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Anno 1694
Tiisdagen og Tingdagen den 9 Januarij 1694

Hanß Daniell Bagger i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß Absentz
Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver

Hanß Ifverßen i Herßlef Jeß Tommeßen ibd:
Jenß Michelßen ibd: Christen Tøgerß: i Tiufkier
Raßmuß Raßmußen i Horstrup Nielß Anderßen i Herßlef
Nielß Mortenßen ibd: Michell Jenßen ibd:

Blef  lest  hanß Kongl:  Maÿtz:  Allernaadigste  wdgangne trøgte  forordning anlangende,  Matricull
schatt  og  Rÿtter  holdß  Penge,  saa  well  som  oxße  og  flesche  schatten  wdj  Danmark  for  itt
indewærende Aar 1694 at lade paabÿde, Af dato 9 Decembr: 93 som Allerunderdanigst er læst og
Paaschrefven.

Peder Toerdsen af Fridericia paa Rector Gert Morwille1) samme stedz hanß wegne begærede effter
forrige irettesettelße  ogopsettelße  Domb ofver IndCiterede  anl:  Korntienden;  Bendix Funch paa
samtl:  Taule  Sogne Mendß wegne møtte  wdj  retten  og fremlagde  [papir  defekt]  wdgifven paa
stemplett Papir af [papir defekt] fordum Rector schoelle wdj Fridericia [papir defekt] 1668: I lige
maader fremlagde [papir defekt] og forEening som nu … Rector [papir defekt] …. Rector Schoele i
Fridericia [papir defekt] hafve daterit Frid: d: 20 Junij 1675. Noch fremlagde ett festebref wdgifven
af hæderl: og høÿlærde Mand M: Jørgen Seerup forhen Retcor Schoelle i Frid: 2) hvilche forberørte
documenter  hand  begærede  motte  læßeß  paaschrifveß  og  I  Acten  ord  fra  ord  Indføreß,
formeenendeß  der  wd  af  kand  sees  hand  Till  Fridericia  schoele  Rectorat  Allernaadigst  Er
Perpetuertt og som dett vdj K:M: Jordebog for ett vist qvantum af alle slags korn som der af tiende
schulle er anslagen will hd formoede paa samptl: Taule Sognemends wegne, att Itzige Rectores i
rettesettelße iche worder dennem præiudicerlig  menß hvad som andre sine formend hafr wæret
fornøÿet  med  sig  og  at  lade  befallde  og  er  der  paa  dommerenß  kiendellße  begærendeß.  Peder
Toerdsen paa Rectorenß wegne begærede endnu som før domb. Thi er saaledis blefven dømbtt og
afsagt. Daa effter hanß Kongl: Maÿtz Allernaadigste louß anden bogß 23 Bogß 1 Art: befaller att af
boghvede saa well som anden sæd schall gifverß tiende till Kongen, Kierchen og Præsten hvilchett
de Indstefnte Taule Sognemænd for nest afvigte Aar 1693 till Rector Gert Morville som med K:
Anpart Tiende af samme Sogn af hans K:M: Allernaadigste benaadigett eÿ hafr lefverit der og eÿ
heller noget nøÿagtigt sig till befrielße fremlegger Thi widste Jeg dennem iche at befrie det de Jo
Pligtig er og bør at svare till bemelte Rector Gert Morville dend for nest afvigte Aar 1693 forfaldne
boghvede tiende, effter dend advenant som de Præsten og Kierken gifvet hafr og saa fremdeehlis
aarl: effter Loven og i dett øfrig betalle denne proceßes bekostning med fire Rixd: inden 15 dage
wnder Namb effter Loven. - Denne domb dømbte Herritzfoegeden Blichfeld self!
1) Gert Morville blev 1693 Latinskolens Rektor, han døde 1701.
2) Jørgen Nielsen Seerup var Rektor fra 1686 til 1693, da han blev forflyttet til Ribe.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchsteds wegne møtte som begærede endnu som
tillforne  domb  ofver  Niellß  Christensen  i  Mørckholtt  og  Karen  Jørgenßdaatter  i  Trelle.  Niels
Christenßen paaraabt møtte iche; mens Karen Jørgensdaatter stoed self till wedermohlß ting. Blef
saaledis dømbt og afsagt. Saa som Nielß Christensen [papir defekt] effter loulig indstefning i rette
[papir  defekt]  eÿ møder  med nogett  till  afbeviis  [papir  defekt]  iche at  befrie dett  de Joe begge
Eenhver for slig bør att  betalle  derris legermaalß bøder effter  loven tillige med denne proceßes
andvendte bekostning wnder Namb effter loven.
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Christen  Simonsen  i  Dons  Mølle  møtte  for  Retten  som  berettede  og  tilkiende  gaf,  att  hafve
oppebaaren og bekommett ald dend Arf rettighed som hannem Effter hanß Sall:  Moder Kirsten
Christenßdaatter arveligen var tillfalden dett werre sig ved hvad nafn dett hafver eller verre kand, og
tachede hans fader Simon Sørensen i Donß for goed og nøÿagtig betalling, lofvede og der for, for
sig og sine arfvinger att hollde fornte sin fader Simon Sørenßen og hanß arfvinger for fornte arf
schadeßløß, her for vden tillstoed og Christen Simonsen att hafve bekommett af for ermelte hanß
fader som hand hannem frivilligen gifvet hafver 100 Sldr: og lofver der hoeß eÿ att arfve nogett
effter hanß faderß død førend hanß andre sødschende hafde faaett Jefning og liige der imoed effter
loven, og gaf hannem her for retten fuldkommen afkald og gafve de hver andre derris hænder att de
wenligen og well Ere forliigte saa hand tacher hannem gott for goed og nøÿagtig betalling for fornte
Arf hvor effter Simon Sørenßen war afukaldß tingßvinde begæerendeß som og sted bleff.

Tiißdagen og Tingdagen dend 16 Januarij 1694
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿts: Herritzforgett

Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Hanß Ollesen i Follerup Jørgen Nielsen ibd:
Hanß Pedersen ibd: Søren Jensen i Herßlef
Hanß Ifversen ibd: Hanß Madsen ibd:
Jeß Tommesen ibd: Nielß Christenßen ibid:

Blef advahrett att paa førstkommende Mandag schall holdes schifft effter afsl: Jost Tommeßen i
Andkier hanß afgangne hustrue.

Forvalteren loed læße en seddell [papir defekt] resterer i Indeværende Aar [papir defekt] Januarij
Maanetß Wdgang [papir defekt].

Præsident Winterberg loed advahre alle og [papir defekt] hvor som [papir defekt] af dend storre
broe for Fridericia kand hafve at kome I dend storre storm Er bortt fløtt, att de dett [papir defekt] Af
13 Janv: 94.

Tiißdagen og Tingdagen dend 23 Januarij 1694
Anderß Juull i dommerstæd i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absenttz

Danniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Ifver Kreng i Horstrup Laurß Tomß: i Almind
Sørren Jenßen i Herßlef Hanß Madßen i Follerup
Jeß Tommeßen i Herßlef Nielß Christenß: i (?)
Madß Ifversen i Wilstrup

Hanß Olleßen af Follerup paa samptl:  Follerup og Herßlef  Sogne mend deris  wegne møtte  for
Retten som bewiiste wed kaldsmend Peder Bertellß: og Madß Raufn, begge af Herslef dett de med
Æed  effter  loven  afhiemblede  till  i  dag  att  hafve  i  rettestefnett  samptl:  Høÿerup  og  Tollstrup
Byemend  sampt  Mølleren  i  Gammell  Bye  Mølle,  till  spørsmaall  att  svare,  og  domb  att  lide
angaaende  dend  halfve  Partt  af  Herslef  Kierche  tiende,  dettz  fæste  med  widere  for  Retten
proponeris kand, Beroende med ßaggifvellße till i dag otte dage.

Tÿgge Jenßen i Herslef paa Regimentschr: Blanchstedß wegne møtte for Retten som begærede att
hannem  motte  af  Retten  wdmelde  otte  Dannemend  som kunde  siune  og  besigtige  Kongl:  M:
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Rÿttergrd i Herslef som Nielß Ibßen den Paaboendeß brøstfeldighed att siune og besigtige som de i
dag otte dage her paa Tingett schriftlig hafver att fra sig beschrefven gifve som de agter att anßvar
hvor till Er Wdnefntt Hanß Olleßen i Follerup, Jørgen Nielßen ibd: Peder Madßen i Tolstrup, Jep
Jenßen ibd: Willomb Frandßen i Høÿrup, Nielß Mortensen ibd: Nielß Sørrenß: ibid: [ulæselig] ibd:
- hvilche hafver att møede paa Aaesteden [papir defekt] og Effter offten Warßell gifvellße [papir
defekt] som før er melt [papir defekt].

30 Januarij 1694
Anderß Juull i dommerstæd i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absenttz

Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Ifver Jensen Kreng i Horstrup Laurß Tomß: i Almind
Michell Pederßen i Schierup Nielß Pederßen i Sellerup
Jeß Tommeßen i Herslef Nielß Christenß: ibd:
Jenß Michellßen ibd:

Hanß Ollufßen af Follerup paa Egen, Follerup og Herslef Bÿemend derris wegne møtte for Retten
som Effter for indførte Kald i dag otte dage, Contra Høÿrup Tollstrup og Mølleren i Gammell Bÿe
Mølle, som i rette lagde En feste bref af Loerentz Stielmacher Stichtschrifuer for Riiber Stichtt og
tilforne Tollder wdj Wedel wdgifen till Follerup og Høÿrup Bÿemend dend 12 Jullij 1670 som er
lest og Paaschrefven og i Acten schall findeß Indførtt: Der nest i Rette lagde en Contract oprettet
imellom Hr Magister Ancher Anchersen i Colding paa dend eene og Søren Jenß: Hanß Madßen af
Herslef, Tÿgge Pedersen og Hanß Pederßen af Follerup angaaende halfve Herslef Kiercheß Korn
Tiende, af dato Cold: 18 Junij 92, som for Retten er lest og paaschrefven og i Acten schall vorde I
ligemaader indførtt; Hans Ollufßen af Follerup møtte paa samptlige Interreßeredes og Egne wegne
som tilspurde samptl: Høÿrup og Tollstrup Mend som tillstede var om de wille Effterlefve de wdj
Retten fremlagde fæstebref og Contract hvor paa de svarede kand de Nÿde deris Rettighed som af
Arildz tiid wærit hafver, war de tillfredß hviß iche da wille de tiende af aggeren, der i rette lagde
Nielß Mortenßen af Høÿrup de Ind Citeredes schriftl: indleg af 23 Janvarij 1693 som er lest og
paaschrefven og i  acten schall  vorde indførtt.  Hanß Ollufsen af Follerup paa egen og samptlig
Follerup  og  Herslef  Bÿemend  derris  wegne  satte  wdi  rette  og  formeente  somptl:  Høÿrup  og
Tollstrup  Bÿemend  og  LodsEiere  burde  at  betalle  dend  halfve  forfaldne  [papir  defekt]  Koren
tiendeß fæste, lige med de Follerup og Herslef mend effter fæste brefvens indhold [papir defekt]
iche  pligtig  er  at  betalle  dend  forfaldene  resterende  wdlofvede  korn  till  Martijni  sidst  afvigte
forfalden saa som de Herslef og Follerup Bÿemend forhen Eett Aarß afgift till wedkommede hafve
Controlerett og betalt Effter Contractens indhold med foraarsagde og i bragte omkostning og var her
paa domb begærendeß! Sagen optagen i otte dage.

Hanß Ollufsen i Follerup, Jørgen Niellßen ibid: Peder Madßen og Jep Jenßen af Tollstrup, Simon
Pederßen, Willom Frandßen, Nielß Sørenß: og Nielß Mortenßen af Høÿrup møtte for Retten, som
effter wdmeldelße i dag otte dage hafver wærett forsamblett i Herslef der effter øfrighedß befallning
att siune og besigtige og Taxeere dend ½ Rÿtter Gaardß brøstfelldighed ibid: som Nielß Jepßen
paaboer og effter samlingen, paa aastedet hafver wi forrefunden! Salß Huusett  som er 8 fag er
brøstfeldig gandsche paa indbÿgningen og paa tagett,  kand i ringeste iche repareres saa som eÿ
fandteß kølve lofft eller anden Indbÿgning wnder 8te Rdr – 2. Ladehuußett som er 8 fag er gandsche
brøstfeldig og w=døgtig hvor i moed behøfviß andre 8 fag som eÿ kd setteß wnder 16 rd r -  3.
Fæhuuß fandteß ingen tag ofr kand behøfveß 6 fag som Eÿ kand settes wnder 8 rdr – 4 hvis feÿll og
brech som ellerß wed Gaardens forswarl: wed ligeholldellße, hæfved og Indhegning findeß som af
oß blef anmoedett at siune og Taxere, da widste wi iche der paa Taxt att sette, henseende tiiden till
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dett  war  nu  iche  endnu  Er  gandsche  forløben  menß  dog  saae  Wi  Well  att  gierderne  om wed
Gaarden, Toffter og anden stedß war øde. Aff korn, Høe, fandteß der gandsche aldeelis Intet af
halm som for ½ Leeß hvilchett  Rÿtteren Christen Hanßen sagde hannem till  sin Rÿtter hest  att
schulle tilhøre, saa som hand iche sin fulde fureetz af hannem bekommett hafde, 6: Qveg fandtis eÿ
heller mere end en gl: sortt Hiellmett  koe og en gammell schimlett hest, 7: Boeschaf [papir defekt]
finteß der eÿ heller, hvilche fornefnte 8te Mend her for Retten aflagde deres Æed att dett saaledis i
sandhed Er paßerett som for er meltt, hvor effter Bendix Funch paa Regimentschrifverenß wegne
war Siunß Tingßvinde begærendeß som og blef sted! 

Bendix Funch paa Kongl: M: Rytterbønderß Hanß Eschensen og Ebbe Tommesen af Andkier deris
wegne, møtte for Retten som beviiste ved kaldßmend Lauridß Jenßen i Andkier og Jenß Tyggeßeb i
Sellerup Møllested, som i dag 8 dage med 8. 14 dageß varßell till i dag at hafve hidstefnet samptl:
Andkier  LoedßEiere,  og  Byemend  imod  vindeßbiurd  att  paa  høre,  tiltalle  og  domb  att  lide
anlangende en weij de andlegger i derris Tofft Snerp Tofft kallende og derris Jord der Wed opkiører
hvor dog ingen Weÿ af Arildtz tiid wærrit hafver. I lige maader att hafve hidstefnett Olle Jensen,
Peder Jørgensen og Peder Kreng i Hvilßberg, Michell Tuesen og Niels Tueßen i Sellerup, Sørren
Madsen, Anders Madsen og Jens Madsen i Winding samptl: her om att widne hvis en hver kand
werre  bevist.  Bendix  Funch  begærede  handß  vinder  till  forhør!  Saa  fremkom  Olle  Jensen  i
Hvilßberg og effter tilspørgelse effter æedenß oplæßning wandt att vdi denne om tvistede Snerp
Top findeß saa mange loedß Eiere Nemblig Jost Tommesen i Hvilßberg, Hanß Escheßen ibid, Olle
Jensen, Peder Kreng ibid: Ebbe Tommeß: ibid: Raßmuß Pederßen i Andkier, Anderß Munch ibid:
Nielß Frandsen ibid: Anders Nielßen, Sørren Mogenßen ibid: Jenß Raßmußen ibid: Madß Hanßen i
Andkier,  Winter  Jenßen  ibid:  Thomas  Bertelßen,  Madß  Terchelßen  og  Sørren  Snedicher  alle
sammestedß imidlertid hand var ved magtt hvor ledis Jorden laae till, hafde hver huus sin deell,
siden huußene blef øde, ere dett ind gierdett og Jorden ligger i blantt hinanden og widere vantt att
Jorden saaledis hafver ligget udj 66 Aar, og udj bemelte Aar indtill [papir defekt] altid gaaet om
Winteren [papir defekt] som dend ligger endnu [papir defekt] Blifver der ingen Weÿ effter som dett
da blefver [?] og i ligemaader berettede att hand iche widste der war nogen vej till  schou eller
Mølle, der paa hand bad sig Gud till hielp. Søren Madßen af Winding fremkom som wandt att hand
wdj  60  Aar,  som Olle  Jensen kand mindeß,  da  er  hans  winde ligesom Olle  Jensens  om dend
omtvistede Jord dog mindeß hand well att for Svendschens tiid motte de minde dennem igiennem
som wille kiøre der, hvilchett scheede effter at kornett war inden, hvor paa hand bad sig Gud till
hielp. Saa fremkom Anderß Madßen som i lige maader vandt som hanß broder Søren Madßen for
om vundett hafver, og i ligemaader kand mindeß wdi 50 Aar ligge som di andre før hafver vundet,
hvor paa hand bad sig Gud till hielp! Endnu fremkom Jenß Madßen Smed af Winding som vandt att
naar der war korn i omtvistede tofft falt der ingen weÿ, mens naar kornett war inde, kiørde de ofver
bemelte Jord hvor de lystede og best kunde komme, tverß og langß wden minde, till Kierche og till
Mølle, dette hand kan mindeß siden fiende tiden der paa hand bad sig Gud till hielp! – Saa fremkom
Michell  Tuesen  af  Sellerup  som  effter  aflagde  Æed  war  Jenß  Madßenß  winde  i  alle  maader
gestendig hvor paa hand bad sig Gud till hielp! Endnu fremkom Nielß Tueßen som i lige maader
wandt dett samme som Michell Tueßen for om vundett hafver, hvor paa hand bad sig Gud till hielp!
Endelig fremkom Peder Kreng som i lige maader var Nielß Tueßens winde i alle maader gestendig,
som hand vdj 40 Aar kand mindeß, hvor paa hand bad sig Gud till hielp! Bendix Funch tillspurte
diße fornte winder om di hafde ingen ander stedß weÿ eller forte till deris Bye eller marck end som
dend omtvistede weÿ hvor till de svarede Jou [papir defekt] om Vinteren kiørte de der ofver [?] og
anden stedz hvor de hafde att forrette [papir defekt] spurtt om de wiedere i denne sag [papir defekt]
hvor paa de svarede Neÿ. Bendix Funch [papir  defekt]  og Ebbe Tommeßenß wegne her effter
Tingsvinde begærendeß som sted blef der om de med saggifvelße till i dag 8 dage.
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Bendix Funch paa Raßmuß Pedersen og Niels Pederßen af Sellerup Møllested, deris wegne møtte
for  Retten  som beviste  wed kaldßmend Jenß Tyggeßen i  Sellerup Møllested  og Larß Jenßen i
Andkier dett de ved Æed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag med 8 dageß warßell,
att hafve hidstefnet Knud Nielßen i Sellerup tillige med hanß indqteerede Rytter [?] Svendsen till
vindeßbiurd att paahøre anl: beschyllding og sigtelse som de forleden paa weÿen fra Horßenß for en
sech haure dennem gifvett  hafver: der effter beschylding og dombß Erverbelße.  Noch att  hafve
hidstefnett her om att widne i samme sag Niels Mathießen, lille Hanß Hanßen Schousen, og Larß
Michellßen  alle  af  Sellerup,  Bendix  Funch  begærede  hanß  indciterede  winder  till  forhør.  Saa
fremkom Knud Nielsen af Sellerup som i haand toeg Raßmuß Pederßen og Nielß Pederßen begge af
Andkier som kiendteß og tilstoed att hand intet vidste med og paa bemelte Raßmuß Pedersen og
Nielß Pederßen, andett end dett som erligt og gott war i alle maader, og hvis hand i saa maader
hafde beschylde dennem for, widste hand ingen schiell eller vrede till, hvor effter Raßmuß Pederßen
og Nielß Pederßen var tingßvinde begærendeß!

Hanß Pederßen Schourider i Allmind møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Hanß Ifverßen
og Peder Ifverßen af Hadstubdrup, dett de wed æed med opragte fingre Effter lowen afhiemlede till
i dag att hafve i rette stefnet Sørren Joenßen af Lÿnggaard i mod siunß afsigtt angaaende w=lovlig
schouf hug, imod beschylding og dom. Saa [papir defekt] Siufnß mendene Nemblig: [papir defekt]
Jørgenßen  af  Hartt  Stubdrup  [papir  defekt]  Æed  aflagde  derris  siun  [papir  defekt]  Hellig  tre
Kongers  dag  nest  afvigte  hafver  de  [efter  følgende  tekst  ulæselig]  hvor  effter  Hanß  Pederßen
Schourider war tingsvinde begærendeß som sted blef. 

Simon Pederßen af Høÿrup møtte for Retten som beviiste wed kaldsmend Peder Bertellßen og Mads
Raufn, begge af Herßlef, dett de wed æed med opragte fingre effter lowen afhiemlede till i dag att
hafve  hidkaldett  Sørren  Simonßen  af  Bølling,  Olle  Simonßen  af  Schierup,  Hanß  Frandßen  af
Møßvraa, Niels Nielßen af Høÿrup, anlangende afkald for det som dennem arfveligen wdi bemelte
Simon Pederßens Eiendombß gaard i Høÿrup effter fæderne og Møderne kunde tillfalde. Saa for
Retten fremkom Sørren Simonsen og Olle Simonßen, paa egen Wegne, Hanß Frandßen og Niels
Nielßen paa derris hustruerß wegne som her for Retten i haand toeg Simon Pederßen i Høÿrup,
tachede hannem gott for goed og nøÿagtig betalling for ofvenbemelte derris fæderne og Møderne
arf i hanß iboende Eiendombß Gaard, i lige maader kiendtiß og tillstoed ingen ÿdermere loed deell
rett eller rettighed att hafve till eller wdi forschrefne selfEier Gaard sampt deßen tilliggende Jord og
Eiendomb i hvad Nafn dett hafve eller vere kand saa de i alle maader war wellfornøÿett, hvor effter
Simon Pederßen af Høÿrup war afkaldß tingß vinde begærendeß som og blef stedt.

Tiisdagen og Tingdagen dend 6 Februarij 1694
[papir defekt] i dommer sæde i Herritzfoegeden Gergers Blichfeldß Absentz

[papir defekt] Herritzschrifver
Jeß Tommesen i Herslef Sørren Jenßen ibd:
Hanß Iverßen ibd: Tÿge Jenßen ibd:
Lauridß Tomeßen i Allmind Ifver Jenßen i Horstrup
Michell Pederßen i Schierup Jenß Anderßen i Herslef

Anderß Madßen i Winding møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Marqvar Anderßen og
Jenß Anderßen begge af Winding dett de wed æed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i
dag att hafve hid i rette stefnett Jenß Bertellßen Ulf og Thomaß Hanßen Bunde begge i Winding de
imod siunß windde att paahøre, beschylding og domb, anlangende nogett korn som dennem her paa
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Marchen  nest  afvigte  Sommer  hafver  afnedett,  hvor  da  for  Retten  fremkom  Hanß  Nielßen  i
Winding som effter æedens oplæsning andt at nest afvige aule høst da siunet ham dett støche jord af
Anderß Madßens paa Winding Marck som heder Kalagger som Anderß Madßen for dem berettede
att Jenß Bertelßen Wlf og Thomaß Hanßen Bunde, derris Qveg hafde beschadigett og siunte og
besigtede de samme korn att werre beschadigett for en tønde haure. Jenß Madßen war dett samme
gestendig som Hanß Nielßen for om vundett hafver, hvor paa de bade sig Gud till hielp. Indciterede
paaraabtt, møtte iche. Anderß Madßen møtte som effter for ind førte kald og der effter førte siuns
vinder formeentte att Thomaß Bunde og Jenß Bertellßen Ulf bør og pligtig werre effter hanß K:M:
Lov att till rette stande, for Agger Ran, og der for vden schaden med ald foraarsagede omkostning
att erstatteß hvor paa dommerenß kiendellße er forwendtende, sagen optagen till i dag otte dage!

Jenß Sørenßen i  Follerup paa  Hanß Olleßenß  wegne ibid:  møtte  som paa  samptlig  Herslef  og
Follerup Byemend deris  wegne begerede effter  forrige i  rette  settelse  og opsettelse  Dom ofver
Høÿrup Tolstrup Byemend saa well Gammelbye Møller, sagen optagen till i dag otte dage.

Bendix Funch paa Hanß Escheßens [papir defekt] wegne af Hvilßberg møtte wdi rette og effter i
dag otte dage indførte kald og warßell sampt vinderß førelße som wdi rette og formeentte att sampt
Indciterede Andkier Mend bør og pligtig er, saa som iche er beviißlig giortt att nogen ordinarÿ att
for weÿ i dend omtvistede tofft af Arildtz tiid werret hafver wiedere end som en hvern Effter behag
sig giort hafver samme omtvistede tofft att hollde i hæufd og frælße og Hanß Escheßen og Ebbe
Thomßens derris kuldkaste gierder igien att opsette og sagenß paagaaende bekostning att erstatte
saa som dett der foruden er beviisligtt att de derris forte hafver og en hver billig er paa sitt egett att
forre og ren andenß at frelse, hvor paa en rettmeßig domb begierreß! sagen optagen i 8te dage!

Tirßdagen och Tingdagen d: 13 Febr: 1694
Kongl: Maÿtz: Herridtzfoget Gregerß Blichfeld

Daniell Bagger Schrifver vdj Herridtzschrifverens Svaghed.
Ting Vindis Mend:

Jeß Thommeß: i Herßløf Thÿgge Jenß: i Herßløf
Lauridtz Thommeß: i Almin Ole Simonß: i Skierup
Ifver Jenß: i Haastrup Hanß Olß: i Follerup
Michell Pederß: i Schierup Madtz Raufn vdj Herßløf

Dend sag med Hersløf Mend Contra Høÿrup Bymend optagen af Dommeren i 8te dage.

Bendix Funk paa Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Søren Blanchstedz vegne møtte for Retten
och Eschede [ulæselig] Mend anlangende dend Indkørte [do.] Dommeren optog sagen i 8te dage.
[ulæselig] tydeligen paaraabt och møtte [?] 

Bendix Funch paa Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Søren Blangstedz vegne, møtte for Retten
och begierede domb ofver Jenß Bertelßen Ulf och Thomas Bunde, begge vdj Vindinge effter forrige
i rettesettelße, Thomas Bunde och Jenß Bertelßen Ulf begierede sagen i 14 dage maatte optagis,
opsat i 14 dage.

Bendix Funk møtte for Retten paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Sr Søren Blanchstedz vegne
som beviste med kaldsmend Niels Andersen och Hans Jensen, begge af Starup som hiemlede ved
æd med opragte fingre Effter loven at de med fulde 8te dageß varsel till i dag at have hidkaldet
Hederlig och Vellerde Mand Her Nielß Fog Sogneprest till Starup Menighed imod beschylding och
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domb for hans vdgifne Mandtals V=rigtighed. Hvor paa Bendix Funk paa Regimentschrifverens
vegne  fremblagde  Et  Mantall  vdgifven  af  Velbemelte  Hæderlige  Mand  Her  Nielß  Fog  paa
folcheschatten  ofver  Starup och Nebell  Sogner  forfalden  till  d:  1  Januarij  1694:  hvilchet  hand
formener  nogle poster  fornehmer  om Nygaard,  saa vel  som och nogle dertill  tilliggende Huße,
kaldis Bracherne, som af Mantallet Er V=deluchet schall vehre saa rigtig som handz Kongl: Maytz:
Allernaadigste vdgangne forordning om familiæ och folcheschatten allernaadigste  tilholder,  detz
aarsage hand formener  Hæderlige och Vellerde Mand Hr Niels  Fog effter  Allernaadigstye  hans
Kongl: Maytz: forordning bør at lide och vndgielde tillige med proceßens anvente bekostning at
Erstate, Sagen opsat i 8te dage.

Bertell Pederßen begierede at hannem Motte vdnefnis fire Mend som kunde siune Et schouschiffte
ved Eltang Schouf som kaldiß Hagen, hvor till blef vdmelt, Anders Kær och Christen Pofvelßen i
Gudsøe, Bertell Raunf och Peder Jørgenßen i Bierte som hafver at møde i Gudsøe først kommende
Mandag som er d: 19 Febr: førstkommende.

Thirßdagen och Tingdagen d: 20 Febr: 1694
Herredsfoget GregerßBlichfeld

Vdj Skrifverens loulig Absens Daniell Bagge
Ting Vindis Mend

Hans Ifversen, Jes Thommeß: Christen Madß: Dall, Søren Jenß: alle i Herßløf, Ifver Jenß: i
Hostrup, Michell Pederß: i Skierup, Hans Madß: Dall i Herßløf.

Blef lest Hanß Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning af dato d: 6 Febr: 94: om Egteschabs løfter
och Ja ord.

Noch blef lest Hanß Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning om Drab och ofverlast af dato 6 Febr:
1694:

Endnu blef lest Hanß Kongl: Maytz: Allernaadigste forordning af dato 6 Febr: 1694: om Kircherß,
Scholerß och Hoßpitalerß V=klarerede Regenschaber.

Bendix Funk pa Kongl: Maytz: Regimentschrifver Sr Søren Blanchstedz vegne møtte och begierede
domb ofver  Andkier  Mend effter  forrige  Irettesettelse,  de Andkier  Mend paaraabt,  møtte  iche,
Dommeren opsat sagen i 8te dage.

Regimentschrifveren sag Contra Hr: Niels i Starup er med begge parters bevilling optagen i 8te
dage.

Hanß Oleßen i Follerup møtte for Retten och begierede domb effter forrige i rettesettelße ofver
Høÿrup och Tholstrup Mend sampt Follerup Møller, Anderß Knudßen i Høÿrup møtte paa samplige
vnderparterniß vegne och i rettelagde deriß schrifftlig svar af dato d: 20 Febr: 1694: som blef lest
och paaschrefven och i acten schall vorde indført, Hans Olß: endnu som før var domb begierende,
sagen opsat i 8te dage.

