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Anno 1699 I Jesu Nafn
Tiisdagen og Tingdagen den 10 Januarij Ao 1699
Laurids Hendrichsen Amidsbøll Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridßchriver
Tingmænd
Niels Thomesen i Wilstrup
Peder Madsen i Tolstrup
Jes Thomesen i Herslef
Thomas Jørgensen i Mørchholt
Jens Thomesen i Elltang
Peder Jeßen i Gaarslef
Søren Hansen i Stenderup
Niels Jensen i Egom
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste forordning og Privilgier for for dennem som ulden Manucfatur i
Danmark og Norge ville indrete af 10 Decemb: 98: Allerunderd: Lest og paaschreven:
Tiisdagen og Tingdagen den 17 Januarij Ao 1699
Kongel: Maÿtz: Herridsfoget Laurids Hendrichsen Amidsbøll
Daniell Kellinghuusen, Herridßchriver
Tingmænd
Bertell Jensen i Skousgaard
Jørgen Madsen i Tolstrup
Søren Mortensen i Piedsted
Niels Jensen i Egom
Niels Jørgensen i Brønsted
Niels Mortensen i Høÿrup
Jørgen Sørensen i Brønsted
Hans Jensen Enemerche i Herslef
Jens Pedersen Møller i Brønsted Mølle lod læse Hr: Laurids Rißoms schiøde paa Brønsted Mølle
liggende i Gaverslund Sogen med all dens tilliggende Herlighed med videre samme schiødis
indhold, som af Hr: Laurids Jensen Risom er underschreven og till Viterlighed af Jochim Risom og
Ingvart Jacobsen, med videre samme schiødis indhold af 9 Janv: 1699: Lest og paaschreven.
Christen Lauridsen i Torp lod læse en qvitering hannem given af Peder Nielsen Vever for 6 Aar
hand schulle være till huuse hos hannem effter oprettede Contract noch for 16 Sldr. bekommet korn
med videre som hand Rigtig haver bekommet, og som Contracten som er opreted imellem Christen
Lauridsen og Peder Nielsen, er Peder Nielsen for hænde kommen imod hans minde og villie, saa
schall ded her med være magtisløs om den kunde komme nogen gang tilstede, og haver hand slet
indtet at fordre eller kreve af Christen Lauridsen med videre samme Contracts indhold af 2o
Decemb: 98: af Jens Jensen og Thomas Jeßen till viterlighed underschreven:
Hr: Raadmand Svend Svendsen møte for Reten som i Retestillede en forliig og erklæring af Hr:
Oberst: Lieutnant Frans Johan von Devitz [efterfølgende linier ulæsl:] hos hende har ladet anholde,
hun saadan forselse ville effter lade og bem: Capteinsche sig der paa fredsommel: har erklæret, saa
forklaris her med at det er os fortrÿdeligt saadant er forfalden og i saa maader beder hende om
forladelse og i særdelished at vj iche den gode Capteinsche andet veed at paasige end hvis erligt og
høvisch er, som vj i alle maader vedbørligen tillstaar og derfore her med tillader Velbr: Capteinsche
at hun denne voris erklæring uden nogen os given kald og varsell til Ell, Brusch og Holmands
Herretsting maa lade læse paaschrive og der effter tingsvinde tage, till stadfestelse haver vj dete
med Egen hænder underschreven og Zigneter hos trøcht sampt venl: ombedet voris fornemme
Venner Høÿagtbare og Velfornemme Mænd, Raadmand Sr Hans Svendsen af Middelfart og K:M:
Tolder sammesteds Sr Hendrich Brandt dette med os till viterlighed at underschrive, Snoghøÿ d: 29
December 1698: (L:S) Devitz. von Devitz: effter begæring till vitterlighed Hans Svendsen, effter
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begæring Hendrich Brant. Lest og paaschreven: der effter Hr.R: Svend Svendsen paa Inger Sl: Cap:
Zacharias Bangs Enches vegne begærede tingsvinde som blef sted.
Tiisdagen og Tingdagen d: 24 Januarij Anno 1699
Hans Jensen Enemerke møtte for Retten som paa Mag: Hans Wolfs vegne, bewiiste med
kaldsmænd Mads Tomesen af Weile, og Lauß Jensen af Winding, som afhiemblede med Eed effter
loven, til at i dag, at hafue med loulig 8 te dages warsel til dom hidkaldet Mads Christensen i
Winding, for Resterende Landgilde, baade for forgangen Aar, saa vel som dette Aar, beroende med
saggifvelse til i dag 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 31 Janv: Ao 1699
Laurids Hendrichsen Amidsbøll K:M: Herridsfoget
Daniell Kellinghuusen Herridsschriver
Tingmænd
Jens Jørgensen i Stallerup
Jørgen Madsen i Tolstrup
Søren Mortensen i Piedsted
Bertell Jensen i Schousgaard
Hans Enemerche i Herslef
Peder Bertelsen i Herslef
Jens Christensen i Welling
Jens Snedicher i Gaarslef
Peder Hansen i Haart Stubbedrup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Christen Jørgensen i
Haart Stubedrup og Bertell Nielsen i Rodevad det de ved Eed med opragte fingre effter loven
afhiemlede till i dag at have i Retestefnet med 14 dages varsell Rasmus Kruse i Vranderup, Jens
Pedersen ibd: Hans Pedersen i Eistrup, Niels Pedersen i Haart Stubdrup for laugbud, anlangende
den halve Selfeÿer gaard i Stubdrup Peder Hansen paaboer, og Laugbød Peder Hansen bem: halfve
Selfeÿer gaard i Stubdrup hand paaboer till hans neste Venner om de den vill kiøbe.
Hans Ollufsen i Follerup møte for Reten som beviiste paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne ved
stefnings Mænds Frands Schøtz tienende paa Østed og Willads Sørensen i Gaarslef, det de ved Eed
med opragte finger effter Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Hans Skousen og Hans
Offersen i Mørchholt for u-loulig schouhug, vinder derom at paahøre og dom der effter at lide.
Beroende med vindernis førelse til i dag 8te dage.
Tiisdagen og Tingdagen den 7 Februarij Ao 1699
Christen Dall paa Peder Hansens i Hart Stubbedrups vegne møte og till andet ting Lougbød den
halve Selfeÿer Gaard hand i boer.
Frands Ludvig Schøtz paa Welbaarne Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte og lod læse Jens
Pedersen Møllers Obligation till Hr: Jegermester Bruchdorf udgiven d: 1 Januarij 1699: paa 400
Rdlr som Aarl: schall forrentis med 5 proCento og till forsichring pantseter hans paaboende Mølle
Brønsted Mølle kaldet med sin tilliggende herlighed effter hans derpaa havende schiødes indhold
med videre samme pantebrefs indhold af Ingvartd Jacobsen og Hr: Laurids Jensen Risom saa vell
som Hendrich Lauridsen og Mads Hansen Smed i Bredstrup till viterlighed underschreven, Lest
paaschrivning her hos møte Jens Pedersen Møller self for Reten og i alle maader tillstod velvillig at
have udgiven bem pantebref og ville betale all den bekostning baade till hiemting og landsting
derpaa kunde bekostes at lade læse og protocollere.
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14 Februarij 1699
Jens Raun i Hostrup paa Hr Laurids Risoms vegne i Smidstrup møtte for Retten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Niels Sørensen i Hostrup det de ved Eed afhieml: till i dag at have i
Rette stefnet Niels Terchelsen i Winding for laante penge, Peder Hiuller i Andkier for resterende
landgilde og arbeijds penge, Christen Hansen ibid: Niels Friis ibid: Søren Snedicher ibid: Søren
Fischer i Welling for resterende landgille sampt for siuns opkrevelse og siuns afsigelse anl: Hans
Pedersen i Welling at fremviise hvad adkomst hand haver till den hauge hand bruger fra Søren
Fischers sted. Samptlig der for dom at lide. Niels Bertelsen paa hans hustrues fader Jørgen
Pedersens vegne i Welling møte og fremstillede et pantebref og oblig: af Niels Jensen i Welling
udgiven d: 28 Apr: 1651 paa 20 Rdlr: og till forsichring pantsat Nørschous Hauge liggende paa
Welling March med videre. Noch fremviiser Niels Jensens Oblig: og panteforschrifning af 18 April
53 paa 20 Rdlr: og i lige maader derfor pansat Nørschou Hauge med videre samme pantebref
udvisning; beroende med saggivelse till i dag 8te dage:
……………….(?)
Mads Nielsen Lumholt møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Mads Jensen i Trelle og
Laurids Sørensen i Weijllbye det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rette stefnet Niels
Christensen i Follerup ang: Sl: Mads Pedersen Lumholtes pigebaren Anna Madsdaater tillfalden
Arvepart effter schifftebrevets videre formelding af dato 27 April 1697: dom at lide, i lige maader
stefnet Niels Bull i Store Welling og Christen Rasmusen i Mørchholt som forlovere og
Cautionister for er melte Niels Christensen at svare og stande till rette en for alle og alle for een
dom at lide i fald Niels Christensen ey kand svare og betale de 84 Sldr: med resterende rente som
deris Revers videre om formelder af 20 Junij 1697: Der effter i rettelagde Mads Lumholt et
schifftebref forfated Ao 97 d: 27 April, som hans Myndeling Anna Madsdaater er tillagt at nyde
effter hendis Sl: Moder resterende 84 Sldr: hos Niels Christensen i Follerup effter Schifftebrevets
videre formelding, lest og paaschreven. Sate saa i rette om Niels Christensen iche pligtig er og bør
at betale de resterende 84 Sldr: med sin rente, saa vell all foraarsagede omkostning inden 15 dage,
og i fald iche hos Niels Christensen schulle findis fornøyelse till deßen betalling, saa sate hand i lige
maader i rette paa Niels Bull i Welling og Christen Rasmußen i Mørchholt, om de iche pligtig er og
bør at svare og betale forbem: 84 Sldr: schadisløs effter deris Revers af dato Frid: 20 Junij 97: som i
lige maader er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; der paa Mads Lumholt begærede
dom; Christen Rasmußen i Mørchholt, Niels Bull i Welling og Niels Christensen i Follerup møtte
og begærede 14 dages opsettelse schall blive svaret. Sagen optagen i 14 dage.
21 Februarij Anno 1699
(side 259 begynder her)
Imod den afdøde Ebbe Mogensen, saa vell som Tÿgge Ursin eÿ effter Loven at være indreted, og
alle de vedkommende eÿ at være stefnet i denne sag, saa torde Dommeren iche understaa sig at
stede kaldet før Ebbe Mogensens paarørende her imod effter Loven vorde kaldet saa vell som
Tÿgge Ursin med 14 dages varsell; Saa bortfalder dette kald till Lovl: stefnemaall.
Hans Jensen i Møsvraa paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Sørensen og Niels Sørensen i Hostrup det de ved Eed afhieml: till i dag at have i
retestefnet Hr: Ober Auditeur Vogt boendis i Starup anlangende nogle snarer som befantis sat i hans
kaalhauge gierde, derom imod vidnisbÿrd at paahøre, sampt i lige maader for U=loulig schouhug,
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hvor effter tingsvinde schall forhvervis. Jens Hansen paa Hr: Ober Auditeur Vogts vegne møte som
i Retelagde hans schrifftl: protest imod kald og varsell af 21 Febr: 99: Lest og i Acten schall vorde
indført: kaldet stod ved magt dog at Regimentschriveren først Loul: till i dag 8te dage stefning till
vidnes paahør; Og tillstod Sr Willerd at ville tillstaa kaldet at Comparere i dag 8te dage.
Raadmand Svend Svendsen paa Sl: Capt: Zacharias Hansens Enches vegne paa Snoghøÿ møte for
Reten som beviiste ved kaldsmænd Augustinus Restrup af Fridericia og Mads Jepsen af Snoghøÿ
det de ved Eed hieml: till i dag med Schrifftl: kaldsell at have med 14 dages varsell effter schrifftlig
kaldseddell hidstefnet Hr: Estats Raad og Amptmand Schvartz om hand behager nogen paa hans
Maÿtz: vegne der imod at lade møde. I lige maader stefnet K:M: Amptschriver S r Peder Pedersen,
om hand der imod vill lade noget svare her till og till vidnisbÿrd at være stefnet med 8 dages varsell
Anna Sl: Niels Pedersens, som et af samme huse self har beboed med hendis Laugværge saa vell
som Peder Nielsen ved Snoghøÿ boende, og Jens Spillemand i Erresøe, sampt videre derom till
spørsmaall at svare, hvor effter agtes tingsvinde at erverbe af 13 Jan: 99 Lest og paaschreven; hvor
effter Raadmand Svend Svendsen begærede vinderne till forhør. Saa for Reten fremkom Anna Sl:
Niels Pedersens nu boende i Middelfart som beretede at have boed i et af diße huuse ved Snoghøÿ i
30 Aar, og imidlertiid indtill landmaalingen Svaret baade af Huuset og Jorden som ligger till huuset
Aarligen till Amptstuen 2 Rdlr: 5 mk: 8 sk: og eÿ videre. I lige maader var hende bevist at af de
andre tvende huuse og Jorder er givet lige saa meget Aarlig og eÿ videre, derpaa hun bad sig Gud
till hielp. Endnu for Reten fremkom Ingeborg Nielsdaater Michell Laßes i Erresøe som vandt og
beretede at hun er fød paa Snoghøÿ paa det sted som Mathias Enevoldsen sidst haver beboed, og er
et af de huuse som i stefningen ommeldis. Da kunde hun erindre i 22 Aar at ingen anden schater af
diße tvende huuse og Jord er given indtill Landmaalingen Nemlig Aarlig af hver 2 Rdlr: 5 mk: 8 sk:
og eÿ videre, der paa hun aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; Der nest fremkom Jens Nielsen
Spillemand af Erresøe som beretede og vandt at have været paa Snoghøÿ i 50 Aar da wed hand og
kand erindre at af diße tvende forommelte huuse og des tilliggende Jorder iche meere Aarlig er
Given end 2 Rdlr: 5 mk: 8 sk: indtill Landmaalingen af et hvert huus og Jord og eÿ videre, der paa
Jens Nielsen Spillemand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp; Endnu for Retten fremkom Søren
Nielsen Spillemand i Erresøe som vandt at hand i et half hundrede Aar hafde tient i Snoghøÿ og var
vell videndis at ingen af diße tvende huuse haver givet meere Aarligen till schat end 2 Rdlr: 5 mk: 8
sk: og eÿ videre, der paa hand bad sig Gud till hielp; Endelig fremkom Niels Ollufsen af Erresøe og
Mads Joensen af Snoghøÿ som beretede og vant at de i dag hafde været hensent for Capteinscher af
Snoghøÿ till indstefnede Peder Wideßen som for Aldersom er Sengeliggende og tillspurte hannem
om hand var noget bevist hvad aarl: af diße tvende huuse ved Snoghøÿ er given aarlig till schat, da
hand for dennem har bekiendt at hand har tient for dreng og karll i Snoghøÿe og kom der at tiene i
Keiserens Kriig, og sagde at hannem var vell bevist at hver af diße ommelte tvende huuse ved
Snoghøÿ med tilliggende Jord, har Aarlig svaret till Amptstuen 2 Rdlr: 5 mk: 8 sk: og eÿ videre
indtill Landmaalingen der paa hand for dennem aflagde sin Eed; hvor paa de begge bade sig Gud
till hielp; Welb: Hr: Estats Raads fuldmegtig Herman Willert møte og beretede at hand her imod
intet hafde at sige mens vedkom Amptschriveren som Kongel: Intrader var betroed at oppeberge, og
begærede Radmand Svend Svendsen her effter paa Capteinschers vegne tingsvinde: Sted
Christen Pedersen paa Hr Laurids Davidsen Foßis vegne i Piedsted beviiste ved kaldsmænd Anders
Rasmusen og Hans Jørgensen af Gaarslef det de ved Eed hieml: till i dag at have i Rette stefnet hans
Annex bunde i Gaarslef Jacob Iversen till doms for effterstaaende Restances, beroende med
saggivelse till i dag 8te dage.
