Velling all den Arf hand effter hans Moder Maren Ollufsdaater Hoffgaard arvelig 
kand være tillfalden det være sig ved hvad Nafn det nefnis eller have kand indtet i nogen maader 
undtagen, hvor for hand bem hans Stiffader Niels Andersen i alle maader Qvitererede og kravesløs 
gaf lovende der for for sig og sin arvinger at holde bem hans Stiffader qvit frj og kravisløs, der paa 
parterne nu her for Retten gave hver andre deris hænder vare venlige og vell forligte hvor effter 
Niels Andersen begærede afkalds tingsvinde som og blef sted. 
 
Frands Schøtz møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Niels Sørensen og Søren Tøggesen 
begge af Hostrup det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Sognefoged Peder 
Iversen at forklare om hand iche haver tillsagt samtl: Hostrup Mænd at møde i Skou siun og udviise 
deris schous parter, Her imod stefnet Stafen Bertellsen, Laurids Madsen, Hans Bertellsen, Jens 
Raun, begge Hans Povelsener, Jens Laßen, Christen Seest, Søren Jensen, Hans Terchelsen, Niels 
Pedersen samtlig af Hostrup for U=lÿdighed at de effter advarsell eÿ haver møt at udviise deris 
schousparter, hvor effter Sognefogeden Peder Iversen i Hostrup fremkom som tilstod at i dag 14 
dage der siunsmændene om middags tider tillige med Jegermesterens fuldmegtig Frands Schøtz 
samt Schourideren og andre schoubetiente kom i hans huus og begærede hand schulle lade advare 
samptl: Hostrup mænd at møde en hver till Sognefogedens, der paa udsente hans sin Karll at advare 
samtl: Hostrup Mænd de schulle strax møde till Sognefogedens der var Schourideren og andre de 
schulle paa skousiun; Frands Schøtz paa Hr: Amptmandens vegne sate i rete saa som de fleeste var 
udj Sognefogedens huus som var u=kiendel: for hannem og dog saa u=bluel: imodstod hans Maÿtz: 
befalling, da for meener hand de i det ringeste der for bør at bøde effter Loven deris faldsmaall, 
samt hvis videre loven formelder om u=lÿdighed derpaa hand begærede dom. Laurids Madsen møte 
og svarede at hand iche var tilstede da Peder Iversen lod hannem advare at møde mens for reÿst iche 
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heller vidste at de kom at ville siune Skovene derfor erbÿder sin Eed og formoder der for for Frands 
Schøtz tilltale at vorde forschaanet. Frands Schøtz formoedede den undschÿlding kand iche hielpe 
hannem, formedelst hans folch det vidste at de kunde have ladet hannem vide det till med var hand 
paa Reÿsen paa et sted som eÿ vell kunde kaldis lovl: saa som hand var i Wiuf Schou og der 
bemegtigede sig et træ som eÿ wille formode hand kunde have ret till mens vell burde at have møt. 
Laurids Madsen svarede at Frands Schøtz burde det lovl: at beviise hand var paa et u=lovl: sted; 
Jens Raun paa Egen samt de andre Indciterede som samptlig møte svarede der de fich bud fra 
Sognefogden var en hver i deris forretning uden byes uden nogen faa som var nÿs kommen till 
Byen og eÿ vidste schouschiffterne at udviise. Frands Schøtz formoedede en hver i sær mote 
forklare deris Ord hvorledis der med er beschaffen. Stafen Bertelsen fremkom som svarede ……75 
 
Frands Schøtz møte og begærede de udmelte Siunsmænd som schulle siune schovene i Ell Herret 
mote frem komme deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Peder Buch og Niels Bull i 

Welling, Peder Nielsen i Gammellbÿe Lÿche, Christen Nielsen Surkier i Piedsted, Christen 
Hiuller i Kongsted, Christen Lauridsen i Torp, Laurids Housted og Niels Jensen i Erresøe som der 
om i retelagde deris siun af 27 Janv: 1700: som er for Reten lest paaschreven og udj Acten schall 
vorde indført effter hvilchet Frands Schøtz begærede Siuns vinde som og blef sted. Hvilchet de for 
et fult siun her med ved Eed aflagde. 
 
Jacob Jepsen i Bredstrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmend Hans Andersen og Peder 
Jacobsen af Stoustrup og Bredstrup de de ved Eed afhl: till i dag at have hidstefnet Jep Jacobsen 
med hans formønder Jep Pedersen i Wester Nebbell, samt Peder Jacobsen med sin formønder 
Hendrich Lauridsen i Bredstrup og Dorote Jacobsdaater med hendis formønder Jens Pedersen ang: 
sin halve Gaards Laugbÿdelse, om de der imod agter noget at svare, saa som hand agter den at 
bortschiøde till sin Hustrue. Sted første ting. 
 
Blef lest et Afkald af Effterføllgende Indhold. Kiendis Jeg underschrefne og her med viterlig giør at 
min Kiære Broder Hæderlig og Wellærde Mand Her: Laurids Risom Sogneprest till Smidstrup og 
Skierup Meenigheder som min tilforordnede Curator haver nu giort mig nøÿagtig Reede og 
Regenschab for min Patrimonium og Arvelod tilfalden effter min Sal: forældre effter schifftebrevets 
videre indhold, være sig hvad nafn det nefnis kand som hand haver været betroed, saa Jeg tacher 
hannem for god og nøÿagtig betallning i alle maader og her med vill have hannem og hans arvinger 
for mig og min arvinger for forschrefne mit formÿnderschab qviteret og kravisløs holden i alle 
maader, saa og tillstaar hannem dette mit afkald og qvitering i Reten at indlegge, læse og 
paaschrive. Saa og vidne der effter at tage naar det hannem behager foruden nogen kald og varsell 
mig der till at give till ÿdermere bekrefftelse haver Jeg dette med Egen haand underschreven og mit 
Zignet hos trøgt: Smidstrup d: 5 December 1699 Jens Risom (L:S:) Lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 6 Febr: Ao 1700 
Anders Skouløber wed Stoustrup lod til tredje ting oplÿse En sorte brun stiernit Hoppe 14 á 15 Aar, 
og begierte der effter Tingswinde som og blef sted. 
 
Blef lest Hr: Amptmand Wojdas ordre anlangende de som Amptschriveren lader udsende paa 
Excecution uden ordre, enten Militarische eller andre med widere af 30 Janv: 1700: Lest og 
paaschrefuen. 
 
Knud Jørgensen paa Welbaarne Hr Amptmand Ludvig Ernst von Wojda hans wegne møtte for 
Retten med kaldsmend, Mads Knudsen og Peder Jeßen af Bramdrup, som Eedelig effter loven 
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afhiemblede, loulig, 14 dages warsel her til Tinget til i dag at hafue forkÿndet Sr Jens Flÿes 
Forstander ved Colding Hospital, effter en schrifftl: kaldsedel af dato Colinghuus d: 23 Janv: 1700 
som blef lest og paaschrefuen, og i acten schal vorde indført. 
 
Hans Tombsen af Rodwad møtte for Retten, og paa Jens Flÿes wegne i rette lagde et schrifftlig 
indleg, og protestation imod Hr Amptmandes kald og warsel med widere, som for Retten blef lest 
og paaschrefuen, og i acten schall worde indført, af dato 6 Febr: 1700. 
 
Knud Jørgensen her imod proponerede at Hans Welbte Herre Welbemelte Hr. Amptmand, ichun til 
sin effterretning for widere Rigtighed schÿld agtede Siufns tingswinde at forhuerve paa hans Maÿtz 
wegne, Eragtedes derfore U-nødwendigt Høÿ- og Welb: Hr Stifftsamptmand og Biscopen der imod 
at indCitere. Formodede i det øfrige, som og tienstl: begierende domeren hanem fire U-willige og 
upartische Dannemend wille udmelde, som kand i Øÿensiun tage forbemelte Søe, sampt for 
rigtigheds schÿld med pælle aftegne huor wiit samme Søegrund sig udstrecher, og tiden saaledis 
determineris at ermelte siufnsmend deris forretning her i dag 8te dage ved tinget louligen kand 
aflege.Hvor til blef udmelt Jens Tambsen af Wilstrup, Hans Hansen og Jesper Madsen af Stenderup, 
saa og Jens Wognsen pa Holm, som hafuer at møde paa førstkomende fredag paa Coldinghuus, og 
da effter anviisning at siune og besigtige huis dend Søe og Søe grund ved Coldinghuus vedkomer, 
og omtvistes, og videre her til tinget i dag 8te dage ved Eed, at aflege. 
 
Morten Erichsen af Wester Nebel møtte for Retten som paa sin Hosbonds vegne Bembl: Jep Jensen 
Stifftschrifuers wegne og begærede dom ofuer Christen Madsen og Jens Nielsen af Almind for 
Restands til Almind Kirke effter forrige i rettesettelse og opsettelse. Christen Madsen og Jens 
Nielsen af Almind, blef paarobt, møtte iche. Tj blef saaledis dømbt og afsagt. Saasom Christen 
Madsen og Jens Nielsen ej effter loulig indstefning i Rettesettelse og opsettelse møder, heller nogen 
paa deris wegne med noget til gienmelde imod ansøgning, langt mindre retter for dennem som det 
sig bør, huor for bemelte Christen Madsen og Jens Nielsen forige Kirchewerger til Almind Kirke 
tilfindis at betalle de Resterende 59 Rd. 4 mk: 5 sk: med Sagens anwente bekostning 1 Rd. 4 mk: 
inden 15 dage eller og at lide nam og wurdering udj deris Boe, Gods og formue, huor det findis 
effter loven. 
 
Jacob Jepsen af Bredstrup møtte for Retten og til anden ting laubød sin halve gaards part, om de 
indciterede agter noget der imod at suare, saa som hand agter dend at bort schiøde til sin Hustru. 
Sted 2den ting. 
 
Søren Pedersen i Skousgaard møtte for Retten og lod læse En Panteforschrifning, som Hans 
Ifversen i Wiif kiendtis at vere schÿldig til hans hustru Kirsten Sørensdatter, barn fød i Skousgaard 
= Halffembsindztiuge Rdlr: og til forsichring pantsat hans iboende boende Gaard og Eiendom, af 
dato Wiif d: 28 Januarij 1700 som blef lest og paaschrefuen. 
 
Peder Jeßen af Mørchholt contra Lauritz Offersen opsat til i dag 8te dage. 
 
Dend Sag Contra Hanß Nielsen Blÿtecher er frembdelis opsat til i dag 8te dage. 
 
Ingward Jacobsen Skourider møtte for Retten og paa hans Kongl: Maÿtz: wegne begerede Otte 
U=willige Dannemend, som kunde siune Kongl: Maÿtz: Skove i Holmands Herrit, huad skouschade 
og u=forewiist som kunde were hugen og paßerit siden sidste Skousiun. Der til blef udmelt Jeß 
Pedersen, Jens Damkier i Skierup, Peder Jensen i Svinholt, Mads Sørensen i Winding, Mads 
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Hansen i Andkier, Jens Christensen i Welling, Søren Christensen og Peder Nielsen i Børkop, 
huilche hafuer effter anwiisning at siune og besigtige huis U=loulig Skouhug, der kunde were 
begaaed i Kongl: Maÿtz: Skove i Holmands Herit, og deris siun ved Eed her til tinget at aflege, som 
de agter at forsuare. 
 
Blef lest et pantebref af Effterføllgende Indhold. Kiendis Jeg mig Hans Iversen boendis i Wiuf og 
Witerlig giør for alle i dette mit obne bref at Jeg af ret viterlig gield schÿldig og pligtig er bleven 
min Kiære Hustrue Kirsten Sørensdaater Barnefød i Skousgaard halfembsindstiuge Rixdaler, hver 
Daler till Sex March dansche beregnet, som er for hvis hun till mig haver indført baade i boeschab, 
heste, fæmon og Reede penge, hvilche forschrefne 90 Rdlr: Jeg lover og mig till forpligter for mig 
ogmine arvinger Een for alle eller alle for een Erlig oprigtig og vell at betale min kiære Hustrue forn 
Kirsten Sørensdaater eller hendis arvinger effter hendis Egen villie og minde, og till des ÿdermere 
forsichring og bedre forvaring pantseter Jeg fra mig og mine arvinger, saa vit de penge kand 
bedrage i min paaboende Bundegaard og Eÿendom, det wære sig i huuse, bÿgning, gaard og 
gaardsted, hommelgaard og kaalgaard, agger og eng, skou og march, stue og støche forte og fellet, 
fischevand og fægang, tørve grøfft og løngslet, slet indtet undtagen af alt det mig nu kand 
tillkomme i forschrefne Gaard og Eÿendomb, hvilchet hun schall have nÿde bruge og beholde, 
giørerendis sig saa nøtig som hun best veed vill og kand indtill saa lenge hun lovlig bliver udløst og 
frigiort med reede penge, og hun loulig bliver betalt, den første penge med den sidste og den sidste 
med den første schadisløs, lover og her hos den eÿ at pandtsete, selge eller afhænde førend den af 
dette pant lovlig bliver indløst og frj giort, med Reede penge som forschrevet staar till viterlighed 
underschriver Jeg med min egen haand og ombeder de tvende Dannemænd Nafnlig Tÿgge Jensen i 
Herslef og Jens Jensen Raun i Hostrup dette med mig till viterlighed her under at schrive. Actum 
Wiuf den 28 Januarij Ao 1700: Hans HIS Iversen, Tÿgge Jensen, Jens Jensen Rafn: Lest og 
paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 13 Februarij 1700 
Laurids Hendrichsen Amidsbøll K:M: Herridsfoget 

Daniell Kellinghuusen Herridsschriver 
Tingmænd 

Mads Andersen i Trelle – Jens Jensen i Bredstrup 
Søren Pedersen i Skousgaard – Hans Andersen i Tolstrup 

Christen Christensen i Kongsted – Niels Pedersen i Herslef 
Søren Jensen ibd: – Jens Pedersen i Kongsted 

 
Høÿædle og Welbaarne Hr: Jegermester Brochdorf møte for Reten som paa Egen og Welbaarne 
Her: Amptmand Wojdas vegne beviiste ved kaldsmænd Niels Jepsen og Jens Rasmusen af Trelle, 
det de ved Eed afhiemlede till i dag at have hidstefnet Samptlig Trelle Mænd vinder at paahøre 
angaaende deris udj omkring liggende Skoue U=loulig forøvede Skouhug. Item som vinder med 
lige dages varsell stefnet Skoufogeden Michell Jensen og Skouløberen Peder Pallesen deris sandhed 
at udsige og spørsmaall at svare, alt for bemelt Skouhug angaaende, hvor effter mand paa K:M: 
vegne agter tingsvinde at erverbe. Der effter Velbaarne Her: Jegermester fremlagde fornævnte 
Siunstingsvinde her af tinget udsted den 30 Januarij 1700, der udj findis indført at Udj Trelle Skou 
haver der siunet at være huggen 550 Riisbøge af hvilche en dell endda fantis paa steden som siuntes 
at kunde være nedhuggen for deris Qveg etc: Lest og paaschreven. Hvor effter Her Jegermesteren 
begærede Skoufogeden i Trelle Michell Ibsen og Skouløberen Peder Pallesen mote fremkomme og 
forklare om de eÿ vidste af hvem de endda fundene Riisbøge som siuntes at være Nedhuggen for 
Qveget eller bester, kand være nedhuggen og Egentlig sige hvor mange paa den maade af Riisbøge 
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kand være nedhuggen. Peder Pallesen svarede at der var omtrent huggen en 30 Støcher Riisbøge for 
Qveg og bester, og ellers i det Øfrige effter Eedens oplæsning bekrefftede at de iche veed hvem 
disse forommelte Riisbøge haver huggene eÿ heller haver de given deris minde der till eller seet 
nogen hugge dennem hvor paa bemelte Michell Ibsen og Peder Pallesen aflagde deris Eed og bade 
sig Gud till hielp. Her effter fremkom Jep Madsen i Trelle som tilstod at hverchen hand eller nogen 
af hans haver ned huggen disse Riisbøge till Qveg og bester eÿ heller veed hvem dennem haver 
huggen, herpaa hand aflagde sin Eed; Endnu fremkom Peder Pedersen, som tilstod det samme og 
der paa aflagde sin Eed. Widere fremkom Hans Jensen som tillstod det samme. Peder Jensen 
Ladegaard tillstod det samme; Niels Ougesen i Trelle fremkom som tilstod det samme; Endnu 
fremkom Hans Hansen ibd: som tilstod det samme; Endnu fremkom Peder Lassen som tilstod det 
samme. Her paa de samptlig aflagde deris Eed. Endnu fremkom Hans Sørensen ibd: som tilstod det 
samme som forbemelte mænd; der paa hand bad sig Gud till hielp. Freemdelis fremkom Hans 
Jensen i Trelle som for sin Egen person tillstod det samme som forbemelte Mænd, mens for hans 
Karll kand hand iche giøre sin Eed om hand kunde have giort det formedelst hand haver bester i 
Skouen, om hand noget der af kunde have Nedhuggen till hans Øg og Plog; Der paa hand aflagde 
sin Eed. Endnu fremkom Jørgen Skøte i Trelle som hverchen vidste hvem der hafde huggen disse 
Riisbøgge till deris Qveg og bester, eÿ heller haver self giort det; Eÿ heller haver hans folch giort 
det; hvor paa hand aflagde sin Eed. Endnu fremkom Søren Hansen i Trelle som tillstod det samme 
som Jørgen Skøte om vundet haver der paa hand aflagde sin Eed. Widere fremkom Jens Lassen i 
Trelle som tilstod det samme hvor paa hand aflagde sin Eed. Videre fremkom Mads Andersen i 
TRelle som tilstod det samme hvor paa hand aflagde sin Eed. Endnu fremkom Søren Hansen 
Fergegaard som tillstod det samme, hvor paa hand aflagde sin Eed. Widere fremkom Peder 
Sørensen ibd: som vandt og tillstod det samme. Widere fremkom Anders Rasmusen som tilstod det 
samme. Widere fremkom Mads Andersen ibd: som tilstod det samme. Noch fremkom Hans 
Andersen ibd: som tillstod det samme. Hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. 
Noch fremkom Niels Jepsen ibd: som tilstod det samme. Endnu fremkom Jens Rasmusen ibd: som 
tilstod det samme. Der paa de bade sig Gud till hielp. Der foruden i det Øfrige tillstod Samtlig 
Trelle Mænd at de iche kunde negte de jo nogle af de Riisbøge som var huggen og bortført till deris 
fornødenhed haver huggen, mens besverger sig at omliggende bÿer een deell der af haver huggen 
formedelst schoven iche er deelt. Begærer derfor schoven maa blive deelt og schifft effter 
forordning vill de det meste muligt er have till siun till deris tilldeelte Lodder; Hvor effter Her: 
Jegermester var tingsvinde begærende som og blef sted.  
 
Jegermesterens sag Contra de Hostrup Mænd er effter Hr: Amtmandens begæring optagen i 3 Uger. 

 
Knud Otesen paa Amptschriveren Sr Peder Pedersens vegne møtte og begærede dom over Jørgen 
Nielsen i Andkier, Jørgen Nielsen i Andkier begærede 3 ugers opsettelse saasom hand agter at føre 
vinder i sagen neml: Jens Rasmusen i Andkier hans Søn og daater. Sagen optagen i 3 Uger. 
 
Knud Otesen paa Maren Hansdaaters vegne af Egom for Retten fremkom og i Retelagde et 
tingsvinde her af tinget udsted d: 17 October nest afvigte, der nest et tingsvinde af 30 Janv: nest 
effter saa vell af Herman Willer udgiven den 4 Febr: 1699: som er lest paaschreven og i Acten 
schall vorde indført; og som med det første tingsvinde beviises at Hans Nielsen sig iche effter 
Lovens 5 B: 13 Cap: 1 og 2 Art: sit huus haver beboed og ved ligeholdet med videre effter bem: 
Articels melding. 2) af nestfølgende tingsvinde af 30 Janu: ses at hand huuset till bem: Maren 
Hansdaater i mindelighed og for penge haver afstaaet saa siger Loven klarl: 5B: 1 cap: 1 Art: ay 
hvis en med hand og mund lovet haver bør effterkommes. 3) Beviisis med Her: Amptmand over 
Koldinghuus Ampt hans fuldmegtiges bevilgelsis Seddell till Maren Hansdaater at hun samme 
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Huus formedelst Hans Nielsens U-loul: medfart med videre maa beboe, altsaa setes i Rete af 
forbem: beschaffenhed og besiis, at Hans Nielsen bem: Huuses feste bør at have forbrut og igien till 
Maren Hansdaater udfestes saasom hand det till hende haver afstanden tillige betale denne Sags 
foraarsagede Mange Reÿser bekostningen og procurator Løn med 16 Rixdaler: Hvor paa hand strax 
uden lengere opsettelse var dom begærende. Hans Nielsen begærede 8te dages opsettelse og 
udschrifft af hvis passeret er schall blive Svaret. Sagen optagen i 8te dage.  
 
Peder Jeßen af Mørchholt møte for Reten og begærede effter forrige i Rete setelse og opsetelse dom 
over Laurids Offersen i Mørchholt. Laurids Offersen møte og i Retelagde Regimentschriverens 
schrifftl: indleg og besvarelse af 12 Febr: 1700 som er lest paaschreven og i acten schall vorde 
indført. Sagen optagem i 8te dage. 
 
Jacob Jepsen i Bredstrup møte og till tredje ting Laugbød hans Selfeÿer Gaard i Bredstrup hand 
paaboer. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 2 Martij 1700 
Kongel: Maÿts Herridsfoget Laurids Hendrichsen Amidsbøl 

Daniell Kellinghuusen Herridsschriver 
Tingmænd 

Jes Thomesen i Herslef – Mads Andersen i Trelle 
Jens Jensen i Bredstrup – Jens Hansen i Kongsted 

Hans Andersen i Tolstrup – Niels Pedersen i Herslef 
Niels Christensen i Follerup – Hans Madsen i Follerup Mølle 

 
Høÿædle og Velbaarne Her: Amptmand Woÿdas fuldmægtig Herman Willer møte for Reten som 
beviiste ved Kaldsmænd Johan Schrøder og Jens Hansen af Bramdrup det de ved Eed afhiemlede 
till i dag med schrifftl: Kaldseddell at have i Retestefnet Saaledis. Saa som I paa sine visse steder 
for nogen tiid siden haver andraget i blant andet hvorledis Jeg de her udj Amptet beliggende Rÿter 
bønder og andre till deris over Eders med dennem strenge fortfarelse till mig indgiven og ergangen 
klager i saa maader schule have Animeret og tillbringet, da slige Eders wrange og formeenende U-
sandfærdig beretninger at bringe for lÿset, stefnet Eder her med Loul: 14 dages Varsell fra d: 6 
Febr: af og till i dag d: 2 Martÿ her till tinget at møde vinder at anhøre og Spørsmaall at svare ang: 
nogen i saa maader kand erfalde, alt ovenschrefen angaaende, effter hvilchet mand agter tingsvinde 
at lade forhverve med videre Lest og paaschreven. Der nest fremkom Herman Willer paa Her: 
Amptmand Woÿdas vegne foregaf at saasom Amtschriveren Peder Pedersen ved en Missive till 
Cammercolligie af 27 Decemb: 99: iblant andet bereter at Amptmanden Animerer Bønderne till at 
være Obstinatus imod bemelte Amptschriver og at give klager ind over hannem uden føÿe, da at 
afbeviise sligt, till spørges Laurids Jensen af Egom som den 9 december 99: med flere haver 
indgiven en Memorial till bem: Her: Amptmand og der udj beklaget over den U-loul: medfart og 
Maall som hans tiener imod hannem haver forøvet, da hand hans schatekoren effter forordningen 
ville levere, enda bem: Her: Amptmand haver Animeret hannem begæret eller i nogen maader 
Instigeret hannem till at give nogen klage till Ind over bem: Her: Amptschriver og hans Tienner, 
eller om Amptmanden vidste noget af den U-loulig medfart førend de hannem som deris foresate 
Øfrighed om Assistence og hielp i denne tilfelde haver ved deris Memorial anmoedet. Der paa 
Laurids Jensen i Egom svarede at de var hørt vort nød till at give klage over Amptschriverens tiener 
Jens Benardsen for det strenge maall, eÿ heller haver Her: Amptmanden till egget dennem at 
indgive nogen klage over Amptschriveren. Knud Otesen paa Amptschriveren Sr Peder Pedersens 
vegne tillspurte bem: Laurids Jensen om hand denne indgifne klage ville muntl: forklare som schee 
burde og det nu muntl: her for Reten saa som iche nogen Attesterede eller Widimerede klage her i 
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Reten produceris mens ichun alene Amptmandens fuldmegtiges egen indførde Ord og spørsmaall 
till bønderne om de saaledes har angifven, hvor paa hand begærede de nu self den klage muntlig 
ville forklare; Herman Willer der imod protesterede, at saa som indtet Vindere er stefnet for end at 
anhøre de klagende deris Sandhed om Amptmanden dennem der till haver [utydelig ord] eller iche 
………………………… 
 