[ulæslig] Kongl: Maytz: Amptmandtz paa Koldinghuus [ulæslig] fuldmegtig møtte for Retten Knud
Roed och Jenß Grundet begge af Bierte, som hiemlede wed æd med opragte fingre Effter lougen at
de Effter schrifftlig kallsedell hafde kaldet som følger. Paa hans Kongl: Maytz: Allernaadigste arfve
herris och kongiß vegne indkaldit den Edle och Høÿachtbahre Her Præsident i Fridericia S r Andreas

8



Winterberg sampt  Eders betiente  Hendrich ….ender,  Jørgen som schall  følge Jagten och Ederß
Auelß  Karll,  Hanß Jenßen  och det  med  14  dages,  3:4:5:  och  6  Ugers  varsell  till  Ell,  Brusch,
Holmandtz  Herridtz  ting  for  Vidnißbyrd  at  paahøre,  item paa  følgende  beschylding  och domb
anlangende bemelte  Ederß tvende betienters  U=tilbørligen  schall  hafve anlagt  Ederß tillhørende
Jagt Eer paa Colding Reÿe Och dend En Hellig dag vnder Gudtztieniste d: 2: Febr: sist med ved
belad som eÿ heller lougligen schall vere huggen eller solt och imod giorde forbud paa hans Maytz:
vegne om anden dagen som for dend 3die dito der med bortseglet, i lige maader for siuns mendz
opkrefvelße till tinge i dag 8te dage stuberne med mehre at beßee och det i dag 14ten dage till fornte
ting  at  hiemble  om  i  noget  der  till  vill  hafve  at  svare;  Coldinghuus  d:  6  Febr:  1694:  stoed
paaschrefven SCSchwartz. Noch stoed paaschrefven, denne stefning er mig forkyndet langt Effter
Solens  vndergang  som  ieg  vill  bevise  om  det  forlangis,  och  er  i  mod  hans  Kongl:  Maytz:
Allernaadigste lov, hvorfor Jeg eÿ er dend gestendig. Fridericia d: 6 Febr: 1694: stoed paaschrefven
Andreas Vinterberg. Præsident Andreas Vinterberg i Fridericia møtte for Retten och imod dette
stefnemaall protesterede at hand eÿ lougligen effter lovens første bogs 4de Cap: till 1 Act: var stefnet
som hand beviste med En Attest, Daterit Fridericia d: 14 Febr: 94: Vnder Hierlov Lauridsen och
Lauridß L[?]derßen, Ole Samsøes deris hender, som blef lest och paaschrefven och i agten schall
vorde indført och vidre vilde beviße med Peder Veÿle som præsenteret sig her strax for Retten, at
det var efter Solens Vndergang der Hr Præsident blef stefnet. Bertell Pederßen her till svarede och
formente at ingen vidnisbyrd burde at hørris vden lougel: forregaaend kald och varßell, och derfore
begierede Stefnings mendene till Examen maatte forretagis, hvor till besvarede at der Stefningen
var for Her Præsidenten forkyndet, schichet  Her Præsident sin pige vd Effter Een mand ved nafn
Hierlov som sagde, Nu ringer klochen femb, menß iche viste om Solen var neden eller eÿ saa som
det vahr tøcht veder. Hr Præsident tilspurte kaldsmendene om de iche saa at Hr Præsident gich ind
och ved lyß schref paa kaldsedelen, hvor till de svarede at Hr Præsident tog kaldsedell och gich ind
med at schrifve paa, mens saa ingen lÿß, mens var i lyße afften der de stefnede, som var før klochen
ringte femb, hvor paa de hver for sig med opragte fingre Effter lougen bade sig saa sant Gud schall
hielpe. Bertell Pederßen begærede hanß vidnisbyrd maatte stefis till forhør. Noch afhiemlede som
kaldzmend med 8te dagis varsell at hafve hidkaldet Madz Hansen og Bertell Michelß: Schovløber
deris vidne att aflegge anlangende deris giorde forbud paa baade och vidden och till spørßmaall at
svare. Noch hidkaldet Madz Svendß: och Nielß Pederßen i Eltang deris vidner at aflegge och till
spørsmaall  at  svahre om de hugne treer och af dennem vdkorte ved. Noch Nielß Christenßen i
Oddersted med sin hustru [……] Nielsdatter och thieniste pigen Maren Michelßdatter och thieniste
drengen Lauridtz om iche begge Schoufløberne forkyndede Præsidentens folk Arrest paa baad och
folch indtill besched kom fra Øfrigheden och det i Nielß Christensens huus i Oddersted. Noch i lige
maader  indstefnet  Mads  Madß:  och  Peder  Sørenßen  i  Schierbech  som med  [papir  defekt]  ved
baaden  der  vedden  blef  indlod[set]  [papir  defekt]  svahre  och  vidne  at  aflegge  till  samme  tied
indstefnet  Ifver  Hanß:  Bull  som  samme  treer  schall  hafve  solt,  samme  vidne  at  paahøre  och
tillspørsmaall at svahre och dom at lide effter lougen, saa vell och for siunsmendz opkrefvelses och
siuns forretnings  afleggelße  her for Retten,  der paa de bade sig Gud till  hielper.  Saa fremkom
Anderß  Ker  och  Christen  Povelßen  i  Gudsøe,  Bertel  Raun  och  Peder  Jørgensen  i  Bierte  som
afhiemlede deris siun saalediß at dend 19 Febr: nest afvigt ware de med Hr Amptmandz fuldmegtig,
Bertell  Pederßen och Schoufogden Hans  Jenßen  i  Mÿßvraa  och Schouløberen  Madz Hanßen i
Bierte Schov, vdj Eltang schov, at siune Et schov schiffte kaldis Hofvens aadde, da blef paavist en
stub som var gansche huull och bommen hvor af laa nogle støcher vare raadne inden vdj, noch en
anden stub som var fresch i felden och noget af stamen som laa paa stedet vahr noget ferk och noget
raadet det fierde tree som var hugget i begge sider och vahr raadet inden i hugget och op bommen
var der et hull i samme tree och nogle hule trøttere och trer staar paa stedet, Noch ofver dette vi
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samme schovschiffte och siunet nogle risbøge stubber, som vahr 31, som en deell vahr gansche
smaa, hvilchet de for et fuldt siun saaledis af sagde, och der paa bade sig saa sant Gud til hielp. 

Bendix Funk paa Rytterbunden Ifver Bulls vegne møtte i Retten och tilspurte forn te siunsmend om
iche ved samme deris siun och franschning saa och for sig forrefant fornte schovschiffte at vehre ved
goed hefd och magt, Ja lige saa goed som Kongens Vest hoes liggende, detz foruden noch om de
iche effter som indbenefnte vil bogre iche alle samme paa […]tied eller Nÿligen eller och med de
andre […] at vere hugget, hvortill de svahrede […] vit som de var paa Kongens Schov […] Ifver
Hanßen vell saa got […] Vest optill, och vahr der En deell rißbøge stalben som vare huggen førend
de fire  raadne bøger  menß viste  iche naar de vare hugen, der paa de bade sig Gud till  hielpe.
Præsidenten tilspurte Ifver Bull om hand iche hiemlede hannem de 4re omtvistede raadne treer,
hvor till hand svahrede hand hafde gifuet Præsidenten dennem i betaling for steen och andet till
hans hußis reparation, och der for var hans fulde hiemell, menß schulde Her Præsidenten noget sig
ved vdschibningen imod hanß Kongl:  Maytz:  forordning hafve forseet  hafde hand intet  med at
bestille, Præsidenten tilspurte Ifver Bull, om hand iche hafde solt ham de forraadnede treer och var
der for fornøÿet enten at føre bort med vogn slede eller baad, hvor till Ifver Bull svahrede, det vahr
ham lige got hvorledis hand det bortførte. Her nest fremkom Bertell Michelßen i Gudsøe och Madtz
Hanßen i  Bierte  Schov som vedstoed effter  tilspørgen at  de d: 2 Febr:  nest afvigte  hafde giort
forbud paa Hr Præsidentz Vinterbergs baad […], till Nielß Christenßen i Aadersted da baaden laa
der vnder landet med ved. Præsidenten tilspurte Madtz Hanßen om hand iche vahr med och hialp
hans folk at kløfve samme omvundne raadne treer, hvor till hand svahrede hand iche hialp dem at
kløfve eller  hugge, menß hialp dem med andre at  ville samme tree.  I lige maader blef tillspurt
Presidenten Bertell Michelßen om hand iche vahr paa baaden dend tiid hans folk giorde Seill och da
hand gich af Baaden paa Hans Buls Galiot raabte Jørgen till ham hielp mig at slaa det tog løß ellerß
trecher det mig [..] stranden, hvor paa hand ragte hen med hans Hertzfinger at løfte støget af. Endnu
blef Madtz Hanßen tilspurt [papir defeekt] de solte nogle rißbøger imidlertiid [papir defekt] der i
schofven, hvor till hand [svahrede ……] hafde solt eller gifvet bort. Saa fremkom Nielß Pederßen
och Madtz Svendßen begge af Eltang som vedstoed at  de Køndelmiße dag om Efftermiddagen
hafde ført noget ved for Præsidenten ned till Stranden, och eÿ videre hafde der med at bestille hvor
paa de bade sig Gud til hielpe; Hvor effter Bertell Pederßen vahr tingsvinde begierede som och sted
blef och loed beschÿlding beroe i 14ten dage. Hr Præsident begierede gienpart tingsvinde.

Bendix Funk paa Kongl: Maytz: vegne førde 2de tingstefner Søren Tøgerß: och Søren Tomß: begge
af Hostrup som hiemlede ved æd med opragte fingre effter lougen, at de med føde sted agit var
Hafde hidkaldet Peder Heÿelß i Tiufkier imod siun afsigelse beschylding och dom angaaende hanß
gaardz forsiddelße och brÿstfeldighed och V=forsvarlig beboelße som i dag 8 te dage vidre schall
gifvis beschÿlding.

Bertel  Pederßen  paa  Kongl:  Maytz:  Jegermester  Gerhardt  Brochdorfs  vegne,  Comparerede  for
Retten och førde tvende tingstefner Ole Simonß: och Jens Anderß: begge af Stoustrup de hiemlede
ved æd med opragte fingre Effter lougen at de med 14 dages warsell hafde hiedkaldet Hr: Præsident
Vinterberg af Fridericia imod svahre imod siun och beschylding angaaende de rißbøger som fantis
ved hans huus ved stranden imellomb Eridtzøe bech och Fridericia paa Fridericia Stadtz grund, hvor
paa de bade sig Gud til hielpe, beroer med winderß førelße till i dag 8te dage.

Tiisdagen og Tingdagen d: 27 Febr: Ao 1694
Daniell Bagger i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfaldtz Absenz

Daniell Kellinghuußen Bÿeschriver
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Tingmænd
Hans Iversen i Herslef Jes Tommesen ibd:
Jens Anderßen ibd: Mads [papir defekt]
Iver Kreng i Hostrup Michell [papir defekt]
Laß Tommesen i Almind Mads Raun i Herslef

Bendix Funch møte og begærede effter  forrige i  retesetelse  og opsetelse  dom over  de Andkier
Mænd, Indciterede Andkier Mænd paarobt møte iche, Sagen optagen i 8 dage.

Anders Madsens sag i Vinding Contra Thomas Bunde og Jens Bertelsen Ulf i Vinding optagen i 8
dage.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Sr Søren Blanchsteds vegne møte i Reten og till sin i dag
14 dages giorde beschyldings beviislighed forklarede af Hr: Niels Fogs Mandtall at være ude lat
effterfølgende Søren Haar og Søren Scheed boende paa Jep Pedersens huus i Wester Nebbell, Claus
Nielßen og hans Kone paa Peder Hanßens huus ibid: Anders Fynboe og hans Kone paa et andet
huus ibid:  Frands Pedersen og hans Kone paa et  huus i  Starup Sl:  Peder Hansens arvinger  sig
tillegner,  Jens  Pedersen  og hans  hustrue,  Jens  Hansen og hustrue,  Peder  Andersen  og hustrue,
Christen Nielsen, Clemend Hansen og hustrue og daater, Peder Sørensen og hustrue, Søren Iversen
og hustrue till huuse, Maren Ollesdaater og Else Christensdaater, Simon Jørgensen hans hustrue og
Søn, alle i Bracherne veed Nygaard, effter hvilchen beviislighed Bendix Funch forschiød sig till sin
forrige  i  retesetelse,  Laurids  Jensen  Fog  paa  Hr:  Niels  Fogs  vegne  møte  og  i  retelagde  hans
schrifftlig indleg af 27 feb: 94: som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde ført;
Sagen optagen i 8 dage.

Follerup og Herslef  Byemænds  sag Contra  de  Tolstrup  og Høÿrup Mænd og Follerup  Møller,
optagen i 8 dage, saa som ingen af parterne møte.

Hans Pedersen Skourider paa Welbaarne Hr: Amptmand Schvartses og Hr: Jegermester Bruchdorfs
vegne  begærede  8  Mænd  mote  udmeldis  som  kunde  siune  og  besigtige  Iver  Bull  i  Eltangs
Samptlige schouschiffter og deris siun paa først kommende Mandag forrete; der till udtagen Jep
Nielsen, Staphen Nielßen, Bertell  Jørgensen, Staphen Iversen i Bramdrup,  Jep Pedersen og lille
Søren Storm i Wester Nebbell, Peder Iversen og Jens Hansen i Hostrup.

Anders Juull paa Niels Pedersens vegne af Middelfart møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Hans Borlef tienende Niels Pedersen i Middelfart og Thomas Borløf af Erresøe det de ved Eed med
opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i retestefnet Jens Jensen Hougaard og Peder
[papir defekt] i Erresøe med deris hustruer og arvinger [papir defekt] Sl: Michell Bøcher i Erresøe
[papir  defekt]  paa  Snoghøi,  imod  pantis  tilbÿdelse  om de  det  vill  indløße  hvis  iche  da  Niels
Pedersen der paa agter at faa eÿendoms dom effter forschrifningen schades løs; Tj producerede
Anders Juull et pante tings vinde udsted af Ell Herrets ting d: 4 Junij 72 at Michell Hansen Bøcher
er schÿldig till Hans Hansen i Snoghøÿ 30 Rdlr: og till forsichring pantsetter tvende Aggere, Neml:
Lÿches Ager og (?)agger med videre des udvisning lÿst og paaschreven, der nest i Rete lagde en
Laugbuds tingsvinde af 4 Junij 72, noch et tingsvinde udsted af Ell Herrets ting d: 24 Octob: 72:
hvilche domme alle her for Reten ere Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført, Anders Juull
begærede af Jens Jensen i Erresøe, som nu stod till Vedermaals ting hand ville fremsige om hand
Aggerne  ville  Indløse  ellers  begærede  hand  eÿendoms  domb,  Jens  Jensen  i  Erresøe  møte  og
begærede opsetelse i 8 dage, Sagen optagen i 8 dage.
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Niels Surkier en gl: Sort hest som haver været hos dem den gandsche Vinter om nogen sig den
vedkiender.

Tiisdagen og Tingdagen den 6 Martij 1694
Daniell Bagger i Dommer Sæde udj Herritsfogeden Gregers Blichfeldts Absens

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Andersen ibd:
Mads Raun ibd: Iver Kreng i Hostrup
Hans Iversen i Herslef Jørgen Hansen i Hostrup
Jørgen Nielsen i Follerup

Hr: Jegermester Bruchdorfs Mißive till Welb: Hr: Estats Raad og Amptmand Schwarts af 26 Feb:
94 anl: schovene som bliver ruineret at sligt mote forbÿdes, med Hr: Estats Raads forbud og Ordre
der om af 27 dito er for Reten lest og paaschreven.

Regimentschriveren ved hans tiener Anders Jørgensen begærede effter  forrige i  Rete setelse og
opsetelse Dom over de Andkier Mænd, Indciterede paarobt møte iche.

Anders Madsens Sag i Winding Contra Thomas Bunde og Jens Bertelsen Ulf i Winding optagen till
i dag 8 dage.

Anders Jørgensen paa Regimentschriverens vegne contra Hr: Niels i Starup proponerede at i dee
sager Kongens Intereße angaar bør hand for dom wed slig Ret ansvare og ellers begærede Sagen till
i dag 8 dage vorde opsat. Laurids Jensen Fog paa Her Nielsis wegne begærede opsetelse till 6 uges
dag. Sagen optagen i 8 dage.

Hans Ollufsen i Follerup paa de Herslef og Follerup Sognemænds vegne møte og begærede Dom
over de Tolstrup og Høÿrup Sognemænd. Hans Madsen paa de Tolstrup og Høÿrup Sognemænds
wegne  begærede  i  lige  maader  Dom.  Thj  blef  efter  Bÿefogeden  Gregers  Blichfeldts  indgifne
schrifftlig dato saaledis kiendt, Saa vit vdj Søren Jensen og Hans Madsen af Herslef sampt Tÿgge
Pedersen og Hans Pedersen af Follerup med deris i Rete lagde festebref af 18 Junij nest afvigte
beviiser at have festet af hans Høÿærværdighed Biskoppen Mag: Ancher over Riber Stifft den halve
Herslef Kirches Korn tiende for en wiße Aarlig afgifft effter festebrevets videre formelding, da som
samme halve tiende effter  Loven bør at  er leggis af  det heele  Sogen, de og deris i  Retesetelse
forgiver at de bemelte tiende samptlig Sognemænd till beste festet haver, tj ses iche Retere end de
Høÿrup og Tolstrup  Bÿemænd jo bør at  erlegge  deris  Contiengent  af  forschrefne halve Kirche
tiendis feste sampt den Aarlig afgifft  effter festebrevets Indhold og det Øfrige betale proceßens
bekostning inden 15 dage under Lovens tvang.

Jens Jensen Hougaard af  Erresøe effter  forrige indhiemlede  kald og begærede opsetelse  Contra
Niels Pedersen i Middelfart og i rette lagde hans schrifftlig indleg af 5 Martij 1694: som for Reten
er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Noch i Rete lagde en Attest af Jens Jensen og
Mads Madsen af Erresøe udgiven d: 5 Feb: 94: anl: det tilbud Jens Hougaard haver giort till Niels
Pedersen i Middelfart om de resterende penge paa den pantsate Jord med hvis videre dis udviisning
lest og paaschreven; Anders Juull paa Niels Pedersens vegne møte udj Reten som formodede af ald
dette Jens Hougaards i rete lagde documenter som er stridig imod Loven og [papir defekt] kand
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hindre hans retmeßige sag [papir defekt] Attest stridig imod Loven dog [papir defekt] hand effter
forschrefningen giør og schÿldig og er schÿldig, hvis dog af alt hand mote alle betale hvor for
Anders Juull paa Niels Pedersens vegne var effter forschrifningen og forrige i rete settelse dom
begærendis  har  hand noget  videre  at  tiltale  Niels  Pedersen for  kand hand søge hannem for  sit
werneting; Jens Hougrd begærede i lige maader Dom, dagen optagen i 8 dage.

Anders  Jørgensen  paa  Regimentschriverens  vegne  beviiste  ved  kaldsmænd  Søren  Jespersen  og
Christen Jenßen af Wester Nebbell det de ved Eed med opragte fingre efter loven afhiemlede till i
dag at have i retestefnet Søren Sørensen i Wester Nebbell imod Restancens paa hør saggivelse og
dom angaaende hans gaards uforsvarlig undvigelse, og beretede kalds mænde at de hafde stefnet for
Søren Sørensens paa boende gaard i Wester Nebbell; beroende med Saggivelse till i dag 8 dage.

Anders Jørgensen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Søren Tomsen og Niels
Mogensen af Hostrup det de ved Eed med opragte fingre effter Loven og afhiemlede till i dag at
have i retestefnet Hans Bull og Mads Povellsen i Hostrup angaaende siunsmænds opkrevelse at
besigtige den Eÿendom i Hostrup dennem tilhører, beroer med mænds opkrefelse till i dag 8 dage.

Tiisdagen og Tingdagen dend 13 Martij 1694
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herretsfogett

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Ollufßen i Follerup Hanß Ifverßen i Herslef
Jeß Tommesen ibd: Jenß Anderßen ibd:
Sørren Jenßen ibd: Ifver Kreng i Horstrup
Hanß Jenßen Enmerche Jenß Laß: 

Hans  Pedersen  Schourider  af  Allmind  møtte  for  Retten  som  Kongl:  M:  wegne  bewiiste  wed
kaldsmend  Sørren  Tommeßen  och Nielß  Mogenßen,  begge af  Horstrup  dett  de  wed Æed  med
opragte fingre effter loven afhiemblede till i dag at hafve i rettestefnet Madß Knudßen i Biertt imod
siunß afsigtt angl: w-lovlig schouhug [papir defekt] der effter Dombß Erverbelße med videre [papir
defekt] siunß afsigt sampt saggifvelße [papir defekt].

Anderß  Madßens  sag  Contra  Thomas  Bunde og Jenß Bertellsen  Ulf  af  Winding er  fremdehlis
optagen i otte dage.

Regimentschriverens sag Contra de Andkier Mænd er optagen i 8 dage.

Anderß Juull paa Nielß Pedersens wegne af Middelfart møtte for retten som begærede effter forrige
i rettesettelße og opsettelße domb ofver Jenß Jensen Hougaard af Erresøe. Jenß Jenßen Hougaard
møtte som Erbød sig gierne att wille betalle, Nielß Pedersen hviß hand hannem med rette schÿlldig
kand blifve, og i dett øfrige begærede opsettelße i 8te dage, optagen i otte dage.

Regimentschriverens  sag  Contra  Søren  Sørensen  i  Wester  Nebbell  er  optagen  i  otte  dage  till
hvilchen tiid Ere beroende med saggifvelße.

Regimentschriverens  sag  Contra  de  Horstrup  Mend  beror  med  Mendß opkrefvelße  og  wiedere
beschÿldning till i dag otte dage.
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Claus Pedersen i Ferrup paa sin hustrue Anne Christensdaatters vegne, Anders Pedersen i Ferrup
paa  sin  hustrue  Maren  Christensdaatter  og  Jens  Andersen  i  Ferrup  paa  sin  hustrue  Giertrud
Christensdaatter deris vegne møte for Retten som kiendtes og till  stoed att hafve annammett og
oppebaarett fÿllest og fuld wærdet nøÿagtig betalling af Jens Christensen i Stubdrup for ald dend
arfvepartt som dennem paa deris hustruers wegne effter deris fader og Moder som ved Døden er
afgangen Arfveligen er tillfalden, hvor forre de tacher fornte Jenß Christensen gott  for goed og
nøÿagtig betalling lofvende for dem og deris arfvinger att schall hollde bemte Jens Christensen og
hanß arfvinger i alle maader for samme arfvepartter schadeßløß, hvor paa de nu her for Retten gafve
hver andre derris hender; hvor effter Jenß Christensen war afkald som tingßvinde begærendeß som
og blef sted.

Bendix Funch paa Regimentschrifverens wegne Contra Hr Nielß i Starup begærerde efter forrige i
rettesettelße og opsettelße domb.  Lauridß Jenßen Fogh paa Hr Nielßeß wegne i rettelagde hanß
schrifftelig indleg af 19 Martii som er lest og paaschrefven og i acten schall worde indført, sagen
optagen i 8 dage.

Claus  Pederßen  i  Fierup  møtte  for  retten  som  beviiste  wed  kaldsmænd  Søren  Christensen  af
Stubdrup og Niels  Christensen [papir  defekt]  dett  de wed æed med opragte fingre effter  loven
afhiemblede till i dag att hafve stefnett Christen [papir defekt] Paag? hanß faderß wegne for Gield,
[papir defekt] schÿldig er paa hanß hustrue faderß wegne. Beroende med saggifvelse till i dag otte
dage. Christen Jensen mødte og i rettelagde hanß schrifftlig Indleg af 13 Martij  som er lest  og
paaschrefven og i acten schall vorde indført.

Clauß Pederßen af Feerup, Anderß Pederßen og Jenß Pederßen ibid: møtte for Retten som kiendteß
og tillstoed att hafve soldt og afhændt saa som de ogsaa med selger fra dennem derris hustruers og
derrris arfvinger till Jenß Christenßen i Stubdrup og hans trolofvende festemøe Inger Hanßdaatter
og derris  arfvinger ald dend loed og deell,  som de paa derrris hustruers wegne, effter  Christen
Michelsen og hanß hustrue Kirsten Jensdaatter arfveligen i dend selfEier gaard i Stubdrup effter
loven kunde tillfalde, dett werre sig agger, eng, schou og march, fischevand og fægang, fortte og
fellett, stortt og lidett wed hvad nafn dett nefniß kand, intet i nogen maader vndtagen, af alt dett som
af Arildz tiid tilliggett hafver og hør og bør att ligge der till med videre, bemellte Jenß Christenßen
og  hanß  trolovede  fæstemøe  og  deris  arfvinger  schall  hafve  Nÿde  og  beholde  till  Evindelig
Eiendomb og kiendeß bemeltte Clauß Pederßen, Anderß Pederßen og Jenß Anderßen for dennem og
deris Arfvinger sig ingen rett  eller  rettighed hafver till  bemeltte  BondeEiendomß Gaard og deß
tilligende i nogen maader,  menß af Jenß Christenßen derfor att hafve bekommett  fÿlest og fuld
werd, saa de tacher hannem gott for god og Nøÿagtig betallning og derfor lofver att schall fri frelße
hiemble og tillstaa hannem forschr: Bonde Eiendomß Gaard for hver Mandß hinder og tiltalle, som
der paa med nogen rett kand hafve att talle, og der som imoed forhaabning saa scheede i samme
Eiendombß  Gaard  Eller  nogett  af  detz  tilliggende  Jenß  Christenßen  eller  hanß  arfvinger  blef
frawonden for nogen deriß wanhiemmelß brøst schÿld, saa lofver de inden 6 vgger der effter att
foreschaffe hannem lige goed vedderleg og i saa maader for dennem og deris arfvinger hollde offt
bemeltte Jenß Christenß: hanß hustrue og arvinger for dette kiøb schadeßløß der paa Parterne nu her
for retten gafve hver andre deris hænder att dett saaledis holdeß og effterkommeß [papir defekt]
staar hvor effter forbemeltte Jenß Christenßen begærde Eiendombß tilngßvinde som schiøde [papir
defekt] .

Tiißdagen og Tingdagen dend 20 Martij Ao1694
Gregers Blichfeld Kongl: Maÿtz: Herritzfoegett
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Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Ifverßen i Herslef Jeß Tommeß: ibd:
Jenß Anderßen ibd: Madß Raun ibd:
Hanß Ollufßen i Follerup Søren Jenß: i Herslef
Peder Laßen ibd: Christen Dall ibd:

Hans Pederßen Schourider af Allmind møtte Contra Madß Knudsen i Biertt effter forschÿdellse i
dag otte dag og fremstillede effterschrefne siunßmend nemblig, Hanß Madßen, Laue Jenßen, Peder
Knudßen, Madß Laßen, Thomaß Ollufßen, Thue Hanßen, Knud Tueßen, alle i Hartt som paa Hr

Jegermesters begiering hafde siunett og besigtet Madß Knudßenß schouschifte kaldett Hesthollm,
hvor da forschrefne Mend aflagde deris  siun saaledis att  de afvigte 12 Martij  war wdi forbemte

schouschifte til lige med Schourideren Hanß Pederßen og da saa de 16 Bøgestuber og 4 Egerstuber
som war huggen nÿel: og befanteß samme schouschifte baade med wnderschou og ofver schou att
werre wdÿgtigt hvilchett de saaledis for ett fuld siun afsagde, der paa de bade sig Gud till hielp!
Hanß Pederßen begærede her effter siunß Tingßvinde, som og sted blef. 

Jørgen Gregersen paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchsteds wegne møtte for Retten som beviiste
wed kaldßmend Søren Jacobßen og Søren Tomß: begge af Gaarslef dett de wed Eed med opragte
fingre effter Loven afhiemlede till i dag att hafve hidstefnet Nielß Nielßen i Trelde imod spørsmaall
att  svare,  winder att  paahøre beschylding og domb angl:  huußfolcheß antagelße,  og forsvigelße
imod loven saa well  hanß paaboende gaards forsiddelße,  hvor effter  Jørgen Gregerßen tilspurte
Nielß Nielßen Ousen, hvorledige de 2de huuß folch som er Mand og Qvinde, har werritt till huuße
hoeß ham i hans Grd og hvor fra de er kommen, hvor paa Nielß Oueßen svarede att forbemeltte
folch har werritt hoeß ham siden afvigte Michaeli og er kommen fra Bierre Herritt menß widste iche
hvad Bye die war fra kommen, og att de forleden [papir defekt] Jenß Jørgen Schøtte i Trelle, og
hand [papir defekt] angifvett dennem hoß Presten i [papir defekt] huußfolch Jørgen Gregerßen der
imoed  fremlagde  dend  Hæderlig  og  Høÿlærde  Mand  Mag:  Christen  Borch  hanß  ofver  folche-
schatten till d: 1 Janvarij 94 forfaldede Mandtall hvor af Jørgen Gregersen formeener schall kunde
seeß att Nielß Nielsen Ouesen Eÿ samme huußfolch for Presten har angifvett saa som Eÿ befindeß
att de i samme Mandtall er Indførtt, hvor med Jørgen Gregersen formeener schall beviiseß att Nielß
Nielsen  Ousen  eÿ  samme  huußfolch  Enten  for  Presten  till  schatt  opteignelse  Eller  og  for
Regimentschrifveren som dend af hanß K:M: forresatte hoeßbund har angifvett  der fore Jørgen
Gregersen  paa  Regimentschrifverens  wegne satte  i  rette  og formeentde  om iche  Nielß  Nielßen
Oueßen bør for slig huuß folcheß abtagelße og fordølgelße, iche alleeniste Efter lovenß 3 bogß 19
Capt: 7 og 21 Art: att hafve hanß feste forbrudtt, menß hd end og der forvden bør effter K:M:
vdgangne forordning af 6 decemb: 73: Efter den 4 Art: Andleding om folcheschatten for deßen
fordølgelse att liide samptt att betalle denne proceßes omkostning att erstatteß hvor paa Er domb
begærendeß!  Anderß  Juull  paa  Nielß  Oueßenß  wegne  effter  frembeviiste  fulldmagt  begærede
gienpart af hviß som Er paßerett will hand till i dag otte dage svare! Sagen optagen i 8 dage.

Jørgen  Gregersen  paa  Regimentschriverens  wegne begærede  Effter  forrige  i  rettesettelße  domb
ofver Hr: Nielß Fog i Starup, Lauridß Jenßen Fogh paa Hr Nielßeß wegne møtte som i rettelagde 10
feste  brefve,  paa en  deell  huuße liggende till  Nÿgaard  kaldett  Bracherne  og Nÿeborg,  som for
Retten ere leste og paaschrefvene og i acten schall vorde indførtt og blef samptlige i fornefnte huuse
i Bracherne og Nÿeborg boende Mend hvor af de 9 war tillstede, [papir defekt] om dett iche war
derris  rette  feste  brefve  paa  derriß  iboende  huuße,  som i  retten  er  fremlagtt,  hvor  de  samptlig
svarede Ja, og ellerß sagde att de aldrig tilforne hafde gifvett  nogen Familie eller folche schatt.

15



Noch i rettelagdes 2de festebrefve paa 2de huuse i Wester Nebbell de paaboen de Mend tilhørende,
som for retten ere leste og paaschrefvene, og i acten schall worde indført! og der hoes begærett att
de wille behage sitt forpachttning jo b[?] paa Familie schatten motte i retten blifve fremlagtt Eller i
dett øfrige formoedede en frikiendelße [papir defekt] Jørgen Gregersen paa Regimentschrifveren
[papir defekt]  meldede og først refererede sig till  dend [papir  defekt] Funch i denne sag giorde
forClaring og protestion hand sig de feste brefve anlanger som Hr Nielß Fog lader fremligge først de
af  Nÿegaardß besiddere  till  en deell  i  Bracherne  wdgifven Da formeener  Jørgen Gregersen  att
samme feste brefve Eÿ kand wndtage dem for folcheschatten som Inderste till hanß K: Maÿtz Att
betalle, heldst som Nÿe Grd er K:M: Grd og samme huuße ligger wnder Nÿe Grd, thi hvad Arbeid
eller penge de till Nÿe Grd gifver nÿder de der forre Jord og March af Nÿegaardß grund som er hans
K:M: dett Hr Nielß Fog lader til spørge diße mend som i Bracherne boer om de nogen tiid tilforne
hafr gifvett folche eller familie schatt som de benegter Eÿ att hafve gifvett tillstaar J: Gregersen og
paa R: schrifverens wegne saa som dee eÿ nogen tiid i Hr Nielß Fogß Mandtaller hafr werritt opførtt
att de der effter kunde worde fordrett hvad sig angaar de andre huuse i Nebell hvor om H r Nielß Fog
og lader fremlegge Boende feste brefve af 2de selfEier bønder wdgifven paa samme huuse, da som
hanß K:M: og till same Bønder Gaarde er herlig heden berettigett formoeder J: Gregersen paa R:
wegne, att diße bønderneß festebrefve, og huuß-mendene for folcheschattenß om Inderster att Gifve
kand befrie, i moed K:M: forordning og Ellerß der effter ergangne rentte Cameretz Resolution hvad
sig angaar dett Hr Nielß Fog her i Retten Escher Regimentschrifveren forpagttningß bref paa folche
schatten wiedeß eÿ af hvad aarsag saa som forordningen om folcheschatten Ao 1673 wdgangen
noch som forklaerer hvorlediß Presterneß Mandtaller schall indretteß, sagen optagen till i dag otte
dage.