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Niels Pedersen Ladegaard paa Hr: Cap: Ellebrechts vegne møte som i Retestillede en [d.….] af
tinget udsted d: 1 Junij 98: imellem Hr: Obersten og Her Capitain Ellebrecht, dis [……] er lest og i
Acten schall vorde indført; her paa fantis i ligemaader Amptmandens Mortification schreven at
samme dom er Mortificeret som blef lest og i Acten schall vorde indført, hvor effter Niels Pedersen
Ladegaard paa Capt: Ellebrechts vegne begærede tingsvinde som og blef sted.
Peder Hansen i Hart Stubbedrup møte for Reten.
Jacob Pedersen Schourider møte og fremviiste en Gammell Ulf som hand haver schiødt og der for
fordrede effter forordningen 4 Rdlr:
Peder Hansen i Hart Stubbedrup møte som i retestillede et schiøde af Brusch Herrets ting udsted d:
16 Martÿ 72: till indhold saaledis, at for Reten fremstod Jens Hansen i Paabÿe og Las Madsen i
Haart, som paa deris egne og hustruers vegne solte skiødte og aldeelis afhendte fra dennem og alle
deris arvimger og till fornefnte Peder Hansen i Stubbedrup og Hans Hanßen ibid: og deris rete
sande arvinger all den lod og anpart som de er eller kand være beretiget i den Bundegaard i
Stubbedrup, Sl: Thue Nielsen paaboede og fra døde effter indførsels afsigt her af tinget udsted 1668:
d: 27 Junij till meening indeholdendis at tvende selfeÿer haver indviist Jens Hansen og Laß Madsen
effter Her Landsdommernis Dom i bem: Sl: Tue Nielsens Øde Bundegaard og Eÿendom for
Capitalen Rente og omkostning som sig tillsammen bedrager 193 Sldr: 2 mk: 4 sk: Tredieparten af
Gaards steden og den tredie part af Boetofften norden gaarden og den nordeste af de tvende Eng
gaarde som ligger vesten for samme gaard, hvilchet beretis at være kiøbt fra en Selfeÿer gaard i
Feerup till samme Gaard agger Jord blef dennem tillsat tou agger i hvert fald, dend Eene kaldis
Dobbelt aggeren som ligger imellem Christen Michelsens og Iver Sørensens aggre, den anden en
liden agger som ligger immellem begge Iver Sørensens aggre, udj en Moese som kaldis Marche
Moese er dennem tillsat till deris anpart, ligesom i det andet agger Jord paa Marchen Toused, hver
sted en dobbelt og een liden schiffte. Noch en liden agger liggendis i Jep Pedersens tofft som er den
fierde agger fra den Nørre side som der for hans Sals huus, saa og tou aggre som ligger nest sÿnden
for uden op till same toffte gierde, endnu er dennem tilsat noget toffte Jord norden Byen kaldis Nør
agger, som dennem er tillsat den tredje part af, udj Sÿnderschou engen dennem tillsat fra den
Sÿnder ende den tredje Eng till samme Gaard indtill Bÿens Hofgaard, paa Ferup March beretis at
ligge en Oting Jord over all schou og march hvor af de blef tillsat et schiffte i Feerup Bÿe Vang og
en schou schiffte kaldis S…260 mballes schou schiffte, som ligger imellem Mads Pedersens og
Mads Laßens schiffter i Feerup, endnu er dennem tillsat et støche Eng Jord paa Feerup March som
kaldes tofft aggeren, hvilchet indførsells afsigt i sig self videre udviiser, med videre samme
schiødes indhold som for Reten er lest og paaschreven, der effter Peder Hansen i Haart Stubbedrup
for Retten fremstod som seller skiødte og afhændte fra sig og sine arvinger till Morten Jensen i
Rodevad hans hustrue og arvinger halfparten af all forommelte Jord intet i nogen maader undtagen,
saa vell som den 3die part af gaards stedet med de tvende der paa staaende huuse Peder Hansen nu
iboer og tillhører, hvilchet forschrefne Jord, samt tredje part af gaards sted, saa vell som de 2de der
paa staaende huuse Morten Jensen i Rodevad hans hustrue og arvinger, schall have nÿde og beholde
till Evindel: eÿendom, og kiendis Peder Hansen sig der for at have annamet bekomet og oppebaaret
fÿllest betalling, lover der for at schall frj frelse hiemle og tillstaa Morten Jensen forbem: Jord
huuse og eÿendom for hver mands hinder og paatale som der paa med nogen Ret kand have at tale
og der som noget der af hannem eller hans arvinger blef fra vunden for nogen hans wanhiemels
brøst schÿld, som lover Peder Hansen inden 6 samfelde uger der nest effter at forschaffe Morten
Jensen lige saa god og velbeleÿelig Eÿendomb eller der for nøÿagtig betalling og i saa maader for
sig og sine arvinger holde Morten Jensen, hans hustrue og arvinger for dette kiøb schadisløs, der
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paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis holdis og effterkomes
schall som forschrevet staar, hvor effter Morten Jensen var eÿendoms tingsvinde som schiøde
begærendis som og blef sted.
28 Februarij Anno 1699
Blef lest Hr: Amptmand Svartzes ordre og befalling till Bønderne anlangende Weÿenis Reparation
og forfærdigelse her i Herredene saa fremt de forsømmelige iche der for vill straffes, med videre
lest og paaschreven af 20 Febr: 99:
Niels Christensen i Follerup møtte for Retten som kiendtis og tillstod at hand effter schifftebrevet
holden effter hans formand Sl: Mads Pedersen i Follerup d: 15 Julij 1697: bliver schyldig at schall
betale till bem: Sl: Mads Pedersens daater Anna Madsdaater for hendis arvepart hende effter hendis
Sl: Moder Anna Nielsdaater arvelig er tillfalden Nemlig 84 Sldr: Saa er hand med bem: Anna
Madsdaaters formønder Mads Nielsen Lumholt i Weyllbye om samme pengis betalling saaledis
forligt og foreenet at Niels Christensen lover nu førstkommende Paasche at betale till Mads
Lumholt 20 Sldr: og siden Aarlig till hver Paasche 16 Sldr: med sin rente effter loven saa hand for
sig og sine arvinger lover at holde Mads Nielsen Lumholt derfor i alle maader schadisløs, hvor paa
parterne nu her for Retten gave hver andre deris hænder vare venl: og vell forligte. Der effter Mads
Nielsen Lumholt i Weyllbye begærede tingsvinde som og blef sted.
Jens Pedersen i Kongsted møte og begærede effter forrige i retesetelse og opsetelse Dom over Niels
Pedersen i Wilstrup, paarobt møte iche, sagen optagen i 14 dage.
Christen Pedersen paa hans hosbund Hr: Laurids Davidsen Foßes vegne møte og effter forrige
indhieml: kald i dag 8 dage over Jacob Iversen producerede en dom her af tinget afsagt d: 15
Decemb: 91: paa Jacob Iversen paa 48 Sldr: 3 sk: der nest hans schrifftl: forfatede indleg og Restans
paa hvis hand schÿldig bliver: alt bedragende 145 Sldr: 3 mk: 1 sk: med videre af 28 Febr: 99: lest
paaschreven, der effter blive svaret sagen optagen i 14 dage og Jacob Iversen forelagt till den tid at
indgive hans svar her imod.
Jens Pedersen i Kongsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens Pedersen og Hans
Andersen begge af Kongsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhieml: till i dag at
have i retestefnet Peder Nielsen Møller i Kongsted imod spørsmaall at svare og der effter
tingsvindis erverbelse sampt dom at lide ang: en Kirche Agger hand bruger paa Kongsted March
med videre som da for Reten kand forrefalde: Beroende med Saggivelse till i dag 8te dage:
Iver Hansen tienende i Høÿeup og Niels Hansen tienende i Smidstrup møte for Reten som kiendtis
og tillstod at de haver annammet bekommet og oppebaaret af deris Broder Jep Hansen boende i
Hørup, all den arf baade de saa vell som deris afdøde broder Thomis Hansen effter der om imellem
dennem opretede Contract og foreening af dato 29 December 1691 effter Sl: fader Hans Jepsen i
Høÿrup og Sl: Moder Kirsten Pedersdaater arvelig kand være tillfalden i den Selfeÿer Gaard i
Høÿrup deris Sl: fader paaboende og bem: Jep Hansen nu beboer; tachede bem: deris halfbroder Jep
Hansen for god og nøÿagtig betalling Jefnet schiffte og deele, Lovede for bem: tillfaldene arvepart
at holde Jep Hansen og hans arvinger Qvit frj og kravisløs i alle maader, der paa parterne nu her for
Reten gave hver andre deris hænder vare wenl: og well forligte hvor effter Jep Hansen var
eÿendoms tingsvinde begærende som og blef sted.
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Hans Jensen i Møsvraa paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte og effter indhiemlede kald i
dag 8 dage over Ober Auditeur Vogt begærede hans vinder mote stedis till forhør: derpaa blef
Eeden oplæst for vinderne, saa for Reten fremkom Povell Pedersen boende i Starup, Skouløber,
som vandt at for ungefehr 5 Uger siden kom hand gaaende af Starup Skou over Auditeurens tofft,
daa saa hand der var 2 huuller paa Auditeurens hauge gierde som der er kaall i, der hand kom till
bem: huller, saae hand der stod en Meßing traad Snare i hver hull, siden gich hand om ved den
vester ende af bem: hauge der var et hull som der sad en hampe snare af et støche hampe støche udj,
der paa gich Pedersen ind till Ober Auditeuren og talte hannem ad og viiste ham de 3 huller med
Snarer udj og spurte hannem og det var loul: at sete slig snarer, der paa Auditeuren svarede hand
vidste indtet der af at sige, hand ville tage hans folch i forhør om nogen af dem hafde giort det,
derpaa Povell Pedersen aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Der effter for Reten fremkom
Hans Jacobsen Smed i Starup som vandt at samme tiid som ommelte er, kom hand gaaendis af
Starup schou med en gren paa hans Rÿg hand hafde huggen da saa hand som hand gich forbj
Auditeurens hauge at der sad en Snare af meßingtraad i et huus af samme gierde flerre snarer saa
hand iche, mens saae tou huller ved iche om der var snar i det andet hull eller eÿ saa som hand var
saa nær der ved, der paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp, der effter Hans Jensen paa
Jegermesterens vegne begærede tingsvinde som blef sted Hans Jensen paa Jegermesterens vegne
begærede i lige maader vinderne till forhør anl: schouhugget, saa for Reten fremkom Skourideren
Jacob Pedersen som vandt at for ungefehr om Juulle tiider fant hand Ober Auditeurens karll i Starup
Skou som stod og hug paa enstor bøg, som hand pantede hannem ved. Endnu fremkom
Jegermesterens Schiøte Niels Nißen og Skouløberen Povell Pedersen som vedstod at have hos været
og seet det samme som Jacob Pedersen om wundet haver hvor paa de samptl: aflagde deris Eed og
bade sig Gud till hielp. Endnu tillstod Skouløberen adschillige gange at have funden Ober
Auditeurens folch i Starup Skou og tverstivet nogle gaml: træer, schamstÿvet nogle Riisbøger og
jordhuggen nogle Riisbøge, Hans Jensen begærede tingsvinde, Jens Hansen paa Ober Auditeurens
vegne begærede gienpart af hvis paßeret er sted:
Morten Lemeÿer paa Welb: Hr: Estats Raad og Amptmand Svartzes vegne møte og begærede de
udtagne Siunsmænd som haver siunet den schade Hart Søe har foraarsaget paa de Hart Mænds
agger Jord og Engbong, da for Reten fremkom Bertell Jørgensen i Bramdrup, Thomas Hansen,
Stafen Iversen og Stafen Nielsen ibid: Peder Andersen i Eÿstrup og Niels Gÿdesen i Brødsgaard
som afsagde deris Siun saaledis, at Anno 99 d: 27 Feb: haver de ffter Welb: Hr: Estats Raads
befallning siunet og besigtiget som Haart Søe haver foraarsaget paa Haart Jord og Engboend
nemlig: Mogens Pedersen i Haart bekommet schade paa sit agger jord neml: paa 4½ schep: korn
sæd, Lave Jensen paa 1 schep: Sæd, Tue Hansen paa ½ schep: land som vandet har bortschyldt:
noch diße trende tillige med samptl: bye mænd haver faaet schade paa deris agger ender tet ved
Søens udbrydelse ungefehr paa 6 schep: koren Sæede Jord, Mogens Pedersen i Haart haver miste de
tvende parter af hans Engbund, som med 1½ allen sand er overlagt: Lave Jensen, Olle Tommesen,
Tue Hansen, Peder Knudsen, Knud Tuesen, Mads Laßen, Christen Jenßen, samptl: haver faaet
schade paa half deris Engbond till deris gaarder beliggende og er overlagt med 1½ allen sand
sammesteds og sammested noget ringere og som øÿensiunl: er at det Neppel: ……..
Bertell Jørgensen, Thomas Hansen, Stafen Iversen og Stafen Nielsen af Bramdrup møte som till
stod og kundgiorde at nerværende fatige Mand Hans Tomsden af Bramdrup har iche af nogen
skiødesløshed og forsømmelse foraarsaget sig denne overfaldene vanlÿche og armod, mens af Soet,
Sÿgdom alderdom og skrøbelighed der udj er geraaden, bedis derfor tieniste barmhiertige og
medlidende Christne Mennischer af ÿnchsomhed ville lade sig hans nøe gaae till hierte og meddele
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hannem noget i Jesu Nafn till sin og sines nødtørfftig underholding, hvilchet Gud en hver igien vill
belønne; tingsvinde der effter sted.
Blef lest Amptmandens ordre anl: Regimentschrivers eÿ aldtid schall stefnis naar nogen stefnis
enten for Jagten eller skou hug, og det kald og varsell alligevell at staa ved magt. Saaledis af
Indhold som Velbaarne Hr: Jegermester Bruchdorf haver for mig andraget hvorledis tit og offte af
Regimentschriverens tiener kald og Varsell om Skouhug bliver spilt, formedelst Regimentschriveren eÿ der imod er for Bunden at svare, som saadan u=loul: begangen skouhug har øvet, og
schoubetienterne eÿ der over kand komme till nogen foeri at faa sligt straffet, naar deris kald saa
liderlig schall af dis aarsag schÿld spildes, tillmed er det u=mueligt at ingen Citation till bemelte
Johan Hollender udi saadan maader altid kand schee formedelst hand saa langt fra dennem er
beboende ……………263……….