………………………… 
 
For Retten fremkom Kongel: Maytz: Regimentschriver Jens Hansen Duche og fremførte tvende 
kaldsmænd, Neml: Mads Pedersen og Christen Jensen i Colding, som hieml: ved Eed med opragte 
fingre effter Loven loul: till i dag at have hidkalled Eet Qvindfolch Boeld Nielsdaater med sin 
daater Dorothe Mortensdaater, sampt Thomas Jensen og Søren Christensen alle paa Koldinghuus 
Arresteret alt effter et schrifftl: kaldseddell af 13 Feb: 1700 som blef lest paaschreven og i Acten 
schall vorde indført. Hvor effter Regimentschriveren Jens Hansen for Retten presenterede den 
Arresterede Boeld Nielsdaater ledig og Løs og giorde till hende føllgende Spørsmaall; først: hvor 
hun er Barnefød og hvor gammell hun er, der paa hun svarede hun er barnefød i Sellerup og er paa 
fierde Snees Aar. 2: Om hun all sin tid har ernæret sig med tiggeri eller hvor lenge, svarede hun 
iche hafde tigget for nu om Juuletider for Aar siden da hun tog sin daater Dorothe Mortensdaater 
med sig og gich omkring at tigge og ved sidste Paasche tider var hun tillige med daateren i Synder 
Wilstrup og betlede hos hver mand som og da og tillige var i den ihielslagen Rytter kones Caren 
Espens huus, hvor hun fich intet andet end en taar Øll. 3: hvor lenge siden det er hun nu anden gang 
kom till Wilstrup at tigge og hvorledis hun der laante huus om Naten sampt hvad da blef forreted, 
svarede ote dage for Juull som var en Søndag, da kom de till Vilstrup da folch gich till Kirche, og 
var de ichun i den halve bye at tigge for det var saa Uretvær og der afftenen paa kom begærte de 
nogle steder huus og kunde iche faa, kom saa ind till dend afdøde Rÿter Kone Karen Espens i 
Mørchningen før Lÿs blef tent og begærede huus, som hun dennem og strax tillod, der effter kogede 
Boeld Nielsdaater og hendis daater noget kaall som Rÿter Konen gaf dennem, og gaf hun dennem 
noget fit at komme i samme kaal hvilchen de aad for dennem self, og den døde Kone fich med for 
sig self, imidlertiid fortalte den døde dennem hvorledis hun i Fridericia hafde tiendt og faaet sit 
gifftermaall og paa hvad maade i anden tale ville hun eÿ bekiende at have hafft; mens ud paa 
afftenen gich de hen og lagde sig. Rÿter konen i sin seng i stuen og diße tvende tiggere lagde sig i 
Rÿterens Stald som er nest ved stuen og ichun en dør imellem. Et par timer ud paa Natten stod 
daateren Dorote Mortensdr op og sagde hun ville op till døren og vidste da denne iche andet end hun 
ville gaa for døren, mens døren imellem Stuen og diße tiggere som de laa var saa sagt at opluche at 
inget det kunde høre eller fornemme; Een half Stunds tiid der effter robte Dorote Mortensdr paa sin 
Moder Bold Nielsdaater, og sagde kom nu her ind det dievelen fare i dig, stod hun saa op og kom 
ind i stuen, hvor da Dorote Mortensdaater sagde till sin Moder nu har Jeg livet af hende neml: Rÿter 
konen. I midlertiid hafde og Dorote Mortensdaater da Rÿter konen var ombragt lagt noget paa 
Skorstenen till Ilden og da Moderen Boeld Nielsdaater kom der ind giorde de bedre Ild paa, og sate 
en Kiedell paa Ilden med et støche kiød og et støche pølse udj, som de alt tog udj stuen, som de 
kogte og tog med dennem da de gich bort saa vell som et rugbrød, som laa udj et schrin som de og 
med tog, sampt en scheppe meell og nogle støcher røget kiød som iche var koget. Item en Slet Daler 
i penge som laa i et schrin som var ingen laas for og den daler var i 8te Skillinger, der nest tog de et 
hørregarns laggen et gammell schiørt af hverchen, En gl: Rød Qvinde Klæde trøÿe Eet gl: dÿne 
vaar, Een hue som tilhørte den døde og en som hørte daateren till den dødis hue var sort og 
daaterens var afforet med Knipling om. Noch et blaaregaarns forklæde, Eet Pude vor som den 
scheppe mell var udj, og et tørklæde. I mod et par timer før dag, pachede de bemelte tøÿ tillsammen 
og da fich fangen Boeld Nielsdaater den scheppe meell at bære mens daateren Dorothe 
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Mortensdaater tog alt det andet paa sin rÿg og gich begge ud af døren og sate en heenge laas for 
gade døren som de hafde hit i windevet i stuen, gich saa begge der fra Byen og till Herslef hvor de 
var før dag, hvor de gich ind till hiordens, og sagde Dorete Mortensdaater till Hiordens Kone at de 
var kommen fra Horsens, og sagde de hafde gaaen vild om naten der for kom de saa tilig, løste 
ellers deris tøÿ op som de i den døde Rÿter Kones huus hafde taget og bant det till igien, gich saa 
der fra till Børkop, og var inde till Povell Kÿllings hvor de forblef i 8te dage, og imidlertiid satte de 
der Eet laggen, et blaaregaarens forklæde, een Broget hue, et pudes vaar hvorfor de iche bekom 
rede penge mens vare saa som Øll og Mad og der foruden bagede de der den scheppe Meell i brød, 
og gaf de Povell Kÿllings Kone halfparten af det støche telle de og hafde faaet i Rÿter Konens huus. 
Da de nu hafde været till Povell Kÿllings i 8te dage gich de der fra omkring i Ell Herret og tiggede, 
Endelig gich de Nør ind i landet i Hads Herret en Miill paa denne side Aar(hus) i en Landsbÿe som 
hun iche veed hvad den heder; og blef der paagreben af Her Amptmand Woÿdas udschichede 
personer Thomas Jensen og Søren Christensen, som de og fulte med om Morgenen, og kom till 
Odder hvor de fich huus hos en Mand som hun iche veed hvad heder, og holte begge karlene tillige 
med Manden vagt over dennem om Naten, indtill i dagningen, saa var Thomas Jensen gaaen hen at 
sove og Søren Christensen schulle paße paa, da hen imod dag stod Dorote Mortensdaater op som 
tillige med Boeld Nielsdr laa paa noget halm paa gulvet og gich da Dorothe ud af døren, hvor da 
Boeld robte till vagten nu løber hun weg. Da løb Søren Christensen effter hende mens kunde iche 
opnaa hende, og kom tilbage med hendis træschoe som hand sagde at have hit bag et gierde; saa 
blef Boeld Nielsdaater till Sluted, og forklarer eller nu at hun indtet videre vidste at bekiende, mens 
hafde kiendt denne Rÿter Kone i 3 Aars tiid og var hun i Sellerup till huse imodlertiid hendis Mand 
var i Engeland. Der nest blef fremstillet Thomas Jensen som blef tillspurt af hvad aarsag hand tillige 
med Søren Christensen iche tog vare paa Dorothe Mortensdaater som de burde, og hvad hun gaf 
dennem for de schulle lade hende slippe; Der paa Thomas Jensen svarede at da de kom till Odder og 
hafde faaet huus hos en Mand hvis nafn hand iche veed, da hen imod dag gich Thomas Jensen hen 
og lagde sig og sagde till Søren Christensen pas nu du paa jeg er sverlig tung, laa hand saa lidet at 
sove og i det samme robte Søren paa Thomas at Dorothe gich bort, sagde da Thomas hvad staar i da 
her effter hvor for leder i iche effter hende, da løb Søren ud og leete og Thomas gich bag effter 
mens ingen af dennem fant hende. Søren Christensen fremkom og vedstod alt det Thomas Jensen ud 
sagt haver undtagen at hand iche hørte Thomas bad hannem paße paa imedens hand ville sove, 
mens hand forklarede hand sof iche der Dorote Mortensdaater gich ud, med sad nogen ved Ilden 
tillige med konen i huuset og daateren, og fornam det iche heller før den gamle Boeld Nielsdaater 
obnede døren og ville ogsaa have bortgaaen, mens der hun saae Søren var nær effter hende sagde 
hun nu gich Dorothe, saa robte hand paa Thomas at hand schulle komme, Dorothe var borte og leete 
hand saa noget mens fant intet; der nest for Reten fremstod Hans Hansen og Peder Pedersen begge 
af Wilstrup som vandt effter Loven at tredje Juule dag sidst forleden blef de befalet fra 
Amptschriveren Peder Pedersen at indgaa i Karen Espensen Rÿter Kones huus i Willstrup og 
efftersee om hun der kunde findis som hun hafde der i 11 dage været borte, hvor de da kom till 
huuset og fant for gade døren en liden henge laas som her i Reten blef fremviiste, hvilchen de i 
støcher slog og gich saa ind i stuen hvor de fant Rÿter Konen Karen Espensens død liggende i 
sengen, der paa gich de strax ud igien og gaf Amptschriveren det tillkiende som der paa ordinerede 
Siunsmænd hende at besigtige. Regimentschriveren begærede her effter tingsvinde som og blef 
sted. 
 
De Ote Sandemænd Nemlig var her i Reten tilstede og dette anhørte, og saa som det i dag er 6te 
Ugers dag, da de deris taug schulle giøre, saa kand det eÿ nu schee for den oplÿsning dennem 
uformoedel: er tilkomen, mens bechlagede sig saavel det schee kand at vill forrete, og paa det 
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fangen iche schall undschÿlde sig for mangell af forsvar, saa Ordineres Jens Raun i Hostrup sagen 
paa hendis vegne at svare till saa vit hand nødig eragter og Loven vill tillade. 
 
Thomas Jensen og Søren Christensen erbød sig at vill giøre deris beste at oplede den bortløbne 
Dorote Mortensdaater om de maa stillis paa frj foede, effter som de bereter at være gandsche 
u=schÿldig og haver iche giort det forset. 
 
Den Sag imellem Peder Jeßen og Laurids Ottesen i Mørchholt er saaledis forligt saaledis at Lars 
Offersen lover at betale de paa Contracten Resterende Tii Slettedaler nemlig till Micheli 
førstkommende halfparten og Martini nest effter den anden halve part, saa hand der for i alle 
maader lover at holde Peder Jeßen schadesløs, og uden nogen videre dom og Lovmaall at betale, 
hvor med sagen ophevis. 
 
Knud Otesen paa Amptschriverens vegne møte og begærede dom over Hans Nielsen i Egom. K:M: 
Regimentschriver Jens Hansen Duche tilspurte Knud Otesen hvem der hafde givet hannem eller 
Amptschriveren ordre at paatale denne sag imod Hans Nielsens feste bref, Knud Otesen der till 
svarede formoedende iche nødig var nu her for Regimentschriveren at fremviise nogen ordre om 
sligt, er der med iche lovl: fort faren kand hand søge sin Regreß hos vedkommende da mand 
formoder de schall være Sufficiant hannem for sagen at svare og var som tilforne dom begærendis. 
Regimentschriveren begærede sagen opsat till 6te Uges dag at hand imidlertiid kunde andrage sagen 
for det Høÿloflig General Commißariat og begærede i lige maade Copie af hvis i dag er paßeret saa 
som det fornemis af Knud Otesens svar at hand endnu vedbinder sig sagen at udføre. End dog 
hverchen hand eller hans principal haver noget med Rÿtergodset at bestille; og siunis derfor det 
ichun scheer af lÿst at føre hans Maÿtz: Viinder at føre i bekostning som vell formodes over 
hannem self i sin tiid schall udfalde. Knud Otesen svarede saa lenge Amptschriveren har været 
Regimentschriver tienister betroed var hand beretiget at forfølge sagerne paa Rÿtergodset, saa 
fornemes af Regimentschriveren at mand ichun tiener U=tach for umagen – 83 – iche staar under 
hans Comando, vill ichun som tilforne begære dom effter forrige demonstration Sagen optagen i 
14ten dage.  
 
Regimentschriveren lader oplÿse till schiffte hos Michell Pag i Stoustrup den 8 Martij førstkom-
mende. 
 
Frands Schøtz paa Jegermesterens vegne begærede de i dag 14 dage udmelte siuns mænd mote frem 
komme deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Jeß Pedersen, Jens Damkier af Schierup, Peder 
Jensen i Svinholt, Mads Sørensen i Winding, Mads Hansen i Andkier, Jens Christensen i Welling, 
Søren Christensen og Peder Nielsen af Børkop som i retestillede deris schrifftl: siun af 17 Feb: 
1700: som er lest paaschreven og i acten schall vorde indført. Hvilchet siun bem dannemænd her for 
Reten ved deris Eed aflagde derpaa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp, hvor effter 
Frands Schøtz paa Jegermesterens vegne begærede siunsvinde som og blef sted. 
 
Hans Iversen møte for Reten som Laugbød hans Eÿendombs Gaard hand paaboer, till første ting; 
Hans Iversens Søn Jens Hansen i Hostrup till Vedermaals ting uden nogen kald og varsell og 
forlangede iche at kiøbe den. Jens Raun i Hostrup paa Her: Anderses vegne i Herslef møte og bød 
derfor Sølf og penge. Sted første ting. 
 
Mads Knudsen i Bramdrup møte for Reten som kientis og tillstod at have solt og afhændet saa som 
hand og her med selger og afhænder fra sig og sine arvinger till hans Svoger Niels Iversen barnefød 
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i Bramdrup den halve Eÿendoms Gaard i Bramdru hand paaboer, hvilchen eÿendoms gaard med 
alle dens rete tilliggende som af Arrilds tid ligger haver der till ligger og med rete hør og bør at 
ligge intet i nogen maader undtagen, till at have nÿde og beholde till Evindel: eÿendom og kiendis 
Mads Knudsen sig der till effter dags eÿ at have nogen ÿdermere ret eller retighed med derfor 
bekommet fornøÿelse i alle maader, lover at schall frj frelse hiemle og tillstaa ham bem Eÿendoms 
Gaard og tilliggende for hver mands hinder og tiltale som der paa med nogen ret kand have at tale 
og dersom samme Eÿendoms Gaard hannem, hans festemøe eller arvinger blef dennem fravunden 
lover hand inden 6 uger at schaffe dennem lige god vederleg og i saa maader holde dennem 
schadisløs der paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdes og 
effterkommes schall, hvor effter Niels Iversen begærede eÿendoms tingsvinde som schiøde sted. 
Skiødet Indretes paa Niels Iversen og hans festemøe Else Jørgensdr: 
 
Mads Knudsen lod læse en Contract hand med Niels Iversen haver opretet anl: hand aftegt af den 
Gaard hand hannem solt haver af 1 Martij 1700 Lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 9 Martij Ao 1700 
Hans Iversen i Wiuf møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Nißen og Laurids Sørensen 
begge af Wiuf det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i retestefnet Bent Christensen i Tøschin i 
Tørrild Herret, samt Peder Hansen tienende i Hostrup og Anna Hansdaater i Dons Mølle imod 
laugbud angaaende den halve Selfeÿer Gaard i Wiuf hand paaboer; Mogens Hansen i Wiuf møte og 
bød der for sølf og penge. Sted første ting. 
 
Mogens Hansen i Wiuf møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Nielsen og Laurids 
Sørensen af Wiuf det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Peder Hansen tienende i 
Hostrup og Anna Hansdaater tienende i Dons Mølle imod laugbud ang: den halve Selfeÿer Gaard i 
Wiuf hand paaboer, som hand nu till første ting laugbød, Mogens Sørensen i Wiuf møte og bød der 
for sølf og penge. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 16 Martij 1700 
Regimentschriveren møte og lod læse den 1: 2: 3 og 9 Poster af hans Instruxe hannem fra 
Rentekammeret meddelt af dato, som ble flest og paaschreven. 
 
For Retten fremkom Kongel: M: Regimentschriver Jens Hansen Duche med tvende kaldsmænd 
Christen Povellsen og Niels Michellsen i Wranderup, som hieml: ved Eed med opragte fingre effter 
Loven loul: till i dag med 8te dages varsell at have hidkaldet Boeld Nielsdaater nu paa Colding Huus 
Slot Arresteret imod hendis sidste her till tinget giorde bekiendelse at høre, saa vell som siunsting 
vinder og andre vinder om nødig eragtes samt Dom at lide for det begangne drab paa Karen 
Espensdaater i Willstrup, alt effter en schrifftl: kaldseddell af 8 Martij 1700 som for retten blef lest 
og paaschreven og i Acten schall vorde indført. Hvor effter Jens Hansen fremlagde et tingsvinde 
udsted her af tinget d: 2 Martij nest afvigte som for Retten blef lest og i Acten schall vorde indført. 
Regimentschriveren tilspurte fangen Boeld Nielsdaater som her for Retten er ledig og løs staaende, 
først om hun endnu vedstaar denne sin forhen giorde bekiendelse, derpaa hun svarede Ja: 2: Om 
hun med en god samvittighed kand sige sig frj for at hun iche med sin daater Dorote Mortensdaater 
har oplogt og med hinanden samtøgt dette mord som de laa udj Rytterkonens huus uden for stuen, 
at ville begaa paa Rytterkonen, der paa hun svarede Neij hun iche sligt med hendis daater hafde 
oplagt. 3: Hvor det kunde være mueligt at Dorote Mortensdaater denne gierning alene kunde have 
giort, der till hun svarede at det noch kunde lade sig giøre effterdj Rytterkonen var gammell og af 
den samme alder som hun, og hendis daater Vng og sterch. 4: Hvor for da DoroteMortensdaater 
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Sagde till Boeld Nielsdaater da hun indkom; nu har Jeg livet af hende, og iche nu har Jeg taget livet 
af hende, der till hun vidste intet her paa at svare. 5: tillspurte J:Hansen hende at effterdj hun i alle 
maader vill frj giøre sig self, hvorfor hun da blef saalenge i huuset og i stuen hos den døde kogte 
mad, stall klæed og tøy og endelig sate laas for døren da hun udgich, der paa hun svarede og 
beklagede sig at hun iche var saa klog og gich ud fra hendis daater som endel: før de gich bort ville 
have kogt mad og tøyet med dem. Der nest producerede Regimentschriveren det siuns vinde her af 
tinget udsted den 9 Januv: 1700: som blef lest og i Acten schall vorde indført. Siden blef fremkalled 
effterschrefne vidnisbyrd Povell Kylling i Børkop som vandt ved Eed effter Loven at nogle dage før 
Juulle dag kom denne her for Retten staaende Boeld Nielsdaater med sin daater Dorte 
Mortensdaater till hans huus, mens da var Povell Kylling iche self hiemme, og de blef der en 7 á 8 
dages tiid imidlertiid fortærede de noget der i hans huus som de betalte med et laggen og een hue, 
og saa hand de hafde en deell tøy med dem i nogle bylter, hvor de hafde faaet det vidste hand iche, 
mens de sahde de hafde været i Sæland der hafde de faaet penge till at kiøbe dette meell, kiød og 
laggen for, hvor de hafde bekommet det andet spurte de iche om. Boeld Nielsdaater vedstod at have 
hafft samme ord till Povell Kylling som hand om vindet, og aarsagen der till var at hun og hendis 
daater iche torde bekiende hvor de hafde faaet godset for de var bange der for; hvor effter 
Regimentschriveren setter i rette med formeening at efftersom Boeld Nielsdaater frjvillig og uden 
tvang bekiender at have ligget udj Karen Espens huus den Nat da hun blef ombragt, hun endog 
udførl: siger sin daater Dorote Mortensdaater udj drabet at være schyldig og rette banemand, som 
iche er her tilstede, da muel: sandheden beder om begges forhold kunde komme for dagen, end 
videre vedstaar hun og at være self samme time da u-lychen var scheed sin daater røst lydig og udj 
stuen hvor den døde laa indgaaet, der holt huus effter egen behag, giort ild paa fyrstedet Eedt og 
druchet og Een dell vare af huuset bortstaalen, samt Endel: til Slutning gade døren i lugt og en 
hengelaas derfor sat paa det ingen schulle merche andet end Rytterkonen var udgaaen, hvor af jo 
udførl: slutes at Boeld Nielsdaater om endschiønt hun ey sin sandhed runt ud vill bekient Jo dog er 
Karen Espensdaaters Banemands med videre og som den der har været i floch og følge, Jo mueligt 
self gierningsmand, tj formente hand at hun af dis aarsage iche kunde frjkiendis mens paastod i 
kraftigste maader at hun som Banemand blef tildømt at lide, at den døde Rytterkone kunde komme 
till Jorden og gierningsmanden faa sin fortiente straf og saasom de 8 Sandemænd her for Retten er 
tilstede dette at anhøre saa begærede Jens Hansen at de nu i dag deris tog ville fuldbyrde som effter 
Kongens Lou forsvarl: være kunde. Jens Raun af Hostrup paa Boeld Nielsdaaters vegne møtte og i 
rettelagde hans schrifftl: indleg og besvaring af 15 Martij 1700 som er lest paaschreven og i Acten 
schall vorde indført. Regimentschriveren hafde tilforne forklaret sagen undtagen denne post som 
fangens fuldmegtig bruger till befrielse at ingen hende noget schall overbeviise, da er det samme 
ogsaa hans klagemaall at der ingen folch var i huuset som om denne u-lyche kunde vinde videre 
med de samme tiggere og iche heller hafde den i hielslagne Rytter kone taget sig vare for saadan u-
lyche at hun da kunde have tagen got folch ind till sig den Nat og u-luchen forhindret, iche 
dismindre meener hand at hendis egen bekiendelse er vidnisbyrd noch, og begærede Sandemæn-
dene der paa deris tog ville fuldbyrde. Her paa forRetten fremkom de Ote udmelte Sandemænd 
Nemlig: Christen Michellsen i Pobye, Niels Sørensen, Hans Pedersen, Niels Nielsen Nebbell, Peder 
Andersen, Niels Nielsen, Jens Pedersen og Laß Jensen, Samptlig af Estrup: som i rette lagde deris 
Skrifftlig underschrefne Toug af dato 15 Martij 1700: indeholdende, at de begge at have deris Liif 
forbrut og henrettes, med videre som for retten er lest paaschreven, og udj Acten schall vorde 
indført; At dette er det reteste og neemeste som de kunde siune og efftergrandsche, hvor paa de 
samptlig aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp; hvilchet Her Regimentschriver begærede 
beschreven som og blef sted. 
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Mogens Hansen i Wiuf møte og nu till andet ting bød Sølf og penge for den halve eÿendoms Gaard 
i Wiuf Hans Iversen paaboer, Han Iversen møte iche. 
 
Hans Nielsen i Egom møte og fremlagde en de Høÿe Herres Mißive paa Rentekameret till 
Seßionens Herrer af d: 25 Feb: 99:hvor udj er Kongel: Resolution af 21 Feb: at Hans Nielsen 
schulle have samme huus i feste; der nest et feste bref af 26 Nov: 1688: at bem huus er sted og fest 
till Hans Nielsen, noch et andet feste bref af 5 April 1699: till Hans Nielsen, som d: 17 Feb: 1700 er  
Confirmeret. Lest og paaschreven; Sete i Rete og formente hand burte at beholde sit feste effter 
hans feste bref. Kongel: M: Regimentschriver var her i Reten til stede og dette om hørte og 
formente at saafremt Hr: Amptschriver Peder Pedersen som denne sag har ført i proceß bør saa 
fremt hand iche kand beviise hvad ordre hand der till hafft haver at betale iche alene Hans Nielsen 
Blÿetecher mens endog Maren Hansdaater begge deris omkostning hvor paa hand er dommerens 
kiendelse begærende. Frands Schøtz svarede paa Enchens vegne hvad hans festebreve angar da 
kunde eÿ tales paa dem de Jo noch som er Gÿldig alleniste er dette qvestionen at Hans Nielsen har 
lovet hende huuset og hun ogsaa nogle Aar haver beboed huset, hvor ved sees at det er imod Loven 
at hand har bortleÿet Jorden till med har naboerne klaget over hannem at ingen ret seÿn kand schee 
formedelst hand nogle Aar har ville hafft hende derfra, saa setis alting till dommerens kiendelse, 
enten hand bør at nÿde feste eller iche; Regimentschriveren begærede at Hr: Jegermesters tiener 
Frands Schøtz mote blive tilholt at fremlegge af hvem hand var  Autoriseret till at gaa i Rete, enten 
af Amptmanden eller anden Øfrighed eller og om det er paa Amptschriverens vegne, Frands Schøtz 
svarede Enchen har begæret at hand ville svare er paar Ord for hende. Sagen optagen till doms till i 
dag 8te dage. 
 
Regimentschriveren møte og i den sag paa de Hostrup Mænds vegne Contra Frands Schøtz i 
retelagde sit schrifftl: Indleg af 13 Martij 1700 som i acten schall vorde indført. Schøtz møte og 
svarede at varselet var udgiven af Velbaarne Her: Amptmand derfor uden var bønderne tillsat loul: 
noch at ingen Excuse der ved kunde være, mens som Herredsfogeden har begært hand ville lade 
sagen falde, saa lader hand ogsaa sagen bortfalde og eÿ videre der paa vill tale, dog var 
Amptschriveren stefnet som den tiid Regimentschriver tieniste forretede. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 23 Martij Ao 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forbud for hans Kongel: Maÿtz: Undersaater at fare og handle med 
deris schibe paa fremmede Steder till Medio Maij førstkommende af 9 Martij 1700 
Allerunderdanigst Lest og paaschreven. 
 
General Commisariatet Mißive Regimentschriveren tillschreven anl: at Rÿter bønderne som endnu 
med noget af schatekornet resterer der for strax giør Leveranz med videre af 16 Martij 1700 Lest og 
paaschreven. 
 
Blef lest et Pantebref till Her Anders Iversen i Herslef udgiven den 11 Martij 1700 paa 50 Sldr: og 
derfor haver Hans Sørensen Iversen med hans Hustrues ville pandtsat et Selfeÿer EeneMerche med 
videre samme panteforschrifning og Contracts indhold Lest paaschreven og i pantebogen indført. 
 