Claußeß sag i Ferup Contra Ind Citerede Er optagen i 8 dage.

Jørgen  Gregerßen  paa  Regimentschriverens  wegne  begærede  effter  forrige  i  rettesettelße  og
opsettelße domb ofver de Andkier mend! – Thi blef saaledis dømbt og afsagt! Saa effterdi med de
førte widner beviißeß de Andkier Mend att giørre weÿ paa Hanß Eschesenß: og Ebbe Tommeßenß
toffter da dog widnerne forclarer att i 60 á 50 Aar iche hafver werrett nogen allforweÿ og att en hver
Mand dettß forvden hafver sin fortou Till derris gaarde, bye og march saa well som derris andeell
jord effter advenant i samme tofft med wiedere winder som og I retteßettelßen om formelder; Effter
slig beschaffenhed vidste Jeg eÿ rettere, effter hanß K:M: low att [papir defekt] Indstefner Andkierd
Mend Jou bør [papir defekt] bemellte tofft i goed fred og hæfd [papir defekt] Igiennem att werre og
samptlig Ind Citerede att betalle till regiments schrifveren Blanchsted proceßens bekostning med
fiire rixdalller inden 15 dage wnder lovenß tvang!

Anderß Juull paa Nielß Pedersenß wegne af Middellfartt begærede effter forrige Irettesettelße og
opsettelße domb ofver Jens Jenßen og Interreßerede; Thi blef saaledis dømbt og afsagtt ! Nielß
Pederßen bør effter  dett  i  retten fremlagde Pante tingßvinde og andre documenter  att  Nÿde sin
betalling effter Pantte brefvetz indhold i dend Panttsatte Jord saa witt dett kan tillstreche, og samme
Giørre sig saa Nøttig som hand best veed og kand Sagens sandvendte bekostning betaller  Jenß
Jenßen inden 15 dage wnder lovenß tvang, I dett øfrige hafver Jenß Jenßen sig sin prætention og
tiltalle wed lovlig medfartt till Nielß Pederßen for behollden, om hand formeener sig nogett till ham
att hafve.

Tirsdagen og Tingdagen d: 27 Martij 1694
Daniel Bager udj Herritzfogdens Sted

Rasmus Ibsen schrifver i Daniel Kelinghuusens absence
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Tingmend

Jes Tomesen Søren Jensen
Jens Andersen Peder Lasen
Madz Rafn alle i Herslef Tyge Jensen alle i Herslef
Iffuer Kring af Hostrup Hans Ollesen i Follerup

Jørgen  Gregersen  paa  Hr  Regimentschrifver  Blanchsteds  wegne  møtte,  og  effter  forige  i
rettesettelse og opsettelse, begiærede dom offuer Niels Nielsen Ougesen i Trelde. Anders Juel paa
Niels Nielsen Ougesens wegne begiærede fiortens dages opsettelse, som hand formoder hannem
blifuer sted, saasom hand imod beschyldingen til  dend tiid agter at føre winder, imidlertiid for-
moded,  at  hand wed Retten  ej  worder  offuerihlet.  Jørgen Gregersen  paa  Regimentschr:  wegne
formeente,  at  Anders Juel nu pligtig er, at  føre huis hand i  denne Sag, effter  forige tingswinde
anlofuelse, kand hafue paa Niels Nielsens wegne i denne sag til afbe[papir defekt] huis hand Endnu
af Retten schul[papir defekt] widere opsettelse med widnisbÿrd at føre, at hand da effter lowens
maade  nu  denem  bør  at  nafngifue.  Anders  Juel  paa  Niels  Nielßen  Ougesens  wegne,  nafngaf
winderne som hand agter i dag fiorten dage at føre Nembl: Hans Jacobsen, Jep Matzen, Hans Olsen,
Peder  Pedersen,  Søren Nielsen,  med huis  widneføris  kand,  formode derfor  dend billige  begiert
opsettelse blifuer sted. Sagen optagen i 14 dage.

Jørgen Gregersen paa Hr Regimentschr: Blanchstedz wegne, møtte og Eschede dom offuer Hr Niels
Fog i Starup, effter forig i rette settelse og opsettelse. Lauritz Fog paa Hr Niels i Starup hans vegne
møtte  og  i  rettelagde  en  Attest  under  Niels  Christophersens  Sognedegn  til  Starup,  og  Nebel
Menigheder hans haand af dato 27 Martij 94: som for Retten bleff lest og paaschrefuen, og i acten
schal worde indført. Jørgen Gregersen paa Hr Regimentschrifvers wegne, meldede og formeente, at
den af Hr Niels Fog fremblagde Attest af Niels Christophersen Degn udgifuen, ej bør Regimentschr:
i sin prætention til Hr Niels Fog, at præjudicere eller for noget at ansees, helst som dend ej saaledis
som lowen formelder, blifuer her for retten forklared Høÿædle og Velbm Hr Obriste von Baßen ej
heller, der imod er Loulig Citerit som dend meest wedkomer, og der fore endnu som tilforne er dom
begierende.  Ti  bleff  saaledis  Dømbt  og  Affsagt:  Saa  effterdj  Hr Regimentschrifuer  Sr Søren
Blanchsted, her for Retten, som og tiltaller Hr Niels Fog i Starup [papir defekt] beschÿlding, at hand
af sine Mandtaler haffuer udelugt Nÿegaardz familie, sampt En deel Huusmend i Vester Nebel og
Bracherne, formeenende at samme Huusmend, bør at betalle folcheschat, og som Huusmend mens
som Indester at ansees, med widere dend giordte i rettesettelse om formelder, mens som det befindis
af  det  fremwiiste  Mandtall  af  Hr Niels  Fog der  udj  melder  og formeener,  ded med Nÿegaardz
familie forblifuer wed forrige Aaringers maader, Hr Niels Fog og hafuer ladet af Prædichestollen
adwahre Menigheden, effter prædichen at blifue tilstæde, og deris tiunde angifue. Oberste Baßen ej
heller effter forordningen hafuer indgifuet sit Mandtall paa sine tiunde til præsten, i hvor wel hand
der  om  er  bleffuen  adwared,  ej  heller  ombemte  Nÿgaards  familie  i  forige  Aaringer  er  giort
ansøgning tj hafde Hr Regimentschr:  iche weret fornøjet, med dend forklaring Hr Niels Fog om
bemelte Nÿgaardz familie hafuer giort, burde billigt hans Mandtall at hafue werit ham tilbagesendt
og Obersten pligtig at Indgifuet Specification paa sine folck her i retten ej heller er fremblagt, dend
paa  berobte  Rente  Cammer  Resolution,  som  formeening,  Mand  til  effter  retning  burde  werit
kundbar, saa er og ej heller fremblagt ded begierte forpagtnings breff, at forpagtningens maade der
af kand fornemis, men som Hr Niels Fog bewiiser, med de fremblagde fæstebrefue, at de personer,
som schal were udelugt, ere fæste Huusmend og ej Inderster, som hos andre sider til Huuse, hans
Kongl: Maÿst Allernaadigste forordning om Folcheschatten Ao 1693 befrier dem som hafuer fæst
gaarde, eller Huuse saa og gamble suage og vanføre, og det nochsom befindis og vitterligt, at Søren
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Haar er et Mennische som iche er ved sin fulde Saml: tj wiste ieg iche Hr Niels Fog, at kand kiende
Straffeldig  m[papir  defekt]  Hr Regimentschrifvers  tiltalle  frj  at  were.  [papir  defekt]  paa  Hr

Regimentschriferens wegne [papir defekt] Lauritz Fog paa Hr Niels Fogs wegne i Staarup begierde
gienpart.

Jørgen  Gregerßen  paa  Hr Regimentschriver  Blanchsteds  vegne  møtte,  og  bewiiste  med  Søren
Jespersen  og Christen  Jensen af  Wester  Nebel,  loul:  til  i  dag  med  8te  dages  warsel,  at  hafue
hidstefnet Søren Jespersen Hÿre i Vester Nebel,  imod beschylding, tiltalle og domb at lide,  for
begangne Leiermaal med et Quindfolch nafnl: Boel Hæboes, som for nogen tiid siden er befunden
død  ligende  effter  barnefødselen  paa  Vester  Nebel  march,  effter  der  om  offuer  hinde  effter
øffrighedens befalling ergangne siun, huor for Jørgen Gregersen paa Regimentschrifverens vegne
satte i Rette og formente, at som Søren Jespersen Hÿre slig Leiermaal i hans Egteschab har begaaed,
og sig der effter har Endtholt fra byen saa hand ej der har kundet findis, at hand iche alleniste bør
effter lowen at hafue forbrut hans boesloed og huis hand iche nogen anden godz eller boedzlod kand
hafue,  da  huor  hand  antreffes,  at  anholdis,  og  liide  paa  kropen  effter  louen,  huor  om Jørgen
Gregersen war dom begerende. Bleff trende gange af dommeren paarobt, om Søren Jespersen Hÿre
eller nogen paa hans wegne var tilstede, som imod Hr Regimentschrifvers fuldmegtigis Sr Jørgen
Gregersen i rettesettelse noget hafde at suare, huor da ingen mødte hvor for sagen er optagen i otte
dage.

3 April Ao 1694
Daniell Bagger i dommer Sæde udj Herridsfogden Gregers Blichfeldts Absenz

Daniel Kiellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Andersen ibd:
Mads Raun ibd: Hans Iversen ibd:
Hans Jensen ibd: Hans Ollesen i Follerup
Jens Sørensen ibd: Iver Kreng i Horstrup

Regimentschriveren Søren Blanchsted lod begære effter forrige i retesetelse og opsetelse dom over
Hÿrden i Wester Nebbell; Søren Jespersen Hÿrde paarobt møte iche; sagen optagen till neste ting
effter Paasche.

[?] Jens Chronius lod lÿse effter  en gl:  schimlet  hest  ved 9 aar gammell  om nogen kand giøre
hannem kundschab der om vill hand deris umage forschÿlde.

Tingdagen den 10 April 1694
Daniell Bagger i dommer Sæde udj Herridsfogdens Gregers Blichfeldts Absenz

Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesne i Herslef Hans Iversen ibd:
Jens Andersen ibd: Søren Jensen ibd:
Mads Raun ibd: Søren Madsen ibd:
Hans Jenß: Enemerche ibd:

Bendix Funch lod læße den dom her paa tinget afsagt dend 12 December 1693 over Hans Pederßen
Hougaard anl: hans begangne tÿverj, der nest lod læse Kongel: Maytz: Allernaadigste befalling, till
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Welbaarne Hr Estats Raad og Amptmand Schvartz at samme dom till Landstinget schall indstefnis
og der  dom over  hannem forhverver  hvilchen  Landstings  dom paa  fangen  effter  Loven  schall
Exeqverit af 6 Februarij 1694. Noch blef læst Landstings dommen i samme sag af 21 Martij 94: der
udj Hiemtings dommen er ved Magt kiendt og Hans Pederßen Hougaard der effter at liide med
videre des udviisning leße og paaschrive.

Regimentschriverens Sag Contra Niels Ougesen i Trelle fremdeeles optagen till [papir defekt] dage.

Bendix  Funch  paa  Regimentschriver  Blanchsteds  vegne  begærede  dom  over  Hÿrden  i  Wester
Nebbell, Søren Jespersen Hÿrde blef af Retten trende sinde lÿdeligen paarobt møtte iche eÿ heller
nogen paa hans vegne. Sagen optagen i 8 dage.

Kongl: Maÿst: Bÿefoget Anders Saabÿe af Colding møtte for Retten som foregaf till i dag effter
forreviste  Copie af  en  Kaldseddel  af  Jørgen Jensen Bramming  till  i  dag  hid till  tinget  [ulæsl:]
indciteret  winder  at  paahøre  med  videre,  og  fremstillede  tvende  Mænd  Neml:  Jørgen  Hansen
Schoemager og Jørgen Gregersen, begge borgere i Colding med begæring de deris Siun og vinde
motte aflegge. Jørgen Bramming paarobt møtte iche eÿ heller nogen paa hans vegne; hvorfor iche
uden  loul:  foregaaende  kald  og  warsell,  eÿ  heller  Bramming  eller  nogen  paa  hans  vegne  till
gienmelde er mødt og sagen vedtagen [ulæsl:] for iche vidste nogen winder i sagen at stede før loul:
kald og varsell blef given.

Kongl: M: Bÿefoget Anders Saabÿe lod læse hans K:M: Allernaad: Høÿeste Retes dom af 20 Junij
93 [ ] ham og Sl: B: Rudolf Fausts Enche i Colding hvor i Slutningen meldis at Bÿefogden Anders
Saabÿe forbliver till forrige Sete Dommer Gregers Blichfeld sin tiltale udj denne Sag forbeholden
om hand formene sig nogen till hannem med Rette at kunde have, af des aarsag forventede eÿ heller
af den Setefoget eÿ anderledis Ret end allerede scheed er og begærede her effter tingsv: beschreven;
dommeren endnu som tilforne kunde uden loul: kald og varsell ingen tingsvinde udstede.

Tiisdagen og Tingdagen dend 17 Aprill 1694
Olluf Knudßen i dommer sæde i Herredzfoegdens Gregerß Blichfeldß absentz

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Ifverßen i Herslef Jeß Tomeßen ibd:
Søren Jenßen Madß Raun ibd:
Ifver Kring i Horstrup Peder Jørgensen i Tiufkier
Mads Pedersen Lumholtt i Follerup

[papir defekt] Kongl: Maÿst: Allernaadigste wd [papir defekt] Capitaler paa Liv Rente att optage, af
17 Martij Ao 1694 som Allerunderdannigst ble flest og Paaschrefven.

Endnu blef lest hanß Kongel: Maÿtz: Allernaadigste Wdgangne forordning om Wexseler som hanß
Mts wndersaatter imellom sig sellf wdgifver og Accepterer paa lengere tid End loven tillader, og
siden tillade fremmede ofverdrages af 24 Martij 1694, som Allerunderdanigst for Retten blef lest og
paaschrefven.

Amptschrifveren Sr Hendrich Hanßen i Collding lader op .nde paa hans K:Mts Wegne, Maltt Møllen
beliggende for  Collding  for  feste,  att  hvor som dend wille  imoedtage,  sig inden 14 dage wille
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indstille,  paa Amptstuen,  hvor dend dennem da schall  worde fest,  og war her efter  Tingsvinde
begærendes, hvor efter stedeß wdschriftt af protocollen.

Bendix  Funch paa  K:Mts Regimentschr:  Sr Blanchstedß  wegne  møtte  og  begærede  endnu som
tillforne domb ofuer Nielß Nielßen Oußen i Trelle. Nielß Ousen paaraabtt møtte iche, optagen till
Endelig domb till i dag otte dage.

Regimentschr: sag Contra Sørren Jespersen Hÿrde i Wester Nebell, optagen till Endelig domb till i
dag otte dage.

Peder Jenßen i Kongsted lader Advahre att hvem som ingen jord hafver paa Torp March att de lader
deris Qveg tillside blifve, saa frembtt de iche wille liide schade for hiemb Gield.

Tiisdagen og Tingdagen dend 24 April 94
Jenß Festeler i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregers Blichfeldß absent.

Daniell Kiellinghuußen Herritzschrifver.

Bendix Funch paa K:Mts Regimentschr: Sr Blanchstedß wegne møtte og begærede effter forrige I
rettesettelße  og  opsettelße  domb  ofver  Nielß  Nielßen  Oußen  i  Trelle.  Anderß  Juull  paa  Nielß
Oueßens  vegnewdj  Retten  producerede  en  schrifftlig  beschichelße  af  21  April  94:  med  derpaa
tegnede [?]  som for  Retten  er  lest  og paaschrefven og i  acten  schall  vorde  indført.  Der  nest  i
rettelagde Anders Juull [paa Nielß] Oußenß wegne wnderschr: indleg af 24 Aprill 94 som er lest og
paaschrefven og i acten schall worde indført,  hvor effter Anderß Juull paa altt  Forschrefne war
domb begærendeß. Bendix Funch referede ham her imoed Alleene till lovenß bogstaver som lÿder
att  ingen  bunde  maa  antage  nogen  Huuß  folch  eller  Inderster  wden  hoßbonden  eller  hanß
fuldmegtigeß wille og widenschab at dett kunde werre bonden wden schade bøder dend forseendeß
fæstes  fortabelses  og  somßligt  iche  af  Nielß  Nielß:  Oueß:  hørßombt  og  allerunderdanigst  Er
efterlefvett formeener hd der forre hand efter bemeltte baagstaver bør at liide og tillrette stande,
hand dend …122… Attest anbelanger formoeder hd iche att kand werre hannem till i rettesettelsen
nogett till hinder eller bachdeell, henßeende een deell af de som widner iche saa fuldkommen kd
werre bevist om Nielß Oußenß Profit eller schade, som de well burde om de dett Eedeligen kunde
aflegge. 2: Bruger hand Huusfolch till widner som hd søgeß for og der for endnu som till forne er
dommerenß kiendelße begierrendeß. Anderß Juull paa Nielß Ouß: vegne henstillede dommeren till
betenchning  og opliußning  hanß wdi  retten  producerede  documenter  og  schriftlig  svar  i  moed
Bendix Funcheß protestationer hvor med beviißes de effter hanß i rettesettelße som hd saa hartt
paastaar effter loven hverchen hafv wærrit Huußfolch Eller Inderster alleeniste ichon hafft huuß Paa
en kortt tiid for Gudß schÿlld for vden dette beeviißes og hvad sig dend 2 Paa søgende Post er angl:
att de for Presten wdj familie schatten att antegneß er louligen angifven, formoeder der for wdj att
en befrielßeß domb. Bendix Funch begærede att Anderß Juull wille wdførligen wdsige her for retten
hvad tiid de i Nielß Ouß: Huus antagne folch Ere der andkomme, og hvor lang tiid de der wærret
hafver  saa  som hd alleene  nefner  Een  kortt  tiid  og  ingen  wiß  tid  determinerer  saa  som hand
fornemmer  Anderß  Juull  effter  egene  tancher  will  giørre  sær  forklaring  ofver  Huuß  folch  og
Inderster. Anderß Juull forvndrer sig storligen ofver Bendix Funcheß giorde protestationer i moed
Kongl: Maÿtz: lov angl: spørßmaall wden [papir defekt] warßell till hannem hen wiiste ben[papir
defekt]  retten indlagde documenter  [papir  defekt]  paa hvad tiid de andkom till  Nielß Oueß:  og
siuntiß  W=nødig  Widere  her  till  att  svarer.  Bendix  Funch  formentte  att  Anderß  Juullß  giorde
protesttioner iche kand anßeeß for andett end wdflugter og sagen till bes..ÿchelße som well merre
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bestaar i hanß egen fordeell  End sagenß rettemeßighed og opliüsning Eragter derforre w=nødig
videre att svarre og er derfor Endnu som tillforne Domb begærrendes. Anderß Juull formoedede
Bendix Funch iche fuldkommen kunde sige, att hans giorde protestationer iche kunde henreigneß
enten  till  wdflugter  eller  till  Egen  fordeell  hvilchett  hd  henstiller  till  dommerens  Endelige
Paakiendelse. Bendix Funch begærede endnu som før domb, sagen optagen i 8 dage. 

Regimentschrifverenß sag Contra Sørren Jeßen Hÿrde i Wester Nebbell optagen i 8 dage.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschrifver Sr Blanchstedß Weigne møtte for retten som beviiste
ved kaldßmend Morten Sørrenß: og Laurß Nielßen begge i Børup till i dag att hafve i rette stefnett
Jenß Jenßen tienende Laue Knudßen i Kongsted Torp og Olluf Hanßen nu wdj Jenß Nielß: Gaard
ibd:imoed  klage  att  paahørre,  spørßmaall  att  tilsvarre,  saggifvelße  og  domb  Angl:  Wføren  Og
Gevaltte de i Peder Nielß: Huuß i Kongsted imoed hanß hustrue og svend Anden Paaschedag ad
afften begangett hafver. Og der paa fremlagde en schrifftlig klage till hanß hoßbond Regimentschr:
Blanchsted indgifven af datto Collding 14 Aprill 94 som er lest og paaschrefven og i acten schall
worde indførtt. Birgitte Jenßdaatter i egen persohn her for retten møtte, som bæde sig saa santt Gud
schulle hende hielpe, saa war denne klage i ald deß indhold sandferdig og att werre saaledis paßeritt
som den dom mellder. Bendix Funch paa Regimentschr: wegne Møtte og i rette lagde Badscherenß
Gertt  Thorbrüeggerß  Attest  af  dato  Colling  14  Aprill  anl:  Peder  Nielßenß  svend  i  Torp  Erich
Nielßenß schade som hannem af Jenß Jenßen ibd: er forøfvett som er lest og paaschrefven og i
acten schall worde indførtt. Bendix Funch tilspurte Jenß Jenßen [papir defekt] Torp Om hand iche
[papir defekt] samme slag i hofvedett som dennd Wdgifne attest om formelder Gifvett hafde og
hvad foÿe ham der till Gifvett hafver. Jenß Jenßen svarede att der de wille gaa af Gaarden hen ved
Gaardß  leden,  kom  Erich  Sørenßen  løbendeß  og  angreb  Olluf  Hanßen  som  hafde  en  Kiedell
hvilchett war Pantet hoß Peder Nielßen og med magtt wille tage Pantet fra Olluf Hanßen, saa løb
Jenß Jenßen till att wille hielpe Olluf Hanßen efter hand war nest wed haanden, menß hvad heller
Erich Sørenßen støtte sig paa leden eller hand fich dett af ommelte svøbßchafft imidlertid de drageß
om kiedelen  widste  hand iche,  og begærede att  dette  i  dett  øfrige  maatte  bewiißeß af  Birgette
Jenßdaatter saa som hand af hende sigteß og ellerß begærede att Birgette Jenßdaatter wille bewiiße,
att hand war i hendeß huuß ommelte 2den Paasche dag saa som hand af hende i hendis klage der for
sigteß og ellers angaf Jenß Jenßen att  Peder Nielßen i  Kongsted war selfer med og annammett
Pantet  af  hanß huußmand Laue Nielßen Krage,  formedelst  hand eÿ var  med og bar loegett,  da
svared hans huußmand Peder Nielßen da bør I self og att Panteß saa well som Jeg effter hanß og de
andreß Vedtegtt: der næst tilspurde Bendix Funch Olluf Hanßen om hd iche wden nogen ord og
talle till Peder Nielßens hustrue Birgitte Jenßdatter først der i huußett hafde angrebett en Pande som
laa paa en seng, der nest kastet fra sig igien og tog till en Brøgerkiedell igien og bar samme wd af
huuset, tilspurde hannem og om hd hafde begierett nogen Pantt af Birgitte Jenßdaatter og hvad føje
hand till samme wdpantning hafde. Da saa som Olluf Hanßen her for retten stoed till Gienmellde og
Efter  dommerens  tilhold iche hafde [papir  defekt]ogett  her i  moed att  protestere  bemeltte  hans
spørßmaall angl: Da satte Bendix Funch wdj rette om, iche fornefnte Olluf Hansen bør effter lovenß
pag: 950: 2 Artt: saa effter lovens spag: 168: 1 Artt: att liide og till  rette stande, samptt sagens
Paagaaende bekostning att erstatte hvor paa hand dommerenß rettmeßig kiendelse er begierendiß.
Olluf Hanßen her i moed formeentte att hand iche merre end andre i dend sag med [papir defekt]
Bÿemend bør att staa [papir defekt] i dett er samptlige Grander [papir defekt] de iche benegter og er
saa dommerens kiendelse begiærendeß. Bendix Funch her i moed svarede att de burde for retten att
frembeviiße samme Wiide brefue att dett stiill  og meening kunde fornemmeß om dett var effter
Kongenß  lou  Bÿenß nÿtte  og  Gaun Angaaende.  Olluf  Hanßen …124……..  for…. svarede  paa
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samptlige  Bÿemendß  wegne som till  stede  var  att  dett  war  en  Mundtlig  Wedtegtt  af  dem alle
samptlige Indgaaett. Optagen i 14 dage. 

Bendix Funch paa K:M: Regimentschr:  Sr Blanchsteds vegne måtte for retten som beviiste wed
kaldß mend Sørren Tommeßen og Nielß Mogenß: begge af Horstrup till i dag att hafve hidkaldett
Povell Jepßen i Møßvraa, i moed spørßmaall att svarre, winder att paahøre, beschÿllding og domb
angl: huiß gaards brønd w=loulig indhegning hvor paa Bendix Funch tilspurte Povell Jepßen om
iche en karll nafnlig Christen Jepßen forleden i demmell veggen i hanß Gaardß brÿnd war druchnett
og  om  hd  kunde  fragaa  jou  samme  brÿnd  w=forsvarlig  og  W=louligen  war  indhegnett  og
indgierdett! Saa som Povell Jepßen stoed till gienmellde og intet her i moed hafde att protestere, og
Gierningen desto werre war altt for megett sandferdig og beviißligtt satte Bendix Funch wdj rette og
formeentte att Povell Jepßen bør effter lovens pag: 927: 9 Artt: att liide og till rette stande samptt
proceßens bekostning att erstatte hvor paa dommerenß kiendelße var begærendeß, sagen optagen i
14 dage.

Hanß Pederßen Schourider i Allmind møtte som begærede att hannem her af retten motte wdmeldiß
atte dannemend som kunde siune og besigtige alle schoue i Brusch Herrett hviß W=louligtt som der
wdj kunde werre huggen i forleden Aar og her till tingett Eedelig att aflegge, hvor da blef Wdmeltt!
Michell Jepßen og Christen Povelßen i Gudsøe, Jenß Pederßen i Elltang, Jørgen Pederßen i Højrup,
Hendrich Ebbeßen i Biertt, Staffen Nielßen og Christen Schou wdj Bramdrup, og Nielßs Nielßen
dend Gl: wdj Møsvraa, hvilche forschrefne Mend hafver att møde Effter warßelß gifvelße, att møde
paa nest kommende Mandag heell tillig wdj Bramdrup og deris forrettning schrifttligen till [papir
defekt] i retten att fra dennem [papir defekt].

Hanß Ollufßen af  Follerup paa Ingvartt  Jacobßenß wegne af  Schierup møtte  som begærede att
hannem her af retten motte wdmeldiß otte dannemend som kunde siune og besigtige alle schoue i
Hollmands Herritt  hviß W=louligtt  som der wdj kunde werre huggen i forleden Aar og her till
tingett Eedelig att aflegge, hvor da blef wdmeltt Thomaß Povelßen og Nielß Pederßen af Brøndsted,
Søren Sørenßen af Ranß, Knud Madßen af Breining, Jørgen Nielsen af Follerup, Stephen Jørgensen
og  Søren  Schouenborg  af  Gaarslef,  Rasmuß  Dall  og  Madß  Terchildsen  af  Andkier,  hvilche
forschrefne Mend hafver att møde paa førstkommende torsdag [resten af teksten er meget udvisket].

Peder Jenßen i Kongsted lader anden gang advahre att saa som hand hafver Jord [resten af teksten
meget udvisket].

1 Maij Anno 1694
Jens Festese i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absens

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Anderß: ibid:
Iver Kring i Hostrup Jørgen Nielsen i Follerup
Niels Pedersen ibid: Mads Raun ibid:
Peder Jensen I Kongsted Jørgen [papir defekt]

Kongl: Maÿtz: Allernaadigste forordning om den Studerende ungdom i Skoelerne og deris lærere af
7 Apr: 94: Allerunderd: lest og paaschreven.

Kongl: Maÿtz: Allernaad: forordning om Opgelt paa Specie Rixdaler udj indeværende Aar 1694 af
dem som sig haver forschrevne i specie at betale, af 14 Apr: 94.
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Kongl:  Maÿtz:  Allernaadigste  forordning  om  Løsningspenge  af  Qveg  og  beester  som  udj
indhegnede marcher optages af 14 Apr: 94 Allerunderd: lest og paaschreven.

Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne begærede effter forrige i rettesettelse og opsettelse
dom over Niels Qugeseni Trelle. Anders Juull paa [papir defekt] wegne begærede en befrielsis dom.
[papir defekt] Blichfeldts indgifne dato saaledis [resten af sagen ulæselig pga. uklar film].

Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne begærede dom over Søren Jespersen Hÿrde, Søren
Jespersen Hÿrde paarobt møtte iche, ei heller nogen paa hans wegne, Sagen optagen i 8 dage.

Hans Jensen Schoufoget paa Hans Pedersen Schouriders wegne begærede de her af tinget i dag 8
dage  udmeldte  Mænd mote  frem komme deris  Siun  at  afsige,  da  for  retten  fremkom Stephen
Nielßen og Christen Schou i Bramdrup, Michel Ibsen og Christen Povelsen i Gudsøe, Hendrich
Ebbesen i Bierte, Niels Nielsen i Møsvraa, Jørgen Pedersen i Høÿrup og Niels Pedersen i Elltang,
som afsagde deris siun saaledis at Ao 1694 d: 30 April hafde de siunet schovene i Brusch Herrit og
dennem befunden saaledis: I K:M: Dÿrehauge staar adschillige steder op …… I Bramdrup schou
paa Selfeÿer og Cronens huggen 55 Unge og gamle bøger,  og 36 Eege. I Bierte  schou huggen
ustemplede  træer  40  gamle  bøge.  I  Gudsøe  schou  huggen  nogle  gamle  stumper.  I  Wilstrup
Landerup schou gandsche Ilde medhandlet. I Lillballe schou 3 Eege Rodhuggen, 2 bøge tverstÿnet,
noch 2 bøge stÿvet. I Stenderup Westerkier huggen nogle smaa træer af Eege og Bøge, I Starup
schou huggen ustemplede træer 12 bøgge huggen fra roeden og 3 Eege Item. En stor deel stÿvet. I
Fredsted schou huggen ustemplede træer 10 store og smaa Eege [papir  defekt]  I  Tÿfkier  schou
huggen en stor [papir defekt] ustemplede. Hostrup schou bestaar af nogle gamle bøge stumper een
deel  huggen og sveden.  Eltang  schou Houens  paa  adschillige  steder  huggen,  hvilche  for  bem:
dannemænd saaledis her for Retten for et fult  siun afsagte og begærede Hans Jensen her effter
tingsvinde som og blef sted. Hvor paa Mændene aflagde Eed og bade sig Gud til hielp.