Blef lest et pantebref af effterføllgende indhold: Kiendis Jeg mig underschrefvne Jochim Ram
boendis i Møsvraa og viterlig giør for alle i dette mit obne bref at Jeg schyldig og pligtig at være
bleven Erlig Welagt og Mandhafft Corporal Herman Federman Halftresindstiuge Rixdaler hver
Rixdaler beregnet till Sex March dansche, som hand mig effter min begæring venlig laant og
medforstragt haver, hvilche for 50 Rixdaler, Jeg lover for mig min hustru og Arvinger erlig oprigtig
og vell at betale Corp: Herman Federman eller hans arvinger naar mand schrivendis vorder 1700:
og hvis min forsømmelse her udj befindis forschrevne penge iche till sin forn: tid bliver erlagt og
betalt, da till dis bedre forsichring og rigtigere forvahring Pentseter Jeg fra mig og mine arvinger
indtill Corporal Herman Federman og hans arvinger den eÿendoms gaard som Jeg paaboer udj
Møsvraa, som hand schall have nÿde bruge og beholde till et fuld og frit brugelig pant, giørendis sig
det saa nøtig, som hand best veed, vill og kand, indtill det saalenge den af dette pant bliver indløst
og frj giort med reede penge, som forschrevet staar, lover og her hos, den ey at pandtsete selge eller
afhænde førend det lovl: bliver indløst, ÿdermere lover Jeg forbem: Jochim Ramb for mig min
hustrue og voris arvinger, at frj frelse hieml: og fuldkomel: tillstaa Corporal Herman Federman
forschrefne eÿendoms gaard med paastaaende bÿgning og tilliggende grund intet undtagen som nu
tilligger og af alders tiid tilligget haver og hør og bør der till at ligge med rete i nogen maader. Dette
forschrefne lover vj paa begge sider at holde hver andre uden schade og schadesløs i alle maader,
till viterlighed underschriver Jeg min Egen haand og venl: ombedet de dannemænd som haver været
overværende denne voris foreening Nafnl: min kones fader Hans Jensen i Møsvraa og min Kones
Broder Peder Hansen ibid: med os till viterlighed at underschrive. Actum Møsvraa d: 11 November
Anno 1697: J:R: H:J:S: Peder Hanßen:
Noch haver Corporal Herman Federman forstragt mig med 16 Rixdaler og hver Rixdaler 6 mk:
noch 4 Sldr: paa ovenbemelte forschrefne pant hvilchet Jeg veligen endnu haver ombedet min kones
fader Hans Jensen og min kones Broder Peder Hansen boende udj Møsvraa till viterlighed med mig
at underschrive, hvilchet forschrefne 16 Rixdlr: og 4 Sldr: lover Jeg at betale till den samme tiid
som de andre ………(?)
7 Martij Anno 1699
Jens Raun i Hostrup paa Hr Laurids Risoms vegne i Smidstrup møte og begærede siunsvinderne till
forhør: Saa for Retten fremkom Peder Buch og Niels Andersen i Welling som der om afsagde deris
siun saaledis, at Anno 1699 d: 17 Februarij var de at siune og besigtige Søren Fischers paaboende
sted i Welling i Jens Rauns overværelse paa Hr Laurids Risoms vegne og befantis som føllger: Stue
huset er en lang reche bestaaende af jordgraven stolper og bøg, overdeelen gandsche u-døgtig og
vill reent omsetes efftersom det er saa small at det iche duer at giøre færdig for det er ichun 5 allen
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bielcher; Ladehuuset og paa stolper 6 fag som er ved magt paa tømmeret, mens veggene giort med
riis, techningen og ved magt; hvilchet bem Mænd for et fult siun afsagde der paa de bade sig Gud till
hielp. Søren Fischer møte og begærede hans hosbund ville give hannem tid vill hand noch site dette
støche stue huus om som forsvarl: kand eragtis hvilchet hand hidtill ey har kundet over komme.
Beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
Jens Pedersen i Kongsted møte og begærede dom over Niels Pedersen i Willstrup: Sagen optagen i
8te dage:
Corporal Carsten Krøger paa Welbaarne Hr: Oberste Ytervigs vegne møte for Reten som beviiste
ved stefningsmænd Laurids Jensen i Wester Nebbell og Niels Sørensen ibid: det de ved Eed med
opragte fingre effter loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Niels Pedersen Hiorde boende
i Dons till doms anl: den sønderhugne baad som brederne fantes af i hans huus: Tj producerede
Corporalen et tingsvinde her af tinget udsted d: 21 Feb: som er lest paaschreven og i Acten schall
vorde indført: Sagen optagen i 14ten dage:
Jens Raun i Hostrup paa Hr: Laurids Risoms vegne i Smidstrup møte og begærede siunsvinderne till
forhør: Saa for Reten fremkom Peder Buch og Niels Andersen i Welling som der om afsagde deris
siun saaledis, at Anno 1699 d: 17 Februarij var de at siune og besigtige Søren Fischers paaboende
sted i Welling i Jens Rauns overværelse paa Hr: Laurids Risoms vegne og befantis som føllger: Stue
huset er en lang reche bestaaende af Jordgraven stolper og bøg over deelen gandsche u=døgtig og
vill reent omsetis effter som det er saa small at det iche duer at giøre færdig for det er ichun 5 allen
bielcher; ladehuuset og paa stolper 6 fag som er ved magt paa tømmeret, mens veggene giort med
Riis techningen og ved magt; hvilchet bem: mænd for et fult siun afsagde der paa de bad sig Gud
till hielp; Søren Fischer møte og begærede hans hosbund ville give hannem tid vill hand noch sete
dette støche stue huus om som forsvaarl: kand eragtis hvilchet hand hidtill eÿ har kundet
overkomme; Beroende med Saggivelse till i dag 8te dage.
Jens Pedersen i Kongsted møte og begærede hans indstefnede sag Contra Peder Nielsen i Kongsted
fremdeelis mote beroe till i dag 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.
Tygge Ursin paa K:M: Regimentschriver Johan Hollenders vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Jens Povellsen i Ferup og Iver Rasmusen ibid: det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Mogens Sørensen i Wiuf at høre den Contract
oplæse som bem: Morgens Sørensen med hannem har oprettet om bem: Regimentschrivers iboende
Gaard i Ferup, som hand till Morgens Sørensen oplod i lige maader Mogens Hansen som med
hannem underschref at høre samme tiid Contracten og dend at vedstaa till tingsvindis erverbelse, i
lige maader stefnet Mogens Sørensen till doms for samme sag i 6 uger beroende med saggivelse till
i dag 14 dage.
14 Martij Anno 1699
Jens Pedersen i Kongsted møte for Reten som begærede effter forrige i retesetelse og opsetelse
Dom over Niels Pedersen i Willstrup; Niels Pedersen i Willstrup møte og i Retelagde sit schrifftlig
indleg af 13 Martij som for Reten er Lest paaschreven og i Acten schall vorde indført: Jens
Pedersen berobte sig paa at ville føre flere vinder Sagen till oplÿsning till i dag 8 te dage; Sagen
optagen i 8te dage.
Jens Raun i Hostrup paa Hr Laurids Risoms vegne i Smidstrup effter forrige indhieml: kald, saggaf
Niels Terchelsen i Winding for laante penge 4 Søren Fischer i Welling for resterende landgilde
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penge 11 Sldr: Peder Hiuler i Andkier for 5 Sldr: i penge 7 schep byg 9 scheppe haure, Christen
Hansen i Andkier 5 schep rug, 7 schepp byg og 9 schepp avr: Søren Snedicher ibid: rester for 3 aar
6 Sldr: Niels Friis ibid: for 7 Sldr: seter i rete om Søren Fischer iche bør at have sin Selfeyergaard
forbrut formedelst hand sin gaard iche forsvarl: haver bebygt, saa vell som og S[?] betale de
fordrende 11 Sldr: saa og om de andre Indciterede iche pligtig er og bør en hver deris fordrende
Restanz inden 15 dage at betale med sagens anvendte bekostning. Der paa hand begærede dom.
Indciterede paarobt møte iche. Sagen optagen i 14 dage.
Jens Pedersen i Kongsted møte og begærede hans indstefnede Sag Contra Peder Nielsen
sammesteds fremdeelis mote opsetis till i dag 8 te dage, saa som Stifftschriveren Sr Jep Jensen i
Wester Nebbell som i lige maader paa hans vegne møder eÿ endnu haver effterseet hvis breve og
Documenter hand kand have; Sagen optagen i 8te dage.
Hr: Laurids Davidsen Foßis sag Contra Jacob Iversen Gaarslef er fremdeelis optagen i 8te dage
saasom ingen paa Jacob Iversens vegne møder og Jacob Iversen forrelagt till den tid at indgive sit
svar om denne fordrende Restance.
d: 21 Martij Anno 1699
Blef Peder Nielsen i Kongsted her for Reten forliigt med Jens Pedersen i Kongsted anl: hans tilltale
till hannem for schaten af den Kirche Agger Peder Nielsen bruger, og Jens Pedersen schater af,
saaledis at Peder Nielsen schall give Jens Pedersen for alle de schater till dato af bem: Kirche Agger
kand være falden det være sig ved hvad nafn det have kand denne Extraordinarie schat med ind
begraben 7 mk: Og siden effter dato proportionalits give till hannem den 7de part af alle de schater
af bem: Kirche jorder udgivis eller kand vorde paabuden.
Jacob Iversen i Gaarslef møte som effter paaberaabelse Contra Her Laurids Davidsen i Piedsted i
Retelagde sit schrifftlig indleg af 20 Martij 1699 som for Reten er lest paaschreven og i Acten
schall vorde indført: Saa som Jacob Iversen sig paaberaaber eÿ alene paa Annex Gaardens Bygning
merchelig omkostning till indvendig forbedring at have anvendt og bekosted, mens endog derfor
uden paa den i forbigangne Aaringer nu fordrende Restancer een dell at have betalt, og ingen saa
nøÿagtig eller krafftig beviis for mig er i Reten fremkommen, som i denne sag endelig dom nu kand
afsige effter, mens bør først imellem parterne at schee rigtighed og afregning hvor for sagen er
opsat i 8te dage og anordnes her med paa Retens vegne paa Torsdag at møde i Piedsted
Præstegaard, neml: Peder Raun i Børkop, Anders Stafensen i Garslef og Knud Povellsen og Søren
Jørgensen i Brønsted, at de paa ermelte tiid og sted begge parterne for sig tager med deris
paastaaelse og beviisligheder og der udj giøre rigtig afregning hvor vit de eragter Loven sig
gotgiøris bør og samme deris forretning nest kommende tingdag her tilbørlig vedstaar at der effter
billigen kand kiendis og Dom afsiges.
Hans Jensen paa Niels Rauns vegne i Piedsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren
Nielsen tienende Jens Raun og Niels Nielsen af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Anders Michelsen i Lille Velling for u=loul:
schouhug i Ulfbechs Enemerche dom der for at liide samt vindes paahør: Hans Jensen sate i Rete at
som Anders Michelsen i Lille Velling har forleden Søndag d: 12 Martij begaaet U=loul: schouhug i
Ulfbechs Enemerche paa Niels Rauns grund med riisbøger om hand iche bør at lide effter Loven og
schouforordningen og begærede der paa dom med sagens anvendte bekostning. Sagen optagen i 8 te
dage:
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Hans Jensen i Piedsted møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Søren Nielsen og Niels Nielsen
begge af Piedsted det de ved Eed med opragte fingre effter Loven afhieml: till i dag at have i
Retestefnet Hans Michelsen i Lille Velling formedelst tvende stacher høe hannem tilhørte og stod i
Tues Moese, og Hans Michelsen haver bort tagen der om vindder at paahøre og dom at lide der
effter: Der effter Hans Jensen begærede hans vinder till forhør. Saa for Reten fremkom Jes Joensen
og Hans Lauridsen begge af Piedsted som vandt og tillstod at sidste Vinter kom de kiørendis at
schulle afhendt tvende stacher høe hand hafde staaendis i Tues Mose, der de kom till stedet var høet
borttagen mens spaarede en vogn der fra som hafde kiørt det bort og spaarede den ind i Hans
Michelsens Gaard i Lille Velling. Saa talte de med hannem og spurte hannem hvad aarsag hand
hafde tagen dette høe, da svarede hand det var intet deris og sagde der var ingen fare ved da sagde
det var deris, de sagde Jo der schall vell være fare ved, da sagde hand de kunde tage og hente det
som det stod da stod det Eene læs høe paa en Slæde og det andet læs var afvelt op till en veg;
Mændene sagde hand mote noch have ladet det staa som det stod der paa Hans Michelsen svarede
gaar det hart till kand hand føre det hen som hand tog det, de sagde det give tiden, hvor paa de
aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp; Hans Jensen effter forregaaende Vinder sate udj Rete
med formeening Hans Michelsen bør at lide effter Loven og udgangne forordninger med sagens
anvendte bekostning derpaa hand begærede Dom. Hans Michelsen paarobt møte iche sagen optagen
i 8te dage:
Johan Buch i Schierup møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Knud Nielsen og Hans
Pedersen i Schierup det de ved Eed afhieml: till i dag at have i Retestefnet Hr: Olluf Simonsens
hustrue Birgite Jensdaater i Lunde Mølle till doms for gield, med Laugverge, effter hendis Mands
Oblig: og pante forschrifning paa den halve Selfeÿer Gaard i Schierup at indløse eller hand agter
effter Loven der paa Eÿendoms dom at erlange: Tj producerede Johan Buch i Schierup Hr: Olluf
Simonsens Oblig: till hannem udgiven paa 200 Rdlr: in Specie og till forsichring pantseter hans
halve Selfeÿer Gaard i Schierup med all deßen tilliggende med videre samme Oblig: og pantebrefs
udviisning af dato 27 Martij 1696 som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført; Birgite Jensdaater blef af Reten trende sinde lÿdeligen paarobt møte iche eÿ heller nogen
paa hendis vegne. Johan Buch møte og begærede eÿendoms som saa som Obligation eÿ effter
Løffte i rete tider er indløst og ingen enten paa Hr: Olluf Simonsens eller hans hustrues vegne
møder her imod at svare; Sagen optagen i 8te dage:
Jens Keÿser af Fridericia møte for Reten som paa Peder Tuesens vegne af Erresøe beviiste ved
kaldsmænd Jens Pedersen og Niels Laßen begge af Erresøe det de ved Eed med opragte fingre effter
Loven afhieml: till i dag at have i etestefnet Michell Laßen i Erresøe till doms for gield beroende
med saggivelse till i dag 8te dage:
Tiisdagen og Tingdagen d: 28 Martij Anno 1699
Jens Raun i Piedsted paa Hr:Laurids Risoms vegne i Smidstrup møte og begærede dom over
Indciterede for effterstaaende Restancer; Søren Jacobsen i Welling møte og i retelagde hans
schrifftlig indleg af 28 Martij 1699 som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde
indført. De øfrige Indciterede blef af Reten trende sinde lÿdelig paarobt møte iche. Tj blef saaledis
dømt og afsagt: Saa som Peder Hiuler i Andkier, Christen Hansen, Søren Snedicher, og Niels Friis
ibid: Niels Terchelsen i Winding, sampt Søren Fischer i Welling effter lovlig kald og varsell og
opsetelse eÿ møder og fremligger noget till afbeviis, tj vidste Jeg iche Retere at kiende end bem:
Peder Hiuler som rester 5 Sldr: 7 schep: Bÿg og 9 schep: are. Christen Hansen som Rester 5 schep:
Rug, 7 schep: Bÿg 9 schep: Are. Søren Snedicher rester 6 Rdlr: Niels Friis 7 Sldr: Niels Terchelsen
i Winding 4 Rdlr: Søren Fischer i Welling 11 Sldr: Jo pligtig er og bør at betale till Hr: Laurids
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Jensen Risom det fordrende, med sagens anvendte bekostning inden 15 dage eller lide Nam i deris
boe og gods, hvor det findis kand. Hvad Søren Fischers Selfeÿer Retighed angaar da beviisis af
Siunsvindet det hand paa hans halve bundegaards Bÿgning haver for 3 Aar siden opsat 6 fag huus,
og ÿdermehre erbÿder mere at vill bÿgge om hand mote udviises paa hans eget Skou maal, som
offte er begært, mens aldrig har mot bevillges, effter slig beschaffenhed vidste Jeg iche hannem
hans Selfeÿer Retighed at frafinde, mens tillkiender.