Knud Jørgensen paa Høÿædle og Velbaarne Her: Amptmand von Weÿdas vegne møte for Reten 
som beviiste ved kaldsmænd Niels Troelsen og Peder Pedersen af Seest med schrifftl: kaldseddell 
paa hans Kongel: M: vegne med 14 dages varsell at have hidstefnet Amptschriveren Peder Pedersen 
vindesbÿrd at paahøre og spørsmaall at svare ang: den Resolution hand nogen tiid siden haver given 
Jacob Sælandsfar og Søren Nielsen af Egom da de afgangne Jens Bennedsens haarde fortfarelse 
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med kornmaalingen for ham beklagede, med videre hvor effter agtes tingsvinde at erverbe. I lige 
maader beviiste ved fornefnte kaldsmænd det dei lige maader ved Eed afhiemlede till i dag med 8 
dages varsell at have i Retestefnet Jacob Sørensen Sælandsfar og Søren Nielsen af Egom vidnisbÿrd 
at bære og spørsmaall at besvare angaaende de Ord som Amptschriveren Peder Pedersen till 
dennem haver hafft, da de over Jens Bennedsens forhold med kornmaalingen for hannem 
beklagede, hvor effter Knud Jørgensen begærede de tvende indstefnede vindes personer ville 
fremkomme og her for Reten Edelig aflegge hvad de effter stefne maalet indhold i sagen kand være 
bevist, Indciterede vinder paarobt møte iche hvor for de er forrelagt till i dag 8te dage at møde, 
under deris faldsmaall effter Knud Jørgensens begæring. Jørgen Gregersen paa Amptschriverens 
vegne møte og formoedede at diße indstefnede Vidnisbÿrd eÿ till forhør schall vorde antagen saa 
som Amptschriveren beschÿlder dennem at være saa vell hans Avindsmænd som villige vinder de 
eÿ heller i Rete tide effter Lovens tillhold er indstefnet og de derfor eÿ at kunde komme 
Amptschriveren med deris vinde till nogen præjudiz; Knud Jørgensen agtede U=nødvendig 
vitløfftig paa denne Gregerses protestation at svare anseende det noch i dag 8 dage her om schall 
naa sin rigtighed. 
 
I den Sag imellem Maren Hansdaater og Hans Nielsen i Egom er saaledis kiendt. Saa som af Hans 
Nielsen Blÿetecher i Reten er produceret tvende till ham udgifne feste breve paa det udj Acten 
indmelte Boelshuus i Egom det Eene af Sal: Her Amptmand Schvartz og Regimentschriver 
Blanchsted af dato Colding d: 26 Nov: 1688, det andet af de Kongel: Maÿtz: deputerede udj 
Seßionen ved Ytterwigs Regiment af dato Coldinghuus d: 5 Aprill 1699: og begge paa de vilkor 
Loven omtaler, at Hans Nielsen samme huus schulle beboe, bÿgge og holde ved lige og svare der af 
alle afgiffterne, og paa samme vilkor ord og Clausuler lige saa af Her Amptmand Woÿda saa vell 
som nu Itzige Regimentschriver Sr Jens Duche Hans Nielsen Blÿetecher er Confirmeret, imod 
hvilche Poster og vilkor Hans Nielsen dog befindis at have forbrut, som beviises baade med et i rete 
lagde tingsvinde her af Herretstinget udsted den 17 Octob: 99: som Her Amptschriver Peder 
Pedersen den tiid ogsaa som Regimentschriver Committeret ved Rÿter Godset paa Kongens vegne 
haver forhverved over Hans Nielsen for hans Vanhevd og U=hegen ved dette Boelshuus som hand 
effter sit festebref self iche beboede, som ved samme U=svechede tingsvinde alt sammen lige saa er 
beviist. I lige maader beviises med Hans Nielsens Siæl Sørgers Prousten Magtr Christen Borches 
Attest af dato …………………………. 
 
Hartvig Hansen i Wiuf paa Mete Hansdaater Sl: Iver Iversens vegne i Wiuf møte og producerede et 
schrifftl: Laugbud paa den halve og den 1/5 part Eÿendoms Andeell udj den Selfeÿer Gaard hun 
paaboer med videre af 23 Martij 1700 Lest og paaschreven; Mogens Hansen møte og i dag till 
tredje ting bød Hans Iversen Sølf og penge for den ½ Selfeÿer Gaard hand i dag 3 uger Laugbød. I 
lige maader bød sølf og penge for Mete Hansdaaters anpart af bem: Gaard hun nu og i dag 
Laugbød. Hans Iversen paarobt møte iche. 
 
Blef lest et Pantebref af effter føllgende indhold. Kiendis Jeg underschrefne og her med viterlig giør 
Hans Sørensen Iversen med min Kiære Hustrue Maren Hansdaater i Herslef Een for alle og alle for 
een at have med min og min Hustrues frj villie og velberaad hue, pandtsat, saa som vj her med 
pandtseter till voris Siælesørger Hæderlig Her: Anders Iversen Sognepræst till Herslef og Wiuf 
Sogner og hans arvinger mit Selfeÿer Enemerche kaldet, beliggende udj Herslef Bye ved Follerup 
Aae, med den nordre side, med den Sÿnder side ved Herslef Præstegaards tofft, med den Øster dell 
nest op till Niels Hiulers Enemerche og med Vester Enden nest op till Baldsers Huus og Tofft, alt 
som samme Enemerche nu findis og det for reede penge 50 Sldr: siger 50 Sldr: daler till 4 mk: 
dansche beregnet, som …………………….. 
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Blef lest et schiøde af effter føllgende indhold. Kiendis Jeg underschrefne Mete Hansdaater Sal: 
Iver Iversens af Wiuf og her med viterlig giør, at som Jeg fornemmer min Søn Hans Iversen iche 
lenger vill besidde den eÿendoms gaard i Wiuf, hvor af mig den ½ part er tilhørig, mens den till 
tinge haver Laugbøden, og Jeg allerede saa høÿ Alder haver opnaaed, at Jeg den eÿ self kand holde, 
saa haver Jeg med frj villie og velberaad hue samt min Laugverge Hartvig Hansens raad og 
samtÿche Skiødet og afhændet, saa som Jeg her med selger Skiøder og afhænder fra mig og mine 
arvinger till min daater Anna Iversdaaters Mand Mogens Hansen og hans arvinger bem: halve 
Selfeÿer Eÿendoms gaard i Wiuf som Jeg nu i boer og bem: min Søn Hans Iversen hidindtill har 
hafft i brug, mens mig effter skiøde af 13 Junij 1663 beretiget, hvilchen Selfeÿer Bunde Eÿendoms 
Gaards halve part, det være sig huuse, bÿgning, med tilliggende agger og Eng, schou, krat, heede, 
march, moser, fædrifft, tørvegrøfft, lÿngslet, vaat og tørt inden og uden Marche schiell som af 
Arrild tiid der till ligget haver og bør der till at ligge med rete indtet undtagen i nogen maader, bem: 
min daaters Mand Mogens Hansen og hans arvinger afstaaes, selge og schiødis for et fast u=rÿggel: 
kiøb till Evindelig eÿe og eÿendomb, frj for hver mands tilltale i alle maader og kiendis Jeg mig 
Mete Hansdaater for mig og mine arvinger ingen ÿdermere deell lod ret eller retighed at have udj 
eller till forschrefne halve Gaard eller des tilliggende saa som Jeg der for har annammet fuld 
vederlag og redel: betallning og foruden Een schrifftl: Revers till forsichring at nÿde frj huusværelse 
udj gaarden sampt klæde og føde till nødtørfftighed uden nogen betalling min Liifstiid, till 
stadfestelse haver Jeg denne min Skiøde eller kiøbe Contract tillige med Laugverge med egen haand 
underschreven og venligen ombedet K:M: Postmester Sr Hans Lund i Kolding og Vellagte mand 
Mads Iversen i Willstrup med os till viterlighed at underschrive, saa og at K:M: Regimentschriver 
Sr Jens Hansen Duke paa K:M: vegne som Herligheden till Gaarden haver forbeholden dette med os 
till ÿdermere Confirmation ville underschrive, og maa kiøberen dete schiøde paa Ell, Brusch og 
Hollmands Herrets ting uden nogen given kald og varsell effter Lovens 1 B: 4 Cap: 34 Art: lade 
læse. Datum Wiuf d: 23 Martij 1700: Mete MHD Hansdaater Sal: Iver Iversen, Hartvig HHS 

Hansen Enchens Laugverge. Till Viterlighed effter begæring underschrevet H:Lund: Mads MIS 

Iversen. Paa K:M: vegne Confirmeret og hosbundhold af Bunden Mogens Hansen annammet effter 
der paa meddelte a parte qvitterings formelding: Testere: Jens Duke. Lest og paaschreven. 
 
Mads Madsen Dall i Herslef møte og i retesteillede et Skudsmaal hannem af hans Siæle Sørger Her: 
Anders Iversen Brun i Herslef given om hans fatige villkor og tilstand af dato 14 Martij 1700 som 
ble flest og paaschrevet, hvor effter Mads Madsen Dall begærede tingsvinde. Sted. 
 

Tingdagen og Tiersdagen d: 30 Martj Anno 1700 
For Retten er leest Allerwnderdanigst Kongl: Maÿtz: Allernaadigste forordning, om Kror holl paa 
Landet vdi Danmarch daterit Kiøbenhafuen d: 13 Martj 1700. 
 
Knud Jørgensen paa sin Welborne Herrer Her Amptmand Ludvig Erenst von Woÿda hans vegne 
Erchiende for Retten og efter i dag 8te dage afhiemlede kald og varsel, sampt winders til i dag 
forelegelße begierede de forbemelte indstefvente winders personer for Retten ville fremkomme og 
med deris Æd eller aflegende vinde, sagen efter indstæfning videre forklare. Jørgen Gregersen paa 
Hr: Amptschrifvers vegne, møtte og for det første refererede sig, til hans imod diße winnisbÿrd i 
dag 8te dage giorde videre at Confirmere fremblagde Jørgen Gregersen en Hr: Amptschrifvers til 
Gregersen d: 22 Marti sist afvigte gifuene og vnderschrefuene fuldmagt, som Gregersen begerede 
motte i Retten opleßis og cdi agten indføris huer efter samme fuldmagt ble flest og paaschrefven, og 
videre udj agten schal worde indført. Og som af samme fuldmagtschal befindis at Her 
Amptschrifver i alle maader fra gaar ei nogle loustridige, eller imod Kongl: Maÿtz forordning af 
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Amptschrifveren, til diße videner i nogen maader, af hannem aldellis benegtis. Amptschrifveren ei 
heller er vidende huad andre ord, som diße vinder paa hannem vil vinde, saa begærte Gregersen, at 
dommeren ville forelegge fornefnte mend, hører de, om de imod forordning, til æed worder 
andtagen, /:om en schiønt :/ ………………………………… 
 

Tirsdagen og Tingdagen den 6 April 1700 
Frandtz Skøtt lod leße Hr. Jegermesters Confirmation af dato Kiøbenhafven d: 20 Martij Ao 1700 
som blef leest og paaschrefuen. 
 
Blef lest et schiøde af effter føllgende indhold. Kiendis Jeg underschrefne Mogens Hansen af Wiuf 
og her med viterligt giør at som Jeg haver afkiøbt min Svigermoder Mete Sl: Iver Iversens den 
hende tillhørig halve Eÿendoms gaard saa vell som den paaboende Hans Iversens part, saa haver Jeg 
igien med frj villie og welberaad hue, solt, schiødet og afhændet, saa som Jeg her med schiøder og 
afhænder fra mig og mine arvinger till Mogens Sørensen og hans arvinger min halve Selfeÿer 
Eÿendoms Gaard som Jeg nu self paaboer, og er magen till den anden halve deell bem: Mogens 
Sørensen eÿer og paaboer, hvilchen Selfeÿer Bunde Eÿndoms Gaards halve part, det være dig 
huuse, bÿgning, med tilliggende agger ………………………………… 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 20 Aprill 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Bref og benaading om tvende Marcheder som der Aarl: schall 
holdes Neml: den 1 Maij og 28 October af 5 Sept: Anno 1699: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Blef lest Rentekammerets Mißive og Placat anl: Skaun og Anholt fÿringers forvaltning med for 
stranden og Vrag rettigheden under bem: Skaun og Anholt, og de der till Lÿst haver at de sig till den 
12 Maij førstkommende paa Rentekammeret indstiller, med videre af 27 Martij Ao 1700: 
 
Blef lest et pantebref af effter føllgende Indhold. Saa som Jeg underschrefne Peter Krøger, ved 
U=lÿchel: handling disverre er kommen till kort og falleret, hvorfor Jeg med Hustrue og Smaa Børn 
blot og bar fra Husum till Fridericia mote tage min tillflugt, hvor samme steds Jeg saaledis eÿ kunde 
Subsistere formedelst Blote hænder, intet hafde at handle med eller leve af, alt saa haver Her 
Magnus Povelsen et Intereßerede udj Flensborg af sær medlidenhed effter min indstendig giorte 
ansøgning mig godvilligen laant og forstragt haver, till at kiøbe og betale den Gaard og dis 
tillhørende for udj Skierbech som Jeg nu beboer udj god gangbar Mÿnt penge 333 Rdlr: 2 mk: Som 
Jeg Peter Krøger kiendis og her med viterliggiør ret viterl: gield schÿldig at være Her Magnus 
Povelsen et Intereßerende udj Flensborg 333 Rdlr: 2 mk: dansche: hvilche forschrefne 333 Rdlr: 2 
mk: med 5 Rdlr: af hver hundrede Aarl: Rente Jeg Peter Krøger lover og her med till forpligter mig 
og mine arvinger at erlegge og betale forn Her Magnus Povelsen et Intereßerede eller deris arvinger 
nu till 11 Martij førstkommende naar mand schrivendis vorder 1701: og der som forn 333 Rdlr: 2 
mk: bliver lenger hos mig eller mine arvinger staaende pa Rente schall der af Aarligen gives fornte 
Rendte neml: 5 Rdlr: af 100, og naar forn Her Magnus Povelsen eller hans arvinger eller og mine 
arvinger iche lenger forn Capital vill have staaendis paa Rente schall vj den hver andre et fierding 
Aar tilforn loul: opsige og da hovedstoelen med sin effterstaaende Rente schadisløs at erlegge og 
betale. Og paa det Her Magnus Povelsen et Intereßerede og deris arvinger af mig og mine arvinger 
dis bedre om betallning kand være forsichret oantseter Jeg hannem her med samme min Gaard og 
tilliggende Jord og Eÿendom beliggende udj Ellboe Herret udj Taule Sogen, Skierbech bye og 
March samt Mobilier, Summa alt hvis Jeg nu eÿer eller her effter eÿendis vorder ………………. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 27 Aprill Ao 1700 
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…………….. 
 
………….. 
 
Jørgen Gregersen paa Mogens Hansens vegne af Wiuf møte for Reten som beviste ved kaldsmænd 
Laurids Sørensen og Hans Hansen af Wiuf det de ved Eed afhieml: till i dag her till tinget at have 
hidstefnet Hans Iversen af Wiuf imod winder at paahøre og spørsmaall at tillsvare angaaende paa 
hvad maade hand sin halve Eÿendoms Gaard till Mogens Hansen solt haver og paa hvad Condition 
samme Accord blef giort. I lige maader stefnet Hartvig Hansen, Peder Koed, Carll Christensen, 
Peder Mortensen i Wiuf og Hans Nielsen tienende Præsten i Herslef alle deris vinde og sandhed her 
om at aflegge. I lige maader stefnet Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Jens Hansen Duke om hand 
vill have noget der till at svare; Noch stefnet Bent Christensen i Tørschin samt Maren Madsdaater i 
Wiuf i lige maader deris vinde at aflegge, hvor effter Jørgen Gregersen begærede vinderne mote 
fremkomme deris vinde at aflegge. Saa for Reten fremkom Hartvig Hansen i Wiuf som vandt at 
neste Torsdag effter Fastelafns Mandag da forligtes Mogens Sørensen og hans Broder Laurids 
Sørensen med Hans Iversen i Wiuf og kiøbte Mogens Sørensen Hans Iversens hans halve 
Eÿendoms Gaard af i Wiuf som hand paaboer, med den vilkor at Mogens Hansen i Wiuf igien 
schulle have den af Mogens Sørensen og war de foreenet om 100 Rixdaler mindre Een Sletdaler 
som Mogens Sørensen schulle give Hans Iversen for bem halve Selfeÿer Gaard, der udj schulle Hans 
Iversen qvitere i bem penge 4 Sldr: og derfor uden schulle Mogens Sørensen give Hans Iversen 
foruden effter bem penge 2 tønder haure, og enten schulle beholde nogle Ege bloche der laa ved 
Gaarden eller der imod have 3 Ege paa gaarsen schou og en Ege bloch i løchen, og undtog slet intet 
enten Rugsæden eller andet; første Søndag effter var Hans Iversen till Hartvig Hansen ogder 
annammede paa Kiøbet 20 Sldr: om anden dagen nest effter Leverede Hartvig Hansen Hans Iversen 
endnu paa Mogens Sørensens vegne 6 Sldr: og tillspurte Mogens Hansen Hans Iversen der kiøbet 
blef sluted og pengene paa Kiøbet betalt om det var med hans egen gode villie og samtøche hand 
hafde sluted dette Kiøb, hvor paa Hans Iversen svarede Ja at hand har med samme Kiøb i alle 
maader tillfreds og fornøÿet om hand end paa et Aar schulle leÿe en Stue og sidde, i om hand fich 
iche anden Leÿlighed, og lovede Hans Iversen at giøre Gaarden strax Rÿdelig og Mogens Hansen 
schulle svare till udgiffterne, de Øfrige penge schulle blive Hans Iversen betalt naar hand gaf 
Mogens Hansen lovl: schiøde paa Gaarden. Borgem Jens Findsen paa Hans Iversens vegne tilspurte 
Hartvig Hansen om saadan handell var scheed i Edrueschab; der paa Hartvig Hansen svarede Ja; 2: 
Om hand fornam nogen tingsvinde blef fremlagt samme halve Gaard var Laugbuden effter Loven; 
der paa Hartvig Hansen svarede at Hans Iversen lovede at ville Laugbÿde Gaarden den neste ting 
effter som schee kunde før schiøde blef udsted. 3: blef Hartvig Hansen tilspurt hvem der var hos der 
samme Kiøb schede de mote nafngivis. Der paa Hartvig Hansen svarede der Kiøbet schede var 
overværende Hartvig Hansen, hans hustru og Peder Koed kom ind der dennem imellem blef 
schreven, samt Carell Christensen og Peder Mortensen i Wiuf, saa vell som Maren Madsdaater 
tienende Hartvig Hansen; og tilstod Hartvig Hansen at hans hustrue er Sødschinde barn till Mogens 
Hansen og Hans Iversen. Findsen begærede denne opretede Contract dennem imellem her i Reten 
mote fremleggis Jørgen Gregersen paa Mogens Hansens vegne meldede at hvad sig Contracten 
angaar da fornemmer Findsen noch at det meste bestaar i mundl: aftale ellers i en hast blef paa det 
papir som de paa Landet kunde bekomme till videre en foreening imellem dennem opreted hvilchen 
de foregiver till Hr: Krigs Commißari Hartmand at have leveret og hand den hos sig beholt 
formedelst hand tillige med andre denne hafde videre formet om dette kiøb, hvor paa Hartvig 
Hansen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Reten fremkom Peder Koed i Wiuf 
som vand at hand kom ind till Hartvig Hansens der den foreening blef schreven Mogens Sørensen 
og Hans Iversen imellem anl: Hans Iversens halve selfeÿer Gaard og underschref den med till 
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Viterlighed og hørte de blef forenet om Mogens Hansen schulle have den halve Selfeÿer Gaard 
Hans Iversen paaboer; hvor paa Peder Koed aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. I lige maader 
for Reten fremkom Carll Christensen boende i Wiuf som vandt at hand underschref hans haand till 
Viterlighed under denContract og foreening som blef giort imellem Hans Iversen og Mogens 
Sørensen om den halve Selfeÿergrd. Hans Iversen paaboer, mens var iche hos der de blef foreenet 
om Kiøbet. Jørgen Gregersen tillspurte Carll Christensen om hand med god samvitighed kunde 
bekiende iche at have hørt, da hand schref foreeningen under at Hans Iversen solte hans halve 
Selfeÿergrd. til Mogens Sørensen med den Condition at Mogens Hansen den schulle nÿde. Item om 
hand iche haver hørt hvad Hans Iversen for samme halve gaard schulle have; Carll Christensen 
svarede hand hørte de var saaledis foreenede som Contracten om formelder at Hans Iversen schulle 
levere alle de gamle schiøder till Mogens Hansen som schulle have Hans Iversens halve Gaard, og 
der imod igien schulle Mogens Sørensen have Mogens Hansens halve Gaard, der de stod op og ville 
gaa hiem spurte Carll Hans Iversen, om hand iche fich den Feerup Gaard om den Contract da 
schulle holdes dennem var imellem opreted, der paa Hans Iversen svarede hand vidste det iche. I 
lige maader hørte Carll Christensen at Mogens Hansen sagde till Mogens Sørensen dersom hand 
iche fich Hans Iversens Gaard, saa fich Mogens Sørensen intet af hans gaard, hvilchet ogsaa 
Mogens Hansen og Mogens Sørensen tillstod for Reten, det var saaledis i deris Accord; hvor paa 
Carll Christensen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Peder Mortensen 
boende i Wiuf som vandt at han schref den Contract imellem Hans Iversen og Mogens Sørensen, 
som indholt at Mogens Sørensen hafde afkiøbt Hans Iversen den halve Selfeÿer Gaard hand 
paaboer, saa tillspurte hand dennem hvad hand schulle have for Gaarden da svarede de samptl: de 
var foreenet hand schulle faa hans nøÿagtig betallning; ellers hørte hand noch at Mogens Hansen 
schulle have samme half selfeÿer gaard igien af Mogens Sørensen naar Mogens Sørensen fich først 
schiøde der paa, og blef indtet nefnet enten om noget enten Rug sæden eller andet, eÿ heller hvem 
der schulle svare till fare dag, hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu 
fremkom Maren Madsdr tienende hos Hartvig Hansen som vandt at de blef foreenet sammen at 
Mogens Sørensen schulle give Hans Iversen for hans halve Selfeÿer Gaard 100 Rdlr: mindre Én 
Sldr: og tou tdr. haure udj hvilche penge schulle kortes 4 Sldr: som Hans Iversen var Mogens 
Sørensen schÿldig, og schulle Mogens Hansen have Gaarden igien af Mogens Sørensen, om 
Søndagen der effter betale Mogens Sørensen Hans Iversen 20 Sldr: paa kiøbet og om anden dagen 
der effter 6 Sldr: og der de sidste 6 dr: blef betalt tillspurte Mogens Sørensens Moder Hans Iversen 
om hand fortrød kiøbet schulle det iche komme lenger der med, der paa Hans Iversen svarede Neÿ 
at hand iche schulle tage sine Ord tilbage om hand end schulle et heell Aar leÿe sig en Stue, hvor 
paa hun aflagde hendis Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Bent Christensen i Tørschind 
som vant at om Søndagen effter da Hans Iversen bekom de 20 Sldr: effter kiøbet tillforne var sluted, 
da spurte Mogens Hansen Hans Iversen ad baade paa sin og sin Hustrues vegne dersom hand 
fortrød denContract og Kiøb de hafde giort saa mote det gierne være magtisløs, hvor till Hans 
Iversen svarede at hand det iche fortrød, saa bad de samptl: de schulle give hver andre deris hænder 
der paa som og scheede og de andre lagde deris hænder der paa, ellers tillstod Bent Christensen at 
hand haver spurt Hans Iversens Hustrue i hendis iboende Gaard, om hun var fornøÿet med det 
hendis Mand hafde solt hans halve Selfeÿergrd. hvor paa hun svarede, det var med hendis villie. 
Anden dagen der effter betale Mogens Sørensen Hans Iversen igien paa kiøbet 6 Sldr: og sagde 
Hans Iversen om hand iche i Aar fich nogen gaard i feste schulle hand dog iche slaa kiøbet løs, hvor 
paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Niels Thomesen i Wilstrup som 
vandt at hand kom ind i Hartvig Hansens huus imidlertiid kom Hans Iversen der ind som var en 
Søndag, da spurte Mogens Hansen Hans Iversen nogle gange ad om det var med hans villie og 
minde og der som det iche var hans kone imod at hand hafde solt den halve Selfeÿer Grd. till 
Mogens Sørensen, da svarede Hans Iversen der som det iche vare med hans og hans Hustrues villie 
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hafde hand iche opreted nogen kiøb og Contract der om, saa som hand Mogens Sørensen taalte 
Hans Iversen 20 Sldr: till som Hans Iversen annammede, og fich paa kiøbet; og sagde Hans Iversen 
till dennem om hand end schulle leÿe sig en stue et Aar om schulle hand dog iche gaa fra sit kiøb, 
og Mogens Sørensens Moder sagde naar Mogens Hansen fich schiøde paa Gaarden schulle hand faa 
hans Rigtig betallning som de var forligt om, hvor mangde det var vidste hand iche, saa ragte de 
hver andre deris hænder og de andre lagde deris hænder der paa. Der paa hand bad sig Gud till 
hielp. Endnu fremkom Hans Nielsen i Herslef som wandt at hand tiente hos Hans Iversen der de 
kiøbsloges om gaarden da hørte hand Hans Iversen raadslog sig med sin Hustrue om hand schulle 
selge hans gaard, da sgade Hans Iversens Hustrue Ja hun var der med tillfreds; hvilchet hand hørte 
trende gange den eene gang der hand schar hachelse, den anden gang der hand stod og tærsch, det 
tredje sted var det i stalden som de der om med hinanden hafde Raadslaaets; og bekiente Hans 
Nielsen at hand hafde spurt Hans Iversen om hand blef ved gaarden, hvis iche ville hand høre sig 
om en anden hosbund, der paa Hans Iversen svarede hand ville fløte till hans kones fader med hans 
Qveg og tøÿ, her blef hand iche ved det sted, og hand ved sig ingen anden sted, der for schulle hand 
høre sig om en anden hosbund, hvor paa hans bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Hans Iversens 
Moder Mete Ivers som tillstod at hun haver iche vidst noget af det kiøb at sige som der er giort med 
Hans Iversen og Mogens Sørensen; Jørgen Gregersen tilspurte Hans Iversen om hand iche haver 
indgaaet dette kiøb med Mogens Sørensen saaledis som vinderne om vundet haver; Hans Iversen 
svarede hand ville holde sig effter Contractens indhold. 2: Om hand iche de 20 Rdlr: paa kiøbet 
hafde bekommet, derpaa Hans Iversen svarede de leverede ham 26 Sldr: at feste den Feerup Gaard 
for og defor var hand de 9 Sldr: schÿldig till Mogens Sørensen. 3: Om Hans Iversen ville imod tage 
den Øfrige rest af pengene eff opretede foreening schulle hannem samme penge strax her for Reten 
leveris som hannem her med nu tillbÿder. Hans Iversen der imod svarede at hand ingen penge 
denne gang annammer, mens erbÿder sig de annammende penge strax at fra sig levere som er 20 
Rdlr: her udj Reten, effter som hand formeener samme Contract strider imod Loven; Mogens 
Sørensen her imod meldede at hand forblef ved det med Hans Iversen slutede kiøb og formeente at 
slig penges tilbÿdelse effter saa lang tids forløb hannem eÿ kunde præjudicere udj hans Retmeßige 
Kiøb, B: Jens Findsen her till svarede og agtede u=nødig her om at disputere effter som naar dom 
schall gaa i sagen videre forklaring schall schee; hvor effter parterne var tingsvinde begærende som 
og blef sted. 
 