Ingvart Jacobsen Schourider møte og begærede de her af tinget i dag 8te dage udmeldte siunsmænd
mote frem komme deris siun at afsige. Da for retten fremkom Thomas Povelsen og Niels Pedersen i
Brøndsted, Søren Sørensen i Rans, Knud Madsen i Breining, Staphen Jørgensen og Søren Schousen
i Gaarslef, Rasmus Dall og Mads Terchelsen i Andkier, som aflagde deris siun saaledis, at Ao 94
den 26 April  haver  de siunet  effterschrefne schove i  Holmands  Herret;  Svinholt  schou en Eeg
huggen ungefehr  ij  alen  lang,  3  bøge stumper,  stÿvet  af  en  gl:  Eeg Eet  læs som Barchen var
afflaaed,  en  Eeg  som laa  paa  steden  Rodhuggen  og  Barchen  afflaaed,  Svinholt  Enge  3  Eege
Rodhuggen. Skierup Skou 4 gl: bøge stumper Rodhuggen, 2 gl: Eege Rodhuggen.Welling schou 8
gl: ufrugtbar bøge stumper Rodhuggen, 12 gl: Eege stubber ufrugtbar Rodhuggen, stÿvet 4 a 6 læs
og en deel nedstÿvet till Qveg af de nederste greene af trænerne. Smidstrup schou 9 gl: bøge stubber
Rodhuggen 2 gl: Ege stubber Rodhuggen. Follerup schou 6 gl: bøge stubber Rodhuggen 2 gl: Ege
stubber Rodhuggen. Piedsted schou 12 gl:  bøge stumper  Rodhuggen.  Børkop schou 8 gl:  bøge
stumper  huggen.  Mørchholt  schou  6  gl:  bøge  stumper  Rodhuggen.  Gaarslef  schou  4  gl:  bøge
stubber Rodhuggen. Gauerslund schou 14 gl: ufrugtbar bøge stumper Rodhuggen. Breining schou
10 gl: bøge stumper Rodhuggen. Sellerup schou 7 gl: bøge stubber Rodhuggen. Andkier schou 14
gl:  bøge  stuber  Rodhuggen,  3  gl:  Ege  stubber  Rodhuggen.  Winding  schou  5  gl:  Eege  stubbe
Rodhuggen, 10 gl: bøge stubbe, ellers findes een deel huggen i de fleeste schove af Windgrenene
som er Nedhuggen, hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde og begærede Ingvart Jacobsen her
effter tingsvinde som og blef sted, hvor effter Mændene aflagde deris Eed og bade sig Gud till
hielp.
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At Jost Tommesen agter d: 7 Maij at holde schifte effter hans hustrue  Margrete Hansdaater at
hendis børn og arvinger sig till samme tid i Hvilsberg indfinder till schiffte og deeling af 21 Martij
94.

Hans  Jensen  i  Møsvraa  møte  for  Retten  som beviiste  ved  kaldsmænd  Niels  Nielsen  og  Mads
Madsen i Møsvraa det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Jochim Ram i Møsvraa for afkald og Peder Hansen for forbuds vinde angl: den gaard
hand paaboer 

Tiisdagen og Tingdagen den 8 Maij Anno 1694
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Iver Kring i Hostrup
Jens Andersen i Herslef Mads Raun ibid:
Jens Pedersen i Kongsted Simon Pedersen i Høÿrup
Knud Pedersen i Trelle og Jens Roed i Fredsted

Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne begærede effter forrige i Rete setelse og opsetelse
dom over Søren Jespersen Hÿrde i Nebbell, paarobt møte iche, Sagen optagen i 8 dage.

Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne begærede effter forrige i Retesetelse og opsetelse
dom over Povell Jepsem i Møsvraa. Povell Jepsen paarobt møte iche, Sagen optagen i 8 dage.

Bendix Funch begærede i lige maader dom over Olle Hanßen, sagen optagen i 8 dage.

Hans  Hansen  i  Eltang  møte  for  Reten  som  beviiste  ved  kaldsmend  Niels  Pedersen  og  Mads
Svendsen af Eltang det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
Rete stefnet Samptlig Lodseÿere i Eltang Bÿe, deris vinde at aflegge anl: det gierde Mads Hansen
haver indgierdet hans ploufred og dige ind till Mads Hansens Egen tofft. Noch stefnet Anders Kier i
Gudsøe og Morten Adamsen i Wilstrup deris winde at aflegge. I lige maader stefnet Mads Hansen i
Eltang samme winder at paahøre, da for Reten fremkom Anders Sørensen Kier i Gudsøe som effter
Eedens  oplæsning  wandt,  denne  Sag  henfalden  [papir  defekt]  Hans  Hansen  i  Eltang  møte  og
begærede [papir defekt] Mænd unmeldis som kunde siune denne [papir defekt] Mads Hansen har
indgierdet i hans tofft, der till udtagen, Hans Andersen Sandemand i Bierte, Hans Iversen ibd: Peder
Jørgensen og Bertell Raun ibd: som samme dige og plougfred have at siune og deris siun der om till
tinget afsige.

Jochim Ram i Møsvraa og Peder Hansen i Møsvraa Møte for Reten som tillstode at Hans Jensen i
Møsvraa haver foreenig fornøÿet dennem hvis hand dennem till Medgifft anl: Jochim Ram med
hans hustrue Karen Hansdaater  og hans  Søn [?],  Peder  Hansen lovet  haver  hvor  for  de tacher
hannem got og lover der for at holde Hans Jensen qvit frj og kravisløs, hvor paa parterne nu her for
Reten gave hver andre deris hænder og begærede Hans Jensen her effter tingsvinde sted.

Bendix  Funch  møte  for  Reten  som beviiste  ved  kaldsmænd  Laurids  [?]sen  og  Peder  Hiuler  i
Kongsted till i dag at have i Rete stefnet Jens Hansen i Kongsted, Hans Andersen ibd: og Niels
Christensen ibd: paa spørsmaal at svare og deris winder at aflegge ang: det slag Jens Jensen i Torp
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Erich Sørensen i Kongsted givet haver. I lige maader stefnet Jens Jensen i Torp imod winder at
paahøre i samme sag og der effter doms erverbelse, Jens Hansen fremkom som forregaf hand iche
haver seet Jens Jensen i Torp gaf Erich Sørensen nogen slag der paa, Niels Christensens ord var lige
saa, Hans Andersens ord var lige saa der paa de bade sig Gud till hielp. Hans Hansens ord var lige
saa der paa hand bad sig Gud till hielp. Bendix Funch forregaf at saa som winderne iche kand sige
de haver seet Jens Jensen slog Erich Sørensen, saa begærede hand Jens Jensen mote aflegge sin Eed
hand iche haver slaget hannem og hvis hand iche vill giøre sin Eed erbÿder Erich Sørensen sig at
aflegge sin Eed derpaa Jens Jensen gaf hannem det slag. Sagen optagen i 8 dage.

Berent Offermand paa Christian Jenßen Risoms wegne beviiste ved kaldsmænd Niels Skov i Torp
og Hans Pedersen i Oddersted till i dag at have stefnet Christen Møller i Gudsøe Mølle imod siuns
vinders beschrivelse og doms lidelse ang: dens brøstfeldighefd sampt hvis Restance kand være med
hvis videre proponeris kand, da for Reten frem kom Peder Ollesen Møller i Børchop Mølle, Hans
Madsen i Gammelbÿe Mølle, Christen Simonsen i Dons Mølle, David Jørgensen i Egoms Mølle,
som forregaf at de dend 3 Maij haver siunet Gude Mølles Brøstfeldighed [papir defekt] de i Rete
lagde  deris  schrifftlig  forfatede  underschrifne  Siun  [papir  defekt]  befunden  brøstfeldigheden  at
bedrage 192 Rdl. 2 mk: 10 sk: med videre des udvisning Lest paaschreven og i Acten schall vorde
indført, der foruden war schirstenen færdig at falde need, hvad den kand koste af Nÿe at opsete
kand de iche vide, hvilchet de saaledis for et fult siun her for Reten aflagde. Berent Offermand gaf
derfor uden Christen Møller sag at være schÿldig 40 Rdl: forfalden d: 1 Maij afvigte, sate i Rete om
hand iche pligtig er at betale de resterende 40 Rdl: saa vell som Brøstfeldigheden effter aflagde siun
og der  for  uden  have  sit  feste  forbrut,  der  paa  hand begærede  domb.  Christen  Rasmusen  paa
Christen Møllers vegne begærede opsetelse schall her till blive svaret, sagen optagen i 14 dage.

Tiisdagen og Tingdagen den 15 Maij Anno 1694
Jens Festeler i dommer Sæde udj Herridsfogedens Absens

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Hans Jversen i Herslef Jes Tommesen ibd:
Jens Schreder ibd: Niels Christensen ibd:
Simon Pedersen i Høÿrup Iver Kring i Hostrup
Jens Pedersen i Kongsted og Peder Jensen ibd:

Bendix Funch paa Regimentschriverens vegne begærede dom over Søren Jespersen Hÿrde i Nebbell
paarobt møte iche, Sagen optagen i 14 dage till domb effter bevilling.

Bendix Funch begærede i lige maader dom over Povell Jepsen i Møsvraa, paarobt møte iche, Sagen
optagen till i dag 14 dage effter bevilling.

Bendix Funch begærede i lige maader domb over Olle Hansen i Torp, paarobt møte iche, Sagen
optagen i 14 dage.

Bendix Funch begærede paa Regimentschriverens wegne Jens Jensen i Torp mote forreleggis at
aflegge sin Eed hand iche haver slaget Erich Sørensen, hvis iche formoedede hand Erich Sørensen
blef tilsted sin Eed at giøre. Jens Jensen svarede at saa som er ført winder i sagen formoedede hand
ingen nogen Eed at parterne blef tilsted mens Erich Sørensen hannem sligt at over beviise. Bendix
Funch forblef ved forrige og formoedede at effter som vindisbÿrdene eÿ weed noget der af de da
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bliver tilsted Eed. Sagen optagen i 14 dage og parterne forelagt till den tid self personlig her for
Reten at møde.

Tiisdagen og Tingdagen den 22 Maij Anno 1694
Jens Festeler i dommer sæde i Herrits fogeden Gregers Blichfelds Absents

Daniell Kellinghuusen Herritßchrifver
Tingmend

Hans Ollufsen i Follerup Søren Mogensen i Andkier
Ifver Kreng i Hoestrup Anders Michelsen i Velling
Hans Jensen i Herslef Jeß Tomesen i ibd:
Jens Andersen ibd: Mads Raun ibd:

Blef  lest  En Wiborgß Landßtingß stefning af Indhold at  alle  afgangne Henrich Hegelund hanß
effterlatte arfvinger ere lovlig indstefnet till Colding Byeting dend 23 Julij af Hr Wdde Pederßen,
Sogneprest till Goßmer og Holing sogner som er lest og paaschrefven, af dato 21 Martij afvigte.

Christen Rasmußen paa hanß faderß Christen Møller af Gudsøe hanß vegne begærede 14 dageß
opsettelse i sagen Contra Christian Jensen Risom, saa som de indCiterede siunßmend till dend tid
deris siun schall afsige. Berent begærede paa Christian Risomß wegne domb, sagen optagen i 14
dage.

Lauridß Christensen Schoufoeget i Schierup møtte for retten som beviiste wed Kaldßmend Hans
Nielßen og Peder Stafenßen i Schierup till i dag at hafve i rette stefnett Olle Simonßen i Schierup
imoed winder at paahørre og spørßmaall  at  svare, deßligeste domb at liide for 7 Sldr: hand for
tvende haver hafver hand 2 Aar af Christen Lauridßen i leÿe haft hafver som Olluf Simonßen endnu
med resterer, deßligeste att tage med sig dend oprettede Contract somm imellom dennem er oprettet
med wiedere. Lauridß Christenßen producerede En schriftlig winde af 22 Maij 94: af H r Lauridß
Jenßen Risom sogne Prest  till  Schierup og Smidstrup  Meenigheder  wdgifven som ble  flest  og
paaschrefven og i Acten schall vorde indført. Olluf Simonßen her imod svarede at hand formeente
saadan schrefne Attest saafrem dend kiendeß w=gÿlldig af loven iche bør imoed hannem at anßeeß.
Ingvart Jacobß: af Schierup fremkom for Retten som wandt wed Eed med opragte fingre effter
Loven att hannem [papir defekt] og viidendes er att Olluf Simonßen [papir defekt] hafr oprettet en
Contract  og Foreening om 2de stk:  Jorder  paa  Schierup March beliggende kaldeß Rødßtofft  og
Stor[?]reede  Hauge og lofvede  Olluf  Simonß:Lauridß  Christenßen for  samme Jorder  att  betalle
aarligen  12 Sldr:  og  samme Penge Maanetl:  at  erlegge  1  Sldr:  og  endÿdermere  foræred Olluf
Simonßen Laurids Christenß: 3 Sldr: till en discretion og lofvede at forschaffe Laurids Christenßen
en rigtig Copie af dennem imellom oprettede og giorde Contract, hvor paa Ingvart Jacobßen aflagde
sin Æed og bad sig Gud till hielp. Jeß Pederßen og Jenß Sørenßen begge af Schierup som i lige
maader war Ingvart Jacobßenß vinde i alle maader gestendig og saaledis i sandhed werre, hvor paa
de bade sig Gud till hielp. Og ydermere tilspurde Lauridß Christenßen Olluf Simonßen om hand
med en Goed samvittighed kunde negte att hand samme 12 Sldr: iche aarlig hafver wdlofvet, saa og
dend Contract som imellem dem blef opretet, om hand iche dend till sig tog og lofvede att gifve
Laurids Christenßen Copie der af. Olluf Simonßen formeener at windeßbiurd paa nogenß Mund
effter barre ord effter Lovens spag: 112 effter aarß forløb iche bør at anßeeß, men der som Lauridß
Christenßen kand fremviise eller beviiße nogen Contractt af Olluf Simonßen at werre wnderschr:da
lofver hand strax dend at efterkomme men ellerß formeeneß iche at Olluf Simonßen kand negteß att
W=villige Mend maa jo samme Jord Taxere! Og hvis de samme toffter kand werre Wiedere Werd
end som Lauridß Christenßen hafue faaet will Olluf Simonßen gierne betalle. Lauridß Christenßen
tilspurde Olluf Simonßen om hand iche hafver saaet afgrøden af samme 2de toffter Olluf Simonßen
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svarede att hand det iche kunde negte. Hvor paa L:Christenßen satte i rette om Olluf Simonßen iche
pligtig Er og bør at betalle forschrne Resterende 7 Sldr: med proceßens andvendte bekostning, hvor
paa  en  rettmeßig  domb  Er  begærendeß.  Olluf  Simonßen  her  imoed  svarede  at  naar  Lauridß
Christenßen fremlegger  nogen Contract  af  Olluf  Simonßen  vnderschrefven saa  var  hand [papir
defekt] att hand er schÿlldig at betalle [papir defekt samt filmen meget utydelig] sagen optagen i 14
dage.

Hanß Nielßen i Lunde Møllested paa sin hustrue Leene Jostdaatterß og Thomaß Hanßen Schouløber
i Schichballe paa sin Hustrue Elße Jostdaaters wegne møtte for retten som kiendtiß og tillstoed att
hafve  annammet  og  oppebaaren  fyllest  og  fuld  wærdß  nøyagtig  betalling  af  Jost  Christen
Thommeßen i  Hvilßbierg for alld dend arfve Part  som dennem paa deris hustruerß wegne efter
derriß sallig Moder som wed døden er afgangen arfveligen er tillfallden, hvad part kunde werre i
Penge og løßørre eller Eiendomb i hvad nafn det nefniß worde, lofvende for dem og derris arfvinger
at schall holde bemelte Jost Tommeßen fri og hvis arfvinger i alle maader for samme arfveparter
schadeßløß;  Item  tilstod  og  ovenbemelte  Hanß  Nielßen  i  lige  maader  Effter  hanß  Sl:  Moder
Margrette Hanßdaatter att hafve annammet og oppebaaret nøyagtig betalling hviß hand arfveligen
efter hinde kunde tilfalde, saa de hafver intet at krefve efter denne i nogen maader i hvad det nefneß
kand deris kiere fader Jost Tommesen og hanß tilkommende hustrue wden schade eller  wiedere
paatalle i nogen maader saa Hanß Nielßen og Thomas Hanßen i alle maader er vell fornøyet, hvor
paa de gaf Jost Tommesen her for Retten fuldkommen afkald og tog hver andre i haand, hvor efter
Jost Tommesen war afkaldß tingßvinde begærende sted.

Blef lest ett schiøde af Efter følgende indhold.
Kiendeß Jeg wnderschrefne og her med witterlig giør att hafve solt og afhendt fra mig og mine
arfvinger till min Stifsøn Hans Nielsen og hanß hustrue Liene Jostdaater boende i Lunde Møllested
og derriß arfvinger it mitt Self Eie bunde bollig liggende wdj Andkier [papir defekt] i boede med all
deß rette [papir defekt] og Eng got og fri med ald [papir defekt] de till Eie og Eiendomb, [halvdelen
af næste side er total  uklar fotograferet]  de ved og er  samme self  Eier  boellig  till  fæderne og
Møderne frender loulig laugbøden, og kiendeß derforre fornøylig betalling att hafve oppebaaret, der
imoed schall  hand Giøre mig afkald for hanß hustrue Leene Jostdaatter  patrimonio for alt  hvis
hende saa well  som hand self enten i penge, løßøre eller  Eiendomb kunde werre berettiget  paa
begge deriß hendøde Moder Liene  Pederßdaatter  [Rafn]  og Margrette  Hanßdaater  kunde werre
berettiget, det werre sig i hvad maade det er eller nefneß kand, mig og mine arfvinger schadeßløß
og  wden  wiidere  paatalle  i  alle  maader,  deß  till  bekreftelße  wnder  min  Egen  haand  og  till
witterlighed ombedet Kongl: Maytz: Schourider Ingvart Jacobsen i Schierup og Peder Raun med
mig dett wnderschrifve saa og samme huuß Nu fra dato at antage, og sig i alle maader at giøre sig
det saa nøttig hand best kand, dog Nielß Sørenßen som dend halfve part af samme boelig hafver i
fæste,  sin  sæd  som  hand  hafver  nu  i  sommer  i  jorden,  ubehindret,  hannem  at  følge.  Actum
Hvilßberg  dend  8  Maij  1694:  Jost  Tommesen  Egen  haand  (L:S:) Effter  begiering  till
witterlighed Ingvardt Jacobsen. Peder Tygeßen Raun Ehaand.

Tingdagen som holtes onsdagen nest effter Pindse Helligtt dend 30 Maij Anno 1694
Gregerß Blichfeld Kongll: Maÿtz: Herritzfoegett

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd

Jeß Tommeßen i Herslef Jenß Anderßen ibd:
Ifver Kring i Horstrup
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Af Tingmændene møtte iche wden forschrne 3de af deß aarßag er sagerne som allereede wed Retten
Ere giorde anhengig giorde optagen till neste ting og i deris fulde længde att forblifve.

Tiisdagen og Tingdagen den 5 Junij Anno 1694
Jens Festeler i Dommer Sæde

Daniell Kelinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Hans Jensen i Herslef Jeß Tomesen ibd:
Jens Andersen ibd: Jens Lauridsen ibd:
Hans Ollesen i Follerup Iver Kreng i Hostrup
Jens Jensen i Herslef

Bendix Funch begærede paa Regimentschriverens wegne dom over Søren Jespersen Hyrde i Wester
Nebbell,  paarobt møte iche, tj  blef effter  Byefogeden Gregers Blichfeldts indgifne vota saaledis
dømt. Effterdj af den i Ting protocollen indførte i Retesetelse fornemmis Søren Jesperßen Hyrde i
Nebbel i sin Egteschab at have bedrevet horeri med den afdøde qvinde og ingen møder noget paa
hans wegne her imod at svare, tj bør hand effter Loven at have sin boeslod forbrut og om intet findis
da hvor hand antreffes at anholdes og lide paa hans person.

Bendix Funch møte paa Regimentschriverens wegne og begærede effter forrige i Rete setelse og
opsetelse dom over Povell Jepsen i Møsvraa, Povell Jepsen paarobt møte iche, tj blef saaledis dømt
og afsagt effter Bÿefogedens egen indgifne Voto. Saa effterdj det befindis Povell Jepsens  Brøn i
Møsvraa eÿ saa loulig at være indhegnet som schee burde hvor udover Christen Jepsen schall der
udj være druchnet, tj bør Povell Jepsen som intet sig till befrielse fremlegger at bøde effter hans
K:M: Lovs 6 B: 11 Cap: 9 Art: 40 lod Sølf og betale proceßens bekostning med 2 Rdlr: inden 15
dage under Lovens videre tvang.

Bendix Funch begærede indnu som tilforn Jens Jensen mote tilholdis at giøre sin Eed hvis iche wille
Erich Sørensen det giøre. Jens Jensen møte og berobe sig paa hans svar hand her imod haver [papir
defekt] og forunde hand iche var tilholt hans [papir defekt] og for hans tilltale at vorde frj Kiendt.
[papir defekt] parterne nogen Eed i denne sag saa som vinder allerede der udi er ført; Tj blef effter
Bÿefogeden  Gregers  Blichfeldt  i  udgifne  Voto  saaledis  kiendt;  Saa  effterdj  de  den  8  Maij
nestafvigte førte widnisbÿrd over Jens Jensen iche beviiser hand noget ulouligt at have giort imod
Erich Sørensen enten med hug eller slag, Olle Hansen eÿ heller noget overbeviißis da som sigtelse
uden beviiser imod Loven, tj bør de beschÿlte indstefnede Personer for denne Sag frj at være.

Berent Offermand møte og begærede effter forrige i Retesetelse og opsetelse dom over Christen
Rasmusen Møller i Gudsøe Mølle; Abders Juull paa Christen Rasmusen Møllers vegne møte og
formoedede ingen dom i sagen gich saa lenge hand har vinder at føre imod det siun som allerede
praßeret er; Berent Offermand begærede endnu som tilforne domb; Sagen optagen i 14 dage.

Anders Juull paa Christen Rasmusen Møllers vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Jens Sørensen og Søren Tommesen i  Hostrup det  de ved Eed med opragte fingre effter  Loven
afhiemlede med 14 dages warsell till i dag at have hidstefnet fra Sterbboen Sl: Jens Lauridß: Risoms
arvinger paa Nebbegrd imod Siuns vinde og andre vinder at paahøre angaaende Gudsøe Mølles
brøstfeldighed, hvor om Arvingerne en gang har ladet siune saa vell og huusets brøstfeldighed hvo
det  har  foransaget  effter  alt  huad tingsvinde  sampt  dom agter  at  erlange;  hvor  effter  fremkom
Anders Sørensen i Gudsøe, Michell Nielsen ibd: Hans Nielß: ibd: Hans Ibß: ibd: Laurids Sørensen
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ibd: Knud Madsen ibd: Jep Hansen ibd: Michell Ibsen ibd: Christen Povellsen ibd: Niels Andersen
ibd: Tue Sørensen i Studsdall som Anders Juull tilspurte om dennem iche er viterlig at Gudsøe
Mølle var brøstfeldig der Christen Møller den antog, der paa de samptlig svarede Ja at der Christen
Møller Møllen antog som er ungefehr 20 Aar siden var den brøstfeldig. 2: Tilspurte Anders Juull
dennem om de iche er bevist at saa lenge Kongen eÿede Møllen fich hand tømmer af Kongs Schov
der till udviist, der paa de svarede Ja saaledis at være dennem bevist. 3: tilspurte dem om Christen
Møller  iche self  har ladet  opbÿgge Møllehuuset  og hvad det da hand Møllen antog,  der  [papir
defekt] Christen Møller Møllen antog stod der kun en tanghÿte over qvernene der haver Christen
Møller sat 4 fag huus; 4: Eer dennem i lige maader bevist at Christen Møller self haver bekosted een
Qvern siden hand kom der till stedet, till den anden som ere der. 5: Eer dem bevist at siden det
seeniste store wandløb, haver de været i  Møllen og saa at  Skorstenen var siunen som Christen
Møller siden lod understøte. 6: Er dennem bevist at Christen Møller self haver sat der paa stedet de
2 Westerste huuse i gaarden saa som ichun [?] stod paa det stedet der hand kom did, og da var det
østerste huus gandsche udøgtig og støtet der hand Møllen antog; 7: Er dennem beviist at for Juull og
effter Juull naar vinter er kand hand undertiden i 4 dage [?] iche Møllen har Bagvand som gaar op
af havet hvilchet mesten Aarlig scheer. 8: Er dennem bevist at ungefehr for 3 Aar siden har Christen
Møller laget  giøre en nÿe wandkarm og en nÿe maale rende.  9: Er dennemiche bevist Christen
Møller har faaet noget timmer till Møllen siden Sl: Hr Aßeßor den bekom; der paa de bade sig Gud
till  hielp; Anders Juull begærede paa Christen Møllers vegne tingsvinde,  Berent Offermand paa
Risoms Arvingers wegne begærede tingsvinde som og blef sted.

Bertell Nielßen i Follerup møte for Retten som kiendtis og tilstod at have bekommet og oppebaaret
af hans Stiffader Jørgen Nielßen ibid: all den arf hannem effter hans Sl: fader Niels Bertelßen i
Follerup arvelig kand være tilfalden det være sig ved hvad nafn det have eller nefnis kand indtet i
nogen maader undtagen, tache bem hans Stiffader for god og nøyagtig betalling Jefnet schiffte og
deele og lovede for sig og sine arvinger at holde Jørgen Nielßen hans hustrue og arvinger for bem:
Arf kraves og schadesløs der paa parterne nu her for Retten gave hver andre deris  hænder var
wenlig og well forligte og begærede Jørgen Nielßen her effter afkalds tingsvinde som og blef sted.

Tiisdagen og Tingdagen den 12 Junij Ao 1694
Gregers Blichfeld Kongel: Maÿtz: Herridsfoget

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Andersen ibd:
[papir defekt] Iver Kreng i Hostrup
[papir defekt] Hans Ollesen i Follerup
[papir defekt] Hans Pedersen i Allmind

Anders  Juull  paa  Christen  Rasmusen  Møller  i  Gudsøe Mølle  hans  vegne møte  for  Reten  som
beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren Tommesen af Hostrup det de ved Eed med opragte
fingre effter  Loven afhiemlede  till  i  dag  at  have  hidstefnet  Sl:  Aßeßor Jens  Lauridsen  Risoms
Arvinger paa Nebbegaard, saa vell og de 4 Møllere Nemlig Hans Madsen i Follerup Mølle, Peder
Ollesen af Børchop Mølle, David Møller i Egom Mølle, Christen Simonsen af Dons Mølle alle at
møde i Gudsøe Mølle paa Løverdag at være overværende paa siun over det siun de har giort paa
Gudsøe Mølles brøstfeldighed, som schall aflegges till tinge hvor effter hand agter tingsvinde sampt
dom at erverbe, hvor effter Anders Juull begærede de af welbaarne Hr Amptmand Schvartz udtagne
8 Siunsmænd motte fremkomme deris siun der om at afsige, da for Reten fremkom, Jens Povellsen
Timmermand Boende i Vinding, Mathis Hansen Møller i Wingsted Mølle, Peder Nielsen i Drabech
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Mølle, Jes Madsen i Wranderup Mølle, Jens Michelsen i Smidstrup Mølle, Jørgen Jensen i Nebell
Mølle, Søren Pedersen i Roeløs Mølle, og Laurids Gregersen Smed i Wilstrup, som her om afsagde
deris  siun  saaledis,  At  Anno  1694  den  2  og  9  Junij  var  de  effter  Welbaarne  Hr  Amptmand
Schwartes  befallning  af  dato  21  Maij  94:  som siuns  og  wurderingsmænd at  siune  og  wurdere
Gudsøe Mølles brøstfeldighed og des Reparation,  samme Mølle till  kommer Sl: Jens Lauridsen
Riisoms  Arvinger,  da  befantis  effter  siun  og  wurdering  som  føllger.  Sex  Pælle  behøvis  med
wandverchet á 2 mk: er 3 Rdlr: Tou poster oven paa brøstverchet fates kand koste 12 sk: de tvende
ÿderste toplader under Axselen udøgtig fatis 12 pæle 2 hamre og 6 Leÿder tilsammen for 11 Sldr:
Een tÿlt breder till flodtider 2 Sldr: det ÿderste wandhiull udøgtig till Timmer 6 Sldr: Grunden med
de 6 fag stuehuus ud till Aaen udøgtig der till behøves 7 pæle et aten alen foed støche og 9 Boller
kand koste 9 rdlr. 1 mk: Den Sÿnder Ende paa stue huuset fatis en Bielche og et foedstøche 3 Sldr:
Taget paa stue huuset paa begge sider findis boget brøstfeldig og behøvis 8 traver tag á 20 sk: er 2
rdlr.  2  mk:  Øfvergaulen  paa den Sønder  ende fatis  2  windscheeder  og 3 breder  hvor  till  kand
behøvis ½ tÿlt bredder = 3 mk: Qverenstochen under steenen dÿgtig. Tou steene udj Rugqvernen
ere dÿgtige udj tij Aar at maale med. I Malt Qvernen fantis 2 steene kiendis brugt [papir defekt]
[In]derste  den  beste,  Stoffkarrene  [papir  defekt]  fatis  4  Staver  og  en  giord  for  1  mk:  Till
Maltqvernen fatis en giord og 2 Staver, 1 mk: Ellers kand de med god maneer staa i 10 Aar. Udj
Maltqvernen schall lang Jernet og Riinen forbedris der till  behøvis 1 Lispund Jern 3 mk: Ellers
findis alt det Andet Jerntøÿ till Møllen døgtig saa vell som alt indverchet udj Møllen tillige med
Møllehuuset; Vindeverne udj Stue huuset fatis 5 ruder og 2 Windevis Rammers Lister for 9 sk:
Skorsteenen er Siunchen og brøstfeldig som de siunis hauf wandet har giort, igien at opsete 5 Sldr:
De nederste tauler af weggene udj den Sÿndre stue i ligemaader fordervet af haufwand at Reparere
kand koste 1 mk: Tvende breder [papir defekt] paa stue huuset 1 sk: Summa paa Gudsøe Mølles
Reparation Wurdering angaaende timmer verchet og Andet, foruden arbeÿds løn som de eÿ kand
sete, mens gaar effter betingning, saa vit de har seet og Siunet indtet undtagen Møllen angaaende
som for en Meldt bedrager udj penge 44 Sldr: 1 mk: 7 sk: hvilchet fornefnte Dannemænd saaledis
her for Reten for et fult siun afsagde; der paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; hvor
effter Anders Juull paa Christen Møllers vegne begærede tingsvinde. Berent Offermand paa Jens
Lauridsens Arvinger vegne begærede gienpart som og blef sted.

Tiisdagen og Tingdagen den 19 Junij Ao 1694
Jens Festeler i Dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absens

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver.
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Andersen ibd:
Hans Iversen ibd: Iver Kreng i Hostrup
Simon Christensen i Høÿrup Niels Pedersen i Sellerup
Hans Pedersen i Almind

Anders Juull paa Christen Rasmusen Møllers vegne i Gudsøe Mølle effter tilforschÿldelse Contra
Sl: Aßeßor Risoms Arvingers wegne i Retelagde først et tingsvinde her af tinget udsted den 5 Junij
94: som for Reten er Lest paaschreven og udj  Acten schall  vorde indført.  Noch i  Retelagde et
tingsvinde i lige maader her af tinget udsted d: 12 Junij 94: som i lige maader for Reten er bleven
Lest  paaschreven og udj  Acten schall  vorde indført.  Endnu i  Retelagde Anders Juull  sit  [papir
defekt] 19 Junij 94: som i lige maader for Reten er bleven Lest paaschreven og udj Acten schall
vorde indført. Berent Offermand paa Sl: Aßeßor Jens Lauridsen Risom  Enches Arvingers vegne
begærede Copie af hvis paßeret er og Sagen optagen i 8 dage, saa som hand noget achter at søge
sagen kunde være till  oplÿsning. Anders Juull  begærede domb,  mens saa som hand er viterligt
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Herridsfogeden er i loul: forfald, tillstede hand opsetelse i dag at intet videre blef i Rete antagen af
Berent  Offermand;  for  Acten  og andre Herridsfogedens  nødvendig forretninger,  er  sagen effter
parternis bevilling optagen till i dag 8 dage.