Hr: Laurids Davidsen Foßis sag i Piedsted Contra Jacob Iverseni Gaarslef fremdeelis optagen i 8 te
dage:
Niels Rauns sag i Piedsted Contra Anders Michelsen i Lille Velling er effter Niels Rauns begæring
fremdeelis optagen i 8te dage:
Hans Jensen i Piedsted møte og begærede dom over Hans Michelsen i Lille Velling: Hans
Michelsen møte og begærede opsettelse: Sagen optagen i 8te dage:
Johan Buches sag Contra Birgite Jensdaater fremdeelis optagen i 8te dage:
Peder Tuesens sag i Erresøe Contra Michell Laßen er fremdeelis optagen i 8 te dage till i dag 8te
dage:
Blef lest et schifftes forretning holden effter Peder Hansen i Wester Nebbell den 28 Januarij 1699
imellem hans hustrue Maren Joensdaater og deris trende Børn Neml: Hans Pedersen 7 Aar
gammell, Søren Pedersen 4 Aar gl: Karen Pedersdaater 1 Aar gl: da er Enchen tilfalden 133 Rdlr: 5
mk: 13 sk: og Børnene i lige maader 133 Rdlr: 5 mk: 13 sk: der af falder paa en Broder lod 53 Rdlr:
1 mk: og paa en Søster lod 26 Rdlr: 3 mk: 8 sk: med videre samme schiffte brefs udviisning lest og
paaschreven.
Blef lest en Contract og forening opreted imellem Maren Sl: Jens Nielsen i Piedsted og hendis Søn
Niels Jensen anl: hendis aftegt af gaarden hun for hannem haver oplat hendis Liifstiid med videre af
7 Julij 1698: Lest og paaschreven.
Tiisdagen og Tingdagen d: 4 Aprill Anno1699
Hr: Laurids Davidsen i Piedsted effter indhieml: kald og i retesetelse Contra Jacob Iversen i
Gaarslef lod i rete legge de udmeldte Liqviderings Mænds forretning af 23 Martij 1699: som er lest
paaschreven og i Acten schall vorde indført; Tj blef saaledis dømt og afsagt; Effter de forordnede 4
Mænds Liqvidation og foreening imellem Hæderl: og Vellærde Hr: Laurids Davidsen Foß i
Piedsted og sin Annex Bunde Jacob Iversen af Gaarslef, at saa som fornefnte Jacob Iversen eÿ
benegter men self vedstaar de af Hr: Laurids Davidsen fordrede Skÿlld, Landgilde og giernings
penge, samt resten paa den forhvervede dom af Ell, Brusch og Hollmands Herrets ting udsted d: 15
Decemb: 1691: vidste Jeg iche retere at kiende end merbemelte Jacob Iversen Jo pligtig og skÿldig
er og bør at betale Hr: Laurids Davidsen det Resterende, som bedrager sig i Reede penge 147 Sldr:
inden 15 dage eller lide Nam i hans boe og gods hvor det findis.
Niels Rauns sag Contra Anders Michellsen i Lille Velling fremdeelis optagen i 14 dage som er
neste ting effter Paasche, saa som ingen af parterne møte.
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Peder Tuesen i Erresøe møte for Reten som effter forrige indhiemlede kald over Michell Laßen i
Erresøe saggaf hannem at være schyldig Reede Laante penge 16 Sldr: Seter i rete om hand iche
pligtig er og bør at betale hannem forbem: fordrende penge tillige med sagens anvendte bekostning
inden 15 dage der paa hand begærede dom. Michell Laßen møte og vedstod gielden, og erbød Peder
Tuesen mote beholde det Jord i pant till hand vorde betalt som hannem der for er pant given, og
ville betale pengene till Michaeli ellers begærede 3 ugers opsetelse. Sagen optagen till neste ting
effter Paasche som er i dag 14 dage.
Joost Thommesen i Hvilsbierig møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Thomas Josteßen og
Niels Jensen bgge af Andkier det de ved ed med opragte fingre effter Loven afhiemlede till i dag at
have i rette stefnet Peder Sørensen og Knud Nielsen i Sellerup, Jens Pedersen og Thomas Madsen i
Breining, Torn Ollufsen og Søren Skichballe i Gaverslund, Knud Povellsen og Jacob Hansen i
Brøndsted, Peder Raun og Mads Hvid i Børkop, Morten Dall og Jørgen Nielsen i Andkier, till
doms ang: den halve Konge tiende Joost Thomesen dennem haver overlat. Torn Ollufßen paa egen
og indciterede Gaverslund Sognemænds vegne møtte og formente Regimentschriveren bør som
deris forsvar herimod at stefnis, og till sligt scheer formoder kald og varsell spilt. Dommeren kiente,
saasom Torn Ollufsen paa sin og sine med intereßenters vegne protesterer dette kald, formedelst
Regimentskriveren iche er Citeret, og som sagen henger af en half Konge tiende, som en deell af
sognet nyder, widste Jeg iche rettere end Regimentschriveren Jo først bør som Rytter tienernis
forsvar her imod at stefnis før nogen laumaall imod dennem kand stedis.
Niels Pedersen – Mads Raun – og Michell Laßen i Erresøe i Dommer Sæde mens effterføllgende
tingsvinde blef sted:
Christen Iversen i Wiuf møte tillige med Rasmus Rasmusen ibid: som tillstod og beretede at d: 2
Martij omtrent nest forleden blef af Ulven tvende beester bidt for Niels Jørgensen i Wiuf som de om
afftenen blef udslugen till wands og hestene gich ad Skoven og blef ude om Natten, der blef de som
for bemelt bidt begge samme Nat af Ulven, hvor over samme Niels Jørgensen er geraaden i
Armoed, og nødis der for at Søge gotfolch om nogen hielp; hvor effter Niels Jørgensen begærede
tingsvinde sted:
Joost Thomesen i Hvilsbierg lod læse en Contract opreted imellem hannem og 12 af Gaverslund
Sognemænd anl: den halve Konge tiendis afstaaelse till dennem imod nogen viße afgifft om Aaret
neml: 8 tdr: korn med videre samme afstaaelse af dato 20 December 1698: som bem: 12 Gaverslund
Sognemænds vegne ble flest og paaschreven: Torn Ollesen paa Egne og de andre Mænds vegne
møte og effter bem: afstaaelse ville de holde Contracten naar de fich tienden i feste:
Tiisdagen og Tingdagen d: 18 Aprill Anno 1699
Frants Ludvig Schøtz paa Welbaarne Hr: Jegermester Bruchdorf, saa vell som Sr Herman Willer
som Amptmandens fuldmegtig hans vegne møte for Reten som beviiste ved Hans Hansen og Peder
Iversen begge af Colding det de ved Eed hieml: till i dag at have i Retestefnet med schrifftl:
kaldseddell med 6 Ugers varsell. Den afdøde Ebbe Mogensen som er berøgtet for tÿverj og Vilt
Skÿden, saa vell som den afdøde Ebbe Mogensens paa røvende nemlig Rasmus Nielsen Thonom i
Binderup, Søren Hansen i Skartved med hustrue, Karen Mogensdaater ibid: med hendis Mand Niels
Mogensen, Ebbe Mogensens Moder og Laugverge ibid: Hans Pedersen i Dallbÿe, samt hustrue og
Søn Povell Smed ibid: saa og Maren Peders i Binderup tillige med hendis Laugverge, sampt hendis
Søn Jep Pedersen, imod spørsmaall, tillbud, saggivelse og Doms forhvervelse at svare, Ja endog
Tÿgge Ursin med 14 dages varsell som fuldmegtig paa den afdøde Ebbe Mogensens vegne om hand
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noget her imod kunde eller ville have at svare af dato 28 Febr: 99: lest og paaschreven; Tj
producerede Frands Schøtz et tingsvinde udsted af Tÿstrup Herreds ting d: 3 Janv: 1699: noch et
tingsvinde af Andst Jerløf og Slags Herreds ting udsted d: 13 Janv: 1699: Endnu en Relation af
Amptschriverens udj Lÿem Closter udsted d: 4 Augustij 1696: som paa stemplet papir er Tanslateret
og hoslagt hvilche documenter er lest paaschreven og i Acten schall vorde indført, og begærede
Frans Schøtz med bevilling mote beroe i 14 dage. Sagen effter begæring optagen i 14 dage.
Torn Ollufsen af Gaverslund paa samptl: Gaverslund Sognemænds vegne møte for Reten som
beviiste ved kaldsmænd Iver Nielßen og Jørgen Sørensen begge af Andkier det de ved Eed hieml:
till i dag at have i Retestefnet Jost Thomesen i Hvilsbierg, der sit festebref at fremviise som hand
siger at have paa den halve part af hans K:M: Konge tiende i Gaverslund Sogn, effter som hand
veger sig at betale den nu sidst paabudne Skat af samme tiende, saa som hand negter dennem det at
see, hvor af de kand vide enten hand der i sig har tillforpligtet dem at betale eller og at Hospitalet
som samme tiende oppeberger self slig Extraordinari Skater schall betale, saa vell som till
Spørsmaall at høre og till svare og for dom at erverbe: der paa Torn Ollufsen begærede Jost
Thommesen mote forreleggis at fremviise sit festebref; Thomas Hansen paa Jost Thomesens vegne
møte og i retelagde hans schrifftl: indleg af 17 April: som er lest paaschreven og udj acten schall
vorde indført; sagen optagen i 8 dage og Joost Thomeß: forrelagt till den tiid at fremviise sit
festebref:
Niels Dall i Børkop møte og begærede 4 U=ville Mænd mote opnefnis som kunde over maale hans
og hans Naboes toffter, der till udtagen; Jens Jørgensen og Peder Thomesen i Børkop, Thorn
Ollufsen i Gaverslund og Jørgen Nielsen i Follerup.
Jørgen Jacobsen i Weÿllbÿe møte for Reten som beretede og forregaf at som Røgtet gaar hand
schulle være beskylt for barnefader till et barn som Else Katrine Andersdaater er besovet med saa
till spør hand nu bem: Else Katrine her for Reten om hun hannem for sligt kand beskÿlde, og hun
vill till kiende give hvo hendis rete Barnefader er. Else Chatrine Andersdaater møte for Reten som
till kiende gaf og svarede at Jørgen Jacobsen er gandsche uschyldig udj sligt mens hendis rete
Barnefader er en R¨ter under Ritmester Ytervigs Comp: som laa i Trelle nafnlig Zacharias som nu
er død, der effter Jørgen Jacobsen begærede tingsvinde som og blef sted:
Mads Raun i Herslef møte og i Rete stillede en Attest af Hr: Anders Iversen i Herslef hannem given
om hans Armod af dato 21 Martij 99: Lest og paaschreven, der effter Mads Raun begærede
tingsvinde sted:
Tiisdagen og Tingdagen d: 25 Aprill Anno 1699
Torn Ollufsen paa samptl: Gaverslund Sogne mænds vegne møte og begærede JostThomesen ville
fremviise hans festebref paa den halve Gaverslund Konge tiende. Joost Thommesen møte og
producerede hans festebref hannem given af Hospitals forstander i Riibe Ludvig Puch, og Anders
Svane af dato 12 Febr: 1654: som er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført: Torn
Ollufsen møte og begærede Copie af dette festebref og sagen optagen i 8te dage.
Peder Povellsen Degen i Gaarslef møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Morten Jørgensen og
Søren Rasmusen begge af Gaarslef det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet Peder
Jørgensen i Gaarslef imod Siunsmænds opkrevelse paa et støche ….. Jord ang: en schiell Kore som
har staaen imellem Sogne aggre og Peder Jørgensens aggre som en deell af er oppløÿet: hvilchen
..tasion regimentschriveren vedstaar at være hannem loul: forkÿndet effter hans Seddell af 18 April
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99: og begærede Peder Povellsen hannem 8 Siunsmænd mote udmeldis som sligt kunde besigtige
der til landtagen Olle Hansen i Mørchholt, Jørgen Sørensen og Peder Hansen i Brønsted, Niels
Surkier og Peder Rasmusen i Piedsted, Jørgen Hansen, Mads Lundemand og Niels Michelsen i
Gaarslef som deris siun der om i dag 8te dage haver at afsige.
Søren Ollesen i Wiuf møte for Reten som beviiste ved Kaldsmænd Laurids Sørensen og Jørgen
Andersen begge af Wiuf det de ved Eed hiemlede till i dag at have i Retestefnet Mogens Hansen og
Peder Hansen i Wiuf, Anna Hansdaater ibid: imod Laugbud angaaende den halve Selfeÿergaard
hand paaboer i Wiuf som hand agter at Selge; hvor effter Søren Ollufsen till første ting Laugbød
den halve Selfeÿergaard i Wiuf hand paaboer. Mogens Sørensen i Wiuf møte og bød der for Sølf og
penge.
Tÿgge Jensen lod lÿse effter en brunschimlet hest som hannem forleden nat er frakommen:
Tiisdagen og Tingdagen d: 2 Maij Anno 1699
Hr: Jegermester Bruchdorfs sag Contra den afdøde Ebbe Mogensen er med Jegermesterens
bevilling og begæring fremdeelis optagen till beschylding till i dag 14 dage.
Torn Ollufsen paa Egen og samptlig Gaverslund Sognemænds vegne møte som effter forrige
indhiemlede kald og protestation Contra Jost Thomesen i Hvilsbierg i retelagde sit schrifftlig indleg
af 2 Maij 1699: som for Reten er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført: Joost
Tommesen paarobt møte iche sagen optagen (mangler) dage.
Hans Ollufsen i Follerup paa Søren Ollufsens vegne i Wiuf møte og till andet ting Laugbød den ½
Selfeÿer Gaard i Wiuf hand paaboer; Mogens Hansen i Wiuf møte og bød der for Sølf og penge saa
som hand haver den anden halve gaard og med rete hannem tillhører at indløse, den anden part om
hand kand faa den for hvis en anden vill give eller og betale den effter Dannemænds sigelse:
Mogens Sørensen ved Hartvig Hansen i Wiuf møte og bød i lige maader der for Sølf og penge saa
som hand er forligt med Søren Ollufsen:
Jochim Risom paa Nebbegaard lod læse en Lÿsnings Seddell effter hans Bunde Willads Sørensen i
Gaarslef som d: 12 April er fra hans gard bortrømt med Qveg, bester og boeschab; lader derfor lÿse
effter hannem og hvo hannem kundschab om bem: Willads Sørensen og hans borttagne Middell
kand giøre vill hand det forschÿlde, af 2 Maij Anno 1699: Lest og paaschreven.