Borgm Jens Findsen paa Hans Iversens vegne møte for Reten og forregaf at som hand Mogens 
Sørensen med flere till i dag haver indstefnet, mens som kaldseddelen iche saaledis er indretet eller 
de vedkommende saa lovl: stefnet somved burde kunde den iche blive indført mens forschiød sig 
till strax igien at lade give lovl: varsell. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 4 Maij Anno 1700 
Kongel: M: Regimentschriver Jens Duke lod kald Indhiemle ved kaldsmænd Niels Pedersen Baße 
og Jes Sørensen i Piedsted som ved Eed afhiemlede med opragte fingre effter Loven till den tiid at 
have i Rete stefnet Hans Jensen Skouløber i Piedsted vinder at paahøre, spørsmaall at tilsvare og 
dom at lide for hans U=loulig med handling med knifslag og anden U=lÿche hand haver forøvet paa 
sin Søster Anna Jensdaater og Moder Chatrine Thomasdaater nest forleden 23 Aprill hvor for- 
meenis kand sig i høÿeste maader forseet haver og derfor paa livet schulle vorde straffet. Till 
samme tiid og sted Citerit for deris sandhed her om at vinde, Laurids Schreders Søn Niels Laßen, 
Niels Rauns Kone og 2de døtre, Thomas Mortensen og hans tieniste karll, Monsr David Lauridsen 
Studiosus, Niels Pedersen Surkier, Jes Jonsen, Laurids Gregersens Kone, Jacob Brant og hans Kone 
og flere som om den handell er bevist. Noch stefnet Siunsmænd Christen Nielsen, Niels Andersen, 
Niels Pedersen Surkier og Hans Ebbesen, tilsamme tiid at møde. Frands Schøtz paa Velbaarne Her 



 30

Jegermesters vegne protesterede imod indførte kald, saa som hans prinsipal som schouløberens 
forsvar burte effter Loven at have været kaldet, helst effterdj Regimentschriveren fører i sit varsell 
at hand ville søge ermelte Schouløber paa Livet for hans gierninger, formener derfor varselet bør 
være spilt till nermere stefnemaall; hvilchet dommeren ville observere. Vinderne effter Her 
Regimentschriverens begæring forrelagt till i dag 8te dage at møde her till tinget deris vinde at 
aflegge og som Her Jegermesterens fuldmegtig paastaar iche her imod at være stefnet som forsvar 
paa Skouløberens vegne, hvorfor Her Regimentschriver haver hannem loul: kald og varsell at lade 
give till i dag 8te dage at møde her till tinget om hand kunde have noget der till paa Schouløberens 
vegne at svare. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 11 Maij Anno 1700 
Regimentschriveren lod tillÿse at schall holdes schiffte effter Jens Sørensen Gudsøe i Hostrup, 
Effter Sl: Hans Terchelsen ibid: d: 17 Maij førstkommende. Effter Hans Ollufsen Boelsmand i Store 
Velling d: 18 dito: Effter Povell Nielsens hustrue i Wiuf d: 19 dito: og effter Johans hustrue i 
Aagaard d: 28 dito: med videre Lest og paaschreven. 
 
Regimentschriveren lod aflÿse og forbÿde at ingen Rÿter bunde mote lade nogen bruge hans Jord 
eller med korn besaa enten till halfft eller for penge, Eÿ heller bortleÿe hans Eng med hvad schin 
det end være kunde saa fremt de schÿldige iche der for vill tiltalis og straffis. I lige maader blef 
aflÿst og forbuden at ingen som nu noget kunde have saaed hos Rÿter bønderne maa det fra steden 
afføre eÿ heller høe, saa fremt som de iche vill tillschrive sig self den U=lempe der af ville 
paaføllge, begærede dennem lÿsning trende tingdage mote publiceris og der effter tingsvinde 
meddelis. 
 
Kongel: M: Regimentschriver Jens Duke møte for Reten som fremførte tvende kaldsmænd Mads 
Pedersen og Anders Pedersen begge af Colding, hvilche hieml: ved Eed med opragte fingre effter 
Loven loul: till i dag med 8te dages varsell at have hidkalled Welb: Her: Amptmand Woÿdas 
fuldmegtig paa Colding Huus, Johan Christofer Walter till breve at høre læse Spørsmaall at till 
svare og Dom at lide for ærrørige angribelse imod Regimentschriveren, alt effter Enschrifftlig 
kaldsell af 4 Maij som for Reten er lest og paaschreven samt Johan Christopher Walter der paa 
tegnede svar som er lest og paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Hvor effter 
Regimentschriveren Producerede en Beskrichelse under Walters haand af dato 2 Maij sidst afvigte 
som begæris Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført, samt Amptschriveren Peder 
Pedersen der paa tegnede svar af 10 Apr: som tillige med i Acten schall vorde indført. Endnu 
fremdelis i retelagde Een beschichelse af Monsr Walter till Regimentschriveren Jens Hansen Duke 
af dato 2 Maij 1700: med Regimentschriverens der paa tegnede svar som i lige maader schall vorde 
indført i Acten. Endnu videre till oplÿsning i sagen og for at lade see hand eÿ andet till 
Rentekommeret haver andraget end det som forsvarl: være kunde, fremlagde Regimentschriveren 
en till hannem ergangne Cammer Collegij Mißive af 10 Apr: sidst afvigte som er ham till giensvar 
paa samme sin schrivelse meddelt og Monsr Valter tilforne der af widimeret Copie meddelt som og 
blef lest og paaschreven og i Acten schall vorde indført. Hvor effter Regimentschriveren sate udj 
Rete at som med Monsr Walters egen haand og udstedde beschichelse klart er bleven beviist 
hvorledis hand har paalagt Rÿterbønderne Exacution imod forordningen for udschrifnings Skat af 
Kirche Jorder, hand endog udj samme beschichelse beschÿlder Regim: andragende udj samme 
Materie till Rentekommeret for U=sandfærdig og end ÿdermere angriber hannem med schÿlding 
som en falschner, forkleinl: og argelistig, samt og at have brugt en Utidig Materie hvor ved 
Regimentschriveren i Høÿeste maader sig paa Ære og Lempe finder fornermet, Tj setes der for udj 
Rete med formeening Johan Christofer Walter eÿ allene saadanne Ord og beschÿlding strax bør at 
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igienkalde men endog derfor lide effter Kongens Lov, sampt proceßens omkostning at erstate hvor 
paa hand dommerens kiendelse var begærende, og det uden ophold saa som Walter self haver 
paaschreveen kald seddelen og iche giort nogen loulig schudsmaall. Monsr Johan Christopher 
Walter 3de sinde paarobt møte iche, hvor for sagen er optagen i 14ten dage. 
 
K:M: Regimentschriver Jens Hansen Duke møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Laurids 
Jensen og Jens Hansen af Egom det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Jens Ibsen 
i Weÿllbÿe imod vinder at paahøre breve at høre læse og spørsmaall at tillsvare, angaaende at hand 
schall være fader till Else Andersdaater LaarEngels Barn her om for deris sandhed at vinde stefnet 
Jørgen Jacobsen og hans hustrue i Weÿllbÿe, Knud Pedersen i Tved, Stinis og hans Søn i Rans, 
samt Jørgen Krage i Gaverslund, till samme vinde og proceß at anhøre Citeris ogsaa Sognefogeden 
Lave Jensen i Weÿllbÿe om Sagen hannem noget kand anrøre, hvor effter tingsvinde agtes at 
erverbe; Saa for Reten fremkom Jørgen Jacobsen i Weÿllbÿe som effter Eedens oplæsning vandt at 
ungefer for et Aars tiid siden som var neste Mandag effter Paasche forgangen Aar, da kom hand og 
Stinis gaaendis fra Rans, og Qvindfolchet Else Lorengel kom fra Gaverslund, hvor de hinanden 
bemøte, da spurte Jørgen Jacobsen ad hvem hun udlagde till Barnefader, svarede hun da Jens Ibsen i 
Weyllbÿe var hendis Barnefader saa fulte hun med till Rans der sagde hun de samme ord, saa ville 
dette vinde have ført hende till Præsten eller Regimentschriveren mens Knud Pedersen pg Povell 
sagde da giorde hand ilde imodsig self og Jens Ibsen giorde en U=lÿche paa hannem, vindet vandt 
ÿdermere at iche den sidste mens den forrige Aars Juull ungefer 14 dage tilforne da hørte hand i 
Jens Ibsens huus, hvor hand var indgangen at Jens Ibsen Accorderede med dette Qvindfolch Else 
Andersdaater Lorengel, om hun schulle iche legge hannem ud till Barnefader, og begærede hun 10 
Sldr: mens Jens Ibsen Accorderede med hende hand schulle give hende 2 Sletedaler som og blef 
lagt paa Bordet og Qvindfolchet tog dennem till sig, der effter sagde Jens Ibsen nu hafde hand ingen 
gode af hand gaf hende diße penge uden hand tog to Mænd ind, saa gich Jens Ibsen effter to Mænd 
Neml: Thomas Thomsen og Hans Thomsen i Weÿllbÿe, som agte der ind, saa spurte Jens Ibsen i 
deris paahør Qvindfochet ad om hand var hendis Barnefader, da svarede hun Neÿ, hvor paa Jens 
Jacobsen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Reten fremkom Jørgen Jacobsens 
Hustrue Maren Madsdaater som vandt at have hos været i Jens Ibsens huus da hand Accorderede 
med dette Qvindfolch og da have hørt det samme som Jørgen Jacobsen om vundet haver, der paa 
hun bad sig Gud till hielp. Endnu fremkom Knud Pedersen i Tved som vandt, at samme dag Jørgen 
Jacobsen om vundet haver hand kom med dette Qvindfolch till Rans till Povell Stiesens, da sagde 
Knud Pedersen tlll dette Qvindfolch og spurte om hun nu kom hid igien hun fich vist en U=lÿche, 
hun var forvist sognet, saa sagde Jørgen Jacobsen de schulle forbÿede dem noget mod till Stinis 
Povelsens saa ville hand betale det siden noget effter flÿde Jørgen Jacobsen dette Qvindfolch 2 mk: 
hvor af hand laante den Eene March af Povell Stinesen saa kom de i dricheri der effter, og kand iche 
erindre hvad videre paßerede; hvor paa hand bad sig Gud till hielp: Regimentschr: tilspurte Knud 
Pedersen om hand videre var bevist hvor till hand svarede Neÿ; Endnu fremkom Stinis Povelsen i 
Rans som vandt at forleden Aar ved Paasche tiden da var hand med Jørgen Jacobsen og omtvistede 
Else Lorengell paa weÿen fra Gaverslund, da hørte hand at samme Else Lorengell udlagde till 
Barnefader Jens Ibsen i Weÿllbÿe, og self samme Ord hafde hun udj hans huus, i nogle dage der 
effter kom Jens Ibsen af Weÿllbÿe og Knud Pedersen till dette vinde og begærede Stinis Povellsen 
ville hente dette Qvindfolch for Jens Ibsen ville tale med hende hun iche schulle legge hannem ud 
till Barnefader, saa hendte hand hende og fant hende wed Østed førte hende saa hiem till vindets 
huus hvor Jens Ibsen og Knud Pedersen da var, saa gaf Jens Ibsen hende 2 mk: og begærte hun iche 
schall legge ham ud for Barnefader som hun i hans paahør beschÿlte ham for, mens hvor for hand 
gaf hende diße penge vidste hand iche, ellers hafde dette vinde bekommet af Jens Ibsen Een Sldr: at 
hand schulle give dette Qvindfolch for hun iche schulle hannem ud, hvilche hand og bød hende 
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mens hun ville iche tage den ad tj hun sagde hand schulle hielpe hende hos Præsten hun kunde 
komme till Guds bord, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Povell Stinesen som 
vandt at samme dag som hans fader om vandt kom hand hiem [med] sin plouge, da var Jørgen 
Jacobsen i hans huus med dette Qvindfolch Lorengel, saa bespurte Jørgen Jacobsen hvad hand 
schulle giøre med dißen Qvindfolch, da sagde Knud Pedersen det var bedre hand gaf dette 
Qvindfolch 2 Marchs penge og ladet scharen gaa, saa flÿde Jørgen Jacobsen vindet 1 mk: og vindet 
lagde self 1 mk: till, som windet gaf dette Qvindfolch Lorengell hvor for hun schulle have det vidste 
hand iche, hun schulle være det samme scharn hun var, der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu 
fremkom Jørgen Jensen i Gaverslund som vandt at Sognefogeden Lave Jensen af Weÿllbÿe har 
bekiendt for hannem ang: de 2 stude som Jens Ibsen hafde at føde for Sognefogeden Lave Jensen, 
da kom den dag ind till Lave Jensen at ville beße diße tvende Stude, da spurte hand Lave Jensen 
hvor meget hand gaf Jens Ibsen for diße stude at føde, da svarede Lave Jensen og sagde hand gaf 
hannem ichun en ringe ting for dem at føde, fordj hand schulle være hannem noget hielpelig hvor pa 
hand bad sig Gud till hielp. Jens Ibsen møte for Reten og erbød sig at giøre hans Eed at hand iche er 
dette beschÿlte løse Qvindfolchis Barnefader som hand begærede dommeren hannem ville 
forelegge till med schall beviisis dette samme løse Qvindfolch har her for tinget udlagt en Rÿter till 
Barnefader, Regimentschriveren her sate till dommeren om Loven kunde tillade Jens Ibsen at gifue 
nogen Eed for hand till doms bliver indkalled i særdelished imod diße over hannem i dag førte 
vindisbÿrd som udtrøchel: forklarer at hand baade har været udlagt og tinget op med hende at hand 
eÿ schulle giøre det obenbare, hvilchen optingelse har vell været aarsag till den paarobte 
undschÿlding inden tinge som videre paa en anden tiid bliver dispuret og nu alene begærer 
tingsvinde. Jens Ibsen begærede gienpart sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 18 Maij Anno 1700 
Regimentschriveren lod till andet ting aflÿse at ingen Rÿterbønder maa lade bruge eller bortleÿe sin 
Jord eller Engbund med videre. 
 
Hans Ollufsen i Follerup paa Prousten Her Laurids Davidsen Foßes vegne møte og begærede 4 
Mænd mote udmeldis at siune og besigtige Kirchernis brøstfeldighed. Der till udmeldt Niels Jensen 
i Piedsted, Jens Raun i Hostrup, Jørgen Krage i Egom, Niels Pedersen i Winding som haver at møde 
i Winding d: 24 Maij klochen 6 at siune og besigtige hvis dennem med Prousten bliver paaviist. 
 
Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Sr Jens Hansen Duke møte for Reten som beviiste ved 
kaldsmænd Mads Pedersen og Anders Pedersen begge af Colding ………….. 
 
Borgemester Jens Findsen af Fridericia paa Hans Iversens vegne i Viuf møte for Reten som beviiste 
ved kaldsmænd Christen Iversen og Christen Lauridsen af Viuf det de ved Eed afh:till i dag at have 
i Rete stefnet Hans Kiøbmand og Carll Christensen i Wiuf deris sandhed at aflegge ang: de lod 
forbÿde Mogens Hansen at befate sig med Hans Iversens fæderne Gaard og Eÿendomb, hvad svar 
Mogens Hansen gaf dennem. Noch stefnet Jens Hansen Kaaed og Hartvig Hansen ibid: at vedstaa 
det forbud de paa Mogens Hansens vegne till Hans Iversen givet haver, hand sin Egen Jord og 
eÿendom eÿ mote blive megtig at saa og pløÿe, og om Mogens Hansen iche haver besaaed gaardens 
Jord undtagen Rugseden. Noch stefnet Povell Nielsen og Carll Christensen at vinde om de iche hos 
var der Amtmanden og Commißarien leßet en Seddell med deris hænder, som Mogens Hansen igen 
i hænde schall være leveret at hand gaarden schulle giøre Rÿdel: der om deris sandhed at udsige. 
Noch stefnet Boeld Iversd: i egen person og Kirsten Sørensdr i Wiuf deris sandhed at vinde om de 
iche var hos d: 7 Apr: og saae Laurids Sørensen holt Hans Iversen i hans egen Gaard mens Mogens 
Hansen lod slaa hans høst der ud, og hans igien blef indbunden; Noch stefnet Laurids Sørensen og 
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Mogens Hansen i Wiuf vinder at paahøre og spørsmaall at svare og der effter dom at lide, og 
Mogens Hansen at fremlegge Amptmandens og Commißariens seddell hannem er leveret. Noch 
stefnet Mogens Sørensen som schall være nær i Svogerschab, den omrørte Contract som schulle 
været opreted imod Loven i Reten at fremlegge om den for noget schall anßes of der effter dom at 
lide, kaldes og till samme tiid Hartvig Hansen og hans tieniste pige Maren med hendis Laugverge, 
Niels Thomeß: i Willstrup i Svogerschab, Hans Nielsen tienende i Herslef spørsmaall at till svare 
effter som Hans Iversen hold ham for hans Arvidsmand. Noch stefnet Peder Koed, Carll 
Christensen og Peder Mortensen i Wiuf saa vell som Mete Sl: Iver Iversens med Laugverge om de 
ville have noget her till at svare. I lige maader stefnet med 14 dages varsell Høÿædle og Welbaarne 
Her: Amptmand Woÿda saa vell som Regimentschriveren Jens Duke samme vinde at paahøre og 
dom der effter at gaa. Endnu stefnet Bent Christensen i Tørschin i Tørrell Herret med 14 dages 
varsell till i dag at møde vinder og dom angaaende om noget der imod vill have at svare, hvor effter 
Borgem Jens Findsen begærede hans vinder till forhør saa for Reten fremkom Carll Christensen og 
Hans Kiøbmand i Wiuf som tillstode at paa de tider de først begÿnte at pløÿe i Grønland ver de hos 
Mogens Hansen for Hans Iversen og giorde for bød iche at mote pløÿe hans Jord, der paa svarede 
Mogens Hansen at hand igien forbød Hans Iversen iche at mote pløÿe der udj før end hand giorde 
den Contract till intet med dem var opreted, hvor paa de bade sig Gud till hielp. Videre for Reten 
fremkom Jens Hansen og Hartvig Hansen i Wiuf som tillstod at Langfredag morgen var de effter 
Mogens Hansens begæring hos Hans Iversen og begærede Mogens Hansen om Hans Iversen ville 
tage imod de penge, da svarede Hans Iversen neÿ hand ville iche tage imod dennem i dag. Saa 
sagde Mogens Hansen till Hans Iversen da forbÿder Jeg dig at brende og Ruienere Gierderne der er 
ved Gaarden, og begærede hand ville giøre hannem enten et huus eller tou rÿddel: hand kunde sete 
hans Qveg udj, der paa Hans Iversen svarede Neÿ, videre sagde Mogens Hansen hand forbød iche 
Hans Iversen at pløÿe og Saae, mens sagde hand hafde ingen gode der af, hvor paa de bade sig Gud 
till hielp. Endnu fremkom Carll Christensen og Povell Nielsen i Wiuf som tilstod at Her: 
Amptmanden Woÿda og Commisaien hafde leveret hannem en seddell og forbud som de schulle 
levere till Mogens Hansen, hvilchen de og i Paasche Helligdage leverede Mogens Hansen self, des 
indhold at hand schulle giøre Gaarden Rÿddelig effter deris befallning till Hans Iversen, hvilchen 
seddell Mogens Hansen till sig tog og beholte, derpaa de aflagde deris Eed; Mogens Hansen blef 
tilspurt om hand udj Reten effter lovl: kald og varsell vill fremlegge same seddell, Mogens Hansen 
svarede hand vidste iche hvor den var, saa som de effter den tiid var forligt paa Colding Huus; 
Laurids Sørensen og Mogens Hansen blef tilspurt om de med deris Eed kand benegte Palme Søndag 
at da Mogens Hansen slog Hans Iversens fæ ud og Kirsten Sørensdaater kom imod Mogens Hansen 
og bad hand ville lade en Koe staae som hafde faaet Kalf for 3 dage, mens Mogens Hansen schall 
have svaret den schulle ud med de andre, derpaa de svarede dette dennem mote overbeviises. Endnu 
tillspørges dennem om Laurids Sørensen iche holt Hans Iversen i hans egen gaard mens Mogens 
Hansen Slog Qveget ud, derpaa Laurids Sørensen svarede hand dette schulle beviise; Endnu 
fremkom Boeld Iversdaater som vandt at hun kom gaaendis i Hans Iversens gaard, da saae hun at 
Mogens Hansen slog en koe ud, mens Hans Iversen sagde hand schulle lade det staae, mens Mogens 
Hansen ville iche, derpaa gich hun bort og ved intet videre, derpaa hun aflagde hendis Eed. Borgem 
Jens Findsen begærede Mogens Sørensen mote paaraabes at fremlegge den Contract hand beraaber 
sig paa med Hans Iversen schall være opreted; Paarobt møte iche. Mete Iversdaater blef tillspurt om 
hun nogen tid hafde giort Accord med Hans Iversen hand schulle have Gaarden og om de iche blef 
foreenet om aftægten om iche Mete Ivers første Aar bekom 20 schepp Rugtør, 2 tdr. bÿg og Malt 12 
schepp tør boghved; der effter om andet Aaret 12 schepp haure, 6 schepp bÿg, 3 schepp blendkorn, 
2 schepp boghved, 4 schepp Rugsed i Grødland, der paa Mete Ivers svarede, at hun ingen Accord 
haver giort med hendis Søn, ellers tilstod hun at have, i det øfrige bekommet noget till hende og 
hendis Vanføre daater till aftegt og føde hvor meget det er veed hun iche, der efter begærede 
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Borgem Jens Findsen tingsvinde paa Hans Iversens vegne; Sted og Mogens Hansen gienpart. Her 
effter producerede Borgem Jens Findsen et afkald af 28 Junij 1698: Noch et tingsvinde her af Reten 
udsted den 7 Novemb: 1699: Noch hans schrifftl: indleg af 18 Maij 1700: hvilche documenter er 
lest paaschreven og i Acten schall vorde indført. Hvor paa B: Jens Findsen begærede Dom; Sagen 
optagen till i dag 3 Uger som er neste tingdag effter Pindse Helligt. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 25 Maij Anno 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Rostienisten udj Danmarch af 11 Maij 1700 
Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Copie af hans Kongel: Maÿtz: Allernaad: bref anl: hvo nogen Breve befallinger og andet haver de 
det endnu inden Pindsedag førstkommende indsender i Cancelliet till Confirmation med videre af 
20 Apr: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Item blef lest Her Stifftamptmand Gref Schakis placat anlangende de Flensborger Kiedellfører med 
deris Kobber og Mesing Vare igien maa Huser paa Landet med videre af 30 Aprill 1700: 
 
K:M: Regimentschriver Jens Hansen Duke møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads 
Pedersen og Christen Jensen begge af Colding det de ved Eed, afhieml: paa K:M: Rÿterbonde Iver 
Koeds vegne af Hostrup at have hidstefnet Anna Amme Peder Jensen Soldats med Cap: Teros 
Compagnie hans Hustrue med lovlig 14 dages varsell førstkommende den 25 Maij at møde 
sammesteds den giorde Arrest paa den Koe bem: Soldat før hafde staaende udj i Colding hos 
Ridefogedens Enche at paahøre, hvor effter Dom till Arresten lovl: kiendelse forventis till samme 
tiid og sted stefnet K:M: Amptschriver Edle Sr Peder Pedersen med hans tiener Knud Otesen som 
bem: Soldater Kone tager till forsvar om I noget der till vill have at svare, hvor effter 
Regimentschriveren producerede den giorde schrifftl: Arrest af dato 5 og 6 Maij 1700 som blef lest 
og i Acten schall vorde indført. Sate udj Rete og formente at samme Arrest i alle maader bliver ved 
magt kiendt hvor paa Regimentschriveren begærede Dom. Her imod at svare møte Knud Otesen der 
hos i Retelagde Her: Capt: Theros till Borgm Baldsersen i Kolding ergangne Mißive oversat paa 
Stemplet papir No 6 af dato 8 Maij 1700: som i Acten schall vorde indført, og som af samme 
Mißive denne Peder Jensen Soldats uschÿldighed kand fornemmis om denne hannem for 
beschÿlldende Koe saa vell og Capitainens forsichring at hand endog der for vill god være saa tør 
mand iche saa nøÿe kiere sig effter denne Arrest paa koen er giort hos Iver Koed i Hostrup saa som 
Soldaten eller hans Kone vell der for faar fornøÿelse, saa som de og der foruden af Colding Bÿting 
ved en dom over Christian Ridefogets Enche der om saa vit er forsichret, hvad medfarten er 
angaaende hvorledis Koen schall være hende frakomen beroer vell till videre hos der med vill have 
at giøre. Regimentschriveren tilspurte Knud Otesen om hand i denne Sag forsvarer enten sig self sin 
hosbond, eller Soldaten Peder Jensen med sin Hustrue Anne Amme paa det mand kand vide hvem 
mand for sagen till vindis førelse schall lade kalde, omendschiønt Knud Otesen iche engang till 
spørsmaal till i dag her er indkaldet saa svarede hand dog saaledis og refererede sig till sit forrige 
indførte hvor af hans svar kand Jo fornemmis for hvem hand svarer, hvad stefnemaalet angaar saa 
er Regimentschriveren noch saa vell i Loven oplÿst at hand veed den person som her sigtis for en 
gierning bør vell at stefnis. Regimentschr: effter dette svars anleding siuntis at kunde paastaa det 
samme for hen scheed er at der som den mistenkte Soldat Peder Jensen self i egen person schall 
stefnis som iche kand sche før hans hiemkomst faar den Arresterede Koe saa lenge till forsichring at 
blive i forvahting med mindre Knud Otesen som sagen forsvarer vill vedbinde sig lige ledis kald og 
varsell till vinders førelse at imod tage, bel: den i Rete lagde Mißive fra Cap: Therode ville dommen 
observere till hvem den er schreven og haven den nu i Rete legger, som maa schee iche der till har 
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lovl: adgang og kand være saa proforma udgiven og eÿ till at bruge i Reter gang og schulle Soldaten 
holdes frj mote et Justoum som et Krigsforhør snarer fremlegis som en Mißive imidlertid kand det 
hverchen løse eller binde hvad Capt: der for schreven mens Regimentschr: her ved fremviiser 
General Commißariatets Mißive af 30 Martÿ sidst forleden, som i blant andet saaledis formelder at 
effterdi Cap: har lovet at schaffe Bunden fornøÿelse og Regimentschr: giøre forslag paa en Koe som 
same Soldat i Colding schall eÿe da kand Regim: Capt: tilschrive saa som hannem iche egentl: var 
bekient hvor hand laae og der hos berete at hvis bunden iche scheer fornøÿelse mod det da vill lade 
korte i hans gage, hvor effter videre schall forstendiges hvad der ud inden forefalder siden er ater 
Regimentschriveren tilschreven d: 18 Maij med Ordre at tilschrive Her Estats Raad Meÿer derom 
saa som Capt: iche har villet svare hvilchet nu med seeniste post er effterkomet og der for vorter 
nemere ordre, imidlertid saa som Knud Otesen beraaber sig paa en Dom af Colding Byeting udsted 
hvilchen iche her produceris at mand kunde effter see om det iche var nødig der for Landstings Ret 
at indstefne saa begærede Regimentschriveren sagen i 14 dages opsaat schall schee nemere 
forklaring. Sagen optagen i 14 dage. 
 