Bendix Funch paa Kongl: M: Regimentschriver Søren Blanchsteds vegne beviiste ved kaldsmænd
Peder  Sørensen og Hans Sørensen af  Erresøe det  de ved Eed med opragte  fingre effter  Loven
afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Tue Bertelsen i Erresøe for hans iboende gaard mens
hand var iche tilstede og fant ingen i gaarden uden en pige, for hans gaards uloul: fravigelse. I lige
maader stefnet Søren Jaunsen og Niels Espensen i Erresøe for deris forløffte for bem Tue Bertelsen
og hans gaard forsvarlig bebÿggelse; hvor effter Bendix Funch sate i Rete om Tue Bertelsen iche
for hans gaards uloul: undvigelse bør at lide effter Lovens bogstaver, og forløffte Mændene at svare
till deris forløffte der paa hand begærede dom. Tue Bertelsen paarobt møte iche; Søren Jaunsen og
Niels Espensen møte og begærede opsetelse i 8 dage schall her paa blive svaret. Sagen optagen i 8
dage.

Knud Pederßen i Trelde møte for Retten med sig havende hans daater Maren Knudsdaater som hand
loulig tingliuste  at  være hans daater  lyste  hende i  kuld og kiøn og saa fremt hand uden nogen
lifsarvinger ved døden afgich schall  hun alene wære hans arving og ingen anden, mens om saa
schede hand fich nogen liifsarvinger og Egte børn da bem Maren Knudsdaater at nyde arf effter
hannem effter Loven, hvor effter Knud Pedersen var tingsvinde begærende som og blef sted.

Hans Pedersen i  Almind møte for Reten som beviiste  ved kaldsmænd Jens Sørensen og Søren
Tommesen i Hostrup, det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at have i
rete stefnet Jens Nielsen den Eldre i Møsvraa for Siunsmænds udmelelse beschylding og dom for
u=loul: schouhug; beroende med saggivelse til i dag 8 dage.

Niels Pedersen i Sellerup lod læse hans K:M: Høÿeste Retis stefning i den sag med de Sellerup
Mænd hand till først holdende Høÿeste Ret har ladet indstefne af dato 22 Maij 1694: Allerunderd:
lest og paaschreven.

Tiisdagen og Tingdagen dend 26 Junij 1694
Olluf Knudßen i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfelldß Absentz

Daniell Kellinghuusen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Pederßen i Allmind Olle Simonsen ibd:
Hanß Jenßen i Møßwraa Ifver Kreng i Horstrup
Michell Jepßen i Gudsøe Jeß Tommeß: i Herslef
Jenß Anderßen ibd:

Regimentschrifverenß  sag  Contra  Søren  Jaunßen  og  Nielß  Espenßen  i  Erresøe,  angl:  Tue
Bertellßens Grd: ibd: optagen till i dag 8 dage.

Hanß  Pederßen  Schouriderß  sag  Contra  Jenß  Nielßen  i  Møswraa,  beroer  fremdehliß  med
saggifvelse till i dag 8 dage.

Berent BertentßenOffermand paa Christian Rißombß wegne paa Nebbegrd: møtte for Retten, som
begærede hanß schriftlig Indleg motte i retten læßeß paaschrifves og i Acten indføreß. Anderß Juull
paa Christen Rasmußen Møllerß wegne i Gudsøe Mølle som protesterede imoed Berent Offermands
Indleg som hand agter at fremlegge ingenlunde blifver af Dommeren accepteritt saa som dett wd i
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dag er 7de wggweß dag og ingen opsettelße af Parterne Enten begærreß eller tillades, menß er Endnu
som tilforne  Endelig  Dom begærrendes!  Berent  Offermand formeente  endnu som tilforne  hanß
Indlagde Indleg i  retten motte  Accepteres,  heldst  efterdj  eÿ __en svar paa Anderß Juull  forblef
endnu wed hanß forrige protestationer og fremviiste Berent Offermand till protocollen hvor af hand
self kand see hanß for rum tid siden giorde protestationer og begæringer har wærret Jidelig Domb.
Dommeren  torde  sig  eÿ  wnderstaa  att  tage  imoed  Sr Berent  Offermandz  indleg  saa  som dett
allereede er 7de Wggerß dag og er stridig imoed hanß Kongl: M: Low: [papir defekt] Da hvorledis
her wdi dømbtt og afsagtt. [papir defekt] Møller i Gudsøe Mølle bør efter [papir defekt]deß windes
indholld af 12 Junÿ nest afvigte inden førstkommende Michelliß dag wuder hanß fæstes fortabellse,
att Reparere og forsvarlig forfærdige Gudsøe Mølle huuses brøstfelldighed, eller der for stande till
rette, og som det befindes hand Hidindtill af Møllen Aarlig hafver Contribuerit i Landgilld 40 rdlr:
saa bør hand og de Resterende 40 Rdlr: efter i rettesettelsen til Sl: Aßeßor Risumbs sterfboe at
betalle, inden 15 dage wnder Namb efter Loven, hvad sig Qværne steenene Angaaende, da som iche
wiideß, eÿ heller med Contract, fæstebref eller andet beviißlig Giøris, hand heller enten Mølleren
eller  hoeßbonden  Qværn  stenene  schall  forschaffe,  Ei  heller  beviißeß  Sl:  Aßeßor  wed  samme
Mølleß tiltrædelße der paa at hafve taget nogen siun. Effter slig beschaffenhed widste Jeg iche at
kunde till kiende Christen Møller Nÿe Qværn steene att indlegge førend wiidere opliusning der wd
inden fremleggeß!

Denne Domb dømbte Heritzfoegeden Gregers Blichfeld self.
Og frasagde Christen Møller sig fra Møllen efter denne dag eÿ heller her efter sig der med att wille
befatte, wdi Christian Risomß fulldmegtig Berentßens præsenz.

Tiißdagen og Tingdagen dend 3 Jullij Ao 94
Gregers Blichfeld Kongll: Maÿtz: Herritzfoegett

DaniellKellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Ifverßen i Herslef Jeß Tomeß: ibd:
Jenß Anderßen ibd: Povell Michelß: i Tiufkier
Peder Ifverßen i Horstrup Jenß Raufn ibd:
Hanß Bull ibd: Hanß Pederß: i Allmind

Blef lest  en advarßell  af  Byefogden i  Colding angaaende schifte efter  afgangne Hans Pedersen
Tømmermand sammesteds som schall holldeß dend 25 Julij i  hanß efterlatte sterfboe i Liußbye
Gaden.

Bendix Funch paa Regimentschrifveren Blanchsteds wegne møtte wdi retten efter i dag 14 dages
indførte kalld og warßell  Contra  Tue Bertelßen i  Erresøe satte wdi rette og formeente om iche
fornefnte Tue Bertelßen bør og pligtig er efter lovenß [papir defekt] 7 Art: att liide og till Rette
stande [papir defekt] dommerenß kiendelße, begærendis.

Bendix  Funch  paa  Regimentschrifver  Blanchsteds  wegne  møtte  for  Retten  som  beviiste  wed
kaldsmend Anderß Lauridßen og Jenß [?] af Donß det de wed Æed med opragte fingre efter loven
afhiemlede till dend tid att hafve i rettestefnet Hæderlig og Wellærde Mand Hr Nielß Fog i Starup
imoed winder at paahøre, og tingßvinde beschrifvellße angaaende w-føren med w-qvemß ord imoed
Peder Kÿed i Aagaard wdi Kierchen i Søndagß 8te dage forøfvett till samme tiid og sted stefnett
Nielß  Degn  i  Starup,  Nielß  Anderßen,  Jenß  Cremer,  Hanß  Madßen,  Jenß  Madßen  og  Sørren
Piengaard ibd: Wde Jenßen og Nielß Ifverßen i Fredsted, derriß sandhed i samme sag hvad dennem
der om kand blifve  tilspurt  att  winde,  der  paa Bendix  Funch tillspurde  Peder  Kÿed som stoed
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tillgienmellde om hand wedstaar dend klage som hand till Regimentschrifveren hafver indgifven
angaaende de ord som er fallden imellem hannem og Hr Nielß i Starup i Kierchen hvor till hand
svarede  ja,  og  war  samme  klage  daterett  dend  21  Junij  1694.  Bendix  Funch  begærede  hanß
IndCiterede winder motte stedes till forhør, hvor da Efter Æedenß oplæßning for Retten fremkom
Nielß Anderßen i Starup som wandt i Søndagß 8te dage da Tienisten war Endet i Starup Kierche
stoed hand wed dend Nederste stoell wed Kierche døren hørde hand att Presten bad Meenigheden
blive tilstede Og Wnderschrifve Familie schatte Mandtall att dend war rigtig og hørde att Presten
sagde saa 132 som hverchen øfrinheden, Gud, Kongen eller Presten, var werre End en hund eller
bæst, mens widste iche hvem hand talte till eller der med meente, der paa hand bad sig Gud till
hielp. Noch fremkom Jenß Kremmer som i lige maader wandt att hand samme tiid war i Starup
Kierche, og efter tienesten bad Hr Nielß Meenigheden blifve tilstede att høre oplæße Mandtallet paa
familie schatten, saa blefv dend oplæst, og høre mand svarede for sig at det war rigtig antegnett og
begærede Hr Nielß om der var nogen som widste nogen at werre wdelugt de da wille gifve dennem
tilkiende saa wille hand tegne dem Ænd, og om siden fandteß Noglle fich de self att liide derfor
hvor till  de svarede de hafde iche flere og begærede Hr Niellß att  2de Mend af hver bÿe wille
wunderschr: Mandtallet med ham till witterlighed att dett war saa paßerit saa schref Nielß Ifverßen
og Wde Jenßen wnder for derris bÿe. [papir defekt] Heßellballe wnderschref og saa for der [papir
defekt]  svarede  att  de  wille  komme  till  ham  Naar  de  hafde  weerit  till  Grandstefne  og
Wnderschrifve,  saa bad hand Peder Kÿed wille Wnderschrifve for Aagaard bÿe, hvor till  Peder
Kÿed svarede neÿ hand wille eÿ schrifve wiedere wnder end for sig sellfv, hvor till Hr Nielß svarede
Jau I faar att schrifve wnder hand widste hand kiendte folchene i bÿen da sagde Hr Nielß dend som
will iche agte øfrigheden, Gud eller Presten war werre end en bæst eller hund, saa og sagde gach wd
af Kierchen din hund men widste iche hvem hand sagde det till eÿ heller Nafn Gaf nogen, saa sagde
Peder Kÿed Jeg er ingen hund, der ligger en hund, Peder Kÿed bad Hr Nielß wille iche forhaste sig
ofver ham, der paa hand bad sig Gud till hielp. Jenß Madsen i Starup aflagde sin Æed att hand
aldeeliß intet der om war widendeß der paa hand bad sig Gud till hielp! Noch fremkom Sørren
Piengaard som wandt att hd noch hørde Hr Nielß sagde, hvem som iche agter Gud Kongen, eller
Presten war iche bedre end en hund menß widste iche hvem hand talte till, hvor paa hand bad sig
Gud till hielp! Noch fremkom Wde Jenßen som wedstoed Jenß Kremmers winde i begÿndelßen
menß Presten Hr Nielß sagde att dend som iche agter øfrigheden eller Presten war werre end en
hund menß wide iche hvem hand der med meente og Presten wille gierne wnd wærre Peder Kÿe,
menß kunde iche komme hannem forbie, der paa hand bad sig Gud till hielp! Noch fremkom Nielß
Ifverßen i Fredsted som wedstoed Wde Jenßenß winde i alle maader, og der paa aflagde sin Æed,
hvor efter Bendix Funch begærede Paa Peder Kÿedß wegne Tingßvinde, Sted.

Bendix  Funch  paa  Regimentschrifverens  wegne  møtte  for  retten  som beviiste  wed  kaldßmend
Michell Pederßen og Nielß Ebbeßen begge af Fredsted, dett de wed æed med opragte fingre efter
loven afhiemblede till  dend tiid at hafde hidstefnett Hæderlige og Wellærde Mand Hr Nielß Fog
SognePrest i Starup imoed windeß Paahør angaaende dend Eng som ligger wden for Hr Nielßeß
fortou i Starup beroende med winderß førelse till i dag 8 dage, Wdnefnt till siunßmend samme Eng
att besigtige Jenß Kÿed, Hanß Mogenßen, Hanß Pederßen, Michell Jenßen, alle i Wiuf og deris siun
og [papir defekt] i dag 8 dage at aflege.

Bendix Funch paa Regimentschriverens wegne møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Hanß
Jenßen og Nielß  Anderßen begge af  Starrup  dett  de wed Æed  med opragte  fingre  efter  lowen
afhiemblede  till  i  dag  at  hafve  i  rettestefnet  Jenß  Schoemagers  Daatter  i  Starrup  Nafnl:  Anne
Jenßdaatter imod siunß windeß paahør, beschylding og domb angaaende de hug og slag hun schall
hafve gifvet Jens Loulundz koene i Starup, beroer till i dag 8 dage.
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Raadmand Richter lader oplÿße en gl: Rød stiernets Hest med 2 bagføder som hand af hanß korn
hafver ladet indtage, hvor fore Eiermanden dend schall werre følgagtig imod billig betallning.

Tiisdagen og Tingdagen dend 10 Jullij 94
Ofve Pederßen i dommer sæde i Herritzfoeged Gregerß Blichfelldß absents!

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Pederßen i Allmind Hanß Jenßen i [?]
Jeß Tommeßen i Herslef Jenß Anderßen ibd:
Madß Povellßen i Horstrup Simon Pederßen i Høÿrup
og Hanß Jenßen i Møswraa Jochim Ram ibd:

Blef lest hanß K:M: Allernaadigste forordning att Brendeviinß Panderß afschafelße saa well som
W=nøttig Kro holld, paa Landett wnder  Confiscation af dato d: 4 Juni Ao 89, Allerunderdanigst
lest og Paaschrefven!

Blef lest en advarßell seddell af bÿefoegeden i Collding, att dend 25 Jullij schall holldeß schiffte
efter afg: Hanß Pederßen Tømmermand i hanß efterlatte sterfboe i Luußbÿe Gade.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschrifr Blanchsteds wegne møtte som begærede efter forrige I
rettesettelse og opsettelße domb ofr Tue Bertellßen I Erreßøe. Tue Bertelßen paaraabtt menß møtte
iche, optagen i otte dage!

Bendix Funch paa K:M: Regimentschriver Sr Blanchstedß wegne møtte for Retten som beviiste ved
kaldsmend Jenß Sørenßen og Søren Tommesen begge af Hostrup det de wed Æed med opragte
fingre effter Loven afhiemblede till i dag [papir defekt] i rettestefnet Erich Jenßen forhen boende i
Schoußgaard imod beschyllding og domb anl: hanß gaardß w=lovlig wndvigellße, hvor paa Bendix
Funch satte i rette, att saa som Erich Jenßen iche hanß gaard efter loven i rete tide lovligen hafver
opsagt, menß dend wndvigt, der for bør att anßeeß efter lovenß 3 bogß 13 cap: 7 Act: hvor paa hand
war dommerenß kiendellße begærendiß! Erich Jenßen paaraabt møtte iche, sagen optagen i 8 dage.

Bendix Funch paa Kongl: Maytz: Regimentschriver Sr Blanchsteds wegne møtte for Retten som
beviiste wed kalldßmend Jenß Sørenßen og Søren Tomeßen begge af Horstrup det de ved Eed med
opragte fingre effter loven afhiemblede till  i dag att hafve hidkaldet Bertell Høg og Jenß Høg i
Schoußgaard, imoed brefveß forreleßning beschylding og domb angaaende hanß indgifne klageß
formeenentlige w=beviißlighed, menß som Welb: Hr: Etats Raad og Amptmand som samme klage
war ofverlefverit og i hanß Kongll: Maytz: tiennisteß forretning wdreist, beroende med saggifvellße
till i dag 8 dage.

Bendix Funch paa Madß Hanßenß wegne tienende Regimentschriveren wnder Rantzauß Regimente
møtte for Retten som beviiste wed kalldßmend Jenß Sørenßen og Søren Tomßen af Horstrup dett de
wed  Æed  med  opragte  fingre  efter  lowen  afhiemblede  till  i  dag  att  hafve  hidkaldet  Karen
Hanßdaatter i Bramdrup imod beschylding og domb angaaende hendeß barnefaderß w=sandferdige
wdlegelße.  Noch i lige maader med samme warßell att hafve hidstefnett hindeß Steffader Peder
Jeßen i Bramdrup, om hand her till eller imoed will hafve att svarre, hvor paa Bendix Funch paa
Madß Hanßenß wegne i rettelagde hanß schriftlige bekiendellße, af dato Schanderborg 26 Junij 94
som blef lest  og paaschrefven og i  Acten schalll  worde indført.  Hvor paa Bendix Funch effter
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samme schriftlig i rettelagde bekiendellßeß og Løgnagtig paasagn, satte wdi rette og formeente att
hun for slig løgnagtig paasagn bør att lide og wndgielde hvor paa dommerenß retmeßige kiendellse
er begærendeß, optagen [papir defekt].

Bendix Funch paa Regimentschrifver Blanchsteds wegne møtte wdi retten og efter I dag 8 dageß
wdmelldellße fremstillede efterschrefne siunß Mænd, Nemlig Hanß Pederßen, Jenß Koed, Hanß
Mogenßen og Michell Jenßen, alle af Wiuf som aflagde derriß siun saaledeß, at de forleden onßdag
war i Starup hvor de da siunett noget Engbond Sørren Piengaard ibd: tilhørende hvad schade der
wed war giortt da kunde de iche negte bemeltte Engbond nogen schade att werre tillføÿett enten af
kiørsell eller i andre maader hvilchet de saalediß for et fuldt siun aflagde, der paa de bade sig Gud
till  hielp.  Der  nest  begærede Bendix  Funch hanß winder  motte  stedes  stilforhør,  hvor  da  efter
æedenß oplæßning fremkom Giermand Ibßen af Starup som wandtt saalediß at wngefehr 40 Aar
som hand kd mindeß wdi Hr Albretteß*) tiid, war der en gierde wed siden af dend omtvistede Eng og
da war 2de tofter som forten dend tiid gich imellem, siden hafr Hr Nielß Fog lagtt de 2de tofter i Ett
og lagtt forten wden for saa siden dend tid dett scheede hafver der werit en Gierde wed dend Eene
side, menß wed dend side som dend omtvistede Eng ligger, hafver der Eÿ werrit slagen gierde, og
saa lenge hd kand mindeß blef dend gierde altid hollt wed lige af Preste Gaardenß beßiddere. Hanß
Anderßen af Starup, Jenß Loulund, Nielß Hanßen, Sørren Møller, Willadß Christenß: som wedstoed
Giermand Ibßenß winde wdi alle Maader att werre sandtt, og Enhver efter sin allderß maade kunde
Mindeß hvor paa de bade sig Gud till hielp! Noch fremstoed Nielß Ifverßen af Fredsted som i all
Maader wandt lige som de andre forhen om vundet hafver, saa lenge hand kand mindeß hvor paa
hand bad sig Gud till hielp! Bendix Funch begærede her efter Tingßwinde som sted blef.
*) Albert Jacobsen Wilstrup præst i Starup fra 1633-1669.

Hans Jenßen af Møsvraa møtte for Retten som beviiste wed kalldßmend Søren Bertellßen og Madß
Madßen  begge  af  Møsvraa  till  i  dag  att  hafve  hidkaldet  efterschrefne  imod  laugbydellßeß
bortschiødellße  nemblig  Jochim  Ram,  Peder  Hanßen,  imoed  lougbydelße,  hvor  da  for  Retten
fremstilledeß Søren Hanßen [papir defekt]oedtog laugbÿdellßeß bortschjødelße [papir defekt] Hans
Jenßen og Jochim Ram som tillstoed att de med fri willie og welberaa hue med deriß hustruerß
samtøche hafver solt og afhændt saa som de og her med sellger og afhender fra sig og sine arfvinger
till  Søren  Hanßen og hanß  hustrue  Kirsten  Simonßdaatter  i  Møsvraa  og  derriß  arfvinger  dend
selfEier gaard som Hanß Jenßen forhen hafver paaboed, beliggende i Møsvraa, hvilche forschrefne
Gaard  og  Eiendomb  wdi  huuße  og  bygning,  gaard  og  gaardsted,  abilldhauge,  hummellhauge,
kaalhauge, agger, Eng, Schou og March, boliger og Ennemercher,  furte og fellet,  stort og lidet,
fische wand og fægang, wordt og tørt, slet intet wndtagen med hvad nafn dett nefnes kand og hør og
bør at ligge der till med rette, inden og wden alle marcheschiell,  bemeltte Sørren Hanßen schall
hafve  niude  og  behollde  og  bekiendte  Hanß  Jenßen  og  Jochim  Ram,  att  de  for  forschrefne
Eiendomb hafde annammett og oppebaarett deris fullde nøÿe og redelig betalling efter derriß Egen
willie og minde, og derfor kiendteß og tillstod Jochim Ram og Hanß Jenßen for dennem eller derriß
Arfvinger nu her efter Eÿ att hafve ÿdermere loed deell rett eller rettighed wdi eller till  forschr:
Gaard  og  Eiendomb,  men  den her  efter  schall  og  maa  føllge  Sørren  Hanßen hanß  hustrue  og
Arfvinger  for  et  fult  frit  og  fast  Emhelte  Eiendombß kiøb  till  Evindelig  Eie  og  Eiendomb  Eÿ
schÿlldendeß og w=Igien kallendeß till  Evig tid,  og till  forpligter  de sig for dennem og derriß
arfvinger at  fri  frellße hiemble og tilstaa bemelte  Sørren Hanßen og hanß arfvinger forschrefne
Eiendomb efter som forschrefvet staar for alle og hver Mandß paatalle, som der paa kand hafve att
talle med rette i nogen maader, ÿdermere till forpligter de sig for dennem og derriß arfvinger at hviß
saa scheede, det og Gud forbÿde, det forschr: Eiendomb blef Sørren Hanßen fravunden wed nogen
domb eller rettergang for derris wanhiemmelß brøst eller  forsømmelses schÿlld, da lofver Hanß
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Jenßen og Jochim Ram inden 6 wgger der efter schall wdlegge hannem saa gott Eiendomb, og saa
welbeleiligt i alle maader, schadeßløß hvor efter Sørren Hanßen war Eiendombß Tingßvinde som
schiøde begærendeß som og sted blef! Hans Pederßen i Wiuf tingmand [papir defekt].

Tiisdagen og Tingdagen dend 17 Julij 1694
Gregerß Blichfeldt Kongl: Maÿtz: Herritsfoeget

Daniell Kellinghuußen Herritßchrifver
Tingmend!

Hanß Pederßen i Allmind Olle Simonßen i Schierup
Hanß Jenßen i Møßwraa Jenß Anderßen i Herlef
Jeß Tommeßen ibd: Madß Raufn ibd:
Povell Jepßen i Møßwraa

Blef lest Allerunderdanigste hanß Kongll: Maÿtz: wdgifne forordning om Wexßeler, af 26 Maij 94
som er for Retten lest og paaschrefvet.

Bendix  Funch  paa  Regimentschrifver  Blanchsteds  wegne Contra  Tue  Bertelßen  i  Erresøe,  war
endnu som tillforne Effter forrige I rettesettelße og opsettelße domb begærendeß! Sagen optagen i 8
dage.

Bendix  Funch  paa  Regimentschrifverens  wegne  efter  forige  giorte  beschÿllding  Contra  Erich
Jenßen i Schoußgaard war endnu som tilforne Domb begærendeß! Sagen optagen i otte dage.

Bendix Funch paa R: Blanchstedß wegne møtte wdi Reten og Contra Jenß Høg og Bertell Høg i
Schoußgaard till beschÿllding i retten frembeviiste dend Nÿe Proiecterede Kriigß Jordebog af de
datto 27 Jullÿ 92 wnder de Kongll: Commißariors hænder Nembl: hanß Exellz Hr Geheime Raad
F:E: von Speckhan, Hr Generall Maijor Swaneveeddets*), Hr Ober Krigß Commißarij Bram, sampt
Renteschriffveren  Lauridß  Mouridßen,  hvor wdi  blant  andet  meldeß om Jenß Bertelßen Høgs i
Schoußgaard derriß Resolution saalediß liudende Nemblig, som manden er slet i sig selff og har
ladet Gaarden forfalde, da blifver hand dømbt fra Gaarden og bortfestes till en anden døgtig person
som dend igien kand antage, imidlertiid giører Regimentschrifveren it ofverslag, hvad till Gaardenß
brøstfelldighed og opbiugellße, behøfves effter at det gamle først er besichtiget, hvad der af endnu
der  till  kand  werre  tienlig  og  samme  siden wdi  Seßionen  indgifve,  paa  det  der  Nyedere  kand
Resoloeris hvad till deßen opbiugelße, og fullde Reparation Nødvendig behøfveß! Her efter Bendix
Funch satte wdi Rette, og formeente Jenß Høg bør att giøre Gaarden Rÿdelig wnder lovenß wiedere
tvang og er der paa dommerenß kiendelße begærendes, sagen optagen i 8te dage.
*) Herman Frantz von Schwanewede 1637-97.

Madß Hanßenß sag Contra Karren Hanßdaatter af Bredstrup, optagen i Otte dage!

Tiisdagen og Tingdagen dend 24 Julij 1694
Olluf Knudßen i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absentz

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver.
Tingmend

Hanß Pederßen i Allmind Ingvart Jacobsen i Schierup
Hanß Ifversen i Herslef Jenß Anderßen ibd:
Hanß Anderßen i Taule Nebell Bertell Høg i Schousgaard
Søren Tomß: i Horstrup.
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Hans Kongll: Maytz: Schourider Hans Pederßen og Ingvart Jacobßen loed hver derris advarßell
seddell af Grefven Revenlous fulldmegtig paa Claußhollm anlangende att ingen maa werre tillat
derriß Svin paa a[papir defekt]schoue att lade indbrende, end i de steder som nÿder greß gang og
illdebrand, af dato 2 Jullij, som er leste og paaschrefvne.

Bendix Funch paa K:M: Regimentschr: Sr Blanchstedz wegne møtte som eschede end nu som før
domb efter forreige I rettesettellße og opsettellße ofver Jenß Høg i Schousgaard, sagen optagen i 14
dage.

Bendix Funch paa K:M: R: Blanchstedz wegne møtte som eschede endnu som tillforne domb ofver
Tue Bertelßen i Erresøe. Tue Bertelß: paarobt møtte iche! Thi blef saaledis dømbt og afsagt! – Saa
som det befindes Tue Bertelßen i Erresøe sin Grd imoed loven wden opsigelße hafver wundvigt, og
hand efter indstefning Eÿ møder nogett for sig att svare, hvor forre hd bør att liide efter hanß K:M ts

Allernaadigste Lovs 3de bogß 13 Captt: 7 Artt: og betalle proceßens andvendte bekostning med 3
rdlr: inden 15 dage wnder lovenß tvang! – Herritzfoegeden Gregers Blichfeld self dømbt i denne
sag!

Bendix Funch paa K:M: Regimentschr: Sr Blanchstedz wegne møtte som begærede efter forrige i
rettesettelße og opsettelße domb ofver Erich Jenßen i Schousgaard, paaraabt møtte iche, Thi blef
saaledis dømt og afsagt! Erich Jenßen i Schousgrd som imod loven hafver wndviget sin paaboende
Grd og eÿ møder efter indstefning nogett for sig att svare, bør att liide efter hanß K:M: Lovß 3de

Bogß 13 Captt: 7 Artt: og betalle sagens andvendte bekostning med 3 rdlr: inden 15 dage wnder
lovenß tvang! Herritzfoegeden self dømbt i denne sag.

Bendix  Funch  paa  Madß  Hanßenß  wegne  som  fuldmegtig  ved  Regimentschr:  wnder  dett
Randtzousche Regiment møtte som eschede domb ofver Karen Hanßdaatter i Bramdrup, paaraabtt
møtte  iche.  Thi  blef  saalediß  dømbt  og afsagtt!  Efterdi  Madß Hanß:  som her  for retten  hafver
indlagt  sin  Corporlig  schriftlig  Eed  andgaaende  den  beschÿllding  Karren  Hanßdaatter  hannem
hafver paasagtt, att werre hindeß barnefader, da som hannem iche sligt loulig ofverbeviißeß og hand
sligt wed høÿeste Eed fragaar, siuneß billigt hand for slig hindeß beschÿllding og tiltalle bør fri att
were. Herritzfoegeden i ligemaader sellf dømbt i denne sag.

Tiißdagen og Tingdagen dend 31 Jullij 1694
Gregerß Blichfelld Kongll: Maÿts Herritzfoeget

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Jeß Tommeßen i Herslef Jenß Anderßen ibd:
Olluf Hanßen i Tiufkier Nielß Madßen ibd:
Thomaß Hanßen i Schiechballe Nielß Sørenß: i Herslef
Hanß Niellßen i Lunne Møllested.