Kongel: M: Allernaadigste Reglement og anordning om Sørge dragt og hvad slags klæder der till
schall bruges og bæris af 15 April 99: lest og paaschreven allerunderd: for Reten.
Kongel: Maÿtz: Allernaadigste bref ang: Nogle af Jørgen Brammings undvigte bønder hvor dem
kand opspørge Neml: Peder Jensen, Tor Bertelsen og Christen Sørensen i Rerup, Christen Top og
Christen Timsen Smed af Lÿdom i Wester Herret: af dato 18 Febr: 99: samt Hr: StifftAmptmand
Hr: Gref Schakis Mißive der om till Hr: Amptmanden paa Kolding Huus, dat: 11 Martij 1699: Lest
og paaschreven.
Hr: StifftAmptmand Gref Schakis ordre anlangende Kiedell dragere af dato 4 Apr: 99: saaledis
lÿdende. Saa som h: K:M: er af en deell Kobber Smedde fra adschillige Kiøbsteder her udj Jutland,
allerunderd: haver forredragen hvorledis dennem udj deris Næring og brug schall stor indpaß og
forhindring af de Flensborger Kiedelldragere, som schall løbe omkring i Landet huus fra huus med
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deris vahre hos bønderne med kaaber og meßing og paastaar at dennem sligt ved K:M: frihed
udgiven d: 1 Martij 87: Allernaad: schall være tillat og forundt med mere. Da som mig hans K:M:
Allernaad: Resolution af d: 1 Martij 87: som er holden paa de privilegererede Kaaber og Meßing
Mølle verchs Intereßanters Supplicq af d: 2 Janv: nest tilforn er indkomen som Allernaad: Melder
paa den 1te Post at hans K:M: dennem deris Allerunderd: begæring Allernaad: haver bevillget, dog
saaledis at baade nyt og gamell kobbers og meßings forhandling og permutation schulle schee udj
Kiøbstederne og till Aarlige Marcheders tider, mens med at kiøbe, selge og husene paa landet
schulle formedelst den undsleb som der ved kunde begaaes indeholdes.
Tiisdagen og Tingdagen d: 9 Maij Anoo 1699
Jochim Risom lod læse till andet ting en Lÿsnings Seddell effter hans Bunde Willads Sørensen i
Gaarslef som d: 12 April er rømt fra hans Gaard med Qveg og bester med videre af 2 Maij 99: lest
og paaschreven.
Regimentschriveren Hollender lod læse en tillÿsning effter Mads Hansen i Werst, Jørgen Mortensen
i Jorup og Erich Eng i Torsted som fra deris i feste havende Gaard er bortrømt; med videre at de sig
derfor igien ville indstille. Lest paaschreven og i Acten indført:
Hans Nielsen lod paa Regimentschriverens vegne lod obbÿde En half Gaard i Werst, ½ Gaard i
Jorup, ¼ Gaard ibid: som er fangel: om nogen have lÿst dennem at feste og antage med Rugsæden
og hvad Vaarsæd er saaed og schall saaes, med videre hvad der er ved stederne, at de ville indfinde
sig hos Regimentschriveren der om at Anoncere:
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Peder Bertelsen og Søren
Madsen af Herslef det de ved Eed hieml: till i dag at have i Retestefnet Niels Christensens hustrue i
Follerup med hendis Laugverge siunsvinde at paahøre ang: det Slagsmaall imellem hende og hendis
Pige Apolone Jensdaater, der effter for Reten fremkom Hans Pedersen og Hans Dall i Herslef som
beretede at forleden Søndag ote dage war de till Sognefogeden Tÿgge Jensens, der siunede de bem:
Apolone Jensdaater, da saae de paa hendis venstre Arm fra Haandledet af og et Qvarteer op ad var
Armen gandsche Sorte Blaa og klagede huun sig at hun var slagen oven for paa armen, mens dee
kunde iche see hun schade noget, over Næsen imellem Øÿnene var en liden blaa plet, hvilchet
Apolone Jensdaater beretede for dennem at Niels Christensens Kone hafde slaget hende dette med
en Ildschoull og at hendis Arm var slagen af led som hun bar i en List. Her effter fremkom Baldser
Jacobsen i Herslef som tilstod at Apolone Jensdaaters arm var af Leed der hun kom till hannem
oppe i Axselen, som hand sate hende i led igien, smurte og forbant den; hvor paa de aflagde deris
Eed. Her effter fremkom Apolone Jensdaater som forreviiste hendis Arm i en List, og beretede
Niels Christensens hustrue hafde slaget hende denne schade med Ildschoull; Niels Christensen møte
og svarede Apolone Jensdaater dette schulle beviise; Hans Nielsen svarede at det er beviis noch
schaden er for Øÿnene at see, og begærede tingsvinde som og blef sted.
Hans Nielsen paa Regimentschriverens vegne beviiste ved kaldsmænd Anders Rasmußen og Hans
Andersen af Trelle, det de ved Eed hiemlede till i dag at have i Retestefnet Jørgen Jacobsen i
Weÿllbÿe med hans erverbede tingsvinde over det berøgtet og Letferdig Qvindfolch Else Chatrine
Andersdaater Lorengels at lide dom for at schaffe hende tilstede igien; Jørgen Jacobsen i Weÿlbÿe
paarobt møte iche, hvor for Hans Nielsen begær hand mote foreleggis till i dag 14 dage at møde
med bem: tingsvinde. Jørgen Jacobsen forelagt till i dag 14 dage at møde med forbem: tingsvinde:
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Søren Ollesen i Wiuf møte for Reten som kiendtis og tilstod at have solt, afhændt saa som hand og
her med selger og afhænder fra sig sin hustrue og arvinger till Mogens Sørensen i Wiuf og hans
arvinger den halve Selfeÿergaard i Wiuf hand nu paaboer, hvilchen forschrefne Eÿendomsgaard,
baade i schou og march, huuse og Bygning, agger og Eng, forte og fellet, kaalhauge, abillhauge og
homelhauge, fische vand og fægang, indtet nogen maader udntagen af …………..
Thiersdagen og Thingdagen d: 16 Maÿ 1699: Lauridtz Hendrichsen Amidtzbøll Kongl: Maÿtz:
Heridtzfoget, Daniel Kiellinghuusen Heridtzschrifver i hans svaghed, Jens Feßeler.
Thing mend
Jens Jørgensen i Stallerup
Thomas Mortensen i Piedsted
Jørgen Madtzen i Toldstrup
Søren Jørgensen i Brÿndsted
Madtz Sørensen i Schousgaard
Rasmus Daal i Andkier
Peder Bertelsen i Herslef
Ble flest Kongl: Maÿtz: forordning af dato Kiøbenhafuen d: 22 April 99: andgaaende Sølf og Guld
…………..271…..
Jochim Risom paa Nebbegaard lod til thredie ting leße en Lÿsnings Seddell efter hans bunde
Willadtz Søfrensen i Garslef, som den 12 April er rømbt fra hans gaard med Qvæg, bester og andet
med videre af 2 Maij 99: lest og paaschrefven, og begerede Morten Larsen paa Risoms vegne
Thingsvinde ………………
Frandtz Schøtz møtte for Retten, saa ….
Anno 1699 Dend 10 Junij Er denne Tingbog forordnet til Eld Brusch og Holmands Herritzting og
findes her udj – Thoe Hundrede Halff …..
I Jesu Nafn
Tiisdagen og Tingdagen d: 13 Junij Anno 1699
Hartvig Hansen i Wiuf møte for Reten …..2…
20 Junij Anno 1699
Peder Kyed i Bierte møte for Reten som begærede de her af Reten i dag 14 dage dage udmelte
siunsmænd som schulle siune Bierte Byes Jord, deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Anders
Kiær i Gudsøe, Hans Pedersen i Tiufkier, Niels Iversen i Fredsted, Mads Pedersen i Elltang, Hans
Hansen sammesteds, Stefen Iversen i Bramdrup, Mads Knudsen sammesteds og Knud Roed i
Møsvraa som afsagde deris siun saaledis. At Ao 1699 d: 15 Junij haver de effter udmelelse af
Tinget effter Velbaarne Hr: Amptmand Ludwig Erenst von Woydas forregaaende begæring været
paa samtlig Bierte Mænds tillhørende marcher og udj Velbaarne Hr: Amptmands overværende
siunet besigtiget og overveijet bemelte Gaarders brug og tilliggende, saaledis som følger. Først
befinder de ved siun og sigt som og af hver grandgiveligen kand sees at deris marker bestaar udj
bierge og banker, som med stor besverlighed og mange deris beesters ødeleggelse naar bepløyes og
drivis. 2: ………(?)…………side 3.
Søren Hansen i Bierte møte for Reten som kiendtis og tillstod at som hans Stiffsøn Iver Pedersen
effter schifftebrefvets udviisning af 3 Junij 1691: arvelig er tillfalden effter hans Sl: fader Peder
Iversen i Bierte 60 Sldr: 2 mk: 8 sk: som med formønderen Niels Iversen i Fredsted hans opsigt till
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dato er bleven staaendis hos hannem. Da paa det formønderen Niels Iversen kand være forsichret og
uden schade for bem arvepart forsichrer hans hannem for offt ommelte 60 Sldr: i hans beste boe
gods og middell hvor det findis kand ved hvad nafn det haver kand intet i nogen maader undtagen.
Saa Niels Iversen og hans arfvinger af hannem og hans arvinger schall blive uden schade og
schadesløs holden, hvor effter Niels Iversen begærede tingsvinde som blef sted.
Tygge Ursin paa Her Ude Pedersens vegne møte og begærede dom over Niels Stafensen i Børup.
Niels Stafensen paarobt møte iche, sagen optagen i 14 dage.
Jens Flyes sag Contra Indciterede for resterende landgilde der udj proponerede Tygge Ursin paa
hans vegne videre, at saasom i producerede indleg ey var erindret om proceßens paa dragende
bekostning saa begæris tienistl: dommern saadant ville obsevere hvad reyser oalt andet kand koste
hvor paa hand endnu som før var dom begærende. Indciterede paarobt møte iche, sagen optagen i
14 dage.
Regimentschriverens sag Contra Niels Pedersen i Herslef, beroer fremdeelis till i dag 8te dage med
saggivelse.
Thomas Jostesen paa Jost Thommesens vegne i Hvilsbierg møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Niels Jensen og Søren Hansen i Andkier, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i
retestefnet med 8 dages og 6 ugers varsell Jørgen Nielsen i Andkier for nogen RiisEge i hans gaard
funden og nogen schiends ord, derfor dom at lide, beroende med sag givelse till i dag 8te dage.
Bertell Hansen i Stoustrup som Laugverge paa Sidsell Jepsdaaters vegne møte for Reten som i
retestillede en Extract af Riber Dom Capittels Protocoll angaaende den sag imellem Sidsell
Jepsdaater af Trelle og Søren Jensen af Egeschou, som hende en Erlig og U=berøgtet møe effter
forregaaende giorte Egteschabs løffte schall have besovet og siden den tiid samme sit løffte
ingenlunde effterkommet, dennem forligt af dato 31 Maij 99: lest og paaschreven, hvor effter for
Reten fremkom Søren Jensen af Egeschou som effter over indførte forliig Lyste Sidsell Jepsdaaters
barn Maren Sørensdaater hand med hende auflet haver i kuld og kiøn effter loven og der hos
leverede her for Reten till Sidsell Jepsdaaters Laugverge Bertell Hansen, de udj forliiget belovede
60 Sldr: hvorfor Bertell Hansen lovede at holde Søren Jensen kravesløs. Hvor effter parterne
begærede tingsvinde som blef sted.
Thomas Jensen paa Joost Thomesens vegne møte for Reten som beviste ved kaldsmænd Niels
Jensen og Søren Hansen af Andkier det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Rete stefnet
Jørgen Nielsen i Andkier ang: nogen RiisEge i hans gaard erfunden og nogen skiends ord der om
vinder at anhøre og dom at lide. Der effter Thomas Jensen begærede vinderne till forhør, saa for
Reten fremkom Winter Jensen i Andkier som vandt at for ungefer en 14 dage siden paa en fredag
kom Jost Thomesen gaaendis i Jørgen Nielsens gaard og gich hen till nogen kløvede Ege hegt licter
som laae i gaarden og spurte Jørgen Nielsen hvor hand var kommen till dennem, Jørgen Nielsen
sagde hand ville bruge dem at sete paa kongens gaard. Jost sagde hand schulle vide hvor hand var
kommen ad dem, Jørgen Nielsen svarede hand schulle lade dem ligge som de laae og ingen omsorg
have for dem, og hand schulle ingen schielens trechre lede op med hannem, der paa Winter Jensen
aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu for Reten fremkom Morten Dall, Jens Rasmusen og
Hans Hansen, alle af Andkier som vandt at have hos været hørt og seet alt dette saaledis at være
paßeret som Winter Jensen om vunden haver hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till
hielp. Og begærede Thomas Jensen sagen till beschyllding mote beroe till i dag 8te dage, og er
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Regimentschriveren dette stefnemaall lovl: forkyndet for K:M: Regimentschriver. Sagen optagen i
8te dage. Jørgen Nielsen begærede gienpart af hvis paßeret er, sagen optagen i 8te dage.
27 Junij Ao 1699
Hans Jensen Skoufoget paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Niels Sørensen og Christen Sørensen af Hostrup, det de ved Eed afhiemlede till i dag at
have i retestefnet Samptlig Bramdrup Byemænd, angaaende deris Byes tilliggende schous u=loulig
medfart, .. 4….
… side 6….. Torn Ollufsen paa Hr: Ritmester Audies vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Jørgen Nielsen og Christen Jensen af Børkop det de ved Eed afhiemlede till i dag at
have i retestefnet Jens Sørensen i Børkop imod lovlig siunsmænds opkrevelse till at siune hans
paaboende gaards brøstfeldighed og till deßen afsigelse, hvor effter agtes tingsvinde at erverbe,
hvor effter Torn Ollufsen begærede 4 siunsmænd mote opkrevis samme gaards bygning at
besigtige, hvor till er bleven udmelt Jens Bull i Skierup, Thomas Madsen og Jens Møller i Breining
og Thomas Madsen i Andkier, som samme siun i dag 8te dage her paa tinget haver at aflegge.
Peder Buch i Velling møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Morten Hansen og Niels
Jørgensen i Velling det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i retestefnet Niels Bertellsen i
Welling for Egte bøder till doms beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
Kiendis Jeg underschrefne Boedell Rafns Sl: Samuel Windsells effterleversche boendis i Bierte, og
her med for alle viterliggiør at …………….. till viterlighed at underschrive Datum Colding d: 6
November Anno 1697: Boedell Ollufsdaater Rafn: Jens Pedersen Grundet, Peder Jørgensen.