Regimentschriveren Eschede dom i den Sag imod Welb: Her: Amptmands fuldmegtig Monsr 
Walter. Monsr Johan Christofer Walter trende sinde paarobt møte iche, hvor effter Regimentschri-
veren producerede et tingsvinde her af tinget udsted d: 18 Maij som i Acten schall vorde indført, og 
Eschede Regimentschriveren endnu som tillforne dom. Tj blef saaledis dømt og afsagt saasom i 
Rete leggis en Monsr Walters schrifftl: beskichelse till Her: Regimentschriver Sr Duke af dato 
Coldinghuus d: 2 Maij sidst afvigte, Een anden …………… 
 
For Reten møte Regimentschriver Sr Jens Hansen Duke, og foregaf at en K:M: Rÿter bunde Peder 
Christensen i Studsdall forleden Fredag d: 21 Maij er frastaalen en Hest som hand har opsøgt og 
funden baade tyf og kosterne hvor fore Regimentschriveren her i Reten fremstilede samme Heste 
tiuf Niels Jacobsen ledig og løs med begæring hand ville udsige sin barn sandhed igien til fordøllge 
af hvis tÿverier hand beganget haver, hvor paa da Niels Jacobsen blef tilspurt hvor gammell hand 
var, svarede hand vidste det iche, 2: hvor hand var fød, svarede i Torsted i Werst Sogen og Heede 
hans fader Jacob Nielsen Rÿter som nu er død. 3: hvor hand haver tient, svarede hos Christen 
Pedersen i Torsted tiente hand i 3 Aar som var hans første hosbund, siden till Søren Nielsens i 
Qustrup i 1½ Aar, der nest hos Bent Nielsen i Hundsholdt 1 Aar, saa kom hand till Holsten at tiene 
og var der i 6 á 7 Aar ved Tønder i Bÿllerup og Burkall Sogner, hvor hand var till forleden Michels 
dag, kom saa der fra till Peder Torbensen i Knudsbøll som er hans Moder Broder hvor hand var fra 
Michelsdag till Martini forleden, siden Mortensdag Reÿste hand over till Fÿen og tiente i Harendrup 
Mølle hos en Møller nafnl: Søren hvor hand schulle tiene till Paasche afvigte for føden eller hvad 
hand ville give, paa lige Condition var hand foreenet med samme Møller at schulle tiene hannem till 
Michelsdag førstkommende; Bad sig saa forlof i Onsdags Middag som er i morgen 8te dage at gaa 
her till Landet og hente en schriffteseddell, og have noget Linnet paa sig, sagde da Hans Christian 
Jeg vill flÿe dig en hest hvor du kand Ride paa, svarede hand neÿ hand torde indtet vor det, sagde da 
Hans Christian du tør intet være red der schall ingen kiende dig, du kand Ride till den første Bye 
over vandet og der kand du blive den qvit, saa gich de begge tou till Fielsted Bye March i Een 
hauge om efftermiddagen der gich 3 hester, men hvem der eÿede dem vidste hand iche, saa kaste 
Hans Christian gierdet op, men denne Niels Jacobsen tog en kulsort hest som hand lagde grime paa, 
hvilchen hand fich af Hans Christian, saa hialp hand Niels hesten over gierdet og fulte de begge 
med hesten, Niels reed paa den og Hans gich hos till tierre broe, saa gich Hans ad Brenderup og 
Niels reed till Melfart med hesten, og sagde Hans Christian Niels hvorledis hand schulle bære sig ad 
naar hand kom till Melfart med hesten, till fergep: hafde hand ichun hos sig 12 sk: hvor for hand 
mote sete en Natrøÿe i pant for 2 mk: 4 sk: som hand betalte till Fergemanden, kom saa over paa 
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Jÿlland og reed lige op till Børup, og spurte i ledet en mand om græs till hesten som viiste ham till 
Hans Jepsen, hvor hand ankom og spurte om handkunde faa noget græs svarede hand Neÿ og effter 
de hafde talt noget om Gresningen, spurte Hans Jepsen Niels ad hvor hand hafde hiemme svarede 
hand ved Svenborg i en Bÿe heede Luldom, hvor hand sagde hand hafde en Broder som hand hafde 
faaen denne hest af hvilchen hand hafde tient i 8te Aar, og baaren den da det var et føll hiem af 
Marchen og at hans broder hafde ingen løn at give ham der for mote hand tage denne hest i hans løn 
spurte saa Hans Jepsen ham ad om ville indtet bÿte den hen, svarede hand det kunde noch være, blef 
saa hent en hoppe hiem af Marchen som Niels Jacobsen noch anstod og da begærte hand 4 dr. Till 
bÿte af Hans Jepsen, men blef Accorderet om 3½ Sldr: mindre 8 sk: som hand fich strax i reede 
penge og leverede Hans Jepsen hesten i mænds overværelse, og blef der druchen Leÿkiøb paa 
samme bÿte, reed saa Niels Jacobsen der fra om Torsdagen ungefer ved Kirche tiid paa denne Hans 
Jepsens hoppe till Elltang kom ind till Mads Hansen effter prædichen og sagde hand var kommen 
fra Fÿen med en hest som hand hafde ombÿt i Børup og faaet denne igien hand reed paa, spurte da 
Mads Hansen om Niels ville selge hoppen, svarede hand Ja og begærede derfor 11 Sldr: mens blef 
Accorderet om 6 Sldr: 4 sk: som hand strax af Mads Hansen bekom, og blef druchen Leÿkiøb paa 
hoppen i mænds overværelse, gich saa der fra till Lærschou till Degnen og bad ham gaa med sig till 
Præsten hand ville løse sin schriffte seddell, mens Degnen ville iche, saa gich hand alene till 
Præsten og begærede schriffteseddell, mens Præsten kiendte ham iche og ville iche give ham 
schriffteseddell før Degnen kom med, hente saa Degnen op till Præsten og effter at hand hafde 
forklaret alting for Præsten fich hand schriffteseddell af Præsten hvor for hand gaf ham en Rix 
March og fich hand denne schriffteseddell paa Christi Himmellfarts dag, gich saa till Steenvads 
Mølle og laa der om Natten, siden tillbage till Eltang, og kiøbte en Kioell hos Søren Schreder 
sammesteds som hand gaf hannem 5 Sldr: for, ilige maader kiøbte af bem: Schreder ved 6 allen 
læret á 12 sk: sampt 2 hoser som hand gaf 28 sk: og gaf 6 sk: for schiorten at sÿe, saa gich hand till 
Gudsøe, men uden for Gudsøe kom en vogn kiørendis hvor hand kom at age med till Oddersted 
March, der møte den Person Hans Christian ham som hand schieltis fra i Fÿen, bad saa Hans 
Christian Niels komme fra wognen hand ville tale med hannem, som hand og giorde, hvor da Hans 
Christian spurte Niels ad hvor mange penge hand fich, hand svarede en 7 eller 8 daler, saa søgte 
hand hos hannem og tog de penge hand hafde ungefer et par daler mens hvor meget hand fich veed 
hand iche till viße, mens denne beholt self 1 Rdlr: 2 sk: saa sagde Hans Christian till Niels kom her 
vill vj gaa ind i Holmeschou at ligge, saa laa de der noget paa dagen og Niels laa der og sof till hen 
imod aften, saa stod Niels først op, og ville gaa, Hans Christian sagde hand ville bie lit, saa laa de 
der till det var mørcht, hvor da Hans Christian sagde nu vill vj gaa her ind og have en hest du kand 
Ride paa hiem igien, saa trude Hans Christian ham till at føllge med hannem, hvor da Hans gich ind 
og tog tøÿret af en Brun hest foele som stod paa Studsdall march, og lagde en grime paa, hvilchen 
hand trechet op till Niels og leverede ham og hielp ham der paa sagde der hos hand schulle Ride till 
Børup og ligge hos den mand som fich den anden hest, hvilchet hand og giorde, saa laa hand der om 
Naten og om Morgenen i dagningen red hand bort og Sønnen fulte ham lidt ad Veÿen till hans 
beester, for hvem Niels sagde at have faaen denne hest i Knudsbøll till arf effter hans fader som var 
død om Juull, ÿdermere sagde at hans Moder flÿde ham den, saa reed hand till Snoghøÿ med hesten 
og tregte den undertiden effterdj den var Ung og kunde iche vell Ride den, saa kom hand ner ved 
Snoghøÿ Fergested till Middelfart og gaf af Fergen alene over 3 mk: 8 sk: Da løsten hand den trøÿe 
hand sate i pant i Melfart paa over Reÿsen, saa kiøbte hand i Medelfart sig et par handscher for 1 
mk: siden gich hand ind till Peter Bogers og lod hesten staa uden for dørren, var saa ichun i 
Bogerens huus ungefer en times tiid før Peder Christensen i Studsdall kom og kiente sig ved hesten, 
hvor hand blef greben og sat i Arrest, Bekiendte ellers Hans Christian hafde sagt at hand schulle 
Ride till Staurbÿe, og schulle selge denne hest som iche scheede før Peder Christensen kom saa 
hastig effter ham, samme afften blef hand ført fra Melfart her over mens Bÿefogeden beholt hans 
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klæder for Arresten, saa hand dog ichun var i Kongens Jern en time, hans klæder som blef der var 
en graa klæde kioell en Vaijmels kioell og Rød uldenschiort af Kirseÿ Een nÿe schiort et par læder 
handscher, 1 par ulden handscher, 1 par ulden hoser og en kniif, og vidste iche videre at bekiende, 
og sagde hand aldrig tillforne hafde stollen; Regimentschriveren tilspurte Niels Jacobsen om hand 
iche veed hvor den person Hans Christian er, eller og om hand kiender hannem, hvor paa Niels 
Jacobsen svarede hand vidste iche hvor hand var iche heller har kient ham uden siden i Winter, og 
var dette tÿverj intet overlagt imellem dennem, hvor efter Regimentschriveren begærede at 
dommeren ville udmelde tvende Mænd af Reten der kunde vurdere de 2de Stollne heste som her 
ved tinget findis, her till blef udmelt Niels Pedersen i Follerup og Hans Iversen i Herslef, som 
vurderede den sorte hest som blef stollen i Fÿen for 10 Rixdaler, og den brune heste plag som var 
stollen i Studsdall for 10 Sletedaler, noch vurderede de den sorte hoppe som Mads Hansen i Elltang 
kiøbte af Niels Jacobsen for 3 Rixdaler. Her nest effter for Reten fremkom Jesper Nielsen boende i 
Fielsted i Fÿen som vedkiente sig den sorte hest der var staalen i Fÿen, og fremstillede 2de 
hiemmels Mænd Hans Hansen af Middelfart og Laurids Nielsen af Svendstrup, som ved Eed 
vedstod denne sorte hest at tillhøre Jesper Nielsen i Fielsted og at være hannem frastaalen. 
Endvidere møte Peder Christensen af Studsdall og vedkiendte sig den brune hest som her staar, 
hvilchen nestforleden Fredag ham blef frastaalen, till beviis fremstillede hand Christen Hansen i 
Oddersted og Stefen Nielsen i Studsdall hvilche ved Eed med Haands paaleggelse tilstaaende denne 
brune heste plag at tillhøre Peder Christensen i Studsdall og den hannem at være frastaalen. Mads 
Hansen af Elltang møte og for Reten som hafde med sig tagen den gl: sorte hoppe som hand kiøbte 
af tÿven Niels Jacobsen mens effterdj den hoppe iche var stollen, saa eragtedis u=fornøden videre 
der om at melde. Hans Jepsen af Børup møte og vedkiente sig samme gl: sorte hoppe at det var den 
samme hand bÿte med tÿven Niels Jacobsen og fich den hest igien som nu Jesper Nielsen af Fÿen 
sig har vedkiendt, og som hand nu effter Loven mister sit kiøb, meener hand at have regres still 
Mads Hansen i Elltang igien, effter hvilchet Regimentschriveren begærede tingsvinde, Sted. 
 
Regimentschr: lod lÿse till Auction effter Niels Espensen Rÿters hustru som blef Mÿrt i hendis eget 
huus i Vilstrup af Boeld Nielsdaater og hendis daater effter ergangne Landstings dom samme 
Auction schall holdis den 15 Junij førstkommende paa hvis penge midler som der i huset findis og 
af Amptschriveren Peder Pedersen optegnet, hvilchet schall till den dødis begravelsis bekostning og 
andt mere anvendis. 
 
Er udmelt Tÿgge Jensen og Hans Iversen i Herslef, Carll Christensen og Povell Nielsen i Wiuf at 
siune og besigtige Herslef og Wiuf Kircher: 
 
Item till at besigtige Starup og Wester Nebbell Kircher er udmelt, Laurids laßen og Jep Pedersen i 
Vester Nebbell, Jacob Haar i Starup og Ude Jensen i Fredsted. 
 
Noch till at siune Haarte og Bramdrup Kircher udmelt Laß Laßen i E¨strup, Christen Michelsen i 
Paabÿe, Johan Skrøder og Jep Nielsen i Bramdrup. 
 
Till at siune Allmind Kirches brøstfeldighed, Stafen Hansen, Laurids Thomesen, Jørgen Madsen og 
Christen Andersen i Allmind. 
 
Till at siune Elltang og Villstrup Kirchers brøstfeldighed, Jens Jepsen i Lillballe, Peder Kÿed i 
Bierte, Bertell Høg og Peder Jensen i Willstrup. 
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At siune Taule Kirches brøstfeldighed, udmeldt Hans Pedersen i Børup, Hans Jensen i Nebbell, 
Niels Christensen i Oddersted og Niels Storgaard i Skierbech. 
 
At siune Erresøe Kirche Peder Borløf, Peder Tuesen, Peder Jensen Smed og Mads Madsen i 
Erresøe. 
 
At siune Bredstrup Kirche Jens Pedersen i Kongsted, Jens Jensen i Torp, Mads Smed i Bredstrup, 
Hans Madsen i Stallerup. 
 
At siune Weÿllbÿe Kirche Jens Lauridsen, Mads Lumholt, Jep Madsen og Niels Ovesen i Trelle. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 8 Junij Anno 1700 
………………. 
 
Bartholomeus Ollufsen paa hans Hosbund Kongel: Maÿtz: Regimentschriver Jens Hansen Dukes 
vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Niels Michelsen i Gudsøe og Peder Andersen i 
Studsdall det de ved Eed afhiemlede till i dag at have hidstefnet Niels Jacobsen paa Coldinghuus 
Slot Arresteret till i dag at møde hans giorde paakiendelse at paahøre, samt domb at lide for det 
tÿverj hand haver begaaet. Tj producerede Bartholomeus Ollufsen et tingsvinde her af Herrets tinget 
udsted d: 25 Maij sidst afvigte som for Reten er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. 
Og stod Tÿven Niels Jacobsen ledig og løs her for Reten som anhørte dette tingsvinde blef oplæst, 
og vedstod den hans der udj giorde bekiendelse og vidste indtet videre. Hvor effter Bartholomeus 
Ollufsen paa Regimentschriverens vegne sate udj Rete med formeening den indstefnede Heste tÿf 
bør andre till Eksempel og sig self till Welfortiendte Straf for begangne Tÿverj at dømmis till 
Galgen efter forordningen af 4 Martij 1690; hvor paa Dommerens kiendelse begæris. Till Meddoms 
Mænd udtagen af Dommeren, Hans Ollufsen i Follerup, Jens Raun i Hostrup, Jens Jensen i Torp, 
Bertell Hansen i Stoustrup, Peder Raun i Børkop, Jens Sørensen i Follerup, Niels Jensen og Niels 
Baße i Piedsted, som har i dag 8te dage at møde, og sagen imidlertiid optagen i 8te dage. 
 
Bartholomeus Ollufsen paa Regimentschriverens vegne forregaf at den Sag om den Arresterede 
Koe, er af Ridefogedens Enche i Colding indstefnet till Landstinget, hvorfor dette kald og varsell 
saa lenge afstaaes indtill sagen der er paakiendt. 
 
Bartholomeus Ollufsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Hans Pedersen og 
Søren Sørensen af Egom det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Mete 
Sørensdaater af Egom imod vinder at paahøre, angaaende at hun forgangen Aar haver udlagt Erich 
Sørensen af Torp till Barnefader saa og forklaring at giøre hvor samme hendis Barn er fød, Døbt 
eller afbleven, her om at vinde stefnet Bertell Hansen af Stoustrup, sampt Jens Jensen i Torp, 
disligeste anmoedet Magtr Christen Borch i Fridericia sin Attest her om at meddele. Beroende med 
windernis førelse og i Retesetelse effter Regimentschriverens begæring i 4 uger. 
 
Regimentschriveren lod tillkiende give at schiffte og deeling er berammet at schall holdis effter Sl: 
Niels Jensen førrige Sognefoget i Egom d: 25 Junij, effter Sl: Mete Hansdr i Wiuf d: 23 Junij, effter 
Sl: Jens Jensen i Trelle d: 26 Junij førstk: om nogen haver noget at fordre eller gielde de sig till den 
tid indfinder, etc: 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 15 Junij Anno 1700 
…………….. 
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Mads Iversen paa Regimentschriveren Jens Dukes vegne møte og begærede dom over Tÿven Niels 
Jacobsen. Dommeren tillige med de 8te Meddoms mænd som samptlig møte eragtede at 
Regimentschriveren Jens Duke bør at forschafe Rigtig Attest paa Niels Jacobsens alder, fra Præsten 
i det Sogen som hand er fød, eller og anden nøÿagtig beviis saa som bemelte Niels Jacobsen siunis 
at være i sine u=møndige Aar, og sagen optagen i 14ten dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 22 Junij Anno 1700 
…………………………. 
 
Mads Nielsen Lumholt møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Søren Jensen og Hans Madsen 
af Weyllbye det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i rette stefnet Niels Bull i Store Velling 
Dom at lide angaaende den af hannem udlovede og giorde Caution for Anna Madsdaaters tilfaldene 
Arvepart; Tj producerede Mads Nielsen Lumholt et schifftebref forfated effter Mads Pedersen 
Lumholt i Follerup d: 15 Junij 1700 der udj findis en Contract og foreening opreted imellem Niels 
Christensen i Follerup og Mads Lumholt anl: Anna Madsdaaters tillfalldene Arvepart, 100 Sldr: 
som Niels Bull og Christen Rasmusen som een for alle og alle for een lover at svare Mads Lumholt 
med videre af 20 Junij 1697, lest og udj Acten schall vorde indført. Hvor effter Mads Nielsen 
Lumholt sate i rete og formente Niels Bull effter forschrifningens indhold som een for alle og alle 
for en bør svare og betale forben 100 Sldr: med effterstaaende renter og schifftes sampt proceßens 
bekostning, der paa hand begærede domb: Niels Bull møte og begærede 8te dages opsettelse schall 
blive svaret. Sagen optagen i 8te dage. 
 
Peder Raun i Børkop møte for Retten som paa Regimentschriveren Jens Duches vegne beviiste ved 
kaldsmænd Jens Hansen og Peder Kieldsen i Breining det de med Eed afhieml: till i dag at have i 
Rette stefnet Thomas Hansen i Skichballe formedelst hand slagen Søren Jørgensen i Gaverslund 
vinder at paahøre, med videre Regimentschriveren videre hannem haver at tilltale; I lige maader 
stefnet Her Jegermester Bruchdorf om hand paa Thomas Hansens vegne noget haver at svare. 
Endel: stefnet samtl: Gaverslund Mænd deris vinde her om at aflegge. Beroende med vinders 
førelse till i dag 8te dage. Frands Schutz paa Thomas Hansens vegne møtte og svarede at sagen var 
forligt. 
 
Blef læst it skiøde af effter følgende indhold: Kiendis Jeg underschrefne Peder Tygesen Raun 
boendis i Børkop, og her med witterlig giør for alle i dette mit obne bref at saasom, ieg med min frj 
villie, og velbaraad hue, saavell som, med min Hustrues samtøche, hafuer afstanden den halfue 
Sielfejer Bunde Gaard, og Eigendomb, som ieg iboer for den Erlig og Velagte unge karll, Stafen 
Nielsen Dahl, og min Stifdaater Erlig og Gud Elschende pige Orsele Christiansdaatter og det udj saa 
maader for efter følger: At forn Stafen Nielß: Dall, nu strax schal gifue og betale til mig udj Rede 
Penge to Hundrede Rixdr: i samme forn halfue parte bunde gaard og Eigendom ved hvad nafn det 
nefnis kand, hvor ieg og Peder Raun gifuer og forærer min omrørte Stifdaater, It Hundrede Rixdr: at 
maa hafue Nyde, og beholde i forn halfue Seilfeier Bunde Gaard og Eigendomb, hvilchet giør 
tilsammens i en Summa penge Trehundrede Slettedaller, hver daller beregnet till 64 s: dansche, for 
hvilche forschr: 300 Sletedaller, Jeg bemelte Peder Tygesen Raun hafuer fra mig, min Hustrue og 
bege voris Arfuinger, pantsat saa som ieg og nu i dag med dette mit brefs karafte fuldkommeligen 
pandtsetter, ieg aldeelis afhender fra mig min Hustrue og arfuinger, og det indtil bemelte Stafen 
Nielsen Dall og min berørte Stifdaatter, Orselle Christiansdaatter og begge deris arfuinger, min forn 
halfue Sielfejer bunde gaard og Eiendomb, det verre sig udj ager og Eng, huse gaardsted Abell 
gaard, og hommel gaard, saavel som og halfparten af tillegende bunde boliger, in Summa Liige 
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halfparten af huis som nefnis kand, i bemte halfue bunde gaard kand vere berettiget, inden alle 4re 
Marchschills og bekiender ieg Peder Tygesen Raun at samme forn halfue Sielfejer Bunde Gaard, og 
Eiendom, at være frj for all anden pant og gield till denne dag, og ÿdermeere lofuer for sig sin 
hustrue og arfuinger bemelte halfue part, ej at pantsette, selge eller selge lade, eller till andre i 
nogen maader at afhende, mens fornte halfue Seilfeier Bunde Gaard og Eiendomb, schal effter dags 
verre og forblifue berørte Stafen Nielsen Dall og min forbemte Stifdaater Orsell Christiansdaatter og 
bege deris arfuinger fuldkomeligen følgagtig for Eet frj brugelig pandt og Eiendoms Kiøb og Ej 
aldrig af mig eller mine arfuinger, nogen tid at indløse efter denne dag, og aldeelis u=paaAnchet i 
alle maader og end ÿdermeere mig til forpligter, for mig min Hustrue og arfuinger, at frj frelse, 
hiemble og fuldkommeligen tilstaae meer bemelte Stafen Nielsen Dal og Orselle Christiansdaater 
og deris arfuinger, samme omrørte Eigendomb ……………………….. 
 