Jørgen Gregerßen paa R: Blanchsteds vegne møtte for Retten som beviiste wed kaldßmend Jenß
Sørenßen  og  Søren  Tomeß:  af  Horstrup,  dett  de  wed  Æed  med  opragte  fingre  Efter  loven
afhiemlede,  till  i  dag att  hafve i rette stefnett  Bertell  Høg i  Schoußgaard,  spørßmaall  att  svarre
winder att paahøere, anl: dend klage som Bertell Jenßen till  Hr EtatsRaad og Amptmand hafver
indgifven,  og  begæerrede  Jørgen  Gregerßen  hanß  winder  motte  stedeß  till  forhør,  Winderne
paaraabt hvor da efter æedenß oplæßning fremkom  Madß Hviid i Børkop som wandtt att nest
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[papir defekt] kom Bertell Jenßen i Schoußgaard til ham, og sagde hand wille gaa hen till Madß
Sørenßen i Breining og wille wnde ham dend halfve Schoußgaard, og spurde Madß Hvid, Bertell
Jenßen Høg ad om hand war nu beraad der paa, da svarede Bertell Høg Ja, og da kom hand fra
Breining siden kom hand till  Madß Hvid og sagde hand hafde iche talt  med Madß Sørensen i
Breining. Nogle dage der efter, war  Madß Hvid tillige med Jørgen Dall med Madß Sørensen i
Breining, i Schoußgaard, og talte med Bertell Jenßen som pløjede wden for Schoußgaard, saa gich
[hand] hiem me dem till Schoußgaard, saa viiste hand dem dett østerste huuß og et lidett oven huuß
norden i gaarden, saa wiiste hand dem en liden stue i dend norder ende, og sagde Madß Sørenßen
motte hafve sin werelße der saa lenge indtill hand kunde faa dett nogett flied att hielpe sig med saa
fulteß Bertell Jenßen med dem wd till Colding og wille oplade dend halfve Schoußgaard till Madß
Sørenßen,  hvor  paa  hand bad sig  Gud till  hielp!  Noch fremkom Jørgen  Dall  af  Gaarßlef  som
bestoed Madß Hvidß winde i alle maader fra dend tid af som de gich till Schoußgaard, hvor Bertell
Jenßen pløyede, der paa hand bad sig Gud till hielp! I lige maader fremkom Anne Nielßdaatter i
Breining som wandtt att i foraarett kom Bertell Jenßen Høg till hende i hendeß huuß, som bad Madß
Sørenßen schulle komme om morgen nest efter wd till Schoußgaard og tage 2de Mend med sig. Da
schulle gaarden bortfesteß till Madß Sørenßen siden kom Hollger Jenßen till Breining till hende, og
bad Madß Sørenßen schulle komme till Schoußgaard og hielpe till di kunde faa biuget saaed, der
paa hun bad sig Gud till hielp! Saa fremkom Nielß Tomeßen og Karren Tommeßdatter i Breining
som wed stoed Anne Nielßdatters winde i alle maader, der paa de bade sig Gud till  Hielp! Saa
fremkom Madß Ifverßen i [papir defekt] som wandtt att hand [papir defekt] for Gaarden da Bertell
Jenßen og Erich Jenßen festede Schoußgaard og da Erich Jenßen wndvigte befallede Regimentschr:
Madß  Ifverßen  att  hand  schulle  svarre  till  Gaarden,  saa  gich  Madß  Ifverßen  ned  med  Madß
Sørenßen og Madß Hvid till Schoußgaard og besaae Jordenß tilstand; saa sagde Bertell Jenßen till
dem hand wille iche hafve Gaarden schulle komme i fremmedeß hender, saa spurde Madß Ifverßen,
Bertell Jenßen ad, om hand kunde forschaffe forløftningß mend for dend halfve Gaard, paa dett
hand for sin Caution kunde blifve fri, hvor till Bertell Jenßen svarede att inden aften schulle hand
faa svar, og mueligtt Hr Peder i Stenderup till Cautionß mand saa wille Madß Sørenßen intet hafve
Garden vden hand kunde bekomme dend i minderlighed siden kom Bertell Jenßen imod aften till
Mads Ifverßen og da talte de om ad Madß Sørenßen kunde faa Garden saa schichede Madß Ifverßen
bud  efter  Madß  Sørenßen,  om  anden  dagen  kom  Bertell  op  till  Madß  Ifverßen  med  hanß
Schoußgaard sagn wille haft gaarden saa sagde Madß Sørenßen Bertell Jenßen hand ville lige saa
gierne wnde Madß Sørenßen gaarden som hanß Schoußgaard, hvor paa hand bad sig Gud till hielp,
og war Bertell Jenßen wdj Collding, da gaarden blef fest, hvor efter Jørgen Gregerßen begærede
tingßwinde. Bertell Jenßen begærede gienpartt sted.

Tiisdagen og Tingdagen dend 7 Augustij Anno 1694
Anderß Juull i dommer sæde i Herritzfoegeden Gregerß Blichfeldß absentz

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Pederßen i Allmind Madß Raun i Herslef
[papir defekt] ibd: Jenß Anderßen ibd:
[papir defekt] i Schousgaard Niellß Bies i Herslef
[papir defekt] Ennemerche

Jenß Høg i Schoußgaard Contra Regimentschriveren Blanchsted møtte i retten og i rette lagde hanß
Aftegtß bref af 24 October 1692: af Bertell Høg og Erich Jenßen wdgifven paa Schoußgaard som
for retten blef lest og paaschrefven og i Acten schall worde indført. Endnu i rettelagde Jenß Høg
hanß schriftlig indleg af 6 Augustij afvigte som for retten i lige maader er lest og paaschrefven og i
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Acten schall worde indført. Morten Lauridß: paa Reg: Blanchsteds wegne møtte som eschede endnu
som før domb efter forrige i rettesettelse vden wiedere opsettelße, og i dett øfrige i høyeste maader
protesterede att  Jenß Høg bør efter de høy Edle Herrerß Her Commißarierß ordre wden videre
ophold att  wndvige Schougaard,  Jenß Høg refarerer sig till  sit forrige indgifvende og begærede
domb. Bertell Høg møtte som wedstoed hanß wdgifne aftegtiß bref till hanß fader Jenß Høg, i alle
maader w=rÿggelig af ham att schall holldes. Morten Lauridßen begærede domb: sagen optagen i 8
dage.

Berentt Offermand Paa Sl: Jenß Lauridßen Rißomß arfvingerß wegne, møtte som loed l¨ße efter
Christen Raßmußen Møller som schall hafve wndvigt Gudsøe Mølle, med ald hanß boehave, som er
i dag første ting.

Tiisdagen og Tingdagen den 14 Augustij Ao 1694
Olluf Knudsen i dommer sæde i Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absenz

Daniell Kellinghuußen Herridßchriver
Tingmænd

Hans Pedersen i Almind Niels Andersen i Herslef
Jes Tommesen ibd: Michell Jespersen i Rønshauge
Peder Jeßen i Kongsted Peder Buch i Welling
Thomas Hansen i Welling

Bendix  Funch  møte  og  begærede  paa  Regimentschriverens  wegne  dom  over  Jens  Høg  i
Schovgaard; Sagen optagen till endelig domb till i dag 8 dage.

Bendix Funch paa Hr: Laurids Risom.  Hr: Laurids [papir defekt] Jacob Joensen Roßes wegne I
Fridericia møte I Reten ved kaldsmænd Jørgen Nielsen og Morten [papir defekt] det de ved Eed
med opragte fingre effter loven afhiemlede till I dag med schrifftl: kaldseddell at have ladet stefne
saaledis; saa som vj underschrefne paa woris egne og med arvingers wegne ugierne maa fornemme
Raadmand Jochim Richter schall have behaget at paaføres en unødig Rete uden vidnisbÿrd og andet
hand mueligt agter at føre, da till sagens oplÿsning nødis wj till uforbigiengeligen at lade kalde
Eeder ermelte Hr: R: Jochim Richter udj hans K:M: Stabelstad Fridericia, hans hustrue Elizabeth
Richter og hans Søn Hendrich Richter, item Moses Jøde at møde i dag 14 dage paa Ellboe Brusch
og Holmands Herrets ting windisbyrd at paahøre ang: dend løffte og tilsagn Raadmand Richter
beraaber sig paa at schulle være scheed af nu Sl: Christian Rison med mere ugiver paa følge vill till
samme tiid og sted at møde kaldis R: Richters daater Elizabeth Richters med hendis laugverge om
hun vill have noget her imod at svare, sampt widere foregivis kand, der effter tingsvinde at tage
beschreven. Nebbegaard d: 31 (?) 94: paa Egne og medarvingers wegne L:Risom, Laurids Pedersen
Bang. I lige maader beviiste ved fornefne kaldsmænd at have till i dag hidstefnet Claus Mathisen
Bang  Præceptor  paa  Nebbegaard,  Berent  Offermand  ibid:  Hans  Mørch  tienende  ibid:  Peder
Povelsen Degn i Gaarslef, Mathias Jacobsen  Ryter i qvarteer till  Michell Buls i Gaarslef, Mads
Lumholt i Weÿlbye, Qvarteermester Hans Peter Wiiß indq: i Wiuf, og Laurids Christensens hustrue
Anna Hansdaater i Schierup, samptlig paa spørsmaal at svare og deris winde i denne sag at aflegge;
Anders Juull paa R: Jochim Richter og hans daater Elizabeth Richters wegne protesterede imod
dette indhiemlede kald og formente samme iche at være saa lovmeßig som loven pag: 32 Act: 5:
udfordrer i det samme iche Rete og egentl: Nefner sagen hvilche stefnet er mens alleniste melder
om et løffte merbemte R: Richter schall have sig paaberaabt ej der hos forklarende af hvad løfftes og
tiltages _gent endel Mat_138__ pligtig bestaar, skulle og meente wæret i hvor vell berørte Art:
Expreße sligt befaler tÿdelig schee bør saafremt proceßen loulig holdes schall effter des klare ord og
Egen [?] widere forschiød sig Anders Juull till Loven pag: 111: Art: 2: ___ pag: 115: 116: Art: 1:
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formoder der for naar sligt bliver effterseet at kaldet worder spilt. Bendix Funch paa sine principales
wegne formendte Anders Juuls protestation iche kunde ____ kaldet og begærede dommeren wille
Observere den ___lig hd som der udj findis tj at Anders Juull siger der udj er iche given egentl: Sag
da nefnis  jo  i  kaldseddelen  om et  løffte  og  tilsagn  som af  Sl:  Christian  Risom till  Elizabeths
Richters schall være sched, hvor paa Sr Jochim Richter sig har paaberaabet og till  proceß givet
[papir  defekt]  at  hans winder blevne sted till  forhør  [papir  defekt]  hans forrige protestation  og
formoedede [papir defekt] kiende her udj; saa som dette indførte kald imellem Sl: Christian Risoms
arvinger og R: Jochim Richter i Fridericia med wedkommende iche saa loul: er omgaaet som schee
burde helst effterdj Loven klarlig om formelder pag: 32: Act: 1: Cap: 5: at hvem som stefner en
anden bør fuldkommen udj deris kaldseddell at Mentionere hvorfor hand kaldis og hvad det er i sig
self, hvilchet iche udj denne er scheed mens alleniste formelder om et løffte som Richter sig schall
have paaberobt mens iche nefner enten det er egteschabs løffte, udgiffts løffter eller i andre maader
som offte schee kand dis aarsag har Jeg Mig iche tordet undstaa imod hans Kongel: M: lov at tage
vindisbyrdene till  forhør haver ellers arvingerne sig noget forbeholden har de der med loulig at
omgaaes:

Mette  Pedersdaater  og  Elizabeth  Rasmusdaater  af  Bredstrup  møte  for  Retten  som  forregaf  at
efftersom nogen ord i mellem dennem schall være falden, saa er de nu her for Retten wenligen om
sligt bleven forligt og veed intet paa hinanden at sige end hvis erligt og got er, saa fremt i fremtiiden
schulle kunde befindis den eene den anden af dennem ilde at have efftertale schall den hvis sligt
overbeviisis at have giort give till straf till de fatige 4 Rldr: hvor paa dee for Reten bleve venlige og
well forligte og begærede parterne her effter tingsvinde som og blef sted.

Bendix Funch møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Niels Buch og Niels Jørgensen begge i
Welling  till  i  dag  haver  i  rette  stefnet  Hendrich  Nielsens  hustrue  i  Lille  Velling  Kirsten
Lauridsdaater og daater Anna Hendrichsdaater med deris laugverge forberørte Hendrich Nielsen og
Thomas  Hansens  kone  Kirsten  Lasdaater  imod  beschylding  og  dom  for  helligdags  brøde  ved
begangne Slagsmaal forleden Søndag 8 dage. Beroende med saggivelse till i dag 8 dage.

Blef lest ett schiøde af efter følgende indholld:
Kiendeß Jeg wnderschrefne Thomas Hanßen i Schichballe, og her med for alle witterliggiør at Jeg
hafver solt schiødt og afhændet, som Jeg [papir defekt] afhænder fra mig og mine arfvinger Een
[papir defekt] min Svoger Erlig og Welagte Mand Hans Nielsen boende i Lunde Møllested hans
hustrue Leene Joostsdaater og deris arvinger den fierde part af Mølle schoven med agger og eng og
dets tilliggende, som der nu tilligger og af Arilds tiid tilligget haver, som min hustrue Elsebeth
Joostdaater effter hendis Sl: Moder Leene Pedersdaater arvel: er tilfalden, det wære ved hvad nafn
det wære kand, som hand og hans arvinger maa og schall nyde bruge og beholde till  Evindelig
eyendom,  uschyldendis  i  alle  maader  og  kiendis  Jeg  Thomas  Hansen  og  min  hustrue  Elsebet
Jostdaater der for at have annammet og oppebaaret fyllest fuld værd, saa Jeg tacher hannem got i
alle maader for nøyagtig betalling og lover for mig og mine arvinger Een for alle og alle for een att
hollde fornefnte Hanß Nielßen, hustrue og arfvinger wden schade og schadeßløß i alle maader effter
lovenß formellding om kiøb, samme min willie er tillforn paaschr: wdj it schiøde bref som lyder paa
de 3 parter af samme Eiendomb, som woriß kiere fader Jost Tommeßen da med oß hafver testeret
[?] alb dend 21 Maij nest afvigte, og med egen haand wnderschrefuet, og maa forbemte min svoger
Hanß Nielßen wden kald og warsell dett lade leße og paaschrifve for retten og i protocollen indføre,
till deß trygerre, forvarring og wißere forßichring, att dette saalediß i alle maader som forschrefvet
staar fast og wrøgeligen holldeß og efterkommeß schall hafver Jeg og min hustrue dette med egen
haand  wnderschrefvet  og  wenlig  ombedett  K:M:  Schourider  Ingvart  Jacobßen  Sidtzhafftig  i
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Schierup  og  Peder  Raun  i  Børkop  med  oß  till  witterlighed  att  wnderschrifve:  Datum  Lund
Møllestedtt  dend  5  Augustij  Anno  94:  Hanß  Nielßen  egen  haand,  Elßebe  Jostdatter
Egenhd: Ingvart Jacobsen, Peder Tygeß: Raun.

Blef  lest  et  schiøde  af  efterfølgende  indholld.  Kiendeß  Wi  wnderschrefne  paa  egne  og  med
arfvingerß wegne efter gifven fuldmagtt daterit Wildberge Preste Gaard dend 17 Junij 94 att hafve
solt  og afhendtt,  som Wi og hermed sellger og afhænder fra os og voris arfvinger till  ædle og
Høÿagtbahre  Mand  Sr Jacob  Joensen  Roß,  Wellfornemme  Kiøbmand  wdj  Fridericia  og  hanß
arfvinger, et loed Jord i dend Gamlle stadß Mtr: Numer 125 siger dend hundrede femb og tivende
loed, noch fiorten stycher Eiendomß Jord paa Huußbye og Reeßlew Marcher som os arfvelig er
tillfallden effter Sl: Povell Grum, fordom Cantor og Chordegn till Trinitatis Kierche wdi Fridericia
efter et schiftebrefv og loedseddellß wiedere formellding [papir  defekt] Jorder ofver bemelte Sr
Jacob [papir defekt] hafve og beholde till Evindelig [papir defekt] der till eÿ att hafve ÿdermerre ret
eller rettighed, menß der for bekommet fÿllest og fulld werd, saa wi tacher hannem gott for god og
nøgagtig betellining, thi lofver og forpligter wi oß og worriß arfvinger att schall fri frellße, hiemble
og tillstaa Sr J: Joenß: Roß forschrefne Jorder for hver mandß hinder og tiltalle, og der som imoed
forhaabning  samme  Jord  hannem  eller  hanß  arfvinger  blef  frawunden  for  nogen  worriß
wanhiemellß brøst schÿld, saa lofver wi hannem nøÿagtig betalling der for, og i saa maader for oß
og woriß arfvinger holde Welbemelte  Sr J: Joenß Roß hanß hustrue og arfvinger for dette kiøb
schadeß løß, till  stadfestelße hafr vi dette med egne hender wnderschrefvett  og wenlig ombedet
ærværdige, hæderlige og wellærde Mand Hr Jenß Nielßen Dÿbech Proust ofver Hammerum Herrit
og sogne Prest till  Sneibergß og Tiørring Sogner, og Hr Hanß Christenßen Mariagger Proust till
Wlfborg  Herrit  og  Sogneprest  till  Winding  og  Vind  Sogner  dette  med  oß  till  Witterlighed  att
wnderschrefve, og maa dette wden nogen till oß gifven kalld og warßell leßeß paa Frid: Stadß ting
naar behageß Datum Riibe dend 21 Junij  1694. Paa min daatter  og med arfvingerß vegne efter
fuldmagt Anderß Stephanßen, paa min hustrueß wegne Jørgen Mouridßen Ordrerup till witterlighed
efter begiering wnderschrifr Jenß Nielßen Dÿbech, i lige maader efter begiering wnderschrifr till
witterlighed Hanß Mariager Christenßen.

Tiisdagen og Tingdagen dend 21 Aug: 94
Gregerß Blichfelld Kongll: Maÿtz Herritzfoegett

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmænd

Hanß Pederßen i Allmind Hanß Jenßen i Møßvraa
Hanß Ifverßen i Herßlef Jeß Tommeß: ibd:
Jenß Anderßen ibd: Nielß Mortenßen ibd:
Jenß Jenßen ibd:

Bertell Høg af Schoußgaard møtte og beviiste wed kalldßmend Holger Jenßen og Hanß Tyggeßen
begge af Schoußgaard det de wed Æed med opragte fingre efter loven afhiemlede till i dag att hafve
i  rettestefnet  Regimentschriver  Søren  Blanchstedt  i  mod  spørsmaall  winde  og  domb  att  svare
angaaende dend halfve Schoußgrd som hanß koeß fader Erich Pederßen fra drog og opsagde, hvad
aarsag der war till att hand iche dend for nogen fremmede motte bekomme. I lige maader kaldett
Madß Sørenßen i  Schoußgrd  for  att  frembwiiße,  hvad adkomst  hand hafver  till  samme  halfve
gaardß bemegtigellße. Noch hidstefnett Søren Pederßen og Hanß Hanßen i Schoußgrd som schall
hafve erbøden sig att  Cavere for  Bertell  Jenßen,  deriß  sandhed her  om att  winde.  Bertell  Høg
begærede  hans  winder  motte  stedes  still  forhør,  hvor  da  efter  Æedenß  oplæßning  for  Retten
fremkom Søren Pederßen og Hanß Hanßen af  Schoußgrd som wed Æed bekreftede  att  de nest
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afvigte  foraar  efter  Bertell  Høgß  begiering  da  Erich  Jenßen fra  sin  halfve  paaboende  grd  war
wndvigett hanß …141……. Sted att wille Cavere for Bertell Høg om hand samme hallfve grd motte
faa i feste, hvor till Regimentschriveren svarede neÿ Bertell Høg fich dend iche, der paa de bade sig
Gud till hielp! Bendix Funch till spurdt forbemeltte 2de mend paa hvad maade de wille Cavere for
Bertell Høg, hvor till de svarede att wille Cavere dett hand schulle svarre till alle K: wdgifter eller
de att  svarre,  menß Grden att  opbygge detz  brøstfelldighed kunde de iche svarre  for,  de effter
Bertell Høg begærede tingßvinde som sted blef. Wiedere i rettelagde Bertell Jenßen sit schriftlig
indleg af 21 Augustij som for Retten blef lest og paaschrefven og i acten schall worde indført; for
det sidste i rettelagde Bertell Jenßen hanß tillige med Erich Jensen af Regimentschriveren gifne
feste bref paa Schoußgrd af 26 8tbr 92 som for Retten blef lest og paaschreven og i acten schall
worde indført. Bendix Funch belofvede att svarre her till till i dag 8 dage. Optagen i 8 dage.

[papir defekt] sag Contra Hendrich Nielßens hustrue [papir defekt] i Welling beroer till  i dag 8
dage.

Abraham Svermand  Findrich  loed  lyße  efter  Thomaß  Lauridßen,  som af  Samuell  Lobedantzes
Lÿsthuuß er wndvigt, saa som hand hafver en Rømning domb ofver hannem.

Tiisdagen og Tingdagen dend 28 Aug: Ao 1694:
Olluf Krog i Fridericia i dommer Sæde udj Bÿefogedens Absenz

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Olle Simonsen i Schierup Jens Anderßen i Herslef
Jeß Tommesen ibd: Søren Jensen ibd:
Søren Sørensen i Rans Mads Pederßen i Follerup
Hans Ollesen i Follerup Peder Buch i Welling

Bertell Høg af Schousgaard møte og begærede dom, Bendix Funch begærede opsetelse i 8 dage,
sagen optagen i 8 dage.

Fendrich  Abraham Svermand  lod  till  andet  ting  lÿse  effter  Thomas  Lauridsen  som af  Samuel
Lobedances Lÿsthuus er undvigt; saa som hand haver Rømnings domb over hannem.

Jens Ibsen i Lillballe forornet af Hr. Estats Raad og Amptmand Schvarts till dommer i effterføl-
gende sag, effter orderens udviisning af 27 Aug: 1694:

Bendix Funch paa Sl: Hr: Aßeßor Risoms arvingers wegne møte for Reten som beviiste ved kalds-
mænd Jørgen Nielsen og Morten Jørgensen i Gaarslef det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven  afhiemlede  till  i  dag  at  have  i  Rete  stefnet  Elizabeth  Richters  i  Fridericia  med  hendis
lavværge og fader Raadmand Jochim Richter sampt bemelte Raadmand Jochim Richters kiæreste
og Hendrich Richter saa vell som Moses Jøde samptlige med 14 dages varsell paa winder at høre
angaaende Eet Egteschabs løffte Elizabeth Richters af Sl: Christian Risom formeenis at schall være
scheed.  i  ligemaader  en  Morgengavis  formeenentlig  prætenderende  tillsagn  paa  1200  Rdlr:  og
Moses Jøde winder at paahøre ang: Een Ring. I lige maader beviiste ved fornefnte kalds Mænd till i
dag at i retestefnet effterschrefne Claus Mathisen Bang Præceptor paa Nebbegaard [papir defekt]
Hans Mørch paa Nebbegaard, Peder Povelsen Degen i Gaarslef, Mathias Jacobsen Ryter till Michell
Buls  i  Gaarslef,  Mads  Lumholt  i  Weÿlbye,  Qvarteermester  Hans  Peter  Weis  i  Wiuf,  Anna
Hansdaater i Schierup, Dorothe Smeds i Gaarslef, samptlig deris sandheds winde at aflegge om hvis
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dennem kand worde tilspurt denne sag angaaende, hvor effter Bendix Funch begærede hans winder
till forhør; da for Reten fremkom Claus Mathisen Bang som Bendix Funch tilspurte om hand iche
stedse hafde et fortroeligt wenschab med Sl: Christian Risom og de hver andre saa vell udj hans
welmagt som siden udj hans svaghed hafde Consuleret; Claus Mathisen Bang møte for Reten som
effter Eedens oplæsning wandt at hand kand giøre det beviisligt iche alene med alle Gaardens folch
mens endog med mange fremmede vinder at det Sl: Guds barn Elschte hannem som sin Egen Søn
og hans som sin Egen Broder; der nest tilspurte Bendix Funch Claus Bang om hand iche mange
gange hafde  adspurt  Sl:  Christian  Risom effter  det  Spæegaman der  gich  at  hand schulle  have
Raadmand Jochim Richters daater om det war hans alvor, om hand hende nogen sinde hafde begært
eller giort hende nogen Egteschabs Løffte; Claus Mathisen Bang svarede at en 14 dages tiid før end
Gud Bortkallede Sl: Christian Risom forreholt hand hannem adschilligt om denne Materie udj sit
Kammer,  spurte  hannem ad i  god fortroelighed  om det  ogsaa  var  hans  rete  Eeenst  og  Alvore
bemelte  Elizabeth  Richters  nogen  sinde  at  wille  Egte,  da  svarede  hand  og  ved  høÿeste  Eed
bekrefftede at det aldrig war hans Rete Alvor hende nogen sinde at ville Egte, tj sagde hand lille
broder du weedst self giør, Jeg det da vill det i fremtiiden blive till min Total Ruin og fordervelse og
Jeg omsider  maa tage betellstaven i  haanden og gaa med schamme fra  Nebbegaard,  mens  dog
alligevell sagde hand for den Lÿst og omgiengelse schÿld Jeg haver hafft med hende vill Jeg noch
give en person 200 Rdlr: som hende ville Egte, hvilche hand og Berent Offermand i hans Præsens
og i hans Kammer alvorligen tilbød om hand hende vill Egte,  mens bemelte Berent Offermand
undschylte [papir defekt] hvilchet hand self iche schall kunde fragaa, [papir defekt] Bendix Funch
at Claus Bang ville giør [papir defekt] hand nogen tiid af Sl: Christian Risom hafde hørt at hand i
hans ÿderste hafde udlovet till Elizabeth Richters en Morgengave paa 1200 Rdlr: Claus Mathisen
Bang svarede hand som jefnlig var till stede hos Sl: Christian Risom i hans døds Sygdom og fast
aldrig fra hannem Nat eller Dag kand ved sin Saligheds Eed bekreffte at hand aldrig hørte der blef
af Hendrich Richter, hans Moder og Søster enten offentlig eller i Sl: Christian Risoms Sødschendes
eller Svogres nerværelse handlet eller talt med Sl: Risom der om i Ringeste maader som dog burde
at  schall  schee  andet  eller  schall  ansees  forlouligt,  mens  hand  saa  noch  og  fornamb  bemelte
Hendrich Richter, hans Moder og Søster at have noget Sært hemmeligt for med det Sl: Mennesche,
tj de gaf ham ingen Roelighed Nat eller dag for sligt udj hans haarde døds Sÿgdom at kunde tenche
paa Gud og sin Egen Salighed hvilchet de og derfor maa have paa deris Egen Samvitighed, og det
Sl:  Guds  Barn  beklagde  for  bemte Claus  Bang  med  største  wæmodighed  om bedendis  hannem
samme dag hand med sin Gud blef forligt at hand schulle lade bemte Elizabeth Richters blive ude af
Stuen fra hannem og iche tilstede hende at komme ind till hannem, tj sagde hand Jeg kand ingen
roelighed have for hende og Jeg gider iche seet hende for mine Øÿen, mens blif du her inde hos mig
og læs noget Guds ord for mig, mens dog alligevell dette Sl: Guds Barns salighed uagtet Engsteds
bemte Hendrich Richter hans Moder og Søster hennem med dette Jordische lapperj baade Nat og dag
at de hemmeligen og Sniildeligen hans Sødschende og Svogre uafvidende kunde practicere sig det
till og persvadere hannem till at underschrive en project om en Morgengave hvilche iche Sl: Risom
self mens Hendrich Richter effter sit eget hovet willie og tøche uden Sl: Risoms Sødschendis og
Svogers widenschab og samtøche med schoelens pen og blech paa Gaarden i en a parte Stue baade
schref og Conciperede mens der de fornam [papir defekt] hemmelige og Snildelige daad og [papir
defekt] iche ret ville gelinge sig [papir defekt] og sæden, hans Moder bort og overleverde Elizabeth
Richter som imod Sl: Risoms enten willie er begæring forb[] paa Gaarden den opsate project i
haanden mueligt  dend tanche at  hun well  siden schulle faa den senere af Sl:  Risom practiceret
underschreven, samme Løverdag Afften ved tj klocheslet, kom bemte Elizabeth Richter ind till Sl:
Risom og begærede at ville ogsaa den Nat sidde og worge over hannem maa well schee i dend
tanche at hun da dis beedre kunde faa hendis hemmel: anslag fuldbragt og effter Ønsche till ende
ført, mens det Sl: Mennische med Eed tvende gange bekrefftede at hun iche schulle den nat igien
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sidde hos ham, mens gaa hen og legge sig hos hans Søster i det lidet kammer ved den daglig stue og
der imod bad hand self hans Søster Birgite Roßes og hendis kiæriste som Naten over for blef paa
gaarden at de ville ligge i Stuen hos ham i den anden seng hvilchet de ogsaa giorde; Effter Elizabeth
Richters afscheed og bortgang fra det Sl: Mennische sagde hand till Berent Offermand som hand
self bad den Nat at schulle waage over hannem, saa I det, nu wille hun have ligget her i nat igien,
Neÿ Neÿ, lad hende ichun nu ligge som hun schall ligge, siden der effter talte det Sl: Mennische
aldrig Et Eeniste Ord enten om Elizabeth Richter eller nogen af hendis og iche heller hørte bemelte
Claus Bang /:udj hvis Arm hand døde :/ at hand udj hans Yderste nogen sinde begærte at wille tale
ved bemelte Elizabeth Richter, som og Dorote Smeds i Gaarslef hvilchen samme Nat tillige med
bemte Bang og Offermand wogede over det Sl: Mennische, iche andet schall kunde  sige og beviise
med en god samvitighed om hun ellers agter hendis Siælis Evig Salighed og Berent Offermand
tillige med Sr Jacob Roß og hans Kiæreste det samme schall vedstaa og bekreffte effter som de da
samptlig var hos det Sl: Mennische udj hans ÿderste tilstede. Bendix Funch tilspurte Claus Bang om
hand iche war i nerværelse til stede da Moses Jøde af Fridericia var paa Nebbegaard og forbød
Ringe  at  ville  selge,  at  ville  udsige  hvad  da  paßerede.  Anders  Juull  paa  Moses  Jødes  wegne
formoedede Claus [papir defekt] gaaende Guldringen iche blef tilsted [papir defekt] Moses Jøde
haver  aflagt  sin  Eed  derom,  Ben[dix  Funch –  papir  defekt]  protestation  iche  kunde være  ham
hinderl: at Claus Bang Jo og sit vinde der om maa aflegge, af aarsag det er Moses Jøde som self
Ringen tilhørte og des foruden er et Mennische som iche wed hvad Eeden betÿder og effter Eedens
indhold  veed  hvad Eed  er.  Anders  Juull  formoede  Claus  Matisen  iche  bleven  tilsted  at  vinde;
dommeren  tilstede  Claus  Matisen  at  aflegge  hans  winde;  Angaaende  dend Demants  Ring  som
Moses Jøde till Elizabeth Richter har solt paa Nebbegaard i Claus Bangs præsenz og nerværelse, da
kand hand ved sin høÿeste Saligheds Eed bekreffte at Sl: Risom iche en gang ville Accordere med
Moses Jøde om Ringen iche heller af nogen Intercederende ville lade sig overtale till at kiøbe og
forære bemte Elizabeth Richter ringen mens svarede hende der hun self omfafnendis hannem om
halsen begærede at hand ville give og forære hende en Ring, Jeg har ingen penge at kiøbe ringe for
till Eder, will I have en Ring saa kiøber der self, her paa gaf bemte Elizabeth Richter till giensvar Mit
hierte vill I iche kiøbe og forære mig en Ring saa kand Jeg self kiøbe mig en Ring, saa Accorderede
hun self med Moses om Ringen for 42 Rdlr: og der paa betalte hun ham strax 2 Rdlr: Resten lovede
hun at betale ham ved hendis hiemkomst til Fridericia; Anders Juull paa Raadmand Jochim Richters
vegne tilspurte Sr Claus Mathisen om hand iche haver sagt till R: Jochim Richter baade udj hans saa
vell som Richters kiærestis overværelse det Sl: Aßeßor Risoms kiæreste i hendis Enche sæde offte
hafde talt  med hendis Søn Sl:  Christian Risom om fornefnte Richters daater Elizabeth Richters
forslagen giffteMaall med dennem, der paa Claus Mathisen svarede Neÿ at hand aldrig haver talt de
ord; 2: Tilspurte hand Claus Mathisen om hand iche var overværende den tiid Jøderne af Friderica
kom till Nebbegaard om iche Sl: Christian Risom forærede hans kiæreste Elizabeth Richter en Slit
Ring, Claus Mathisen svarede hand saae noch Elizabeth Richters saa noch hun bar en Ring mens
hvor hun hafde faaet den veed hand eÿ mens saa der stod i ringen neml:  CIR og  ER mens hvor
d[papir  defekt]  hand iche.  3:  Tillspurte  Anders Juull  Claus Mathisen om det  nu Sl:  Mennische
Christian Risom iche den tiid hand fich sin helsoet og war kommen fra R: Richters huus syg hiemb
till Nebbegaard sendte en liden pige anden morgen tilig som var den 5 Julij till hans festemøe og
begærede hun schulle komme till hannem saa som hand var gandsche svag; om hun da iche kom, og
blef der paa gaarden, om hun iche waagede hos hannem i hans Svaghed hver nat ind till den sidste
Nat hand døde som var den 7 ind till den 8 Jullij nest afvigte der hand døde, og om imidlertiid hans
kiæreste iche tillige med hans Søster Sidsell som sof sammen eÿ blef advahret før hand døde; Item
om hand iche døde den tiid hand ville gaa ud i det kammer der hans kiæreste og Søster laa og Sov;
Claus Mathisen svarede at  der blef sendt en pige ud till  Elizabeth Richters wed hand gandsche
indtet af, mens det er vist noch hun kom der om norgenen, anl: det hun vogede hos hannem, der om
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haver  hand  tilforne  aflagt  sit  vinde;  till  Øfrige  svarede  hand;  om afftenen  ved tj  slet  for  gich
gandsche hans fornufft og forstand hannem aldeelis fra saa hand den gandsche nat igiennem Rasede
og fløtede ud af en stue i en anden schichede sig i forfærdelig Maader og i saadan Raseri døde
hastig bort førend nogen vidste der af af dennem og døde staaendis ved trappen i kiøchenet ved Stue
døren i bemte Bangs og Offermands arme, og sof Elizabeth Richters i det lidet kammer nest ved
stuen; dette alt sammen at wære sandhed baade hvis Claus Mathisen haver aflagt og wundet effter
begge  parternis  spørsmaal,  der  paa  bad  hand  sig  Gud  till  hielp,  der  effter  for  Reten  Berent
Offermand at aflegge hans vinde; hvorimod Anders Juul protestered bemte Offermand till vinde iche
blef Anepteret saa som hand først her for Reten paa Frid: Stadsting det af R: Richter for hen førte
tingsvinde paa sampt: Arvingers wegne begærede beschreven og i saa maader der for i sagen er
Intereßeret hvor om forreviises tingsvindet af Frid: Stadsting dend 30 Julij 94: tilmed fremviiste
Anders Juull en kaldseddell bemte Offermand angaaende hvor i hand saa vit beschÿldis, saa som
hand [papir defekt] maade med 14 dages kald og varsell stefnet [papir defekt] at vinde af 27 Aug:
1694: som [papir defekt] ført hvor for hand formoder Offermands winde iche bliver anseet; Bendix
Funch  formeener  Berent  Offermand  tilstedis  hans  winde  at  aflegge  saa  som  det  paaberobte
tingsvinde iche sees effter h:K:M: Lov mindre den indførte kaldseddell hannem der fra kand winde;
Dommeren  tilstede  Berent  Offermand  hans  winde  at  tillegge;  da  for  Reten  fremkom  Berent
Offermand  som effter  Eedens  oplæsning vandt  effter  tilspørgelse,  at  hand Sl:  Christian  Risom
mange gange og kort for hans død haver adspurt om det waar hans alvor hand Lischen Rigters
nogen  sinde  ville  Egte  og  have  hvor  till  hand  hannem altid  haver  svaret  og  ved høÿeste  Eed
benegtet  hand hende aldrig  enten  wille  Egte  eller  have,  aarsagen det  tiente  hannem iche  hand
schulle have Een som hafde penge hvor till Berent svarede hvi hand schref hende da saa jefnlig till,
svarede Sl: Risom det hafde intet at sige det mote well wære et scharn som kunde nÿde noget got og
iche ville tage det mens hvad hand her med meente er hannem ubevist; Adspurte hannem saa om
det war som folch sagde imellem ham og Elizabeth Richters klart, svarede det er endnu lige saa nær
som det altid haver været, da nu Sl: Risom fra Fridericia syg hiemkomb og laa paa hans Soete Seng
er ham bevist at Hendrich Richter hans Moder og hans Søster Elizabeth Richters besøgte Sl: Risom
i hans Sygdom og i deris Visite hafde de noget hemmeligt og sært for som de hos Sl: Christian
Risom ville have forretet, hvilchet war en project af et Morgengave bref hvor udj Berentes nafn war
indført hand samme till witerlighed schulle underschrive, da bekreffter hand ved høÿeste Eed aldrig
der  om at  have  været  anmoedet  eller  veed  der  af  at  sige,  den  tiid  de  iche  effter  deris  anslag
ovenbemelte project fich underschreven reÿste Hendrich Richter først bort og siden hans Moder og
Elizabeth Richters forblef paa Gaarden om afftenen, da hand døde om Natten som war den 8 Julij
sidst afvigte hvor hand da kom ind till  Sl: Risom adspurte hannem hvor det waar med hannem
svarede hand hannem ichun slet, bad ham hand ville forblive hos hannem om Natten som hand
ogsaa giorde, hvor da Elizabeth Richters stod ved sengen og adspurte Sl: Risom om hun iche ogsaa
mote blive og sidde hos hannem om [natten] hvor till hand svarede og ved Eed benegtede neÿ hun
schulle gaa ind og legge sig hos hans Søster i det lidet kammer ved stuen hvor over hun gich bort.
Da hun nu war borte sagde Sl: Risom till hannem da hand sad ved sengen hos hannem, saa eid nu
wille hun have ligget her i Nat igien, Neÿ Neÿ, lad hende ichun gaa og ligge som hun schall ligge,
og fra den tiid indtill hans døds tiidne, nefnede hand aldrig Elizabeth Richters nafn eller nogen af
hendis i ringeste maader; I lige maader war af hannem iche begært af Hendrich Richter, hans Moder
og Elizabeth Richters, blech og pen, Bendix Funch tilspurte Berent Offermand om hand kand negte
Christian Risom Jo hafde bødet hannem 200 Rdlr:  om hand Elizabeth ville  have;  Anders Juull
formoedede iche blef steed at vinde i denne post saa som her om allerede er om vundet paa hannem
pengene at schulle være tilbøden; og i saa maader sagen hannem sÿnes at angaa; Bendix Funch
formente  at  sagen hannem iche angich saa som hand eÿ haver begært  hende.  Dommeren stede
hannem at svare till dette spørsmaal; Berent Offermand der till svarede at hand eÿ kunde negte Sl:
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Risom bød hannem et hundrede daler eller noget om hand Lischen Rigters ville have, om det var
alvor eller giecherj veed hand iche. Anders Juull tilspurte Berent Offermand om hand vidste videre i
denne sag, der paa Offermand svarede naar hand blef tilspurt ville hand winde hvis ham var bevist;
og aflagde Berent Offermand sin Eed saaledis at være i sandhed som hand om vundet haver der paa
hand bad sig Gud till hielp. Der effter for Retten fremkom Hans Mørch tienende paa Nebbegaard
som effter tilspørsell wandt at hand haver spurt Sl: Christian Risom mange gange om hand ville
have og Egte Raadmand Richters daater Elizabeth Richters, da svarede hand vill du have hende, da
svarede hand hvad schulle hand have hende, hand vidste hun ville iche have ham, svor Christian
Risom ved hans høÿeste Eed at hand aldrig agtede at Egte hende eller ville have hende, ellers om
den store Bedag som var en fredag imellem Paasche og Pindsdag da kom Elizabeth Richters till
Nebbegaard paa et Knubs chip [papir defekt] hende over af Weÿlbye ved nafn Mads [papir defekt]
given sig for ham hun var en Jomfrue af Fyen, og ville till Neb og have en vogen der fra till Weile,
hvilchet Rÿteren sagde till  Hans Mørch, der paa gich Hans Mørch op og sade det till  Christian
Risom og gaf ham till kiende Elizabeth Richters kom over stranden, saa sagde hand, dievelen havde
hafft hende hun mote have bleven hiemme og hørt Guds ord, og forhindrede hannem fra Kirchen,
saa gich de over i hestehaven og blef der mens de var i Kirchen /: Neml: Elizabeth Richters og
Christian  Risom :/  der  paa  hand bad sig  Gud till  hielp.  Der  effter  for  Reten  fremkomb Peder
Povelsen Degn till Piedsted og Gaardslef Meenighed, wandt ved høÿeste Eed at kort tiid før Sl:
Christian  Risoms  død  sad  hand  og  det  Sl:  Mennische  tilsammen  alene  inde  i  Schoelen  paa
Nebbegaard hvor hand iblant andet tilspurte  hannem i god fortroelighed hvor nær det war med
hannem og Elizabeth Richters om mand snart schulle have en løstig dag med dennem, hvor till
Risom svarede det er endnu lige saa nær som tilforne og om Peder Povelßen forstoed iche bedre at
det iche var hans gafn tj hand schulle have een som hafde penge der paa hand bad sig Gud till hielp.
Anders Juull tilspurte Peder Povelsen Degen om hand iche haver hørt det Sl: Christian Risom schall
have sagt till Sognepræsten sammesteds Hr: Laurids Davidsen og begært saa fremt hand fornam at
døden var hannem nær saa ville hand sende bud om hand da ville komme og wie hannem og hans
kiæriste Elizabeth Richters tillsammen, Peder Povellsen svarede neÿ at hand aldeelis intet der om er
bevist der paa hand bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Mads Lumholt i Weÿlbye som
wandt at hand haver wæret paa Nebbegaard en gang og da spurte hand Christian Risom ad hvor
snart hand ville giøre ende der paa med Lizabeth Richters som var ungefer 2 maaneder før hand
døde, da svarede Sl: Risom og negtede det for hannem. Der paa hand bad sig Gud till hielp. Bendix
Funch fremdeelis fremstillede tvende Mænd Nemlig Søren Nielßen og Jens Mortensen af Gaarslef
som hafde afhørt  Dorothe Smeds  winde i  Gaarslef  hvilche  hand begærede mote  [papir  defekt]
aflegge deris winde hvad hun ud[papir defekt] formoedede diße tvende ommelte personer iche blef
sted at aflegge nogen Eed for Dorothe Smeds, formedelst de første iche foreviiser hende fogedens
befalling at giøre sligt, Eÿ heller at de kand ved staa at have oplæst Eeden af Lovbogen for hende,
effter Lovens Maade. Bendix Funch begærede at Anders Juull ville forreviise i Loven hvor der staar
at beschichelse Mænd paa landet schall begæris af Herridsfogeden saa og hvor der staar at Eeden
for  den  beschichede  af  Lovbogen  schulle  forelæsis  og  formener  alt  hvis  Loven  iche  forbyder
tilladis; Anders Juull her till svarede at hand iche var Obligeret i saa maader at A_egere, Lovens
Cap: og Act: mens tillkom dommeren; Dommeren tillstede Mændene at aflegge hvis de af Dorothe
Smeds hørt haver; da for Reten fremkom Søren Nielsen og Jens Mortensen i Gaarslef som vidned at
Dorothe Smeds for dennem ved hendis Eed haver aflagt at hun i denne sag hafde intet at sige og
svare, der paa de bade sig Gud till hielp; Effter alt forschrefne begærde Bendix Funch tingsvinde
paa  samptl:  arvingers  wegne.  Anders  Juull  paa  Raadmand  Jochim  Richters  wegne  begærede
gienpart som og blef sted.
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Peder Pedersen udj Egtved lod lyse effter en Sort hest med en hvid foed for till og en anden hvid
bag foed paa den høÿre side paa 10 a 11 Aar gl: som hannem for 8 dage siden er frakommen.