Blef lest et pantebref af effterfølgende Indhold. Udj den Hellig Trefoldigheds Nafn ere vj
underschrefne me hinanden forenit saaledis at saasom Jeg Niels Jensen boende udj Piedsted haver
paa tre Aars tiid pantsat till Agtbar og fornemme unge karl Niels Marqvesen i Gammellbye Mølle
Én min Enghauge liggende i Synder paa Piedsted March, hvor paa aarlig kand auflis Ote læs høe,
som det aarlig vorder vedbørlig med ris og stauer indhegnet effter videre den opretede pantebrefs
formelding, som er forened med Hans Marchusens Consens udj Fridericia d: 22 Aug: 91: da i
henseende tidens slete tillstand, og for at afdrage den paaløbende aarlig rente effter forschrifningen,
haver jeg her med overdragen till ermelte Niels Marchusen samme forschrefne Enghauges aarlig
afgrøde i steden for renten at maa nyde, saa lenge till Jeg min panteforschrifning haver indløst, saa
aldeelis ingen videre rente af mig effter nu giorte foreening schall effter bemelte min forschrifning
fordris, mens forblive ichun alleniste till Capitalen vorder rigtig afbetalt, hvorimod Jeg Niels
Marchusen her med lover at imod bemelte Enghauge afgrøde schall renten effter Niels Jensens
forschrifning aarlig være Clareret, og afbetalt, at deße saaledis af os og voris arvinger oprigtig
holdes schall haver vj begge eens lÿdende denne Contract forfærdiget, og med egen hænder
underschrevet, saa vell og en hver et lige lÿdende till sig taget datum Piedsted d: 24 Junij 1699:
Niels Jensen: Niels Marchusen: Til viterlighed effter begæring Hans Marchusen, Hans Madsen:
Lest og paaschreven.
11 Julij Anno 1699
Toren Ollufsen i Gaverslund paa Hr: Ritmester Audies vegne Møte for Reten og begærede de i dag
8te dage udmelte siunsmænd mote fremkomme deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Jens
Sørensen Bull i Skierup, Thomas Madsen i Andkier, Jens Møller og Thomas Madsen i Breining
som afsagdederis siun der omsaaledis, at Anno 1699 d: 5 Julij haver de i Jens Sørensens Gaard i
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Børkop været at siune dens brøstfelldighed som fantis saaledis: Salshuuset er 10 fag, fra den øster
ende gandsche brøstfelldig og staar paa Rauf og er øde baade for tag og tømmer uden de 2 fag ved
den øster ende som er nogenledis ved magt med tag, tou fag ved den wester ende af salshuuset
gandsche øde. Vester lengden er 13 fag gandsche øde og forfalden, Vogenhuuset eller porten er øde
og staar paa fald, øster lengden er 6 fag ladehuus, som staar paa Rauf og er stolpehuus, et fag
nogenledis ved magt med tag, de andre femb fag gandsche brøstfeldig baade for tømmer og tag, og
kunde diße bem siunsmænd iche see der var bygget eller forbedret noget paa Gaarden enten i dette
eller forleden Aar, alleniste der var tvende gl: stolper reted, hvilchet bemelte mænd for et fult siun
afsagde der paa de bade sig Gud till hielp, hvor effter Toren Ollufßen paa Ritmester Audis vegne
begærede siuns tingsvinde som og blef sted.
Thoren Ollufßen paa Hr: Ritmester Audis vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Iver
Nielsen og Christen Jensen, begge af Børkop det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i
retestefnet Jens Sørensen i Børkop for Resterende landgilde saa og for hans paaboende gaards
brøstfeldighed, hvor for merbemelte Hr: Ritmester agter over hannem dom at erverbe, saasom
Ritmesteren agter samme forfalden Gaard self at beboe effter Loven. Her effter for Reten fremkom
Povell Kylling boende i Børkop som beretede at Jens Sørensen i Børkop haver leyet hannem Jord
till 2 schepp Rug som hand i fior hafde giøed og saaed rug udj og dette indeværende Aar haver hand
saaed byg der udj; Jens Sørensen negtede dette iche mens at Povell Kylling iche schulle have det
lenger end i Aar; Christen Jensen Skoemager i Børkop beretede at have leyet af Jens Sørensen Jord
dette Aar der udj hand haver saaed ½ schepp Boghvede, og forleden Aar hafde hand saaed till halff
med Jens Sørensen 5 schepper haure; Effter for indførte sate Thoren Ollufsen i rete om Jens
Sørensen iche effter Loven bør at have hans feste forbrøt, saa som hand sin Gaard haver ladet
forfalde og bortleyet till andre af gaardens Jord, hvor paa hand begærede dom: Jens Sørensen møte
og svarede at hand noch ville bygge og forbedre gaarden saa vit hand kunde komme af sted. Sagen
optagen i 8te dage.
Frands Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten …8…
18 Julij Anno 1699
Torn Ollufsen paa Hr: Ritmester Audies vegne møte for Reten som effter forrige indhiemlede kald
og i retesetelse over Jens Sørensen i Børkop, i retelagde et siuns vinde tagen over hans Gaards
brøstfeldighed d: 11 Julij 99: som for Reten er lest paaschreven og i acten schall vorde indført, og
effter forrige i retesetelse og fremlagde siuns vinde formoedede Torn Ollufsen Jens Sørensen hans
gaard bør have forbrut effter Loven, hvor paa hand begærede dom. Jens Sørensen blef af Reten
trende sinde lydeligen paarobt møte iche ey heller nogen paa hans vegne. Tj blef saaledis dømt og
afsagt. Saa som af det af Toren Ollufsen paa Hr: Ritmester Audies vegne i retelagde siun og
tingsvinde udsted af Ell, Brusch og Hollmands Herretsting nest afvigte 11 Julij, ses og fornemmis
Jens Sørensen i Børkop sin paaboende gaard gandsche schall have ladet forfalde, saa at den findis
moxsen Øde og fordervet, beviises og at ermelte Jens Sørensen i Børkop, jorden fra gaarden haver
bortleyet, hvor over Torn Ollufsen formeener paa Ritmesterens vegne fornefnte Jens Sørensen sin
feste haver forbrut med videre. Alt saa effterdj Jens Sørensen sig iche effter Loven haver forholt, tj
bør forbemelte Jens Sørensen at have sin gaards feste forbrut effter Lovens pag: 459 Act: 1 og 2 og
Hr: Ritmester Audj gaarden igien sig saa nøtig at giøre som hand best veed og kand.
Frands Ludvig Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten som begærede de her
af Reten udmeldte siunsmænd som schulle siune hvis i Bierte Skou er huggen neml: Anders
Pedersen Smed ………………… 9 + 10…..
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25 Julij Anno 1699
……
Søren Mogensen af Andkier møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jens Leboresen og Jens
Andersen begge af Andkier det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet, Mads
Terchelsen i Andkier og Peder Qvist i Egeschou paa deris hustruers vegne for Laugbud anl: Søren
Mogensens paaboende Eyendoms Gaard som hand agter at Selge, og Laugbød den da till første
ting, Mogens Sørensen Møte og bød der for Sølf og Penge. Peder Qvist og Mads Terchelsen
svarede at de er tillfreds naar en hver af dennem for 40 Sldr: før schiødet gaar.
………(?)………………….
8 Aug: Anno 1699
Jens Ollufsen og Olluf Jensen, Christen Rasmusen og Niels Thommesen af Vinding møte for Reten
som beviiste ved kaldsmænd Jørgen Pedersen og Niels Andersen begge af Vinding det de ved Eed
afhiemlede till i dag at have i retestefnet samtlig Vinding Byemænd deris sandhed at vinde og
udsige hvad dennem kand være bevist hvor af den U=lychelig Ildebrand er kommen som schede i
Vinding, paa Olluf Jensens og Jens Ollufsens Gaard, item Niels Thomeßen og Christen Rasmusens
huus, hvor effter tingsvinde agtes at erverbe; Her effter for Reten fremkom Jens Bull og Søren
Pedersen i Skierup, Thomas Madsen i Andkier og Morten Pedersen Dall sammesteds som her for
Reten er udmeldt at siune og besigtige den skade som bem Mænd af U=lychelig Ildebrand er
scheed, som der om afsagde deris siun saaledis, at d: 4 Augustij da de var i Vinding at siune denne
schade befant de Jens Ollufsens og Olluf Jensens paaboende Gaard i Vinding gandsche at være
afbrent Nemlig 13 fag Salshuus, 10 fag Ladehuus og 13 fag fæhuus, hvor af aldeelis intet fantis der
kunde være nøtig till noget mens gandsche opbrendt. Der nest befant de Christen Rasmusens huus
som var 9 fag paa leyder og 4 fag paa stolper, som gandsche var afbrent og fantis aldeelis intet af.
Niels Thomesens huus var 8 fag paa leyder og 3 fag paa stolper som ogsaa gandsche var afbrendt,
hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Her nest effter for Reten fremkom Søren
Madsen i Winding, Anders Madsen ibid: Marqar Andersen, Mads Sørensen, Mads Christensen,
Hans Pedersen, Jørgen Knudsen, Bertell Jensen, Anders Hansen, Mads Andersen, Jep Nißen, Niels
Pedersen, Niels Bennedsen, Jens Madsen, Hans Nielsen samptl: af Winding som vandt og tillstod at
i dag 14 dage klochen ved Eet om effter middagen saa de denne Ildebrand først begynte i Christen
Rasmusens huußes Nørre ende som en gammell Kone hafde hendis værelse udj og der fra gich Ild i
Jens Ollufsen og Olle Jensens Gaard som stod nest op till samme huus, og brente gandsche gaarden
af, og fich kun en ringe deell boeschab reddet mens baade boeschab, huusgeraad, wogen og plou
redschab blef opbrent samt all deris høe som de hafde indauflet. Siden kom Ildenbranden i Niels
Tomesens huus som ogsaa gandsche opbrente og fich Niels Thomesen og Christen Rasmusen intet
af deris indhavende boehave reddet, og var Jens Ollesen og Olle Jensens gaard som afbrendte
gandsche Nye opbygt for en 7 Aars tiid siden baade med nyet timmer og tag, som de self af Nye
hafde opbygt, hvor paa bemte Vinding Mænd bade sig Gud til hielp. Effter hvilchet de begærede
tingsvinde som og blef sted.
Peder Bennedsen og Hans Pedersen i Winding møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Jørgen
Pedersen og Niels Andersen begge af Vinding det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i
Retestefnet Samtlig Vinding Byemænd deris sandhed at vinde og udsige hvad dennem kand være
bevist hvor af den U=lychelig Ildebrand er kommen som scheede i Vinding hvor af deris huuse og
gaarde afbrente: Her effter for Reten fremkom Jens Bull og Søren Pedersen i Skierup, Thomas
Madsen og Morten Dall i Andkier, som her af Reten er udmeldet at siune hvis skade bem Ildebrand
haver giort; da befant de Peder Bennedsens salshuus 7 fag paa Leyder og 4 fag paa stolper som
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gandsche var afbrent; Hans Pedersens huus var 10 fag paa leyder som ogsaa gandsche var afbrent;
hvor paa de aflagde deris Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Reten fremkom for indførte
Vinding mænd som vandt og tillstode at i dag 14 dage klochen ved Eet om effter middagen, saa de
denne Ildebrand først begynte i Christen Rasmusens huuses Nørre Ende som en gammell Kone
hafde hendis værelse udj, der fra gich Ilden i Olluf Jensens og Jens Ollufsens gaard som stod nest
op till og siden der fra i Peder Bennedsens og Hans Pedersens Salshuuse som gandsche afbrente og
fich moxsen intet af deris boehave reddet mens blef opbrent tillige med noget høe der udj sad, hvor
paa de aflagde deris Eed og var Peder Bennedsen og Hans Pedersen her effter tingsvinde begærende
som og blef sted.
Kongel: Maytz: Allernaad: Patent om till hvad tiid den Nye Kirche Salme bog schall indføris og till
Guds tienistis forretning bruges i kircherne og Meenighederne over alt i Danmarch og Norge og om
hvad for et Exemplar der af schall betalis af 21 Julij 99 Allerunderd: lest og paaschreven.
Hans Excell: Hr: Stifft Amptmanden von Woydas befallning till Herredsfogederne anl: Ulve
pengenis inddrivelse af 27 Julij 99: lest og paaschreven.
Søren Mogensen af Andkier møte og i dag till tredje ting Laugbød den Selfeyer gaard hand paaboer.
Søren Mogensens Søn Mogens Sørensen og bød der for penge, der effter Søren Mogensen
begærede Laugbuds tingsvinde sted.
Tygge Ursin paa K:M: Amptschriver Peder Pedersens vegne beviiste ved kaldsmænd Søren
Jørgensen og Søren Larsen af Bierte det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i Retestefnet Jens
Smed i Bramdrup tingsvinde at høre, spørsmaall at tillsvare samt imod saggivelse og dom ang: de
penge som hand Bertell Jørgensen haver effter langet og ey effter lysning villet obenbaret effter
tingsvindetß vinde indhold, till samme tiid og ting stefnet Bertell Jørgensen i bemelte Bramdrup,
samme ………(?)…………….
15 Augustij Anno 1699
Søren Mogensen møte for Reten som kiendtis og tillstod at have Soldt og afhendt saasom hand og
her med selger og afhænder fra sig og sine arvinger till hans Søn Mogens Sørensen som nu self stod
till vedermaalsting og hans arvinger den ½ Selfeyer gaard i Andkier Søren Mogensen paaboer;
hvilchen bem ½ Selfeyer gaard med all dens rete tilliggelse i agger og eng, schou og march, huuse
og bygning, gaard og gaardsted, abelhauge, hommellhauge og kaalhauge, fischevand og fægang,
tørveschiør og lyngslet samt alt andet som af Arilds tiid der till ligget haver og nu ligger og veed
rete hør og bør og der till at ligge intet i nogen maader undtagen be m Mogens Sørensen og hans
arvinger schall have nyde og beholde till evindelig eyendom og kiendis Søren Mogensen sig effter
dags der till ey at have nogen ydermere ret eller retighed mens derfor bekommet og oppebaaret
fyllest og fuld værd lover derfor at schall frj frelse hiemle og tillstaa hannem bem ½ Eyendoms
gaard med sin Rete tilligelse for hver mands hinder og tilltale som der paa med nogen ret kand have
at tale og dersom imod forhobning saa scheede samme ½ Selfeyer gaard eller noget af dens Rete
tilleg Mogens Sørensen eller hans arvinger blef fra vunden for nogen hans vanhiemels brøstschyld,
saa lover Søren Mogensen inden 6 uger der effter at forschaffe Mogens Sørensen lige god vederleg
eller nøyagtig betalling og i saa maader for sig og sine arvinger holde Mogens Sørensen og hans
arvinger schadesløs derpaa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at alt saaledis og
effter kommes schall som forschreven staar, hvor effter Mogens Sørensen var eyendoms tingsvinde
som schiøde begærende som og blef sted, og stod Søren Mogensens Svogre Mads Terchellsen [i
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Andkier]og Peder Nielsen Qvist i Egeschou till vedermaalsting og var med denne bortschiødelse
fornøyet.
Mads Terchelsen i Andkier paa hans hustrue Malene Sørensdaater og Peder Nielsen Qvist i
Egeschou paa hans hustrue Anna Sørensdaaters vegne møte for Reten som kiendtis og tillstod at
have annammet, bekommet og oppebaaret af deris hustruers fader Søren Mogensen i Andkier og
hans Søn Mogens Sørensen all den arf dennem effter deris hustruers fader be m Søren Mogensen og
Moder Maren Jensdaater arvelig kand tillfalde, det være enten i Eyendom, mobilix, løsøre, løst og
fast indtet i nogen maader undtagen ved hvad nafn det have kand indtet i nogen maader undtagen,
tachede bem Søren Mogensen og Mogens Sørensen for god og nøyagtig betallning, og lovede for
dennem og deris arvinger at holde Søren Mogensen og Mogens Sørensen der for Qvit frj og
kravisløs, hvor paa parterne her for Reten gave hver andre deris hænder vare venligen og vell
forligte effter hvilchet Mogens Sørensen og Søren Mogensen var afkalds tingsvinde begærende som
og blef sted.