Blef læst en Contract af effterfølgende indhold Ao 1700 d: 26 April vare vj underschrefne: Nemlig 
Peder Lundmand i Gaarslef, Niels Pedersen i Vinding, Niels Hansen i Breining, Peder Hansen i 
Brønsted, Hans Hansen Møller i Børchop Mølle, I den Hellige Trefoldighedz Nafn forsamblede i 
Jørgen Andersens huus i Mørcholt, angaaende en venlig og kierlig Contract imellem Jørgen 
Andersen paa dend Eene side, og Jens Pedersen i Brønsted Mølle, saa som Jørgen Andersens Sl: 
Hustruis broder, som hendis effterlate datter Mette Jørgensdatters formÿnder, paa dend anden side, 
og blef da saaledis i ald venlighed forærit at hans K: Svoger Jørgen Andersen lofuede at gifue hans 
Datter Mette Jørgensdaatter effter hendis Sl: Moder Giertrud Hansdaater, først alle fornefnte barns 
Sl: Moders Klæder, hvad sort og nafn de og hafue kand for det andet en goed forsuarlig opreed seng 
for det tredje Ett half hundrede Slettdr: i Reede penge huilche fornefnde 50 Sldr: sampt senge 
klæder og Kiste, Jørgen Andersen louer og til forpligte sig at suare hans liden daater Mette 
Jørgensdaatter, Eller hendis formÿndere Till uden skade og Schadeløs i alle maader, och schal 
fornefnte Penge stande uden Rente, indtil Enten Barnet blifuer sin mÿndige Aar eller hendis Kiere 
Morbroder Jens Pedersen som formÿnder dennem annammer, hvorimod Jeg Jørgen Andersen louer 
saaledis at forsiune og opdrage min daatter i hendis u=mÿndige Aar, med god optuchtelse, Scholle 
gang, og anden Guddelig Øfuelse, som Een fader vel egner og anstaar, og for Gud og Mennischer 
kand vehre forsvarligt og om saa er Jeg Jørgen Andersen imidlertid tilfredz vorder at afstaae min 
paaboende gaard og till min Søn eller datter lader bort fæste. Da dend som gaarden antager, at være 
forplichtet at giøre og gifue Jens Pedersen som barnedtz formÿnder Nøÿachtig forsichring paa dend 
udlofuede Summa i alle maader eller ogsaa att levere til fornefnte Mette Jørgensdaatters formÿndere 
hendis fuldkomen tilfalden Møderne Arf som forschrefvit staar, huilche forschrefne Poster wj 
samptligen paa begge sider louer u=rÿggeligen i alle maader at holde, og till detz ÿdermeehre 
forsichring, venligen ombedis Jørgen Andersens Højgundstige Hosbunde dend Velæhrværdige 
Megit Hæderlig og Høÿlærde Mand Mag: Jeremias Volf i Wejle, tillige med forschrefne Danne-
Mænd med os till vitterlighed at underschrifue. Actum Mørcholt Anno Die ut supra Jørgen 

Andersen, Jens Pedersen Møller. Til vitterlighed Jeremias Wolf: Niels Pederß: PPSL. Niels 

Hansen. PHS: H:H:S: Lest og paaschrefuen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 29 Junij Ao 1700 
Hans Iversen i Wiuf ………….. 
 
Mads Sørensen i Skousgaard paa Regimentschriverens vegne Contra Tÿven Niels Jacobsen i 
Retelagde en Attest fra Her Elias Biener i Werst, anl: Niels Jacobsens alder som i Acten schall 
vorde indført, og begærede Mads Sørensen Dom. Tj blef af Herridsfogeden med tilltagne Ote 
meddoms Mænd som samtl: møte saaledis kiendt; Saa som Niels Jacobsen fød i Torsted i West 
Sogen effter indførte tingsvinde her af Herretztinget udsted d: 25 Maij sidst afvigte udj Tiufstall er 
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paagreben og kosterne med ham her till tinge ført, Neml: 1 Sort Hest stollen udj Fÿen som Jesper 
Nielsen af Fielsted i Fÿen ved Loufaste Hiemelsmænd her for tinget har kiendt sig ved og af Mænd 
udmelt her af Reten er vurderet for 10 Rdlr: Noch Een anden brun Heste Plag som Niels Jacobsen er 
greben med dend Peder Christensen i Studsdal her i Herredet ved hiemmels mænd her for Retten 
ligge saa har kient sig ved, og er ved Mænd her af Retten vurderet for Thi Sldr: hvilche begge Heste 
Niels Jacobsen her for Retten ligge saa self har vedgaaed at har staalet. Da effter slig hans Egen 
bekiendelse og klare bevis om dette hans storre Tÿfverj, kunde Niels Jacobsen effter forordningen 
afd dato 4 Martj Ao 1690 paa dobelt maade hafve Galgen fortient, mens saa som hand, Een der hos 
her i Retten lagt Attest om hans Alder befindes mindre Aaringer og endnu neppe tiuge Aar gl: da 
kand saadan hans grofve mishandling hen reignis en stor deel til hans ungdoms uforstandighed, som 
vj der for med hver anden har Draget udj betrefvende, at Dømme ham fra Lifvet, for udj saadan 
hans mindre Aar, men hand andre sligge unge uforstandige till Afschÿe, men sig self til velfortiente 
Straf, og at hand i saadan tillig under vaane her effter iche meere schall farre fort bør till Arbeide og 
Jern sin Lifstiid forschiigis effter Lofvens maade Pag: 984 og 985, enten til Bremerholmen eller 
anden stedz hvor saadan fremßendelse magligs och ved minste bekostning scheer kand. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 6 Julij Anno 1700 
Bertell Hansen i Stoustrup møte for Reten som forregaf at saa som der er gaaden ord og tale 
hvorledis Peder Tuesens Pige i Erresøe Nafnlig Anne Stafensdaater schulle have malchet hans kiør 
saa erklærede Bertell Hansen sig der paa at det er iche saaledis mens en usandfærdig paa sagen, saa 
hverchen Bertell Hansen eller nogen af hans kand bem: Anne Stafensdaater der for beschÿlde i 
nogen maader, effter hvilchet Peder Tuesen begærede tingsvinde som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 13 Julij Anno 1700 
……………………………. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 20 Julij Anno 1700 
…………………. 

 
Tiisdagen og Tingdagen d: 27 Julij Anno 1700 

Hr Hans Andersen af Weille paa Tolderen Hans Pedersens vegne af Kolding fremstillede tuende 
Kaldsmænd Niels […sen] og Jens Nielsen af Synder Vilstrup som ved æd afhiemlede at de i dag 
otte dage hafde hidkaldet Christen Møller i Skifdrup Mølle til i dag, at møde til Eld, Brusch og 
Holmands Herredtzting dom at lide angaaende huis hand af Kongl: Schatter og Landgielde scÿldig 
er, disligeste til dom at lide paa hans fæstis forbrÿdelse fordj hand ej i rete tide har Clareret som 
hand burde, huor effter videre Hans Andersen i Rettesatte at bemelte Christen Møller maate vorde 
tilkient at betalle hans Kongl: Schatter hand af same Mølle maatte restere saa velsom resterende 
Landgilde til forn: sin Hosbund Sr Hans Pedersen til seneste Martinj 99 forfalden Thj Sldr: og fra 
den tiid Eet half aars resterende Landgilde 20 Rdlr: saa vel effter ald Aduinant saa lenge hand 
Møllen beboed, om huilche resterende penge hans Hosbund hannem mange gange hafte ladet 
erindre samme at betalle men som det dog ej hafde kundet fornechte hand iche heller engang med 
sin Hosbund hafuer villet talle som dog ofte af hannem og er begieret formoder hans Hosbund at 
hand iche alleene det resterende strax bør at betalle men end og der foruden for saadan sin 
ulÿdighed og ofuerhørighed, at hafue sit fæste forbrudt efter Lofuen, och der til self betalle denne 
sags forøfende omkostning huor effter bemte Hans Andersen paa Tolderen Hans Pedersens vegne 
var dom begærendes. Christen Møller trende gange Lÿdelig paaraabt møtte iche. Sagen optagen i 
otte dage. 
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Matis Fillipsen Aal paa Hr Amptschrifuerens vegne Sr Niels Hansen fremstillede 4re kaldsmænd 
Christen Lauridsen, Jens Madsen i St…sted og Anders Andersen og Niels Hansen i Bierte som ved 
æd effter Loven afhiemlede at de i dag 8te dage og 14 dage effter Hr Amptschrifuers stefning 
hafuer ladet hidkalde till Ell, Brusch og Hollmands Herredsting Eder Anne Marie Andersdaatter 
med otte dages varsel for Eders formastelse paa borttagen tøÿ som Fogden Niels Jepsen udj 
Strandhuuse har mist forleden 26 Junij huor effter agter tingsvinde at forhuerfue. I lige maade 
stefnes Eder Peder Erichsen Goldsmed*) udj Fridericia med 14ten dages kald og varsel till berørte 
ting, saa som I schal hafue til kiøbt Eder et Sølfbeger af benefnte Qvinde for 2 Sldr: fra Niels Jepsen 
udj Strandhuuse bort tagen og samme begger med Eder at tage. Noch stefnis Eder Else Jensdaatter 
wærende hos Degnen i Erresøe som schal vere huis quinden samme stedz med otte dages kald og 
varsel til forn: ting at møde og med Eder tage det tilkiøbte tøÿ af Anne Marie Andersdater fra Niels 
Jepsen udj Strandhuuse borttagen nemblig Eet Sølf Hierte Eet opled 2de Sølf Knapper huor ofuer 
Vij tingsvinde agter at forhverfue, Colding Ambtstue den 13 Julj 1700. Matis Fillipsen fremstilede 
for Retten Anne Marie Andersdaatter som tilstod og bekiente hun for En 4re ugers tiid siden kochen 
til Strandhuuse i Niels Jepsens Huus om Aftenen og giorde sig dom, pegte paa Jorden i bareste hun 
motte legge der, fich saa af Niels Jepsen huus og blef viist udi Laden, mens blef der intet 
beliggendis gich saa ind i huuset igien der manden var i seng och hans kone var iche hiemme, och 
tog Eet Sølf begger ofuer sengen paa en hÿlle som hand laa der men tilstod at hafuer tagen i En 
anden seng nest ved Eet opled som laa under En Pude i sengen med 2de Sølf Knapper og en sølf 
spende i Kölsen hvilchet hun bekiender at hafue solt till en quindes Person i Erresøe Naunlig Else 
Jensdatter huor for hun bekom 2 mk: dette for schl: Sølf begger som hun same stedz hafuer staalen 
hafuer hun solt i Fridericia til Guldsmeden Peder Erichsen huor for hun bekom 2 Slettedr. Mads 
Fillipsen tilspurte Tÿfuen her for Retten huor hun er komen fra och huor hun hafue hiemme og med 
meere huor hun hafuer været til Guds bord sidst och om hun hafuer schrefet Zedel med sig, suarede 
hun Eer barn fød i Fladstrand i Jÿlland og boede der i Nj aar, med hun hafde hendis Mand, Søren 
Jensen, farrer under Captein Ofue Matißen och siden opholdt sig udj Sledsviig og Angel, huor dan 
hun kunde fortiene hendis brød, hun bekiente ogsaa at hun 14ten dage effter Nÿtaars dag var til 
Guds bord i Frederichs Berg i Sledsvig men ingen schrifte sedel hafde med sig. Noch tilspurte 
hende huor hun vilde hend den tiid hun kom her ind der paa suarede kun Else Jensdaatter af Erresøe 
som fremviste Eet Hørgarns opled med 2de Sølf Knaper, och eet Sølfspende udi og forregaf at hun 
hafde kiøbt det af ofuen bemte tüv och tuefuen tilstaar ogsaa at hafue solt hende ofuen schr: opled 
med knapper och spende udj som hun hafuer staalet fra Niels Jepsen i Strandhuuse huilche opled 
knaper och spende Mads Fillupsen til sig tog i forvaring til saggens uddrag. Mogens Hansen af Viuf 
for Retten paa Peder Erichsens Guldsmeds vegne møtte og i rette lagde Een Attest, som hand 
begærede maatte læses paaschrefues och i Acten indføris af dato 15 Julij 1700. Her effter Madz 
Villupsen paa Hr: Amptschrifvers veigne begærede tingsvinde, som og blef sted. 
*) Borgerskab 13. juni 1689, død 1715. 
 
Blef Læst et Pante bref af effter følgende Indhold. Kiendis Vij underschrefne Hans Pedersen og Søn 
Peder Hansen, SelfEier boende her udj Eridsøe, og her med for alle Vitterlig giør at vj af ret vitterlig 
gield er schÿldig till Erlig og Velagt Mand Hans Hansen Clausen boende her udj bemte Eridsøe, 
rede penge tiuge Sldr: som hand os Godvilligen, udj voris store Nød og trang, Godvilligen hafuer 
laant og med forstragt, til vores Gaardz fortsettelse, for huilche fornte 20 dr: Jeg Hans Pedersen, og 
min Søn Peder Hansen, her med louer, og os tilforpligter, Erligen Redeligen og Vel, En for alle og 
alle for Een at betalle, til VelErmte Hans Clausen, hustrue og deris arfuinger, inden Sex Aars forløb 
effter dette brefs Dato naar mand schrifuendis vorder 1706 schade og Skadesløs i alle maader, dog 
her med ingen Rente meent, mens til deds bedre og trÿgere beuaring og forsichring, Pantsetter vi 
underschrefne her med fra oß og voris børn og arvinger, til forte Hans Clausen, hustrue og Arfuinger 
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En Jørberigs ager, som Rinner Imellem Bertel Pedersens og Niels Jensens, som er den Heeelle 
Gandsche ager som schal findis udj breden, lige med forte Bertel Pedersens og Niels Jensens agerer, 
og lige som den nu forre findis, huilchen forte ager for Ermelte Hans Clausen og hans arfuinger, til 
brugelig pandt, schal nÿde bruge og beholde, og giøre sig saa Nøtig som hand eller hans arfuinger 
best ved og kand, indtil saa lenge vj eller voris arfuinger bemte Jord, fra Hans Clausen eller hans 
arfuinger inden forschrefne Sex Aars forløb fra underschr: dato med reede penge at Indfrie, og schal 
forbemte Hans Clausen gifue aarlig af same Jord, it fierding Koe Biug til garden at dette saaledis 
holdes og Efter Kommis schal i alle maader, bekreffter vj underschrefne med voris Egne Henders 
undertegnelse, og venligen ombedet, Erlig og Velagte Dannemend Jens Pofuelsen og Peder 
Andersen, med os til vitterlighed at underschrifue, Datum Eridsøe d: 6 Junj Anno 1700. Hans 

Pedersen: Peder PHS Hansen, til vitterlighed efter begiering Testerer Jens Hansen Pofuelsen, 

Peder PAS Andersen. Til Vitterlighed, Olluf Krag. 
 
Blef Læst et Pante bref af Effter følgende Indhold. I dend Hellig Threfoldig heds nafn, og effter 
forældre og Goede Venners Rad og Samtøche ehr Stiftet it Erligt og Kierligt Egteschab imellem 
Ifuer Nielsen af Fredsted og Maren Hansdatter Sal: Hans Thÿgesens i Smidstrup udj bege vorris 
forældris ofuer verrelse og Samtüche, da udj den Ærverdige Hederlig og Vellærde Mand Hr: 
Laurids Jensen Risom hans gode behag og samtøche sampt hosverrelse og voris ofuer Reigning 
baade med Eiendom og Løsøre, beregnet, baade boeschab koren og feemon og huis paa stedet 
findis, huor udj den Sl: Mands datter, Maren Hansdatter som ehr u=møndig og i sit siette Aar, er sin 
Sl: faders Erlig Arfuing, da effter Barnens oldefader Hans Pedersens i Smidstrup, og farbroder 
Anders Thÿgesen i Follerup, effter fornte ofuerslag deris villie og samtøche, som ehr Barnet Maren 
Hansdatters forsuar og Rette formønder deris villie og samtøche at Barnet Maren Hansdatter schal 
hafue og Nÿde for sin tilfaldene arf, Effter hendis Sl: fader Hans Tÿggesen 130 dr: og Jeg Ifuer 
Nielsen med Barnets Moder Maren Hansdatter annamer Barnet Maren Hansdatters arfue part baade 
Eiendom og Løsøre, Indtet undtagen. Da lofuer og tilforpligter ieg mig Ifuer Nielsen, at gifue 
Maren Hansdatter 130 Sldr: huer daller beregnet til fire March dansche naar hun blifuer hindis fulde 
Sexten Aar gamel og der for uden Gifue hinde ehn forsuarlig Seng og Kiste og saa lenge at staa 
Renteløs, mens der som forschrefne penge, Seng og Kiste iche blifuer til foromrørde tid iche blifuer 
Erlagt og betalt thil foromrørte formønder Hans Pedersen og Anders Thÿgesen, da lofuer Jeg 
dennem, at for Rente og der at suare barnet til sin arfue part, og thil des ÿdermere forsichring og 
bedre forvaring schal barnet Maren Hansdatter hafue til pant den SelfEier Gaard i Smedstrup hun er 
barne fød paa for sin udlofuede penge, indtil dee blifuer betalt den første Skilling med den sidste, og 
dend sidste med den første schadisløs, og holde hinde det uden schade i alle maader, og Imidler tiid 
tilforpligter ieg mig barnet forsuarlig at opføde med nødtørfftig underholding Mad og Øll kleder og 
schue, Ære og Lære, Schollegang saa vit hun behøfuer uden nogen afkortning i hindis udlofuede 
penge som ieg for Gud, voris Øfrighed og huer Erlig kand forsuare, dette forschr: lofuer ieg for mig 
og mine arfuinger En for alle, at holde Barnet og dets Verge uden Schade og Schadisløs i alle 
maader til Vitterlighed underschrefuer ieg min Egen haand, og ombeder min fader Niels Ifuersen i 
Fredsted, og Suoger Søfren Jensen i Haarsted, Anders Ollufsen i Smedstrup og Jens Rafn i 
Hoestrup med mig til Vitterlighed at underschrifue, Actum Smedstrup d: 17 Junij Ao 1700 Ifuer 

Nielsen Eghd: Anders AOS Ollufsen, Jens Jensen Rafn, til Vitterlighed Niels Ifuersen, Søren Jensen 

mp: denne venlig foreening som er oprettet imellem parterne, hafuer Jeg her med Confirmerit, og 
underschrefuet, Smedstrup Præstegaard d: 17 Junj Ao 1700 Lauritz Risom (L:S:). 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 3 Augustij Ao 1700 
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Tolderen Hans Pedersen Sag i Colding Contra Christen Rasmusen i Skibbedrup Mølle er fremdeelis 
optagen till i dag 8te dage saa som hverchen Christen Rasmusen eller nogen paa hans vegne møder 
effter trende sinde paaraabelse. 
 
Mathias Fillipsen Aall af Kolding paa Amptschriveren Niels Hansens vegne møte for Reten som 
beviiste ved kaldsmænd Jens Marsen og Christen Lauridsen begge af Seest det de ved Eed 
afhiemlede till i dag at have hidstefnet Anna Maria Andersdaater Arresteret paa Colding Huus imod 
tingsvindes paahør, saggivelse og Dom for begangne tÿverj hun haver forøvet imod Niels Jepsen i 
Strandhuuse. Tj producerede Matis Fillipsen et tingsvinde her af tinget udsted d: 27 Julij afvigte 
som i Acten schall vorde indført; Jens Lasen paa Peder Guldsmeds vegne af Fridericia møte og i 
Reten fremstillede det Sølfbeger som hannem af dend beschÿlte Tÿf Anna Mariea Andersdaater er 
pantsat for 10 mk: hvilchet beger Niels Jepsens hustrue Mete Pedersdaater i Strandhuuse sig 
vedkiendte at det er det samme som dennem af Anna Maria Andersdaater er frastaalen, hvilchet 
Sølfbeger Mathias Fillipsen till sig tog till Sagens uddrag; Sate Mathias Fillipsen i rete og formoder 
Anna Maria Andersdaater bør at lide effter Lovens pag 985: Art: 36 der paa hand var Dom 
begærende. Till Meddoms Mænd blef udmeldt Hans Ollufsen, Jens Sørensen og Hans Pedersen i 
Follerup, Tÿgge Jensen og Niels Pedersen i Herslef, Niels Raun og Christen Nielsen i Piedsted, 
Hans Ebbesen i Piedsted, som haver at møde her paa tinget i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.  
 
Effter Magtr Christen Borches schrifftlig begæring af 2 Aug: møte Jens Ibsen i Weÿllbÿe som er 
berøgtet for at være Else Lorengels Barnefader, og effter Eedens oplæsning aflagde sin Eed at hand 
hverchen er Else Lorengels Barnefader eller har hafft Legomlig omgiengelse med hende. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 10 Augustij Ao 1700 
Matis Fillipsen Aal af Kolding paa Amptschrifueren Niels Hansens vegne och Producerede It 
Tingsvinde her af tinget udsted d: 27 Julij 1700 som ord effter andet blef oplæst og Anna Maria 
Andersdater self for Retten her staar at samme tings vinde var saaleedis i ald sandhed og for Retten 
veedstod at samme Sølf begger, tillige med 2de Sølf Knapper, og Eet Sølf spende saa velsom Eet 
Aapled at hafue fra staalen Niels Jepsen i Strandhuus effter Tingsvindet videre formelding Matis 
Fillipsen begærede nu af Dommeren at samme staallene godz maatte blifue vorderet, blef saa 
udmelt Anders Tÿggeß: af Follerup og Bertel Jenßs: af Tolstrup som vordered diße stollene koster 
til haabe for Rdlr: Matis Fillipsen begered effter forrige i rettesettelse og opsettelse Dom. Thj blef af 
Herredsfogden med tiltagen Otte med Doms mænd som samptlig møtte saaledis kient. Saa som 
Anna Maria Andersdatter fød udj Jÿlland i Fladstrand efter indføte tingsvinde her af Herreds tinget 
udsted d: 27 Julij sidst afvigte udj […….] er paagreben og kosterne med hende her til tinge ført 
nembl: Eet Sølf begger, Eet opled med 2de  Sølf Knapper udj, Een Sølf spende Stollen udj 
Strandhuuse, som Niels Jepsens Hustrue Mette Pedersdatter i bemelte Strandhuuse her for tinge har 
kient sig veed og af mænd udmelte her af Retten vurderet for 4 Rdlr: huilche tøÿ Anne Marie 
Andersdatter her for Retten ligge saa self har veed gaaed at hun har staalet, da effter Slige hendis 
Egen bekiendelse og klare beviis om dette hendis Tiufverj, bør hun andre til afschÿe, og sig self 
tilvelfortiente straf effter Lofuen befalling pag 983 udj 32 Art: at Kagstrÿgis og miste sin hud, saa 
velsom og at forvißes Landet. 
 
Matis Fiellipsen Aal paa Tolderen Hans Pedersens vegne Contra ChristenMøller i Skibdrup Mølle 
Eschede dom effter forrige i Rettesettelse og opsettelse. Christen Møller her for Retten trende gange 
Lÿdelig paaraabt møtte iche eller nogen paa hans vegne. Sagen opsat i fiorten dage. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 17 Augustij 1700 
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Hans Ollufsen i Follerup paa Ofuerforstens vegne lod tilliuse til schiffte effter Sal: Hans Madsen i 
Follerup Møll og Gamlebÿe Mølle til d: 25 Augustj først kommendis.  
Og begierede Hans Ollufsen i Follerup at maadte udmeldis fiire mend som kunde vordere og Taxere 
Møllernis Brøstfeldighed, der til blef udmelt Peder Ollufsen i Børchop Mølle, Jens Pedersen i 
Brÿnsted Mølle, Niels Jensen i Piedsted og Peder Nielsen i Løche. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Augustij Anno 1700 
Tolderens Sag i Colding Contra Jens Møller i Schibedrup Mølle fremdeelis optagen i 8te dage saa 
som ingen møte. 

Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Augustij Anno 1700 
Christen Møller i Schibbedrup Mølle blef af trende sinde lÿdeligen paarobt møte iche eÿ heller 
nogen paa hans vegne at svare noget imod hans hosbund Hans Pedersens i rete setelse, hvor for 
sagen er optagen i 8te dage. 
 