Tiisdagen og Tingdagen dend 4 Septembr: 94:
Olluf Kroeg i dommer søde i K:M: Herrits Foegett Sr Gregerß Blichfelldz Absensis

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Hanß Pederßen i Allmind Hanß Jenßen i Møsvraa
Hanß Ollufßen i Follerup Bertell Jenßen i Schousgaard
Jeß Tommeßen i Herßlef Jenß Anderßen ibd:
Peder Jenßen i Kongsted

Bertell Høgß sag af Schoußgaard Contra Regimentschriver Blanchsted er fremdeelis optagen i 8
dage og Madß Sørenß: forelagt sit festebref at fremlege.

Jens Pederßen af Kongsted møte for retten som beviiser wed kalldßmend Madß Laßen i  [papir
defekt] Jenß Pederßen i Kongsted, dett, de med opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag att
hafve i rettestefnet Laue Krag i Kongsted, og Corporall Povell Kÿlling ibid: imod winder att hørre
og domb att  liide,  anlangende nogett  Roug, Biug og Saure bente Laue Krag paa Ermeltte  Jenß
Pederßenß Agre imoed forbud, hafver tagett og till hanß huuß hiemført, beroende med saggifvellße
og windes førellße till i dag 8te dage.

Hanß Pederßen Schourider  af  Allmind møtte  for retten som vden kalld  og varßell  begærede at
hannem her af retten,  motte  wdmelldeß 8te dannemend som kunde siune og beßigtige Ollden i
Brusch Herritz schoue som i indeværende Aar kunde findeß hvor da blef wdmeltt Peder Hanßen i
Stubdrup, Nielß Gÿddeßen i Brødßgaard, Jenß Pederßen i Eltang og Povell Gørtßen ibd: Michell
Jepßen i Gudsøe, Peder Siest i Donß, Hanß Hiuler i Vester Nebell og Jenß Ibßen i Lildballe, hvilche
fornefnte Dannemend hafver efter often varßells gifvellße att møde paa aaesredett bemeltte Olden
att Taxere saavitt der paa kand findeß wdi indeverrende Aar og siden deriß siun att fra sig her till
tingett beschrefven gifve som de dett agter at forsvare, og der efter siunß tingsvinde beschrefven
gifve.

Tiisdagen og Tingdagen dend 11 Septembr: 1694
Gregerß Blichfelldß Kongl: Maÿts Herritsfoeget

Daneill Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Jeß Tommeßen i Herßlef Jenß Anderßen i Herslef
Ifver Kreng i Horstrup Bertell Høg i Schousgaard
Søren Tomßen i Horstrup [papir defekt]
Nielß Pederßen i Sellerup [papir defekt]

Efter 3 Gangeß Paaraabelse Møtte ingen som hafde nogett att forrette.

Tiisdagen og Tingdagen dend 18 Septembr: 94:
Olluf Kroeg i dommer sæde i Kongll: Maÿtz: Herritsfoegett Sr G: Blichfelldß Absents

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Jeß Tomeßen i Herßlef Jenß Anderßen ibd:
Peder Suder i Tiufkier Hanß Niellß: i Lildballe
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Hanß Hanßen i Stenderup Povell Gørtßen i Eltang
Jep Hanßen i Eldtang

Bertell Jenßen af Schoußgrd møtte for Retten som begærede efter forige i rettesettelße vden wiedere
opsettellße domb: Madß Sørenßen af Schoußgaard møtte for reten som af domeren blef tillspurt om
hand hafde sit festebref i Reten at fremlege eller nogett der imod Bertell Høg hafde att sige, hvor till
hand svarede neÿ forrelagtt af domeren vden viedere opsettellße till i dag 8te dage her i Retten hanß
festebref att producere og imidlertid optagen i 8te dage.

Anderß  Juul  af  Fridericia  paa  Christenße  Christen  Sørensens  vegne ibid:  møtte  for  retten  som
beviiste ved kaldsmend, Søren Andersen og Bertell Tueßen begge af Biert det de ved Æed med
opragte fingre effter Loven afhiemblede till i dag att hafve i rettestefnet Jesper Pederßen, Anderß
Anderßen, Søren Pederßen, alle af Biertt,  imod winde att aflegge angaaende dend der vdj byen
bortdøde Søren Christian Christenßen, fød paa Christianßhauun wdi Kiøbenhafn en hver for sig ved
Æed att aflege hvad dennem er bevist om samme karlß dødelig afgang med hviß videre samme tiid
paßerit saa begærett Anderß Juull paa Christenße Christian Sørenßens vegne, hanß vinder motte
fremkomme og stedes till forhør, sted. Da for Reten fremkom Jeßper Pederßen af Bierte som effter
Æedenß oplæßning vandtt, att bemeltte Christian, Søren Christenßenß søn Nafnlig Søren Christian
[papir defekt] kom sidst i bygßæden i indeværende [papir defekt] som var gandsche sÿg og svag af
[papir defekt] Middagß tider og straxßen [papir defekt] og wdi Eltang Kiechegaard er begrafvett og
samptl: Byemendene fuldte hannem till hanß hvilested, og blef Hæderlig begrafvett der paa hand
bad sig Gud till hielp. Dernest for Retten fremkom Anderß Anderßen og Søren Pederßen af Bierte
som i lige maader wandtt dett som Jepßer Pederßen af Bierte for omvundett hafver og saalediß at
verre paßeritt, der paa de bade sig Gud till hielp. Wiedere wdi rettelagde Anderß Juull Hæderlig og
Vellærde Mand Hr Peder Claußen Emeløf SognePrest till Eltang og Villstrup Sogne, hanß Attest af
dato 18 _br: 94 som Anderß Juull begærede wdi Retten motte leßeß og paaschrifveß og i Acten
indføreß,  effter  hvilche  her  for  reten  førde  og æedelige  aflagde  widner  fremstoed  Christine  og
Cathrine  Christensdøttre  som  till  stoed  att  dett  omvundede  Sl:  Mennische  Søren  Christian
Christenßen war deris  fullde Egte broder og wiedere foregaf at  hafve flere  sødschende Nemlig
Malene Christensdaatter boende vdi Slagellße, Anne Regine og Mette Christenßdøtter begge wdi
Lim kloster att lære og kniple og flerre sødschende var de iche af dend bort døde fader Christen
Sørenßen og Moderen Christenße Christen Sørenßens, der paa de efter æedenß oplæßning bad sig
Gud till  hielp. Effter altt dette som paßeritt  er begærrede Anderß Juull paa Christenße Christen
Sørenßens vegne, her effter tingß vinde som og blef sted.

Christopher Læßøe i Fridericia lader lÿße efter en sortstiernet hest frem?schoet og efter en sorte
brun øg merchet paa det venstre øre, som er hannem frakommen paa Lilldballe March afvigte 15
7br: om nogen dennem forekomer, att di hannem motte verre følgagtig.

Tiißdagen og Tingdagen dend 25 September 94:
Olluf Kroeg i dommer sæde i Kongll: Mts Herritsfoegett Sr Gregerß Blichfelldß Absentz

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend!

Jeß Tommeßen i Herslef [papir defekt]
Ifver Kreng i Horstrup Peder Nielßen i Herslef
Jenß Smed ibd: Søren Madßen
Madß Rafn ibd:
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Blef lest hanß K:M: Allernaadigste forordning af 8 7br: 94 om Kornschatten ofver all Danmarch for
Aar 1695, som allerunderdanigst blef lest og paaschrefven.

Blef lest  en advarßell  seddell  fra Magistraten i  Fridericia,  anlangende Marcheder som her efter
schall  holldeß  2de gange om Aaret,  nembl:  d:  28 Martij  og den 1 Mandag i  Octobr:  saa  vell
Torvedage i hver Vge nemlig Onßdag og Løfverdagen som blef og paaschreven.

Bertell Høg af Schoußgaardß sag begærede efter forrige i rettesettelße og opsettellße domb ofver
Mads Sørenßen i Schoußgaard. Bendix Funch paa Regimentschrifverenß vegne møtte vdj rete og
begærede att Domeren grundeligen ville observere 1. de høÿædle og velbaarne Hr: Commißariers
afsagde dom ofver Jenß Høg og Bertell  Høg dend gang Schoußgaardß besiddere  som forhen i
Tingbogen efter dend Nye proieeterede Krigß Jordebog findes indført og nu for Reten begærres att
maa oplæßes der nest end og dend ofver Erich Jenß: forhen her ofver søgde paa tinget rømningß
domb for, det 3die Eet tingß vinde som hand nu vdj Reten producerer som for Reten er lest og
Paaschrefven af 31 Jullÿ 94 og i acten schall worde indførtt! Saa schall domeren grandsche religen
og klarligen noch befinde hvad føÿe Regimentschrifveren hafr haft bemelte halfve Schoußgaard att
bortfeste,  hvillchet  frestebref  her  i  retten  produceriß  og  af  høÿ  øfrighed  stander  w=rÿget,  og
begæreß hannem strax motte i retten leßeß og paaschrifveß og strax igien tillstilleß af dato 26 Martj
1694: vnderschrefven af Regimentschrn wden signett som i reten blifver lest og paaschreven og i
Acten Blifver indført! Hvor ofver hand formeener og seter vdj rete og formeener att Bertell Høg for
slig  w=tidig og w=nÿtig treteß  paaførellße,  bør  at  stande till  rete  og proceßens omkostning att
erstatte hvor paa [papir defekt] dommerenß kiendelße. Bendix Funch begærede endnu som tillforne
domb, [papir defekt] till endel: domb till i dag 8 dage.

Tiisdagen og Tingdagen dend 2 Octobr: 1694
Olluf Kroeg i dommer sæde i Kongl: Maÿtz: Herritzfoegett Sr Gregerß Blichfelldß absentz

Daniell Kellinghuußen Herritzschrifver
Tingmend

Jeß Tommeßen i Herslef Jenß Anderß: ibid:
Hanß Jenßen ibid: Jenß Høg i Schousgaard
Peder Baße i Wilstrup Hanß Hanßen i Schousgaard
Og Søren Olleßen i [udvisket skrift] 

Blef lest Allerunderdanigst hans K:Mts Allernaadigste vdgangne forordning om korn schatten for
1695 aar som i dag 8te dage blef lest og paaschrefven.

Bertell Høg af Schoußgaard møtte og begærede efter forrige i retesettellße og opsettelße domb ofver
Regimentschrifveren, Bendix Funch paa sin principals veigne møtte og begærede i ligemaader dom
og forschød sig till sin forige indgifvende. Thi blef efter Herritz foegedenß indgifne vota saaledis
kiendt. Saa efterdj her i Retten producetes velbaarne Hr EstatsRaad og Amptmand paa Coldinghuuß
paa og Hr Regimentschrifver Søren Blanchsteds deriß vdgifne festebref till Bertell Jenßen Høg fød
vdi Schoußgaard og hanß hustrueß fader Erich Jenßen af dato 26 Octobr: 1692 som melder at de
begge een for alle og alle for een deriß lifß tid maae niude og beboe dend gaard i Schoußgaard som
Jenß Høg for hen hafver beboed i tem begge een for alle og alle for een svare alld resterende laane
korn med videre festebrefvet ret i sig self om formellder menß som Madß Sørenßen efter saa ofte
forreleggelßer nest afvigte tingdag først fremlegger et festebref af Hr Regimentschrifver Blanchsted
alene vnderschrefven, og iche af vellbaarne Hr Etatß Raad og Amptmand som der vdj bør at verre
præfis og det af Bertell Jenßen I rettelagde liuder paa en for alle og alle for een [?] Madß Sørenßen
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dend halfve gaard [papir defekt] ßen er frafløt vden festebre[papir defekt] menß Bertell Jenßen efter
sit festebrefß indholld imoed nøÿagtig Caution dend att niuide og beboe.

Bendix Funch paa Regimentschrifver Blanchstedß vegne møtte og beviiste ved kaldsmend Nielß
Pederßen i Vilstrup og Stafen Nielßen ibid: till i dag att hafve i Rette stefnet Bertell Jenßen Høg i
Schoußgaard imoed spørßmaall att svare, beschylding og domb anlangende dend klageß formentlig
w=beviißlighed som hand for Velbaarne Hr EtatsRaad og Amptmand ofver Regimentschriveren
hafver indgifvet hvor paa Bendix Funch fremlagde fornefnte indgifvende klage som er af dato 1694
paa St. Hanßdag vdgifven som for Reten blef lest og paaschrefven og i acten blifver indført og der
hoeß fremlagde stemplet Papir till 24 ß till bemelte klageß ofver setelße paa dett hanß K:M: Intrader
der ved iche noget schulle afgaa, der nest tilspurte Bendix Funch Bertell Høg om hand nogen tiid
hafver  fremviist  nogen  schriftl:  opladelße  og  afstaaelße  af  nogen  høÿ  øfrighed  approberit  og
vnderschrefven om hand kand beviißlig giøre att Regimentschriveren iche efter hanß Embedes pligt
var foraarsaget efter dend høye Commißions afsagde slutning bemelte Schoußgaard att bortt feste
og at schille formedelst ey sig ville indfinde som der for døgtig var og forlouning kunde schaffe
dend gandsche att antage og forsvarlig bebygge Bertell Høg belofvede at besvarre till diße spørs
maaler till  i dag 8 dage. Bendix Funch formente at Bertell Høg efter lovenß tilholld var pligtig
straxßen at svarre efter lovenß tilholld til spørßmaall saa som hand der imoed hafver faaet loulig
kald og varßell, og hand self er møt till veddermaalß ting Bertell Høg belofvede endnu som før at
svare till i dag 8 dage. Bendix Funch formeente at det var iche nu wdflugter tid og penge spilde
hanß hoeßbond der ved at ibringe og der for begærede att Bertell Høg ville absoluta svarre ney eller
ja, om hand paa hanß [papir defekt] gifvende spørßmaall noget ville hafve [papir defekt] saa som
hand hafver flere spørßmaall [papir defekt] Itt tilspørge Bertell Høg belof [papir defekt] till i dag 8
dage att svare [papir defekt] 8 dage.

Tingdagen og Tingdagen d: 9 October 1694
Olluf Krog af Fridericia udj dommer Sædde udj Bÿefougdens Blichfelds louglige Absence

Anders Juell udj Herredßchrifveren Kellinghuußens sted som schrifver
Tingmend

Jeß Tommeßen i Hersleb Jenß Anderß: ibd:
Nielß [?] Mads Rafn ibd:
Jens Jenß: - alle ibd: Ifver Kreng i Hostrup
Michell Bunde udj Oddersted

Bendix  Funch paa  hans  hosbonds  Segr Blanchsteds  wegne  mødte  udj  Retten  som begierdte  at
Bertell  Høg af Schoußgaard effter  egen tilbiuddelße I dag 8 te dage wille udj dag besvarre hans
tilspørsler, og begieridte af dommeren Olluf Krog maatte paaraabes om hand self tilstede Er at svare
imod spørsmaall. Effter trende gange lÿdelige paaraabelße mødte hans fader Jens Høg som svarede
hans Søn Bertell Høg war udj louglig forfald udj Egt med Lenßmanden Simon Claus Schvartz till
Nebbegaard, begierende derforre sagen maatte optagis udj 8te dage. Bendix Funch begierede at Jens
Høg  wille  forklare  effter  lougen,  om  det  war  louglig  skudsmaall  hvor  med  hand  hans  Søn
undsckÿlder saa som hans Kongl: Maytz: loug om formelder hand bør wed wonde Mend at giøre
skudsmaall hvad hans louglige forfald Er, Jens Høg formode som hand war hans fader hand derfor
effter lougen maatte gaa udj rette for hannem og svare. Bendix Funch begierede at dommeren wille
observere lougens ord og puncter  angaaende skudsmaall  og begierede at  Jens Høg som her for
Retten frembstillede sig som fuldmegtig for hans Søn wille svare [papir defekt] till spørsmaall og
saa  som  Bendix  Funch  [papir  defekt]  En  kiendelße  begierende,  [papir  defekt]  herudj  af
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Settedommeren en kiendelße endnu som tilforne, Jens Høg paa hans Søns wegne war endnu som
tillforne fiortten dages opsettelße begierende, Sagen optagen till i dag 8te dage.

Lauge Hanßen af Kongsted mødte for Retten som frembstillede kaldsmend Laurids Gudmandß: og
Hans Hanß: begge af Kongsted som afhiemblede wed Eed med opragte fingre effter lougen at de till
i dag hafde hidstefnet effterskrefne Lauge Knudßen udj Torp, Peder Jenß: i Erridsøe, Jenß Jenß:
ibid: at tage imod wergemaalls penge effter Skifftebrefveds indhold som de har werridt werger forre
for Waldborrig Nielsdatter, Hans Nielßen og Nielß Nielßen, der paa de bad sig Gud till hielpper.
Saa præsenterede Lauge Hanßen af Kongsted till ofvenbemte formÿndere en hver sin andeell effter
Skifftebrefveds  formelding  som bedrager  udj  reede  penge in  Summa = 93 dlr:  1  mk:  hvilchet
Skifftebrefv for Retten er læst og paaskrefven og udj acten skall worde indført, hvilche penge 93
Sldr: 1 mk: Lauge Hanßen begierdte ofvenbemte formÿndere wille imod tage og gifue hannem der
forre paa Myndlingernis wegne fuldkommen afkald og qvittering. Jens Jenß: Smid af Erridsøe paa
samptlige  wergers wegne saa vel  som egne som ofven er  meldt,  begierdte  at  hvis Rørendis  er
angoende wille de annamme penge forre mens hvis Eÿendom er angoende saavidt deris Myndlinger
tillkommer udj, begierer de endtill widere deris Myndlingers tarf og beste maatte blifve bestaaende
effter som ingen sambrendeler derpaa har weredt. Lauge Hanßen forskiød sig till sine forrige udj
rettelagde Skifftebrefue som u=svechet wed magt staar og endnu som tilforne erbød dennem de
forhen Erbydende penge effter Skifftebreffveniß formelding. Jenß Jenß: af Erridsøe paa sine og
samptliges wergers wegne endnu som tilforne for blef wed deris  forige svar.  Lauge Hanßen af
Kongsted effter  forhen [papir defekt]  og giordte protestationer  till  wiidere sagens [papir defekt]
paagoer under forsegling udj Retten og war [papir defekt] Jenß Jenß: af Erridsøe begierdte paa egne
og Intereßeredis wegne gienpart ag hvis som er paßeret og opsettelße udj 14ten dage, Pengene blef
leverit til Lauge Hanßen igien effter begiering indtill wiidere sagens uddrag, og sagen imidlertid
opsadt udj 14ten dage.

Jens Christensen af Fridericia lader liuße efter En Sort Maarplag som hafuer 2 hviide fødder bag till
og En Hvid fod for till havende En liden Stierne udj panden og udj andet aar om nogen gotfolch
kand giøre hann: kundschab der paa will hand det betalle.

Michell  Bonde  af  Oddersted  lader  første  gang  opliuße  En  bruunblißed  Hest  udj  7de  aar  med
undeskud udj det wenstre bagfod, om nogen will kiende sig wed dend saasom der hann: dend der til
bragte og war u=bekiendt hvilchen hest hann fraaløb for betalling hvis dend for….. hafuer og her
effter for… kand for billigt effter lougen skall hand dend …..150.