Tygge Ursin paa K:M: Amptschriver Sr Peder Pedersens vegne møte …18…
……(?)………..
Tygge Ursin paa K:M: Toldforvalter Hans Pedersens vegne i Colding møtte for Retten som beviiste
ved Anders Brodersen af Colding og Eshe Jensen af Veylle det de ved Eed afhiemlede till i dag med
14 dages varsell at have i rette stefnet Hr. B: Claus Svane i Veyle, Byens Kiemner Jens Andersen,
Christian Farver, Peder Poder, Jens Fellbereder og Peder Schoemager alle af Veyle saom haver
været med at optage den Bielche ved Stochebroe Sluse, stefnis og Peder Smed, Jens Andersen,
Peder Poder, Jens Jensen Verling, Christian Farver, Mads Michelsen og Hans Thomesen alle af
Veyle, som formeenis at giøre Veyle Mølle vand hiul samtlig imod siunsopkrevelse, angaaende
Weyle Mølle, dets vandgang, demning med hvor videre som kunde vorde forrefunden nøyagtig at
Jegerere, siuns forretning udj Veyle d: 14 Ejusdem og siuns afhiemle, saa og 2de beschichelse
mænds forretning aflegelse at paahøre samt tingsvindes erverbelse till ovenmelte ting d: 19 hujus
nest effter om nogen af dennem kunde eller ville have noget der till at svare, hvor effter mand agter
siuns og tingsvinde beschreven tage. Lest og paaschreven. Der effter begære Tygge Ursin mote
udnefnis 4 Møllere saa og 4 andre u-villige mænd som paa torsdag førstkommende paa aasteden udj
Veyle kunde møde og der siune og besigtige samme Mølles vandgang og demning med videre
dennem kand vorde paaviise, der till udtoges Jens Bertelsen i Steenvads Mølle, Peder Ollesen i
Børkop Mølle, Hans Madsen i Follerup Mølle og Christen Simonsen i Dons Mølle, saa vell som
Jørgen Nielsen i Andkier, Peder Raun i Børkop, Mads Iversen i Villstrup og Iver Bull i Eltang, som
deris siun i dag 8 dage her for Retten haver at afsige.
19 September 1699
Tygge Ursin paa Hr Borgem: og Told: S r Hans Pedersens vegne af Colding møtte og effter forrige
afhiemlede varsell og siuns opnefning begærede samme siunsvinder till forhør og producerede
Tygge Ursin først sin fuldmagt hannem af Borgm: Hans Pedersen given d: 6 Septb: 99: som blef
lest paaschreven og i Acten schall vorde indført. Saa for Retten fremkom Jens Møller i Stenvads
Mølle, Jørgen Møller i Wester Nebbell Mølle, Peder Ollufsen i Børkop Mølle, Hans Madsen i
Gammellbye Mølle, Iver Bull i Elltang, Mads Iversen i Wilstrup, Jørgen Nielsen i Andkier og Peder
Raun i Børkop som afsagde deris siun der om saaledis. At Anno 1699 d: 14 September var de effter
lovlig opnevelse her af tinget tillstede at siune Veÿlle Mølles opstefning og vand og effter
paaviisning befandtis som følger. Først gich de fra Møllen langs med demningen ud till Stochbroens
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Sluse og befant Aaen over alt at være en stor deell fylt i Aaen med Jord og Steen samt Smede
sinder, særdelis fra en Kroget Pille, som Mølleren i Weylle Mølle berettede at staa paa Jens Jensens
Grund, og till en tvete broe over for Nørre Broen som bereted at staa for Peder Smeds Grund,
derimellem fantis nogle steder indlagt med træer og fylt imellem med steen, saa der fantis det sted,
det Aaen var 6 foed smaller end effter siunlig gammell flodsmaall, og en deell gl: wandbroer fantes
adschillige steder i Aaen med Skraver under, som udj Vinter og frost tider kunde siunis at være
vandet till forhindring, under Nørre Broen fantes tvende tver hammer mit under Broen som iche
giordes fornøden uden den Eene, naar Aaen bliver forsvarl: opryddet, da siuntis dennem iche at
giøres høyere opstefming fornøden end de den tiid for forrefant. Og tilstod siunsmændene under
Stochebroen fra side hammerens nederste kant till wandet var ungefehr 3 qvarteer. Tygge Ursin
tilspurte Siunsvinderne hvor høyt de kunde den tiid agte den laveste flodbred ved Homlegaardene
imellem Stochebroe og Weylle Nørre Port. Der paa Jørgen Nielsen, Peder Raun, Mads Iversen og
Iver Bull svarede, tillige med Jens Bertelsen i Stenvad Mølle, Peder Ollesen i Børkop Mølle og
Jørgen Jensen i Nebbell Mølle svarede, at som flodbreden var lavest var ungefer ½ qvarteer till
høyeden inden det kunde gaa over imellem Stochebroen og Byen hvor det var lavest ellers var det
paa en deell sted høyere, hvor paa de aflagde deres Eed og bade sig Gud till hielp. Og begærede
Tygge Ursin her effter tingsvinde paa Tolderens vegne som og blef sted. Der effter Producerede
Tygge Ursin en beskichelse till Borgem Claus Svane i Weÿlle tillige med en deell Borgere anl:
schade Møllen ved wandets demning tillførs, med videre, hvor paa findis Borgem svar, samt hvis de
4 mænd svaret haver af 21 Aug: 99: lest paaschreven og udj acten schall vorde indført, hvor effter
Tygge Ursin endnu som før var tingsvinde begærende som og blef sted.
Tygge Ursin paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne møte og begærede dom over Hr:
Borgmester Niels Baldsersen af Kolding ang: Kochens Hauge og formoedede endnu som før wele:
Hr: Borgem paastaaende ang: det producerede Kongebref af Høylofl: i hukommelse Kong Hans ey
at hindre hans sag saa som der udj iche forklares Kochens Hauge Anchers Huus som det næfnis at
tillhøre, mens alene taler om …….32 …. Som effter Eedens oplæsning vandt at for et halfhundrede
Aar siden, da hafde Borgem Jørgen Knudsen, effter hannem B: Morten Panch, effter hannem
Borgem Simon Douer effter hannem hafde Borgem Faust i Colding det støche Jord Kochens Hauge
i brug ………(?)………………….
Tygge Ursin begærede paa Amptschriverens vegne Dom over Niels Smed i Gaarslef. Sagen optagen
i 14 dage.
Marchvogteren i Andkier lod oplyse et sort svin som er merched med en _og i det venstre Øre.
Kongel. Maytz: Allernaadigste befalling som er over mentioneret Lyder saaledis: …….33….
7 October 1699
Tygge Ursin paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne brviiste ved kaldsmænd Hendrich
Pedersen i Brøndsted og Peder Iversen i Børkop det de ved Eed afhieml: till i dag at have i Rette
stefnet Jørgen Nielsen i Andkier, vinder at paahøre og Spørsmaall at svare angaaende den forøvede
Vold og overlast hand haver begaaet paa Peder Jørgensens indhegnede Eng hauge, hvor effter
mand agter tingsvinde at erverbe; Her effter for Retten fremkomb Tygge Ursin som i rette lagde en
Attest af Joost Thomesen, Søren Mogensen, Thomas Jensen og Peder Mortensen udgiven d: 24 Sep:
99: som er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Her nest fremkom Hans Eschesen og
Jens Nielsen Hvidesen som vandt at de veed iche der nogen haver kiørt over Peder Jørgensen
Krengs tofft uden de har hafft det i hans minde af Peder Kring, der paa de aflagde deris Eed og
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bade sig Gud till hielp. Her nest effter for Retten fremkom Morten Dall som vandt hand haver seet
Jørgen Nielsen ladet kiøre møg igiennem Peder Krengs toffte, hvor ingen led var. Endnu fremkom
Mogens Sørensen i Andkier som vandt hand saa Jørgen Nielsen kaste gierdet op for Peder Krengs
tofft og kiørte møg der igennem som Peder Krengs Søn tillforne hafde tillugt; Endnu fremkom
Mads Hansen i Andkier som vandt at hand saa Jørgen Nielsens vogne kiørte over Peder
Jørgensens hauge. Noch fremkom Jens Nielsen i Andkier som vandt at Jørgen Nielsen kiørte over
Peder Jørgensens hauge. Her effter fremkom Knud Pedersen og Maren Pedersen, som Jørgen
Nielsen Protesterede imod effterdi det er hans egen Børn og allerede andre vinder er ført i sagen at
de hans egen børn ey bliver tilsted at vinde. Tygge Ursin Refererede sig till Lovens 1 B: 13 Cap: 16
Act: som siger at i saadan sager bør vinde som afvind; Vinderne sted. Saa fremkom Knud
Pedersen og Maren Pedersdaater som vandt at Jørgen Nielsen kaste self gierdet need og Sletede
grøfften effter og kiørte der over. Endnu fremkom Anna Gregersdatter som vandt at hun saae Jørgen
Nielsen kiørte over denne tofft, og hafde iche kiørt før der over uden Peder Krengs tilladelse; hvor
paa samtlig vinder aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Jørgen Nielsen tilspurte winderne
om hans formand iche tillforne for hannem haver kiørt over samme tofft; der paa de svarede at
sommetider haver hans formand kiørt der over, og sommetider haver hand kiørt andre steder,
hvilchet de andre vinder ogsaa tillstoede saaledis at være vidende; Mens i dette Aar haver der været
sat gierde omkring samme tofft, og hvor ledet tilforne har været sat som ledstobelerne staae har
dette Aar været tillugt med Riis hvor effter Tygge Ursin begærede tingsvinde sted: og Jørgen
Nielsen erbød at ville erstate Peder Kreng all den schade hand ved denne hans kiørsell er tilføyet,
og begærede gienpart tingsvinde sted.
Tygge Ursin paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Hansen i
Breining og Knud Pedersen ibid: det de Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet Jørgen Nielsen i
Andkier vinder at paahøre anl: hand haver slaget Mads Hansens karll Jens Nielsen, till vinder der
om stefnet Mads Hansen og hans hustrue i Andkier saa vell som Lene Andersdaater i Andkier; der
paa Tygge Ursin begærede vinderne til forhør; Mens som kaldsmændene iche kunde fuldkomen
forklare hvorledis og hvor till de hafde stefnet henfald det till nye stefnemaall.
…………. 39 ……………
24 October 1699
Niels Mortensen i Herslef lod oplÿse en liden Rød hest om nogen sig den ved kiender.
Laurids Brandt lod oplÿse en Sorthielmet qvie om nogen sig den ved kiender.
Marchvogteren i Andkier lod oplÿse et Rødsandet soe sviin som i lang tiid har gaaet der.
Christen Nielsen Tofftes sag Contra Jep Jensen i Tollstrup er fremdeelis optagen till i dag 8te dage.
Kongel: Maytz: Amptschriver Sr Peder Pedersen lod kald indhiemle at have ved kaldsmænd Laurids
Jensen i Andkier og Jørgen Madsen i Sellerup Mølle, det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i
Rette stefnet Jørgen Nielsen i Andkier vinder at paahøre og spørsmaall at svare angaaende den
overlast hand har beganget paa Mads Hansens tieneste karll sammesteds; I lige maader stefnet Mads
Hansen og hans hustrue Anna Gregersdaater, sampt hans gaards Mand Jens Rasmußens stifdaater
Leene Andersdaater deris vinde om oven bemte overlast at aflegge, i lige maader stefnet Jørgen
Krage og Peder Tomesen i Børkop som bemte Mads Hansens karll Jens Nielsen siunet haver, deris

26

vinde der om at aflegge beroende med vindis førelse till i dag 8 dage saasom ingen i dag var tilstede
paa Amptschriverens vegne.
I lige maader hafde K:M: Amptschriver Sr Peder Pedersen ved kaldsmænd Laurids Jensen i Andkier
og Jørgen Madsen i Sellerup Mølle det de ved Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet Jørgen
Nielsen till Doms for den Vold hand har begaaeet paa Peder Jørgensen Kreng hans gierde og
luchelse effter der paa forhvervede tingsvinde; beroende med saggivelse till i dag 8te dage.
Tÿgge Ursin paa Amptschriver Peder Pedersens vegne møte forReten som beviiste ved kaldsmænd
Jens Gudsøe og Christen Sørensen begge af Hostrup det de ved Eed afhiemlede till i dag at have i
retestefnet samptlig Tÿfkiers beboere vindisbÿrd at bære og till spørsmaall at svare ang: den hest
eller hoppe som hos Michell i Ballesgaard for nogen tid siden er funden der om deris sandhed en
hver at sige og till spørsmaall at svare, hvad dennem om samme sag kand være bevist. I lige maader
stefnet ved kaldsmænd Hans Nielsen i Egtve og Niels Michelsen ibid: det de ved Eed afhiemlede
till i dag med 14 dages varsell at have i retestefnet Michell Povellsen i Ballesgaard vidner at
paahøre ang: den bort stolen hoppe som Tÿfkiers beboere hos hannem haver funden og till
spørsmaall at svare, hvor effter tingsvinde agtes at erverbe. Her effter for Reten fremkom Mads
Povellsen og Povell Povellsen af Tÿfkier som vedstoede at deris Moder hafde mist en Sortbrun
hoppe, som de søgte og leete effter og fant den paa Ballesgaards March staaende i tiur og helde i
schoukrogen; saa blef de ved den till imod afften da kom Michell Povellsen gaaendis og spurte om
hand vedkiente sig den hoppe der stod i tÿr, der paa hand svarede neÿ hand kiendte sig iche der ved
og hafde iche heller hafft den enten for dret eller plou, saa vedkiendte de sig hoppen paa deris
Moders vegne; her effter for Reten fremkom Hans Jensen i Tiufkier som vandt at hand tillige med
Joen Nielsen var fultes med Mads Povellsen og Povell Povellsen at søge om forommelte Sorte brun
hoppe deris Moder var frakommen da fant de den paa Ballesgaard March, staaendis i et tÿr og helde
i Skoukrogen, saa blef de ved den till imod afften da kom Michell Povelsen i Ballesgaard gaaendis
og spurte Mads Povelsen hannem om hand kiente sig ved den hoppe, der paa Michell Povelsen
svarede Neÿ hand kiente intet till den og vidste indtet af den at sige, hand hafde alle hans, der var
ingen henne for hannem og sagde till Mads Povellsen kiente hand sig ved den mote hand tage den,
saa gich hand hiem fra dem en times tiid og kom saa igien og tog hans karll med sig og spurte om
de var der endnu sigendis Er i her i karle endnu, da sagde de Ja, da sagde hand hand hafde meente
de hafde hafft det henne, der paa de svarede de ville iche tage det før Øfrigheden befaller dem det,
hand sagde hand ville tage det hiem og schaffe det huusvii till sagens uddrag og svare der till till
sagens uddrag der paa de svarede det mote hand gierne og var ingen fare der ved de Jo noch ville
følges hiem med, saa slog hand to feders paa bem: hoppe paa begge forbenen, saa Reed de till
Kolding og gaf det an for Øfrigheden; hvor paa Hans Jensen aflagde hans Eed og bad sig Gud till
hielp og wandt Hans Jensen ÿdermere at denne foromvundene Sorte brune hoppe tillhørte Toue
Povels i Tÿfkier og self hafde føl dragen den; Endnu for Reten fremkom Søren Pedersen, Hans
Pedersen, Povell Iversen, Hans Ollufsen af Tÿfkier, Christen Tøggesen, Strange Nielsen, Niels
Andersen, Terchell Thommesen, Tÿgge Jensen, Niels Pedersen, Søren Madsen, Jep Christensen,
Jens Lauridsen, Christen Michellsen, Laurids Mund, Peder Hansen, samptlig af Tiufkier som
vedstode at dennem her nu ved tinget foreviiste (den) Sorte brune hoppe hører Toue Povels till i
Tiufkier og haver hun self følldragen den, hvilchen hoppe hun siden paa Balles schou march effter
beretning igien schall have funden hvor paa de samptlig for Reten aflagde deris Eed og bade sig
Gud till hielp. Tÿgge Ursin begærede Joen Nielsen i Tiufkier som var med der de fant hoppen
mote foreleggis der om hans sandhed at vinde i dag 8 dage pg beror med tingvindes Slutning till i
dag 8te dage, hvor da Tove Povels self schall møde og ved Eed bekreffte at bem: hoppe hende tilhør
og er hende uloul: frakommen; Peder Michelsen i Tiufkier møte paa hans vegne og berobte sig paa
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Leÿkiøbs vinder som paa førstkommende fredag schall vorde ført till Andst og Jerløf og Slags
Herrets ting; Sagen optagen i 8 dage.