Jens Festeler paa Jens Pedersens vegne i Kongsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd 
Christen Jacobsen af Fridericia og Hans Andersen i Stoustrup det de ved Eed afhiemlede till i dag 
med 14 dages varsell at have hidstefnet Povell Tuesen af Fridericia imod vidnisbÿrds paahør, 
spørsmaall og tingsvindes beschrivelse angaaende den Aggers Eÿendom: - etc: Sagen forligt: 
 
Povell Tuesen og Jens Pedersen i Kongsted blef her for Reten forligt og foreenede at Povell Tuesen 
haver soldt Jens Pedersen i Kongsted det omtvistede støche Jord paa Nørre Rerslefs March i 
Rouløche fald reener imellem Lave Hansen i Kongsted og Mads Sørensen i Fridericia, saavell som 
et andet støche Jord paa Nørre Reerslef March imellem Bech og Veÿ reener imellem Lave Hansen i 
Kongsted og Mads Sørensen i Fridericia, for hvilche tvende støcher Jord Jens Pedersen haver lovet 
at give Povell Tuesen 25 Rix daler: Og schall Jens Jensen i Torp endnu beholde diße tvende støcher 
Jord i tvende Aar og naar bem: 2 Aar er forløben og Povell Tuesen levere Jens Pedersen Jorden 
schall Jens Pedersen give og betale hannem diße om for Accorderede 25 Rix daler. Og selger Povell 
Tuesen hannem eÿ videre af dere Jord end hvis bem: Povell Tuesen med hans hustrue bekommet 
haver og hendis forrige Mand Sl: Peder Pedersen Tordsen haver tillhørt, hvor effter Parterne 
begærede tingsvinde. Sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 7 September 1700 
Niels Jensen af Piedsted møtte paa Tolderen Sr Hans Pedersens vegne i Kolding og effter forige i 
rettesettelse og opsettelse begierede domb paa Christen Møller i Skibdrup Mølle som hand iche 
hafuer ladet sig indfinde med nogen afbetalling med Landgilde og Kongl: resterende schatter effter 
saa lang tids forløb og mange giorde Eerindringer Christen Møller 3de gange lÿdelig paaraabt anem 
hans iche eller nogen paa hans vegne er møtt. Thj blef saaleedis Dømbt. Saa som beviises her af 
tingbogend: 27 Julij nest afvigte det Christen Rasmusen boede i Skibdrup mølle her til Tinget loulig 
med otte dages kald og varsell at vere ind kaldet og hans hosbund Tolderen Sr Hans Pedersen udj 
Kolding Domb paa hans feste sampt resterende Kongl: Schatter og Landgilde schÿldig og at lide og 
undgielde effter Loven da som bem: Christen Rasmußen eÿ effter loulig indstefning i rettesettelse 
og opsettelse eschet eller nogen paa hans vegne møder med noget til gienmælle eller afbeviis imod 
ansøgning begierede Retten for sig, som schee burde, hvor for Christen Rasmußen tilfindis at 
betalle de Resterende 40 Sldr: forfalden fra Martinj 99 Kongl: schatter og Landgilde saa vel som og 
effter Lovens Pag: 459 udj 1 og 2 Art: at hafue sit fæste frobrugt samt og at betalle denne 
foraarsagde Proceßes omkostning med 2 Rdlr: 
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Niels Marchusen af Gamelbÿe fremstille de fiere siunsmend Peder Ollufsen i Børkop Mølle, Jens 
Pedersen i Brÿnsted Mølle, Niels Jensen i Piedsted og Peder Nielsen i Løchen som af Reten var 
udmelt at siune og besigtige Gammelbÿe Mølles brøstfeldighed og lÿder saaleedis deris Siun som 
følger, hvor effter hand begierede Tingsvinde som og blef sted Nembl: Rug quernens ofuer steen, 
fantis med en Jern gior omkring som siuntis at kunde være brugelig i Sex aar, R…den stenen som 
Niels Marchusen self bekientis, at være i 4re stÿcher, mens kand bruges i 2de Aar, behøfuis saa til 
hielp 12 Rdlr: til en Nÿe steen, Malte quernens ofuer steen fantis udøchtig. .ilder steennen kand 
bruges it aars tiid, og fantis Een anden steen paa demningen, som der i steden kand findis dÿchtig at 
indleege. Ring quærnens Axell og Knaghiul fantis at kand vere tienlig i 4re aar. Malte quærnens 
Axel og Knaghiul fantis og saa Dÿchtig, Rug quærnens Vandhiul kand være tienlig halfanden aar 
dog til Reparation fiire Rixdl: Malte quernens Wandhiul fantis udÿchtig behøfuis der til, otte Rixdl: 
denne fang fantis udøchtig til bege querne. Rug quernens underste taplad mod quernen har en 
hammer og tuende Pelle som kand Repareris, med 2de Rix dlr: Malte quernens Taplad fantis 
døchtig, saa og Renden noget brøstfeldig, kand hielpis med 2 Rix dl: Maale Karmen og bege siuntis 
at kand Repareris med 6 Rdlr: omløbs brou kand hielpis dis. Brÿstfeldighed med fiere Rixdlr: Mølle 
Huusets Brøstfeldighed paa den Sÿnder side fattis Læder til 7 fag, der til 4 Rixdr: Samme side fatis 
Tag ofuer 5 fag kand hielpis med 3 Rdlr: At saa befantis bekræfftis med vore hænder, Peder 

Ollufsen Møller, Jens Pedersen Møller, Peder PNS Nielsen, Niels Jensen Eghd. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 14 September Ao 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Bestalling Christian Smidt given at være Instrumentist i Colding 
Huus Ampt af 2 Sept: 1699: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Ingvart Jacobsen Skourider møte og paa Kongel: Maÿtz: vegne begærede 8te U=villige Mænd af 
Reten mote opmeldis som indeværende Aars Olden i K:M: Skoue og Skousparter i Ell og 
Hollmands Herreder kunde besigtige og Taxere og Eedelig ved Tinget effter forordningen bekreffte 
som de agter at forsvare. Hvor til blef udmelte Jørgen Nielsen og Hans Hansen i Andkier, Niels 
Jensen og Niels Baße i Piedsted, Niels Sørensen i Trelle, Hans Lagaard ibid: Hans Bertellsen Gade i 
Egeschou og Peder Qvist sammested. Som efter advarsell haver at møde paa Aastederne og hvor de 
der till vorder advaret at møde og samlig deris siun her till tinget at afsige. 
 
I lige maader begærede Skourideren Ingvart Jacobsen paa Kongel: Maÿtz: vegne 8te Uvillige Mænd 
mote udmeldis som indeværende Aars Olden i Kongel: Maÿtz: Skoue og Skouparter i Brusch 
Herret kunde besigtige og Taxere og Eedelig ved Tinget effter forordningen bekreffte, som de agter 
at forsvare. Hvor till belf udmelt Iver Hansen Bull og Ofver Hans Hansen i Elltang, Peder Kÿed og 
Søren Hansen i Bierte, Søren Kÿed og Anders Hansen i Starup, Stafen Skou og Stafen Iversen i 
Bramdrup, som effter Rettens Varsell haver at møde paa Aastederne og deris siun der om her ved 
tinget fra sig sige naar begært vorder: 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 21 September Anno 1700 
Kongel: Maytz: Hospitalsforstander Jens Jensen Flye i Kolding møtte for Retten som begærede de 4 
Siunsmænd som haver siunet den skade Peder Mortensen Hospitalstiener i Skierup af Tordenen 
imellem den 13 og 14 September nest afvigte er tillføyet motte fremkomme deris Siun derom at 
afsige. Hvor paa for Retten fremkom Jens Sørensen Bull, Søren Pedersen, Hans Nielsen og Christen 
Andersen, samptlig af Skierup, som beretede at de den 20 Sept: afvigte i Hospitalsforstanderens 
overværelse siunede og besigtigede Peder Mortensens lade og fæhuus som imellem den 13 og 14 
Sept: nest afvigte om Natten af tordenen blef antendt og opbrendte og befant 9 fag ladehuus og 6 
fag fæhuus gandsche afbrendt saa vell som er dennem ogsaa viterligt at i samme huuse opbrendte 
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60 traver haure, 36 traver Rug, ved 8 traver Byg og 16 læs høe, hvor af aldeelis indtet blef reddet, 
mens gandsche tillige med fæ og ladehuus opbrendte, hvilchet de her med for et fult siun afsagde og 
ved deris Eed aflagde hvor paa de bade sig Gud till hielp. Effter hvilchet Hospitalsforstanderen Jens 
Flye var tingsvinde begærende som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 28 September 1700 
Bertell Hansen af Stoustrup møte …. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 5 October Ao 1700 
Tingmænd 

Jes Thomesen i Herslef, Mads Andersen i Trelle, Jens Jensen i Bredstrup, Knud Pedersen i Tved, 
Christen Christensen i Kongsted, Hans Svendsen i Gaverslund, Peder Jensen i Smidstrup, Hans 
Andersen i Tolstrup. 
 
Hans Ollufsen paa Bertell Hansens vegne i Stoustrup begærede …….. 
 
Laß Pedersen i Torrup møte for Reten ………… 
 
Søren Pedersen i Skierup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Olluf Pedersen og Rasmus 
Povellsen begge af Skierup, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet 
Qvarteermester Peter Sticher under Ritmester Smelings Comp: liggendis i qvarteer hos Morten Dall 
i Andkier og vedtalte hannem self, vinder at paahøre angaaende schields ord aff hannem er forøvet 
imod Søren Pedersen her om at vinde stefnet Jens Bull, Morten Pedersen, Søren Pedersen Qvist 

af Skierup, hvor effter Søren Pedersen begærede hans vinder till forhør. Saa for Reten fremkom 
Jens Bull i Skierup, som vandt at d: 27 Sept: afvigte var de i Kolding till Jens Baßis, da klagede 
Søren Pedersen for Qvarteermester Sticher at hans indqvarterede Rÿter gich igiemen hans Spise 
Kammer ind i hans Stue, end dog Rÿteren hafde dør af sin Stue ud till Gaarden. Der paa sagde 
Qvarteermester Sticher till Søren Pedersen din schiellm gaa hvor du vilt, og fich ingen anden svar, 
saa spurte Jens Bull Qvartermesteren hvor hand kunde komme till at kalde Søren Pedersen en 
Skiellem. Der paa svarede hand indtet, hvor effter Jens Bull aflagde sin Eed og bad sig Gud till 
hielp. Der effter for Reten fremkom Søren Pedersen Qvist og Morten Pedersen af Skierup som 
vandt at have hos været og hørt alt dette saaledis at være sagt og paßeret som Jens Bull om vundet 
haver, hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp, hvor effter Søren Pedersen 
begærede tingsvinde. Sted. 
 
Hans Svendsen i Gaverslund lader lÿse effter en Sort bleset Stuch halet og en Berbrun heste, som 
imellem fredag og løverdag nat hannem er frakommen. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 12 October Anno 1700 
Hendrich Lauridsen i Bredsteup paa Anna Andersdaaters vegne i Stoustrup møte og till første ting 
laugbød halfparten af den Selfeÿergrd hun paaboer og Michell Paag i Stoustrup haver tillhørt. 
 
Bertell Hansen møte for Reten og fremdeelis Contra Indciterede lod beroe med saggivelse till i dag 
8te dage. Hans Hansen tienende Knud Pedersen i Tved møte og benechtede hand iche hafde taget 
noget af Bertell Hansenshaure formoder derfor for tilltalen at vorde frj kiendt. Bertell Hansen 
svarede at hand med vidnisbÿrd haver beviist Hans Hansen tillige med de andre som var i føllge 
med haver tagen af hans haure. Sagen optagen i 8te dage. 
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Jep Pedersen Kÿed lod effter en schrifftl: seddell oplÿse en Blaagraa hest 7 aar gl: som fantis i hans 
tofft d: 3 October nest afvigte, med videre af 4 Octob: 1700 Lest og paaschreven. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 19 October Anno 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Korn Skaten over all Danmarch for Aar 1701 dat: 
Jegersborg d: 2 Octob: 1700: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maÿtz: Skourider Ingvart Jacobsen møte og begærede de siunsmænd som her af Reten er 
udmelt at siune og Taxere Olldenen i Ell Herrets og Hollmands Herrets Skoue, mote fremkomme 
deris Siun der om at afsige. Saa for Reten fremkom Jens Bull og Søren Pedersen i Skierup, Hans 
Hansen i Andkier, Niels Sørensen og Hans Jensen af Trelle, Hans Bertellsen og Peder Qvist af 
Egeschou som i rete lagde deris schrifftlig Siun og besigtelse af 16 Sept: Nemlig i Trelle Nes 9 
svins olden, Lagrds schou 4 svins olden, Holme schou 1 svin, Taule Nebell schou 1 svin, Torup 
schou 1 svin, Stoustrup schou 1 svin, Piedsted schou 2 svin, Follerup schou 2 svin, Smidstrup schou 
1 svin, Velling schou 10 svin, Skierup schou 8 svin, Svinholt schou 3 svin, Vinding schou 11 svin, 
Andkier schou 12 svin, Sellerup schou 3 svin, Breining schou 2 svin, Gaverslund schou 1 svin, 
Børkop schou 3 svin, hvilchet forbemelte siun der her for Reten saaledis aflagde ved deris Eed, hvor 
effter Ingvart Jacobsen var siuns tingsvinde begærende som og blef sted. 
 
Bertell Hansens Sag i Stoustrup er fremdeelis optagen till i dag 8te dage. 
 
Laß Pedersen af Torrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Hans Nielsen i Piedsted og 
Hans Hansen i Kongsted, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Peder Jensen 
Schou og Jens Nielsen i Torrup till siunsmænds opkrevelse at siune og besigtige det gierde udj 
Maals tofft som de U=louligen har omhuggen og opbrøt. Item vinder at paahøre om forrige 
Gammell Gierde sted og deßen nu opbrÿdelse hvor effter Las Pedersen agter tings og siunsvinde 
sampt dom at erverbe. I lige maade er K: Regimentschriver Jens Duke her imod stefnet, noch 
stefnet Hans Hansen og Christen Nielsen, samt Niels Skou af Torrup, saa og Peder Nielsen i Taule 
Nebbell at vinde om Gierdets opbrydelse og afhugelse, samt om det staaendis gierde imellem 
toffterne. I lige maade stefnet Tÿgge Mortensen og Jens Andersen begge af Torrup at vinde om 
gierdets opbrÿdelse, hvor paa Las Pedersen begærede siunsmænd mote udmeldis som kunde siune 
og besigtige det gierde i Maals tofft som er opbrøt, hvor till blef opnefnet Anders Ollufsen og Mads 

Ollufsen i Smidstrup, som samme omtvistede gierde haver at besigtige og deris siun der om i dag 
8te dage her for Reten fra sig sige og schall de møde i morgen paa Aastedet ved 10 Slet. Hvor effter 
Las Pedersen begærede hans indstefnede vinder till forhør. Derpaa for Reten fremkom ……... 
 
Peder Pedersen i Wilstrup og Laurids Pedersen i Rousted Bye i Ødsted sogn møte for Reten som 
kiendis og tillstod at de haver annammet og opbebaaret paa deris Mÿntlinger Else Christensdaater 
og Mete Christensdaaters arf af deris Stiffader Rasmus Knudsen i Høÿrup dennem effter deris fader 
Sl: Christen Jensen i Høÿrup arvelig er tillfalden som er effter schifftebrevets udviisning en hver 20 
Sldr: er 40 Sldr: begge, hvor hvilche 40 Sldr: de her med qviterede og gaf bemelte Rsmus Knudsen 
fuld afkald og qvitering for, lovede derfor i alle maader at holde Rasmus Knudsen qvit frj og 
kravisløs, derpaa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder vare venligen og vell 
forligte og var Rasmus Knudsen her efter afkalds tingsvinde begærende som og blef sted. 
 
Hans Ollufsen i Follerup paa Anna Andersdaaters vegne i Stroustrup till andet ting laugbÿde den 
halfve Selfeÿer Gard hun paaboer. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 26 October Ao 1700 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om Koren Schaten over all Danmarch for Aar 1701: af 
dato 2 October 1700, Allerunderdanigst Lest og paaschreven. 
Kongel: Maÿtz: Placat om Tolden og Consumptionen samt folch og familie Skaternes forpagtning 
udj Danmarch af 2 October 1700: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Placat om bevilling paa Hestes udførelse af Danmarch af 16 October 
1700 Allerunderdanigst Lest og paaschreven. 
 
Hendrich Lauridsen i Bredstrup paa Anna Andersdaaters vegne møte og till tredje ting Laugbød den 
halve Selfeÿergrd hun paaboer og begærede her effter Laugbuds tingsvinde som og blef sted. 
 
Las Pedersen i Torrup møte og begærede hans Siunsvinder mote stedis till forhør, derpaa for Reten 
fremkom Mads Ollufsen og Anders Ollufsen af Smidstrup som afsagde deris Siun der om saaledis, 
at de siunede et støche gierde imellem Maals tofft og Peder Skous tofft, da saas nogen Stauer var 
huggen af og nogle Rÿgt op af grunden som laa kast hid og did, og hafde dette nÿe nu opkaste 
gierde staaen paa Las Pedersens grund, ved den sÿnder ende af samme gierde kunde de siunes hafde 
standet et gammell gierde og fant en pæll i Jorden som de siuntis kunde været en stauer ende og var 
af bøg, og spurte Jens Nielsen samme tid Tÿgge Mortensen om hand klagede over at hand hafde 
pløÿet noget fra hannem mens svarede begge de klagede indtet paa hinanden der over at de schulle 
pløÿet fra hverandre, hvilchet de her med saaledis for et fult siun afsagde og ved deris Eed aflagde, 
beroende med saggivelse till i dag 8te dage. 
 
Anna Andersdaater i Stoustrup tilligemed hendis Stiffader Hendrich Lauridsen og i denne tillfelde 
tilltagne Laugverge møte for Reten som kiendtis og tillstod at hun haver soldt og afhændt saasom 
hun og her med selger og afhænder fra hende og hendis arvinger till hendis Mand Lave Hansen som 
nu self stod till vedermaals ting og huis arvinger halfparten af den Selfeÿer Gaard i Stoustrup hun 
paabor, hvilchen forschrefne halve Selfeÿergaard i Huuse og Bÿgning, Skou og March, Agger og 
Eng, fischevand og fægang, Abillhauge, Hommellhauge og Kallhauge, forte og fellet, vot og tørt, 
indtet i nogen maader undtagen af alt det som med rete der till ligger og af Arrilds tiid tilligget 
haver, bemelte hendis Mand Lave Hansen schall have nÿde og beholde till Evindelig eÿendom af 
hende og hendis arvinger U=paaanchet og U=paaklaget i alle maader, og hun eller hendis effter 
dags der till eÿ haver nogen ÿdermere ret eller retighed till forbem: halve Selfeÿergrd i nogen 
maader effter denne dag, mens schall føllge Lave Hansen og hans arvinger, og hun at holde Lave 
Hansen derfor af hende og hendis arvinger schadisløs. Og møte Sl: Michell Paags Børns 
formøndere nafnlig Jep Clausen i Børup formønder for Margrete Michelsdaater, Povell Jensen i 
Taule Nebbell paa Egen og hans Broder Iver Jensens vegne formøndere for Anna Michelsdaater og 
Karen Michelsdaater, som paa deris Mÿntlingers vegne var tillfreds med denne bortschiødelse 
saasom Lave Hansen haver lovet at fornøÿe Mÿntlingerne deris tillfalldene Arf effter schifftebrefvet 
med reede penge, hvor paa parterne nu her for Reten gave hverandre deris hænder at alt saaledis 
holdis og effterkomis schall som forschrevet staar, hvor effter Lave Hansen begærede eÿendoms 
tingsvinde som schiøde som og blef sted. 
  

Tiisdagen og Tingdagen d: 2 November 1700 
Las Pedersen i Torrup møte for Reten som begærede hans indstefnede Sag Contra Peder Skou og 
Jens Nielsen motte beroe med beschÿlldings givelse till i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage. 

 



 50

Mogens Sørensen i Andkier møte for Reten som kiendtis og tillstod at have solt og afhændt saa som 
hand og her med selger og bortschiøder fra sig og sine arvinger till hans hustrue Maren Tullesdaater 
paa hvis vegne hendis Moder Broder Jens Vogensen i Hollme nu stod till vedermaals tinget og 
hendis arvinger halfparten af hans selfeÿer gaard i Andkier hand paaboer, hvilchen forbemelte halve 
selfeÿer gaard i Huuse og Bÿgning, agger og Eng, Skou og march, forte og fellet, Abild hauge, 
hommell hauge og kaalhauge med alt hvis af Arrilds tiid der till ligget haver nu ligger og med rete 
der till hør og bør at være indtet i nogen maader undtagen bemelte hans hustrue Maren Tullesdaater 
og hendis arvinger schall have nÿde og beholde till evindelig eÿendom og kiendis Mogens Sørensen 
for sig og sine arvinger eÿ at have nogen ÿdermere ret eller retighed mens effter dags schall føllge 
Maren Tullesdaater og hendis arvinger, for hver mands tilltale ubehindret i alle maader og dersom 
imod forhaabning saa scheede samme forbemelte halve Eÿendoms Gaard hende eller hendis 
arvinger blef fravunden for nogen vanhiemel saalover Mogens Sørensen at hand eller hans arvinger 
schall forschaffe hende der for fuld og fornøÿelig vederlag og betalling, hvor paa parterne nu her for 
Reten gave hverandre deris hænder at alt saaledis holdis og effterkomes schall som forschrevet staar 
hvor effter Jens Vogensen paa hans Søster daater Maren Tullesdaaters vegne begærede eÿendoms 
tingsvinde som schiøde som og blef sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen den 9 November 1700 
Laß Pedersen i Torrup møte for Reten som effter forrige Indførte Contra Peder Skou og Jens 
Nielsen i Torrup i Retelagde hans schrifftlig indleg af 9 November 1700 som er Lest paaschreven 
og i Acten schall vorde indført. Jens Nielsen paa Egen og Peder Skous vegne møte og begærede 
opsetelse schall blive svaret. Sagen optagen i 14ten dage. 
 
Jens Nielsen i Torrup paa Egen og Peder Skous vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd 
Niels Mortensen i Taule Nebbell og Søren Nielsen i Børup det de ved Eed afhiemlede till i dag at 
have i retestefnet Las Pedersen i Torrup imod siunsmænds opkrevelse at siune det gierde imellem 
deris Boetofft og Maalstofft og begærede Jens Nielsen 4 U=villige Mænd mote opnefnis samme 
gierdis beschaffenhed at besigtige og deris siun der om i dag 8te dage fra sig sige. Hvor till blef 
udtagen Jens Sørensen og Hans Pedersen i Follerup, Niels Christensen ibid: og  Christen Pedersen i 
Tollstrup som i morgen 8 dage haver at møde paa Aastedet og deris siun till i dag 14 dage fra sig 
sige her till tinget og siune hvis de bliver forreviist. 
 
Jørgen Jensen Krage i Gaverslund møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Knud Pedersen og 
Niels Jensen begge af Breining det de ved Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet Søren 
Jørgensen i Gaurslund formedelst hand hannem haver slagen, till vinder at paahøre, her till at vinde 
stefnet Mogens Pedersens hustrue Kirsten Hansdaater, Mads Terchelsen, noch stefnet siunsmænd 
Mads Pedersen og Niels Raun i Gaverslund deris siun at afsige; Søren Jensen paa Søren Jørgensens 
vegne i Gaverslund møtte og formoder ingen Loumaall imod hannem bliver sted før hans hosbund 
Magter Jeronimon i Weylle her till bliver stefnet; Jørgen Jensen forregaf at hand ey lenger var hans 
tiener, mens en anden fest gaarden hvilchet Søren Jensen her tillstod at have fest gaarden. Saa for 
Retten fremkom Mads Terchellsen i Gaverslund som effter Eedens oplæsning vandt at som i 
Onsdags otte dage saa hand till Mogens Pedersens at Søren Jørgensen i Gaverslund slog hannem i 
næse og mund med hans haand at blodet gich ud af Jørgen Jensen Krages næse; der paa hand 
aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; Her effter for Retten fremkom Niels Raun og Mads 
Pedersen i Gaverslund som vandt at i Onsdags otte dage var de i Mogens Hansens huus i 
Gaverslund og der siunede Jørgen Jensen Krage og løb blodet af hans næse og klagde paa at Søren 
Jørgensen hafde slaget hannem, og saa Jørgen Jensen var blodig der paa de afsagde deris Eed. 
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Kirsten Hansdaater paaraabt møte iche hvor for hun er forrelagt till i dag 8te dage at møde hendis 
vinde at aflegge. 
 
Niels Jensen i Børkop lader lyse effter en Sortstiernet hest som den for 14 dage er frakommen. 
 

16 November 1700 
Regimentschriveren Jens Hansen Duche lod læse en schrifftl: tillÿsning effter Thomas Jeßens 
hustrue Us Jensdaater i Torp som den 31 Octob: om aftenen sildig effter at manden var gaaen till 
sengs er bortrømt fra huus og hiem medtagende i reede penge 37 Sldr: med videre saa vell som en 
hoppe af hans stald og medtaget en ung karll Nafnl: Johan tienende i Herslef Høÿrup hos Niels 
Mortensen, som begge med hinanden er bortrømt. Saa lÿses her med effter samme tvende Personer 
og med ugers varsell till d: 21 December at møde her paa tinget vinder ogbeviislighed om saadan 
deris uloul: bortrømning og begangne gierning at paahøre, med videre af 4 Nov: Lest og 
paaschreven. 
 
Jens Nielsen af Torp paa Egen og Peder Jensens vegne ibid: møte for Reten som beviiste ved 
kaldsmænd Niels Mortensen i Taule Nebbell og Søren Nielsen i Børup det de ved Eed afhiemlede 
till i dag at have i retestefnet Anders Ollufsen og Mads Ollufsen i Smidstrup, at være overværende 
det siun de i dag 8te dage her till tinget agter at høre anl: Maalstoffte og Peder Skous boetoffte og 
des gierdes besigtigtelse, om de i Morgen paa Aasteden vill møde samme siun de agter at tage at 
være overværende, her hos producerede et schrifft af Regimentschriveren dat: 14 Nov: 1700 som i 
Acten schall vorde indført, beroende med siuns afsigt till i dag 8te dage. 
 

23 November 1700 
Kongel: M: Allernaadigste forordning om Vaation till Prædiche Embedet af 23 October 1700: 
Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Kongel: M: Allernaad: forordning om de Nÿe Stempeler som till det stemplede Papir her effters 
schall bruges af 25 October 1700: Allerunderdanigst Lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Placat om Høÿeste Ret Aar 1701 som schall begÿndes den 30 Martij 
af 12 Octb: 1700: Allerunderd: Lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maÿtz: forbud paa Skinch og garn at give og tage af dato 29 October 1700: Allerunderd: 
Lest og paaschreven. 
 
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning om en deell af Matrichel Skattens Abonce i Danmarch 
for Aar 1701: af 9 Nov: 1700 Allerunderd: lest og paaschreven. 
 
Blef lest Amptmandens forbud eÿ at maa fische i Søerne, Aarene og Dammene i Koldinghuus Ampt 
af 18 Nov: 1700: Lest og paaschreven. 
 
Jens Nielsen i Torrup møte og begærede de udmelte Siunsmænd mote fremkomme deris siun at 
afsige; Saa for Reten fremkom Christen Pedersen i Tollerup, Niels Sørensen i Follerup, Hans 
Pedersen og Niels Christensen ibid: som afsagde deris siun saaledis, at forleden Onsdag den 17 
November var de paa Aastedet og først saae de en tofft beliggendis omkring Jens Nielsens 
paaboende gaard som var indgrøvtt og gierdet, og en deell der af med Rug besaaed, hvor fantis 4 
aggere i samme hegnet som la till hovet Jord for samme Rug aggere og vender i sÿnder og Nør med 
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enderne, som de for dem berettede at være Las Pedersens, som Tÿgge Mortensen haver hafft i brug 
imellem Jorderne fantis ingen gierde, mens ind paa deris paaboende tofft fantis nogle staver Ender, 
som vare nesten deell  forrodnet og samme gierde hafde staaed ungefer halfanden allen inde paa de 
tvende Mænds Jens Nielsens og Peder Skous Jord; hvilchet de her med for et fult siun afsagde der 
paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Jens Nielsen begærede her effter tingsvinde 
sted. 
 