Tingdagen og Tißdagen som Er d:16 October 1694
Bÿe og Herridßfouget Sigr Gregerß Blichfeld

Schrifuer Oluf Krog i Danniel Bÿeschrifuers Steed
Tingmend

Jes Tommeßen i Herslef Jens Kier i Guuße
Jens Anderß: ibd: Jes Pederßen i Skierup
Jesper Madsen i Stenderup Laue Jensen i Hartt
Mogens Pederßen wdi Hartt

Bendix  Funch  paa  sin  hoßbunds  Hr Regimentschrifver  Blanchsteds  wegne  møtte  udj  Rette  og
begærede  at  Bertel  Høg  vdj  i  Skousgaard  Effter  egen  erbÿdelße  saa  vel  som sagen  til  i  dags
optagelße ville besuare forhen indførde spørsmaall,  saa vel og huiß videre hand her effter kand
vorde tilspurt, Bertel Høg suarede at hand iche hafde magt til at feste den halfue gaard bort, uden H r
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Ambtmandz willie, Bendix Funch her foruden tilspurde Bertel Høg om hand kand bevißlig giøre
om Erich Jensen den halfue gaard i Skousgaard med hannem hafuer beboed samme halfue part i
Rette tide hafuer antaget eller eÿ og sig der effter  Rettet.  Bertel Høg der til  suarede, at Bendix
Funch paa sin Hoßbondß vegne bør at beviiße huad Aarsag hand [papir defekt] gaard, [papir defekt]
for det 3de tilspurde Bendix Funch Bertel Høg om hand kand negte, at hand af hans Suiger fader
Erich Jensen jou ved gaardens antagelße hafuer antaget en stor dell af om iche der til af jorden
endell var pløÿet. Bertel Høg suarede, at Bendix Funch bør at beuiße at hand enten laane korn eller
penge af Regimentschrifuer hafuer bekommet, for det 4de blef Bertel Høg tilspurt, om hand kunde
beuiße  om hand  nogen  tid  hafuer  kunde  schaffe  nøÿachtig  Caution  for  gaardens  besidelße  og
bebogelße, Bertel Høg suarede, naar som nogen af hann: det begerer schal det gierne schee, Bendix
Funch begerede at Bertel Høg schulle vestaa om hand nogen tid hafr til buden nøÿachtig Caution,
Bertel  Høg  suarede,  at  alle  dj  Cautioner  hand  af  hann:  hafuer  verit  begerendis  hafuer  hand
bekommet, og begeris flere schal dj og denne bekomme: for det 5te tilspurde B: Funch B: Høg om
hand kunde negte, om iche Mads Ifuerß: i Wilstrup som paa Caußionist, for hann: og hans Suiger
fader, effter Egen begering, og øfrighedens navn att fornte Erich Jenßen var bort Rømbt og der for
iche widere for Bertel  Høg at  wille Cauere.  Bertel  Høg her til  suarede at hand hann: paa dette
spørßmoll ville besuare i dag otte dage, Bendix Funch formente at Bertel Høg saa som hand til
spørßmoll er Citeret bør at suare eller og at lide sit falßmaall, og vaar her paa dommerens kiendelße
begerende.  Bertel  Høg suarede at  vil  besuare hans spørsmoll  til  i  dag otte dage,  Bendix Funch
forschut sig til sit forige, og var nu som til forn domb begerendis. Sagen op sat til i dag otte dage.

Endwold Jacobsen paa hans Velbornhed Hr JegerMester Brochstorffs vegne møtte for Retten og
beuiste  med  kaldsmænder  Sørren  Morttenßen  og  Peder  Christensen  bege  af  Schierup,  som
hiemblede ved Eed og opRachte finger at de til i dag [papir defekt] had steffnet, Sognefougden
[papir defekt] i Schierup angaaende En dell Klager [resten af teksten meget utydelig].

Hr Laurs Pedersen i Taule begierede hand motte vdnefneß Efterschrefne 16 dannemend, at siune
Guße Mølles brøstfeldighed, nembl: Mads Ifversen i Vilstrup, Jens Tommeß: og Niels Tommeß:
ibid: Mads Bech i Landrupgaard, Simon Pederßen i Høyrup, Mads Hanßen og Hans Griß og Anders
Knudßen ibid:  Laus Hanß: i  Kongsted,  Peder Jenßen, Peder Jeßen og Peder Nelßen ibid: Lave
Knudßen og Christen Ammißbøl i Torp, Peder Balle og Peder Jenßen Smed i Erredsøe, som hafuer
at møde førstkommende fredag morgen paa aastedet effter adwarßell.

Bendix Funch paa Michel Boende af Oderste lader anden gang opliuße en brund bleßet hest udj 7
aar med vnderschud udj den wenster bagfod, om nogen vil kiende sig der wed, dj da det i tide at
lade giøre ansøgning.

Tiisdagen og Tingdagen den 23 October 1694
Anders Juull i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfelds Absenz

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jes Tommesen i Herslef Jens Anderßen ibd:
Anders Gregersen i Rans Søren Hansen i Møsvaar
Hans Staphensen i Fredsted Michell Bunde i Odersted
Bertell Høg i Schousgaard

Bendix Funch paa Hr Laurids Pedersen Bangs wegne i Taule Nebbell  Sl: Jens Lauridsen Risoms
arvinges  wegne møte  for  Retten  som beviiste  ved  kaldsmænd Hans Pedersen  af  Oddersted  og
Anders Sørensen i Nebbell det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at
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have i retestefnet Christen Rasmußen Møller imod beschylding og domb for undvigelse af Gudsøe
Mølle  uden  loulig  frasigelse.  I  lige  maader  stefnet  Christen  Møller  imod  siuns  frasigelse  og
beschrivelse;  og  beretede  de  at  have  stefnet  Christen  Møller  fra  Schibdrup  Mølle  og  vedtalte
hannem  self,  hvorpaa  Bendix  Funch  fremstillede  effterschrefne  siunsmænd,  Jens  Tommesen  i
Wilstrup, Mads Iversen og Niels Tommesen ibid: Mads Bech paa Landerup Gaard, Simon Pedersen
og Hans Griis af Høÿrup, [ulæseligt navn] Peder Jensen, Peder Jeßen og Peder Nielsen af Kongsted,
[ulæseligt] Knudsen og Christen Lauridsen i Torp, Peder [ulæseligt] Erresøe, Thomas Jepsen og
Jens  Iversen  [resten  af  siden  mangler]  begæerde  de  deris  siun  anlangende  Gudsøe  Møllers
brøstfeldighed at  afsige,  hvor da bemelte  15 mænd for Reten fremkom som afsagde deris Siun
saaledis;  at Anno 1694 d: 19 September worde wi efter udmelding af Reten udj Gudsøe Mølle
samme at siune og besigtige hvor da brøstfeldigheden er forrefunden som føllger; Skorsteenene i
Huset fantis forbrent steen og gandsche Siunchen saa og Refnet fra det Øverste till det underste;
hvorfor en Nye igien opsat kand koste med Steen og  arbeijdes løn – 8 Rixdr!  Paa stue Huuset
fantis 6 fag som Techningen fantis gandsche brøstfeldig og u døgtig Eragtet for tag og samme at
oplegge 10 Rixdr! Udj den Nordre Stue fantis udj windeverne 2 Ruder at være udslagen eragtet for
12 sk: Ouerdeellen ved den Øster side paa Huuset er saa brøstfeldig at overdeelen af Huuset vill
nedtages tillige med schorsteenene for samme grundvold at forfærdige med Pæle timmer Bulle og
fÿldinger sampt for Huuset at af afbrÿde og igien at opsete, eragtes at kand koste 50 Rdlr. Lofftet i
Huuset  fantis  formedelst  tagen brøstfeldighed saaledis  at  en deel  der  af  er  gandsche forraadnet
deßen brøstfeldighed for deller og Arbeÿds løn 5 Rdlr. Det Øfverste Huus ved Møllen som er Lade,
Stald og fæhuuset 8 fag fantis gandsche u døgtige undtagen En Ringe ting af timer som ungefehr for
4 Rdlr. kand eragtes for hver fag huus igien at lade opbÿgge for timmer tag og Arbeÿds løn kand
koste 4 Rdlr. kand fornefnte huus saa koste 28 Rdlr: Brøgger huuset som er 6 fag hvor udj war
schorsteen, Oven og Kølle, Brøstfeldigheden paa tagit Gaull og Wegge kand agtis for 2 Rdlr: Paa
Qvern Huuset fantis tagit brøstfeldig saa at det med 4 mk: kand repareris er 4 mk: Summa Møllens
brøstfeldighed 103 Rdlr: 4 mk: 12 sk: Tørve huuset ved den wester side paa Møllen som er 6 fag
med jordgraven stolper men weggene og Gaulen gierdet med Riis hvilchet eÿ for nogen werdj kand
eragtis. Bunden i wandkarmen fantis saa brøstfeldig at wandet løber uden under wed karmen og har
bortløben grundvolden under Qvernhuuset, Tillmed er en af opstanderne imellem Stie borene borte,
Ellers forrefantis der i huuset som føllger; I den Norder Stue fantis et Sengested med 2 loger for
kand eragtis for 2 Rdlr: I samme Stue 1 liden Ege bord med schuffe under for 1 Rdlr: 2 mk: 1 liden
bench 1 mk: I den Sønderste stue i Sengestedet med 2 loger [papir defekt] Dito Sengested med 3
Stobeler for 2 mk: 1 gl: Ege bord [papir defekt] benche á 12 sk: er 1 mk: 8 sk: Ellers forrefantis
[papir defekt] og Aldeelis intet hverchen Koren [papir defekt] i Ringeste Maader levendis eller dødt
videre end som forhen er indført, mens dørrene ere tillugte og huuset af folch gandsche forlagt Øde
og spoleret, ligesom der hafde været fiender paa stedet. Paa den Øster Side wed Mølle huuset ud till
gaarden fantis gangen ofver opladerne som var lagt af fieller at wære borte. Gierden omkring Mølle
dammen wed Gudsøe side for engen som ligger op med forten er Øde og eÿ kand forfærdiges med
500 staur  og tilbørlig  Giersell.  Gierderne omkring Kaalhaugen og Abildhaugen fantis  gandsche
Øde; hvilchet fornefnte Siun bemelte 15 Mænd saaledis for Reten ved deris Eed aflagde at wære i
Sandhed og beretede at Peder Borlef i Erresøe hafde wæret med paa siunet mens formedelst forfald
eÿ hafde kundet Møde; der paa de bade sig Gud till  hielp; Christen Møller begærede 14 dages
opsetelse; Og Referederede sig till hans forrige tagne siun og domb i sagen falden er. Bendix Funch
paa Arvingernis wegne begærede tings vinde som og blef sted. Christen Møller begærede gienpart,
og begærede Bendix Funch Sagen med beschÿldingen og tings vinders fremleggelse mote beroe till
i dag 14 dage; Sagen optagen i 14 dage.
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Bendix  Funch  paa  sin  hosbund  Blanchsteds  vegne  møte  i  rete  og  begærede  Bertell  Høg  i
Schousgaard møte til hørdis hannem ude widere ophold saa vell paa indførte spørsmaall det hand nu
for Reten kand vorde tilspurt at svare, og tillspurte Bendix Funch Bertell Høg om Mads Iversen i
Wilstrup  iche  hafde  opsagt  sin  Caution  for  hannem;  Bertell  Høg svarede,  hafde  Mads  Iversen
opsagt sin Caution for hannem vill hand schaffe anden forløffte og Cautions Mand i hans sted naar
det begæris af Øfrigheden. 2: tilspurte Bendix Funch ham om hand kand negte Mads Sørensen jo
fra den tiid hand den halve part Grd i feste bekommet haver har svaret till Kongel: udgiffter saa vit
hannem kunde tilkomme, og om hannem iche er bevist at bem Mads Sørensen jo har hafft og endnu
haver  et  hugget  huus  beliggende  i  Bregning  till  samme  halve  part  udj  Schousgaards  gords
forbedring og bebÿggelse; Bertell Høg svarede at den sidste Maanet haver hand alene svaret alle
udgiffterne af Gaarden, mens tilforn haver Mads Sørensen svaret sin anpart siden Waldborg dag at
Mads Sørensen haver nÿe huus liggende, veed hand iche [papir defekt] blef Bertell Høg tilspurt om
hd haver [papir defekt] noget af sit eget enten Sæde eller [papir defekt] det ham med Rete tilkom af
den bortrømte Erich Jensen som hafde den fierde part grd og denne da strax tog ved udgifften; og da
eÿ meere end billigt war ham ogsaa sin part af den bortrømtes korn som dog effter forordningen eÿ
egentlig hører till Kongens Gaard mote til komme, Bertell Høg svarede at hand i dag 8 dage her paa
ville  svare,  Bendix Funch formente  at  hand pligtig  war og svare ham effter  Loven;  dommeren
tilspurte Bertell Høg om hand nu kunde svare hand da ville giøre det; Bertell Høg begærede endnu
som tilforn opsetelse i 8 dage; Sagen optagen i 8 dage.

R: Svend Svendsen af Fridericia paa Niels Ollufsens wegne i Stoubye i Fyn møte og forregaf at
Niels Ollesen med Ugers varsell till i dag war hidstefnet af Jens Damkier i Schierup, og bød sig Udj
Rete mens som ingen møder formoder hand kaldet woder Spilt. Jens Damkier trende sinde paarobt
møte iche eÿ heller nogen paa hans wegne, hvor for kaldet er spilt till nye stefnemaall. 

Hans Pedersen i Oddersted tingmand i Michell Bunds sted, Michell Bunde af Oddersted lod tredje
gang  oplyse  den  brunbleßet  hest  7de  Aar  med  underschud paa  det  venster  bag  been,  som till
hannem er kommen om nogen sig vedkiender samme hest; Og begærede Michell Bunde her efter
tingsvinde som og blef sted.

Lauge Hansen i Kongsted møte og frembød formøndere de penge hans børn er tilfalden; Lauge
Knudsen i Torp, Peder Jensen Smed i Erresøe og Jens Jensen ibid: møte og som formønderne for
bem: Børn annammede samme penge 93 Sld: 1 mk: till sig og der for her for Reten tache Lauge
Hansen for God og Nøÿagtig betalling og for deris Møntlinger lovede at holde Lauge Hansen hans
Hustrue og Arvinger for bem: deris umøndiges Arf Qvit  frj  og kravisløs, effter  schiffte brevets
indhold saa vit det formelder; og begærede Lauge Hansen i Kongsted tingsvinde som og blef sted.

Tirsdagen og Tingdagen d: 30 October 1694
Herridsfougden Gregers Blichfeld 

Udj Herridßkrifverens louglig Absence Anders Juull
Tingmend

Jenß Bull af Schierup Jeß Thommeß: af Hersleb
Olluf Simonsøn Jens Anderß: ibd:
[papir defekt] Dambkier alle ibd: Hanß Pederß: af Almind
[papir defekt] af Haastrup

[papir  defekt]  Kongl:  Maytz:  Allernaadigste  forordning  daterit  Haffniæ  d:  2  October  1694
angaaende de u=frij Øddegaarde udj Danmarch:
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Endnu blef læst hanß Kongl: Maytz: Allernaadigst Patent naar Høÿeste Ret skall holdis og er af
dato 9 October 1694 som skall angaa d: 4 April 1695.

Bendix Funch af Colding paa hans Hosbonds Sigr Blanchsteds wegne mødte udj Rette som effter
forreleggelße  i  dag  [?]  dage  imod  spørsmaall  at  svare  Bertel  Høg,  begierdte  hand  wille
frembkomme at svare. Saa tilspurdte Bendix Funch Bertell Høg om hand hafde forskaffed Mads
Søfrensen entten Eede korn eller Sæde korn af sit Eget daa hand gaarden antog, widere End hannem
med rette kunde till komme effter Kongl: Maÿtz: forordning af dend bortrømptes, saa og om Sig r

Blanchsted hafde tvunget Berttell Høg till at saae wed mere End till sin Egen i feste hafuende halfue
gaard,  saa  og  om Ehr  endeell  Wilstrup  Mend  paa  hans  hosbonds  begiæring  hafuer  pløÿet  till
bemelte halfue gaard af Skousgaard formedelst Berttell Høgß u=formuenhed; Berttell Høg svarede
till det første Spørsmaall angaaende Eede korn og sæde korn at hand har plÿet Mads Søfrensens 7
schp: biug, 12 schp: boghvæde og 3 tdr: aure som war baade af hans og hvis som war udj gaarden
det andet spørsmaall  angaaende plogning daa hialp de hinanden og ware lige gode om det,  det
Tredje Spørsmaall svarede Berttell Høg till at de Wilstrup Mend udj aar hialp hannem intet, hvilche
spørsmaall Bendix Funch begierdte Copie af og sagen i opsettelße udj 8te dage. Sagen optagen till i
dag 8te dage. –

Bendix Funch paa sin Hosbonds wegne mødte som bewiste med kaldsmend Niels Pedersen og
Stapfen Nielsen begge af Wilstrup till i dag med 8 te dageß warßell at hafuer hidstefnet Berttell Høg
af Schousgaard widner at paahørre angaaende hvis hans Hustrues fader Erich Jenßen hafuer førdt
till Schousgaard og derfraa igien, iligemaader hidstefnit Samptlige Wilstrup Byemend deris sandhed
at widne hvad dennem derom kand werre beviist,  der paa de bad sig Gud till hielpper, hvorpaa
Bendix Funch tillspurdte Pouell Nielßen og Jens Nielßen begge af Wilstrup om de widste hvis qvæg
bæster og andet som fandtis wdj Schousgaard Berttell Høg tilhørende, hvor till de svarede [papir
defekt] 4re bæster og En plog [papir defekt] af dennem at tilhørde [papir defekt] Og tilstod samptlig
indstefnte Wilstrup Mend at de har ført for Erich Jenßen effter Berttell Høgs begiering, undtagen
Mads Ifuerßen, Søfren Pederßen, Frands Nielßen, Jørgen Hendrichßen og Claus Jacobßen, baade
[ulæsl:] og høe bøtter spande og anden boeskab, noch 1 læß u=tersken boghvædde, gl: øxeskaffter,
Mads Ifversen tilstod at hafue sagt baade till Berttell Høg og Regimentskrifueren at hand ej lengere
wille Cavere for nogen af dem som boede paa Skousgaard før Mads Søfrenßen kom till dend, der
paa Een hver bad sig Gud till hielpper, hvor effter Bendix Funch war tingswidne begerende som og
blef stedt. 

Tiisdagen og Tingdagen den 6 November 1694
Anders Juull i dommer Sæde udj Herridsfogeden Gregers Blichfeldtz Absenz

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Jens Andersen i Herslef Jes Tommesen ibd:
Søren Jensen ibd: Christen Simensen i Dons
Iver Kreng i Hostrup Peder Jensen i Kongsted
Bertell Høg i Skousgaard

Morten Lauridsen paa hans hosbund Sr Søren Blanchsteds vegne møte og begærede den indstefnede
Sag imod Bertell Høg møte opsetis till i dag 8 dage og hannem beschreven givis hvis paßeret er
schall till den tiid widere blive indgiven. Sagen optagen i 8 dage.
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Tiirsdagen og Tingdagen d: 13 November 1694
Jerlouf Lauridß: i dommer Sæde udj Herridsfougdens Gregers Blichfelds Absence
Anders Juull udj Herridskrifuerens Daniell Kellinghuusens Absence i Skrifuer sted

Tingmend
Søfren Jenß: i Hersleb Jens Smid af Hersleb
Jørgen Nielß: i Follerup Mads Rafn og
Jens Anderß: i Hersleb Søfren Madß: alle ibd:
Ifver Kreng i Haastrup

Madß Pederßen Lumbholdt af Follerup, for Retten frembkom som beviiste wed kaldsmænd Nielß
Madßen og Raßmuß Søfrenßen, begge af Follerup [papir defekt] med opragte fingre effter Lougen,
udj dag at hafve udj Rette stefnit her till tinget Nielß Bull i Store Welling, imod widner at paahøre
og spørsmall at svare angoende hvis  Nielß Bull har lofuet og tilsagt Madß Pederßen Lumbholdt
med hans datter Maren Nielßdatter, herom at widne er stefnet till samme tid og sted at møde og
spørsmaall at svare saavidt en.. udj samme sag ere bevist, Christen Smid i Store Welling og hans
Søn Jens Christensen ibid: Jørgen Nielß: af Follerup, widerne saavelsom Contra parten lougligen
paraabt mødte iche hvor for de Eere forelagt till i dag 8 te dage at møde En hver for sig at svare og
deris Endelige widner at aflegge.

Tiisdagen og Tingdagen den 20 November 1694
Anders Juull i dommer Sæde udj Herridsfogedens Gregers Blichfeldts Absenz

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd

Hans Ollufsen i Follerup Jørgen Nielsen i Follerup
Jens Andersen i Herslef Jes Tommesen ibd:
Hans Iversen ibd: Jens Lauridßen ibd:
Og Søren Madsen ibd:

Mads Pedersen i Follerup møtte for Retten som begærede hans Indciterede winder motte paaraabes
og tages i forhør. Christen Smed og Jens Christensen i Welling paaraabt møtte iche hvor for de er
forre lagt anden gang till i dag 8 dage at møde deris winde at aflegge under Lovens straf, og sagen
optagen i 8 dage.

Mathias Jørgensen Slagter i Fridericia lod lyse effter en Sort huedet Koe med kroget horn som staar
klippet paa den Wenster side med 3 Bogstaver M:I:S: om nogen kand giøre hannem anviisning der
paa vill hand deris umage forschylde.

Præsident Winterberg i Fridericia lod lyse en Brun hoppe i 5te Aar som paa Friderica March er
kommen iblant hans bæeester om nogen sig den vedkiender.

Tiisdagen og Tingdagen den 27 November 1694
Gregers Blichfeld Kongel: [papir defekt]

Daniell Kellinghuusen [papir defekt]
Tingmænd

Iver Kreng i Hostrup Jes Tommesen i Herslef
Jens Andersen i Herslef Søren Madsen ibd:
Hans Jensen Enemerche ibd: Hans Iversen ibd:
Hans Ollufsen i Follerup
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Mads Pedersen af Follerup møtte og begærede hans winder till forhør. Christen Smed i Welling og
hans  Søn Jens  Christensen paaraabt,  møtte  iche,  hvor  for  Mads  Pedersen  begærede  de  mote
forreleggis till i dag 8 dage at møde under Lovens straf, winder forrelagt till i dag 8 dage at møde
deris vinde at aflegge.

Niels Tuesen i Sellerup møte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Laurids Ollesen i Sellerup og
Niels Tommesen i Breining det de ved Eed med opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at
have ladet hidstefne effterschrefne personer Vinder at paahøre og till spørsmaal at svare angaaende
den Eng som kaldis Stoflings Eng som fra hans paaboende Gaard haver nogle Aar wæret borte,
nemlig Jens Schichballe, Tord Ollufsen, Jens Andersen, Peder Hiuller, Mogens Pedersen, Laurids
Bang, Niels Jensen, Terchell Nielsen, Anders Mortensen, Niels Raun og Hans Nielsen, samptlig i
Gaverslund, till  samme tiid og sted stefnis effterschrefne deris sandhed der om at Vinde, Niels
Hansen Møller i Bregning, Peder Jørgensen Hiuler ibid: Hans Hansen Skousen, og Hans Tommesen
Lund i Sellerup, Anders Bertelsen, Terchell Madsen og Hans Sørensen i Andkier, Hans Eschelsen
og  Peder  Kreng i  Hvilsbierg,  hvor  effter  hand agter  tingsvinde  at  erverbe.  Tord  Ollesen  paa
samptlig Gaverslund Mænds wegne møte og formoede de Kongel: Commißaris som haver tillagt
dennem denne Eng borde imod diße winder at have kald og warsell for nogen winde blef ført.
Winderne  sted  till  forhør;  da  for  Retten  fremkom Hans Hansen Skousen i  Sellerup som effter
Eedens oplæsning wandt at denne Stoblings Eng haver ligget till Niels Tuesens Gaard i Sellerup i
26 Aar førende de Svendsche kom her  ind i  landet  og gaarden blef  afbrent,  mens  effter  at  de
Svendsche war kommen ud af landet er den kommen fra Gaarden som Niels Tuesen paaboer, der
paa hand bad sig Gud till hielp, der effter for Retten fremkom Hans Sørensen som i alle maader
bekrefftede  og  tilstod  hannem [papir  defekt]  Stobling  Eng  at  wære  beviist  som [papir  defekt]
wundet haver, der paa hand bad sig Gud till hielp.Endnu for Retten fremkom Peder Jørgensen i
Bregning som wandt, at hand kand erindre een 10 Aar for Svenschen kom her ind i landet laa denne
Stobling Eng till Niels Tuesens paaboende Gaard i Sellerup, mens effter at de Svensche kom af
landet og Gaarden war bleven afbrent og Øde er Engen kommen fra Gaarden, der paa hand bad sig
Gud till hielp. Noch fremkom Hans Eschelsen i Andkier som wandt at hand kand erindre en 4 Aar
før de Svendsche kom her ind i landet laa denne Eng till Niels Tuesens paaboende Gaard, mens der
Gaarden blef afbrent, og war Øde, er den siden effter de Svensche kom af Landet, kommen fra
Gaarden, der paa hand bad sig Gud till hielp. Noch fremkom Peder Jørgensen i Hvilsbierg som
wandt at  wære lige saaledis  beviist  som Hans Eschelsen om wundet  haver  og saaledis  at  være
sandhed  der  paa  hand  bad  sig  Gud  till  hielp,  hvor  effter  Niels  Tuesen  i  Sellerup  begærede
tingsvinde som og blef sted.

Præsidenten i Fridericia lod oplyse en Brun hoppe i 5te Aar som er kommen iblant hans beester.

Blef lest et schiøde Peder Bertellsen i Herslef haver bekommet af Jens Madsen og hans hustrue i
Tolstrup d: 24 Martij 84: paa nogle støcher Jord paa Tolstrup March, med widere dis udvißning lest
og paaschreven.

Tiisdagen og Tingdagen den 4 December Ao 1694
Anders Juull i dommer Sæde i Herridsfogeden Gregers Blichfeldts Absens

Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Iver Kreng i Hostrup Jes Tommesen i Herslef
Jens Andersen ibd: Jens Lauridßen ibd:
Søren Madsen ibd: Christen Pedersen af Tolstrup
Hans Ollufsen i Follerup
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Mads Pedersen af Follerup møtte og begærede hans indciterede vinder motte paaraabis og aflegge
deris winde, effter tredje forrelegelse  Christen Smed i Welling og hans Søn Jens Christensen
blef tvende sinde lydeligen paaraabt, møtte iche, hvorfor Mads Pedersen till videre laumaal at føre
begærede her effter tingsvinde som og blef sted.

Tiirsdagen og Tingdagen d: 11 December Ao 1694
Jens Nielß: Festler i dommer Sæde udj Herridsfougdens Absenz

Anderß Juull udj Herridßkrifuerens Kellinghuußens Absenz udj Schrifuer sted
Ifuer Kreng i Hostrup Jeß Thommeß: i Hersleb
Jens Anderß: ibd: Hans Søfrenß: i Wilstrup
Rasmuß Johanß: ibd: Søfren Madß: i Hersleb
Christen Madß: ibd:

Rasmuß Jbßen af  Fridericia  paa  Hædderlige  og  meget  Wellærde  Mand Hr:  Joachimus  Reimer
Welmæritere Capelan till Fridericia Tydske Meenighed og Sognepræst till Æridsøe Meenighed paa
hans wegne mødte udj Retten, som frembstillede 2de kaldsmend Nembl: Søfren Jenßen og Jørgen
Laßen tienende Hr Joachimus, og Søfren Jenßen borger i Fridericia der afhiemblede wed Eed med
opragte fingere effter lougen at de till i dag hafde effter En skrifftlig kaldseddell hafde hidstefnit
Welbaarne  Hr:  Capitein  Ellebrecht  Wahnhafftig  paa  Hønborig  Laddegaard,  med  wiidere
kaldseddelen udj sig self ord effter andet saaledis Er meldende; Saa som WelEdle og Mandhaffte
Hr: Capitein Christian Ellebrecht Residerende paa Hønborig Laddegaard iche hidindtill skrifftlig
hafuer stillet mig tilfredß paa hans Egen og hans Huußmends wegne der saaer og høster for Præste
tiende,  effter  dj  dend  Contract  oprettet  med  nu  Sl:  Hr:  Emanuel,  om  Hønborgs  Ladegaards
Præstetiende, er magtisløß der det dog tidt og ofte mundtlig og skrifftlig er begierdt udj Wenlighed
for  høsten  og  siden;  derfor  Høÿligen  tildrifuis  Jeg  at  lade  kalde  Eder  WelEdle  Hr:  Capitein
Christian  Ellebrecht  tillige  med  Eders  Huusmend  Rasmuß  Sigwortß:  Søfren  Olßen,  Diderich
Brinch, Søfren Ouuß: Nielß Ladgaard, at møde paa Eld, Brusk og Holmands Herridsting i dag 8te
dage domb at lide fremdelst  iche effter hans Kongl: Maytz: loug og forbud, schall [?] aggere i
tiendet in Natura, ellers skrifftlig stillit med wiidere herom forefalde kand. Frid: d: 4 Xbris, Ellers
thiennistevillige  J:  Reimer  mppria  [papir  defekt]  1694  d:  4  Xbris  ware  wj  underskrefne  paa
Hønborg Ladegaard og forkÿndet denne kaldseddell for  frue Maria Ellebrechts og leverede hinde
Copie der af, at saa i sandhed er Testerer med woris Egne Hender, Datum ut Supra. Søfren Jenß:
Egen hand, Jørgen Laßen Egen hand, at de saaledis som forskrefuit staar lougligen hafde kaldet
derpaa de bad sig Gud til hielper. Rsmuß Jbßen paa Hr: Joachims wegne lod beroe med Saggifuelße
till i dag 8te dage. Sagen opsat til i dag 8te dage.

Hanß Tyggeß: udj Schousgaard tienende Hans Hanßen ibid: for Retten frembkom, som beviiste
med kaldsmend Ifuer Thomß: og Søfren Lauridßen, begge af Wilstrup, de afhiemblede wed Eed
med opragte fingre effter lougen med 8te dages kald og warßell till i dag at hafue hidkaldet Hans
Knudßen i Wilstrup imod widner at paahørre og spørßmaall at svare, angaaende nogle u=beqvembs
ord hand skall hafue taldt om Hans Tÿggeßen, Hanß Knudßen af Wilstrup for Retten frembkomb
som wed Eed bekrefftede at hand intet andet widste imod Hans Thÿggeß: udj Schousgaard End det
som Erligt og got war saawidt En Erlig karll wel Egner og anstaar udj alle maader hvorpaa de for
Retten gafue hverandre deris hænder og Ere wenligen og wel forligte og war Hans Thÿggeßen her
effter tingswidne begierende som og blef stedt.  

Tiisdagen og Tingdagen dend 18 December Anno 1694
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Gregerß Blichfeldt Kongll: Maÿtz Herridzfoeget
Daniell Kellinghuußen Herridzschrifver

Tingmend
Ifver Kreng i Horstrup Jeß Tommeßen i Herslef
Jenß Anderßen ibd: Jenß Bull i Schierup
Olluf Simonßen ibd: Søren Mortenß: ibd:
Thomaß Pederßen ibd:

Nielß Olleßen af Stauebye i Fyen og Jenß Damkier i Schierup, møte for Retten og bekiendte, att
som denne Nogle stridig ord er indfalden nest afuigte d: 13 November nest afvigte angaaende en
deell  penge,  saa  bekiendte  nu  Niels  Ollesen  her  for  Retten  att  hand  til  slige  ord  imoed  Jenß
Damkierd ey widste noget att sige, menß om hand nogett hafde [papir defekt] sched i druchen schab
og widste Niels Olleßen [papir defekt] Damkierd intett mod hannem end en Erlige Dannemand well
reigner og anstaar, og lofvede begge parterne her efter att lefve som venner og brødre W-Paaklage-
lig i alle maader agter, som her efter dagß en anden Nogen W-beqem ord gifver i saa maader, hafver
att liede efter loven og som de nu Wenlig og Well ere forliigte, gafve de her for retten hverandre
deriß hænder, hvilchett Jenß Damkierd begierte beschrefven.

Hr. Joachim Reimers sag Contra Captain Ellebrecht er optagern till neste ting efter Juule Hellig!

Slut på året 1694
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