Las Pedersen i Torrup møte og begærede Dom over Jens Nielsen og Peder Skou i Torrup; effter 
forrige i retesetelse og opsetelse. Jens Nielsen møte og begærede 14 dages opsetelse saasom de 
agter at føre flere vinder. Sagen optagen i 8te dage. 
 

30 November 1700 
Niels Pedersen af Skierup møte for Reten paa Jens Nielsens og Peder Skous vegne i Torrup som 
effter till forschÿdelse Contra Las Pedersen i Rete lagde et tingsvinde her af Herretstinget udsted 
den 23 Nov: nest afvigte, som i Acten schall vorde indført. Der nest i Rete lagde deris schrifftlig 
indleg af 30 November som i Acten schall vorde indført; Sagen optagen i 8 dage till Doms. 

 
Niels Jensen i Børkop paa samptlig Børkop Byemænds vegne møte for Retten som beviiste ved 
kaldsmænd Peder Jørgensen og Jens Nielsen af Børkop det de ved Eed afhieml: till i dag at have i 
rete stefnet Her: Regimentschriver Jens Duche for samtlig Børkop Byemænd; saa vell som Her 
Ritmester Audj imod siunsmænds opkrevelse for noget Jord hand har bortpløyet paa adschillige 
steder i Marchen, der paa de agter siunsvinde at erverbe, hvor paa Niels Jensen begærede 4 
siunsmænd mote opmeldis som samme Jord kand besigtige; hvor till blef udnefnet Niels Raun og 
Niels Surkier i Piedsted, Peder Buch i Welling og Jens Bull i Schierup som paa først kommende 
Torsdag haver at møde paa Aastedet og siune hvis dennem bliver paaviist, som de i dag 8te dage 
her till tinget haver at afsige. 

7 December 1700 
Hans Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Placat om forbud mod Capere i Øster Søen af 20 November 
1700: Allerunderdanigst Lest og paaschreven. 
 
Her: Amptmand Woÿdas forbud at ingen maa fische i Søer, Aaer, Damme og andre fersche vande 
under Coldinghuus Ampt beliggende under Lovens Straf af 18 Nov: 1700: Lest og paaschreven. 
 
Hans Ollufsens paa Las Pedersens vegne i Kongsted møte og begærede Dom over Jens Nielsen og 
Peder Skou i Torrup. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som af Laß Pedersen af Taarup haver her 
for Reten imellem sin Maalstofft ………. 
 
Matias Fillipsen af Kolding tillige med Soldat Peder Jensen Wiborg under Her: Capt: Theros Comp: 
som self tilstede var møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Axsell Skomager og Anders 
Pedersen begge af Kolding det de ved Eed afhiemlede till i dag effter schrifftlig kaldseddell at have 
i Retestefnet Iver Koed i Hostrup imod tingsvindes paahør Saggivelse og doms forhvervelse anl: for 
hans haarde beschÿlldinger hand paa Peder Jensen Soldat, at hand sin Koe schulle have fra Eder 
bortstollen med meere hans beschÿllding forhen hannem beschÿlt for Tÿverj og hans Ære og Røgte 
alt for nær antreder som aldrig kand giøris beviislig, formeener saa Iver Koed som en Løgner vorde 
anset, med hvis videre Laumaall Peder Jensen eller hans fuldmegtig agter at søge. Noch stefnet 
vinder at paahøre effterschrefne vinder Maren Andersd: till Jens Smeds i Bramdrup, Jep Jensen 
Mau ibid: og Niels Madsen i Tiufkier, deris sandhed at aflegge ved deris Eed om dem er Noget 
bevist i denne sag. I lige maader stefnet Regimentschriveren Jens Duche om hand noget her till vill 
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have at svare. Jens Raun paa Regimentschriverens vegne møte og formente Matis Fillipsen iche 
vorder tilsted i denne sag at gaa i Rete før hand forreviiser Amptmandens ordre der till; der paa 
hand Dommerens kiendelse er begærende saa som det er en Rÿter bunde; Matis Fillipsen møte og 
formente det er noch Soldaten self møder her i Reten og tillstaar at have befuldmegtiget hannem; 
Matis Fillipsen forrelagt at schaffe Her: Amptmandens fuldmagt og tilladelse før hand bliver sted at 
gaa i Rete og sagen imidlertiid optagen i 8te dage. Og vinderne forrelagt till den tiid at møde. 

 
Niels Jensen i Børkop tillige med Peder Thomesen, Morten Jørgensen, Søren Sørensen, Jens 
Christensen, Jens Jørgensen, Søren Christensen møte som begærede de i dag 8te dage udmelte 
Siunsmænd mote fremkomme deris Siun at afsige; Saa for Retten fremkom Jens Bull i Skierup, 
Peder Buch i Velling, Niels Christensen Surkier og Niels Raun i Piedsted, som afsagde deris Siun 
saaledis, at effter samptlig Børkop Mænds anviisning paa Børkop March befantis paa, den falder 
som de saae at deris Agger iche var alle liige brede, tillmed vidste de iche heller hvor vit Her 
Ritmester hafde med mindre all dets jord som de var paaviist var rebet, hvilchet iche af dem var 
befalet eller torde under staa sig; tillstede værende Børkop Mænd tillspurte Siunsmændene om de 
iche saa at Ritmesterens Agger var bredere end deris og korder er paa hans agger var oppløyet 
imellem dennem, der paa Siunsmændene svare at de ingen forschiell kunde giøre der paa hvo eller 
hvem det tillhørte efftersom Aggrene iche alle var lige brede og forblef ved deris aflagte siun der 
paa de bade sig Gud till hielp. Jørgen Gregersen paa Her Ritmester Audjs vegne tillspurte 
effterschrefne Børkop Mænd Nafnl: Morten Jørgensen, Jens Christensen, Jens Jørgensen og Søren 
Christensen af hvad aarsag de har ladet Her Ritmesteren hid till tinget indkalde saasom iche schall 
befindis at de schall lige i Reem med hannem om det omtvistede afpløyning, og der for Gregersen 
paa Ritmesterens vegne meenerdet alleniste af dennem at være scheed som en sammenrotning at de 
ville Confirmere og bifalde andre Nafnl: Niels Jensen Boesen, Peder Thomesen og Jørgen Krag og 
Søren Sørensen Svoger deris paa findende trete, og derfor begærede at de ville melde hvad føye de 
kunde have till Hr: Ritmester at lade stefne, der paa Morten Jørgensen svarede at hand reener med 
Ritmesteren; og forschød Morten Jørgensen og de andre Børkop Mænd sig at ville føre et andet og 
udførligere siun og videre indtet svarede paa Jørgen Gregersens spørsmaall. Jørgen Gregersen 
forbeholt sig paa Ritmester Audis vegne hans tilltale till forn 4re Mænd som Ritmesteren har ladet 
indstefne og aldrig schall kunde beviislig giøre dennem eller nogen at have fornemet; og begærede 
Jørgen Gregersen tingsvinde paa Ritmesterens vegne sted. 
 

Tiisdagen og Tingdagen d: 14 December Anno 1700 
Lauge Hendrichsen i Bredstrup møte for Reten som kiendtis og tillstod at være fornøÿet og 
tillfreeds med at hans Søn Hendrich Lauridsen i dag 8te dage maa bortschiøde till Hans Nißen og 
hans festemøe Margrete Lauridsdaater hans Eÿendoms Gaard i Bredstrup med all des tilliggende 
ved hvad nafn det have kand effter schiødes stiill. 
 
Matis Fillipsen paa Soldat Peder Jensens vegne møte og effter forrelegelse i dag 8te dage 
producerede Amptmand Woÿdas ordre at Matis Fillipsen for ham maa gaa udj Rete af 13 December 
1700: Lest og paaschreven; Jens Raun i Hostrup paa Regimentschriverens till hannem gifne 
fuldmagt at maa gaa udj rete for Iver Koed i Hostrup møte og begærede Peder Jensen Soldat mote 
stille hannem Caution for sagen før hand bliver tilstedet nogen proceß imod Iver Koed; Matis 
Fillipsen svarede at hand ville være Cautionist for Soldat Peder Jensen till sagens uddrag: Tj 
producerede Matis Fillipsen et tingsvinde udsted af Colding Bÿeting d: 1 December 1700: som i 
Acten schall vorde indført; Endvidere i retelagde en klage fra Iver Koed till Obersten anl: hans 
bortstollne Koue hvor for hand haver denne Soldat Peder Jensen og En Rÿter Peder Lambert 
fortenget af dato – som paa stemplet papir er Oversat og hos lagt Lest paaschreven og udj Acten 
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schall vorde indført; Matis Fillipsen her effter sate i rete paa Peder Jensens vegne og formeener at 
Iver Koed af Hostrup, hand for hans haarde og u=sandfærdige beschÿlldinger eÿ haver beviist Peder 
Jensen Viborg Soldat under Capt: Theros Comp: hvor effter hand hannem haver angiven for tÿverj 
at hand hans Koe hannem schulle have frastaalen, i det hand schÿlder hannem for at være hans tÿf 
for en bortstolen koe som hand schulle hafft paa gres hos 1 mand udj Tiufkier nafnl: Niels Andersen 
eÿ alt er den bortstolen koe mens i samme beschÿldinger iche alene for den koe mens end ogsaa for 
forige Aaringer schall være hannem tid effter anden frastaalen, og hand det aldrig med nogen 
sandfærdighed kand eller haver giort beviislig at Peder Jensen Viborg noget fra hannem eller andre 
haver staalen, dog alligevell forn: Peder Jensen haver mot udstanden for straf for samme Iver 
Hansen Koeds falsche angivelser, saa hand paa hannem givet haver; eÿ alleniste strafen udstanden 
mens hans Ære borttagen i hans beschÿldinger, med meere forrige Aarringer at Peder Jensen schulle 
have veret med noget ham at have bestaalen enten fra ham eller nogen andre, som hand formoder at 
Iver Hansen Koed bør at giøre beviislig eller lide effter Loven, der for uden haver Iver Hansens 
hustrue tillige med Jens Raun i Hostrup og tvende mænd været med hver andre at borttagen 1 koe i 
Kollding som tingsvindet om melder seter der for i Rete og formener at Iver Hansen Koed bør at 
giøre Soldat Peder Jensen Viborg offentl: erklæring for hans Skin af hand hannem giort haver i lige 
maader at erstate hannem for hans schadeslidelse hand udstaaet haver tillige med enne sampt forrige 
sagers anvendte bekostning der effter hand var dom begærendis; Jens Raun paa Iver Koeds vegne 
møte og begærede opsetelse saa som hand agter at føre vinder i sagen. Sagen optagen till neste 
holdende ting effter Nÿt Aar. 
 
Blef lest et schiøde af effter føllgende Indhold. Kiendis Jeg mig Hans Ollufsen i Follerup det Jeg 
med min egen og min hustrus velberaad hue haver solt og afhændet fra mig og mine arvinger till 
Agtbare og Velfornemme Mand Peter Krÿger boende i Skierbech hans hustrue og arvinger én 
Indhegnet og omgrøftet tofft og Sær Jord liggendis paa Børup Sande strax Østen fra Skierbech udj 
sin brede og lenge som den nue er og for hen været haver strechende sig paa den Øster side till 
Børup fellet den Nør Ende og Vestre side till Skierbech March og fellet og paa Sÿnder Ende till 
Stranden, som aldtid har været indgrøfftet og Hr: Ritmester Steensen men hand har boed i 
Skierbech som Sr Krüger nu boer, da samme indhegning at have nøt og brugt, hvilche indhegnings 
Jord og tofft er Selfeÿer og eÿ Cronens Jord, derfor Laugbøden i rete tide førend det till nogen er 
afhændet, og som Peter Krÿger har fornøÿet og betalt mig same indhegnede tofft og Lÿche, da 
haver Jeg Hans Ollufsen min hustrue og Arvinger effter denne dag aldeelis ingen Lod, dell eller 
Retighed der till udj retmeßig maader, mens samme Lÿche og tofft at føllge Peter Krüger hans 
hustrue og arvinger till Evindelig eÿendom, og Jeg der til at være hans frj hiemmell for hver mands 
tilltale, Saa Peter Krüger og hans arvinger af mig og mine arvinger schall være og blive uden schade 
i alle maader, at saaledis fast og U=rÿggel: holdes schall, hafver Jeg dete med egen haand schrevet 
og underschrevet og mit sedvanl: Zignet hostrøgt, Actum Follerup d: 6 Nov: 1700 (L:S:) Hans 

Ollufsen. Lest og paaschreven. 
 
Blef lest en Contract og foreening opreted imellem Lauge Hendrichsen i Bredstrup, hans Børn 
Hendrich Laugesen, Peder Laugesen og daater Maren Laugesdaater paa dend Eene og Hans Nißen 
af Dallbÿe Sogen paa den anden side, anlangende hans gaards afstaaelse till bem: Hans Nißen og 
hvis hans der imod igien schall give et hver af Lauge Hendrichsens Børn saa vell som Egte hans 
daater Margrete Laugesdaater, saa og betale Lauge Hendrichsens gield, og hvis hand Aarl: schall 
give Lauge Hendrichsen og hans hustrue schall till aftegt deris liifs tiid med videre samme 
Contracts indhold af 9 December som af Her Theues Stefensen og Stefen Nielsen till vitterlighed er 
underschreven. Lest og paaschreven. 
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Tiisdagen og Tingdagen d: 21 December Ao 1700 
Rectoren Gert Morwille af Fridericia møte for Reten som paa Egen saa vell som de Risomers vegne 
opkrevede siun pa de Aalegaarde i Ellherret som Sl: Jens Lauridsen Risom paa Nebbe og hans 
arvinger har været tillhørende hvilchet beviises med et Kongel: Skiøde givet Kiøbenhafn d: 19 Nov: 
1670: som Magtr Morville producerede her i Reten og begærede till beviislighed over samme 
Eÿendom at mote udj Siunsvindet indføris, hvilchet Allernaad: schiøde saavit Aallgaardene angaar 
Allerunderd: er Lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Mens effter som de udj Skiødet 
her indmeller Aalegaardes Steder og Nafn en stor deell iche vides hvor de falder og fleere der af 
ogsaa effter haanden med Aarene vorde slet U=bekiendt, da var Magtr Geert Morville her af Reten 
begærende her udj Kÿndige Siuns Mænd af Skierbech, Erresøe og Trelle, hvor diße Grunde schall 
falde som diße udj Schiødet indmelte Aalegaarde kunde udviise, at siune hvilche af dem der er Øde 
eller af andre udj Brug, og at de samme siun till neste ting her for Reten igien mote fra sige og 
tingsvinde der effter givis beschreven; der till blef udmelt Mads Maur og Peder Sørensen i 
Skierbech, Niels Roiborg og Niels Lauridsen i Erresøe sogen, Peder Tusen og Hans Clausen i 
Erresøe Bÿe, Peder Laßen og Mads Andersen i Trelle som haver at siune, besigtige og udviise bem: 
Aalegaards steder, og deris siun der om till neste ting effter Hellig tre Kongers dag fra sig sige. 
 
Lauge Hansen i Kongsted møte for Reten som Kiendtis og tillstod at have solt og afhændt saa som 
hand og hermed selger og afhænder og aldeelis bortschiøder fra sig og sine arvinger till hans 
hustrue Maren Pedersdaater og hendis arvinger halfparten af den ½ eÿendoms gaard i Kongsted 
hand paaboer med all dens rete tilliggende som af Arrilds tiid der till ligget haver nu ligger og med 
rete der till hør og bør at være indtet undtagen i nogen maader, som bemelte hans hustrue og hendis 
arvinger schall have nÿde og beholde till Evindelig eÿendom og kiendis Lauge Hansen sig effter 
dags der till eÿ at have nogen ÿdermere Ret eller Retighed i nogen maader mens at føllge Lauge 
Hansens hustrue Maren Pedersdaater og hendis arvinger af ham og hans arvinger upaa anchet i alle 
maader, og saafremt forbem: Halvepart af den ½ Eÿendoms Gaard hende eller hendis arvinger blef 
fra vunden, lover Lauge Hansen at hand og hans arvinger schall forschaffe hende og hendis arvinger 
lige god vederleg eller nøÿagtig betalling og i saa maader holde hende og hendis arvinger 
schadesløs, der paa Parterne her for Reten gave hver andre deris hænder og var Maren 
Pedersdaaters fader Peder Jensen i Kongsted her effter eÿendoms tingsvinde som schiøde 
begærende som og blef sted. 
 
Jens Raun i Hostrup paa K:M: Regimentschriver Jens Dukes vegne møte for Reten som 
producerede en tilllÿsning og varsell seddell anl: Thomas Jeßens hustrue Vus Jensdaater som d: 31 
October nest afvigte om aftenen bortrømte med sig tagende 37 Sldr: med videre sammes udviisning 
af 4 Nov: som i Acten schall vorde indført. Her hos fremstillede Jens Raun de tvende kaldsmænd 
Jens Hansen og Peder Jensen af Kongsted det de veed Eed med opragte fingre afhiemlede till i dag 
at have i retestefnet samptlig Bredstrup, Kongsted og Høÿrup Sognemænd deris vinde at aflegge 
hvorledis Thomas Jeßen i Torp sig har forholdt. Noch stefnet effterschrefne at vinde deris sandhed 
om hvis uschichelighed og letferdig forhold dennem er bevist, Vus Jensdaater som bortrømte med 
Johan Erichsen haver beganget saa vell ogsaa hvad tiid hun bortrømte. Item hvorledis bem: bunde 
Thomas Jeßen sig eller haver skichet og forholt Neml: Samptlig Torp Bÿemænd og deris Qvinder, 
Dorote Jensdaater ibid: Anna Peder Paasche Rÿter Kone, Niels Nielsen tienende Olle Hansen, 
Margrete Jensdaater ibid: Anna till huuse hos Peder Jensen Rÿter i Kongsted, Johanne tienende i 
Erresøe mens tillforne till Olluf Hansens i Torp. Saa vell som Niels Mortensen i Høÿrup. Hvor 
effter for Reten fremkom Jens Tÿggesen i Torp som vandt at i dette Aar før Høsten begÿntes da saa 
hand at Vus Jensdaater og Johan Erichsen laae sammen i en Erte agger og Johan Erichsen laa oven 
paa hende, mens eller haver hand tit tillforne seet Johan Erichsen haver leflet med Vus Jensdaater 
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og kÿst hende; hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Der effter for Reten 
fremkom Christen Lauridsen i Torp som vandt at samme dag og tiid som Jens Tÿggesen om vundet 
haver da saae hand ogsaa at Vus Jensdaater og Johan Erichsen laae sammen i Een Erte agger og 
Johan Erichsen laae imellem Vus Jensdaaters been, saa at hand saae hendis bare knæ, og laa saa ved 
en times tiid og leflede de med hinanden, og saae nogle gange Johan Erichsen var oven paa Vus 
Jensdaater, og af og till laae saa og leflede med hinanden, hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig 
Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Christen Lauridsens hustrue Else Jesdaater som vandt at 
hun samme dag som hendis mand om vundet haver nogle gange saa at Johan Erichsen laae oven paa 
Vus Jensdaater i den Erte agger, hvilchet hun ogsaa haver seet nogle gange tillforne at være scheed i 
Thomas Jeßens egen Kaall og Abild hauge, hvor paa hun aflagde hendis Eed og bad sig Gud till 
hielp. Endnu for eten fremkom Anna Hansdaater i Torp som vandt at Johan Erichsen iche i 14 dage 
hafde tient hos Thomas Jeßen, førend hun saae hans Ganterj og Leflerj med Vus Jensdaater, med 
Armtegt og Kÿßen hvor de kom sammen, da varede bem: Anna Hansdaater Vus Jensdr at hun tage 
sig vare og holde sig fra sligt og bede Gud om naaden, hun kom fra Gaard og Grund for hendis 
daarlighed mens hun svarede der var ingen fare ved; hvor paa hun aflagde hendis Eed; Endnu 
fremkom Olluf Hansen som vandt at mangfoldige gange haver hand seet Vus Jensdaater og Johan 
Erichsen haver Kÿßes og Leflet med hinanden hvor de kom sammen, og seet hende mange gange 
gaaen till hannem i Laden saa vell som gaaen op paa Høÿschÿden med hinanden og været hos 
hinanden, hvor paa hand aflagde sin Eed; Endnu for Reten fremkom Dorote Jensdaater som vandt at 
hun en gang da Vus Jensdaater var saa lenge oppe paa Høeslÿden kom op og ville hente hende ned 
da saae hun at Johan Erichsen laae oven paa Vus Jensdaater, der paa hun aflagde hendis Eed og bad 
sig Gud till hielp; Endvidere for Reten fremkom Anna Johansdaater som vandt at hun samme tiid 
som Dorote Jensdr om vundet haver saae ogsaa Johan Erichsen laae paa Vus Jensdaater paa Høet og 
var Vus Jensdaater samme tiid i hendis bare serch, og hafde Johan Erichsen røgt schiørtet løs paa 
hende at det var gaaen af, der paa hun bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Mete Jensdaater som 
vandt at hun haver seet Johan Erichsen laae paa Vus Jensdaater i foederladen og leflede med 
hinanden; Endnu for Reten fremkom Niels Nielsen som vandt at have seet at Johan Erichsen slebte 
Vus Jensdaater bag ind af Loe vindevet till Thomas Jeßen, saa laae de og droges med hinanden i 
hallmen; der paa begge aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; Endnu fremkom Johanne 
Pedersen i Erresøe som vandt at i sommer da hun tiente i Torp hos Olle Hansen da kom Johan 
Erichsen en aften ud og ville gaa till hans Seng, saa kom Vus Jensdaater effter hannem og tog 
hannem i arm, og stod og leflede uden døren saa gich hun fra hannem der hun fornam de saae dette 
hvor paa hun bad sig Gud till hielp; Endnu fremkom Kirsten Hansdr i Torp som vandt at der hende 
blef sagt Vus Jensdaater bedref Horirj, tog hende tre gange for sig og straffede hende derfor, og 
varte hende hun iche schulle komme till Høÿrup till ham, da svarede hun hende fich hun nu nogen 
u=lÿche da kunde hun iche klage over hende hun jo hafde varet hende af hendis skade; hvor paa 
hun aflagde hendis Eed og bad sig Gud till hielp. Endvidere for Reten fremkom Margrete Jesdaater 
som vandt at i foraaret saae hun en gang som hun kom forbj som Johan Erichsen hafde sit kammer, 
da saa hun Vus Jensdaater laae i hans Seng hos hannem, og der Johan Erichsen fornam denne pige 
sprang hand op af sengen fra hende og hafde hans Buxser paa hælene saa schammede hun sig og 
gich bort og ved hun siden sagde det till Vus bad Vus hun schulle tie stille og ingen sige det, der 
paa Margrete Jesdaater bad sig Gud till hielp. Endeligfor Reten fremkom Jens Jensen i Torp, Lave 
Hansen, Las Nielsen, Niels Christensen, Peder Jensen, Peder Nielsen, Jens Hansen, Hans Pedersen 
Gade, Hans Hansen, samptlig af Kongsted, Olluf Hnsen og Christen Lauridsen i Torp og Jens 
Tÿggesen ibid: Peder Michellsen af Stallerup, Mads Smed, Jacob Ibsen, Jørgen Hiuller, Mads 
Hansen, Niels Hansen Schøte, samptlig af Bredstrup, som samptlig effter Jens Rauns tillspørsmöll 
svarede at de indtet andet veed med Thomas Jeßen end hvis got er og saalenge de hannem kiendt 
haver, haver hand skichet og forholldet sig erlig Christelig og Vell, og levet med hans hustrue Wus 
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Jensdaater som en Erlig Mand hør og bør og iche nogen sinde hverchen haver slaget hende eller 
hafft nogen und forligelse med hende i nogen maader, hvor paa de aflagde deris Eed, og bad sig 
Gud till hielp. Vus Jensdaater og Johan Erichsen blef af Reten trende sinde lÿdel: paarobt, møte iche 
eÿ heller nogen paa deris vegne; hvor effter Jens Raun paa Regimentschriverens vegne begærede 
tingsvinde som blef sted. 
 
Jens Raun i Hostrup paa Regimentschriveren Jens Dukes vegne beviiste ved kaldsmænd Thomas 
Andersen og Laurids Jensen i Viuf det de ved Eed afhl: till i dag at have i retestefnet effter schrifftl: 
kald seddell Lieut: Lorens under Capt: Dreskÿes Comp: for voldel: overfald hand tillige med 4 
Musqvererer hand haver forøvet imod Anders i Viuf, sampt hans hustrue, Sønner Peder Andersen 
og Christen Andersen med videre med hug og slag, vinder og beviislighed at paahøre, med videre 
des udviisning af 10 December som i Acten schall vorde indført, og beretede varselsmændene at der 
de kom till Haarte var Lieutnanten borte der fra, hvor for de gich till Kolding og der de kom till 
Colding talte de med en Officerer uden for Jens Lunds gaard og sagde de schulle helse ham fra 
Regimentschriveren, de schulle forkÿnde hannem denne stefning, om det var Lieut: Lorens eller eÿ 
veed de iche, mens der de ville læse stefningen tog samme Officerer hesten med sporerne og rente 
bort, der paa gich de till OberstLieutnanten og leverede hannem Copie af Kaldseddelen, som lovede 
at schulle svare dennem der till. Beroende med vidernis førelse till neste ting effter Juull. 
 

Slut paa Aaret 1700 