Blef lest et pantebref af effterføllgende indhold. Kiendis Jeg mig underschrefne Jens Jensen Raun
boende i Hostrup og Viterlig giør for alle i dette mit Obne bref, at Jeg schÿldig og pligtig er Ædle
og Mandhaffte bestalter Lieutnant Hans Peter Weis 24 Rdlr: beregnet daleren till 6 mk: dansche
som hand mig effter min begæring venl: laant og medforstragt haver, hvilche forschrefne 24 Rdlr:
Jeg lover og mig tillforpligter, Erlig oprigtig og vell at betale Edle Hr: Lieut: Hans Peter Weis uden
schade og schadesløs i alle maader naar Jeg dennem iche lengere kand have i hans minde, og till des
ÿdermere forsichring og bedre forvahring, pantser Jeg for mig min hustrue, Børn og Arvinger indtill
forn: Hr: Lieutnant og hans Arvinger Een min Bundegaards Agger liggende paa Ranshauge March
udj tj Aar, vender med den Nørre Ende paa Qrenstie om med des Sÿnder ende lige paa
Erechsbergs[?] fald med sit forslete, som Mølleren Jens Michelsen hidindtill har brugt, og hand
schall nÿde bruge og beholde, giørendis sig saa nøtig som hand best vill veed ogkand, gandsche
Qvit og frj og den at antage førstkommende Michaeli dag all den stund og indtill saa lenge samme
Penge bliver hannem nøÿagtig betalt, den første schilling med den sidste og den sidste med den
første schadesløøs, hvorfor Jeg lover og mig tillforpligter at frj frelse hiemle og fuldkoml: tillstaa
Edle Hr: Lieut: Hans Peter Weis forschr: bunde Agger Nafnl: Grøfft Agger for alle og hver mands
paatale der paa hand have at tale med Rete i nogen maader bekiender og at same Agger er Qvit og
frj for all anden pant og gield lover og der hos den eÿ at pantsete selge eller afhænde førend den af
dette pant loul: bliver indløst og frj givet med Rede penge som forschrevet staar, og naar Edle Hr:
Lieutnant bliver till sinds hand iche linger vill lade samme penge hos mig blive bestaaendis og de tj
Aar er forbj da lover hand det at opsige till Michelsdag naar pengene om Paasche der effter schall
betalis, og der som imod forhobning Hr: Lieutn: iche sine penge da bekommer, da haver hand at
lade sig indføre i samme Agger, og effter Loven for Eÿendom till vinde og schall Jens Raun være
forpligtet naar jeg samme penge vill betale Edle Hr: Lieut: og samme Agger indløse schall jeg
hannem det opsige om Michelsdag naar pengene poster der nest effter schall betalis, Ellers lover
Jens Raun for sig og sine arvinger at holde Edle Hr: Lieut: Hans Peter Weis og hans arvinger uden
schade og schadesløs i alle maader, till witerlighed underschriver Jeg min Egen haand og ombedet
Erverdig Mand Hr: Laurids Jensen Risom Sognepræst till Smidstrup og Schierup Meenigheder, saa
vell og Ingvart Jacobsen Schourider over Hollmands og Ell Herret dette med mig till viterlighed at
underschrive. Actum Ranshauge d: 30 Aug: 1699: Jens Jensen Raun Egenhand. Effter begæring till
Witerlighed: Laurids Risom. Ingvar Jacobsen: lest og paaschreven.
31 October 1699
Joen Nielsen af Tiufkier effter forrelegelse i dag 8 dage møte for Reten som vedstod Hans Jensens
i dag 8 dage aflagde vinde saaledis at være udj sandhed saa som hand haver med været hørt og seet
alt dette saaledis at være paßeret som Hans Jensen om vundet haver hvor paa Joen Nielsen aflagde
hans Eed og bad sig Gud till hielp. Her effter for Reten fremkom Thoue Povellsdaater i Tiufkier
som effter forreleggelse af dommeren giorde hendis Eed at denne Sorte brune hoppe som nu her ved
tinget fremviises haver hun self føll dragen og er hende tiufstaalen fra og uden hendis minde og
villie hende frakommen og borttagen, hvor paa hun bad sig Gud till hielp. Povell Michellsen i
Tiufkier møte for Reten som paa hans Søn Michell Povellsen af Ballesgaards vegne i retelagde et
tingsvinde udsted af Andst Jerløf og Slags Herrets ting d: 27 Octob: afv: som for Reten er lest
paaschreven og i Acten schall vorde indført; Hvor effter Tÿgge Ursin paa Amptschriverens vegne
begærede tingsvinde som og blef sted.
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Tygge Ursin paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne effter forrige indhieml: kald i dag 8 dage
Contra Jørgen Nielsen i Andkier ang: det oplaste Gierde producerede et tingsvinde af 3 Octb:
afvigte som som i Acten schall vorde indført; Hvor effter Tygge Ursin sate i rette og formeente
Jørgen Nielsen bør at lide for samme opbrute gierde effter Lovens 6 B: 14 Cap: 5 og 6 Act: saavell
som at erstate proceßens omkostning med 4 Rdlr: der paa hand var dom begærende. Jørgen Nielsen
møtte og begærede 4 ugers opsettelse og berobte sig paa at føre siun og vinder till sagens oplysning.
Tygge Ursin begærede endnu som før domb. Sagen optagen i 3 uger.
Tygge Ursin endnu paa Amptschriverens vegne begærede effter i dag 8 dage afhl: kald og varsell
Contra Jørgen Nielsen af Andkier ang: det slagsmaall med Jens Nielsen der sammesteds, de
forrelagde vinder mote paaraabes deris vinde at aflegge. Saa for Retten fremkom Mads Hansen i
Andkier som effter Eedens oplæsning vandt at ungefehr nogle dages tiid for Michels dag stod hand i
sin Lillestue og saa Jørgen Nielsen slog till hans karll Jens Nielsen som stod i hans vedkost med en
Vogenkip, og hafde de nogen Ord sammen før Jørgen Nielsen slog till ham, hvad det var veed hand
iche saa som hand laa i sin seng mens paa hans konis tillraabelse sprang op af hans Seng og løb ud i
hans Stuedør og saa dette som for ermeldet hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp.
Endnu fremkom Anna Gregersdaater i Andkier, som vandt, at hun stod i hendis Liden stue og saa
ud af et huoll at Jørgen Nielsen slog till deris karll Jens Nielsen med en Vogen Kip saa robte hand
paa Kiering; hvor paa hun aflagde hendis Eed og bad sig Gud till hielp; Jørgen Nielsen møtte og
svarede at hand formoder Anna Gregersdaater aflagde vinde iche bliver anseet saasom det baade Er
hendis Stifsøn og tieneste karll hun om vinder dette schulle være vederfaret; Tygge Ursin der till
svarede at om end schiønt hun tilforne hafde hafft hans fader saa var hand død og hafde nu en anden
mand og samme karll tiente dennem som en fremmet for kost og løn tillmed tillad Loven at i saadan
sager maa vinde hvo som afvinde; Her effter for Retten fremkom Jørgen Pedersen og Peder
Tomesen i Børkop, som tillstede at de siunede bem karll Jens Nielsen da saae de i Ritmesterens
huus hannem at hand hafde et blaa sted over for albuen paa den venstre arm og mitfor paa bem arm
under Allbuen var et huull som blodet af var gaaen igiennem hans schiorte, og berete at det var
slagen paa heell schind, huilchen schade hand klagede Jørgen Nielsen hafde giort, og dette siun
schede om Mandagen for Michelsdag som var den samme dag slagsmaalet scheede, hvor paa de
aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp, og begærede Tygge Ursin at Lene Andersdaater motte
forreleggis till i dag 8 dage at møde hendis vinde at aflegge, forrelagt till i dag 8 dage at møde
hendis vinde at aflegge.
Mads Thommesen i Rodevad møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Christen Jørgensen og
Bertell Nielsen i Rodevad og Stubedrup det de ved Eed afhiemlede till i dag med 14 dages varsell at
have hidstefnet Marchus Jensen Bager i Colding, Jonas og Hendrich Wadridere begge boende i
Seest imod vinders paahør og tingsvindis erverbelse som Mads Tomesen agter at føre og tage
beschreven, anl: en Sorthudet Qvie hannem er frastaalen og nu findis till forn: Marchus Bagers i
Colding. I lige maader stefnet Høÿædle og Velbaarne Hr: Amptmand paa Colding Huus om hand
her imod eller till vill have noget at sige. I lige maader stefnet K:M: tolder Hans Pedersen i Colding
udj hvis huus den forben: Qvie paa Auction schall være Soldt vindisbÿrd at paahøre og spørsmaall
at svare, her effter for Reten fremkom Hans Pedersen i Rodevad som vandt at ….. pag 43…..
Jørgen Nielsen i Andkier møtte for Retten som beviiste ved kaldsmænd Iver Nielsen og Jørgen
Sørensen af Andkier det de ved Eed afhieml: till i dag at have i rette stefnet med 8 dages varsell,
Peder Jørgensen i Andkier till siuns opkrevelse, ang: hans hauge Bremkier. I lige maader stefnet
med 14 dages varsell Peder Jørgensen till siuns afsigt, sampt vindisbyrd at paahøre, i mod
spørsmaall at svare og dom at lide, om alt hvis videre ved Lovl: medfart for Retten forrefalden
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kand. Endel: till samme tiid og dag stefnet Thomas Madsen, Anders Munch, Winter Jensen, Peder
Hiuller, Niels Frandsen og Jens Rasmusen og Anders Nielsen, samtl: af Andkier deris vinde at
aflegge saa vell som imod spørsmaall at svare og alt hvis videre som for Retten forefalde kand, ang:
ovenbem omtvistede Bremkier hauge, med videre de derom kand være bevist, ydermere till
overflod till oven bem tiid stefnet K:M: Amptschriver som Regimentes Schriver om hand behager
noget der imod at svare, hvor paa Jørgen Nielsen begærede 4 siunsmænd motte udmeldis, hvor till
er udtagen Hans Ollesen og Jens Sørensen i Follerup, Niels Raun og Niels Surkier i Piedsted som
paa mandag først kommende have at møde paa Aastedet i Andkier, og deris siun i dag 8 dage her
for Retten fra sig sige.
Søren Pedersen Schouløber paa Høet lod oplÿse første ting en Sorthudet Qvie ……
Marchvogteren af Andkier lod oplÿse till andet ting en Rød sandet Soesviin.
Niels Mortensen i Herslef lod oplÿse en gl: Rød hest till andet ting.
Laurids Brandt i Piedsted lod till andet ting oplÿse en Sorthielmet Qvie.
Peter Sønixsen paa Iver Nielsen Erresøes vegne af Fridericia
………..sag vedr, Kobbelgaard, pag 45a+b – 46a.
7 November Ao 99
Laurids Brandt af Fridericia lader till tredje ting oplÿse en Sorthl: Qvie om nogen sig den
vedkiender og begærede Frands Schøtz paa Laurids Brandtis vegne tingsvinde som og blef sted.
Søren Pedersen paa Høet lader till andet ting oplÿse en Sort hudet Qvie som er med kalve.
Frands Schøtz paa Hans Madsen, Morten Thomesen, Povell Madsen og Povell Lauridsens vegne i
Strandhuuse møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads Pedersen Raadstue tiener i Colding
og Tønnis Greversen boende i Kolding det de ved Eed afhiemlede till i dag med schrifftl:
kaldseddell at have med 14 dage varsell hidstefnet Niels Andersen Bøgvad, Hans Simonsen,
Christen Kieldbech, Jens Hansen Maler og Jørgen Hansen, alle borgere i Kolding anl: deris paa
Colding Bÿeting nest afvigte d: 18 October aflagde vinde om de omvundene Sildegaren vinder at
paahøre og spørsmaall at tillsvare. I lige maader stefnet Maren Iversdaater Sl: Jens Lunds effterlate
Enche og Hans Michellsen Oddersted begge boende i Colding som forn: vinder haver ladet føre og
till vinder at paahøre og spørsmaall at besvare, hvor da de derom agter tingsvinde at tage
beschreven; Salamon Lund af Kolding møte for Reten som producerede et tingsvinde af Kolding
Bÿeting udsted d: 18 Octob: 99: hvor med hand beviiser at hand i denne sag er Intereßeret og saa
som hand iche her till lovlig er kaldet imod diße vindes paahør formoder Salamon Lund kald og
varsell bør spielt at være; I lige maader i retelagde Salamon Lund en Memorial hand tillige med en
dell andre borgere haver till Colding Magistrat indgiven anl: hvor vit Coldings privilegium om
fischeris frihed hvor vit den sig strecher, af 12 Octob: 99: med der paa schrefne Extract af bem:
privilegium dat: 1452: som er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Som Salamon
Lund imod dette kald protesterer at hand som en Intereßant eÿ tillige med lovligen er stefnet
hvilchet og beviisis med forbem: fremlagde tingsvinde af 18 Octob: 99: Hvor for dette stefne maall
ophevis till alle vedkommende lovlig effter loven bliver indkalled om nogen af parterne videre
lovmaall agter at føre.
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Jørgen Nielsen i Andkier møtte og begærede hans indciterede siunsvinder motte fremkomme deris
siun at afsige. Saa for Retten fremkom Hans Ollufsen og Jens Sørensen i Follerup og Niels Raun i
Piedsted som der om afsagde deris siun saaledis, at d: 6 Nov: var de effter udmeldelse af tinget og
blef dennem paaviist Peder Krengs Eng Hauge Bremkier Hauge kaldet, ligger till gaden med den
Synder side, hvor de blef paaviist et kiørehull igiennem bemelte Hauge fra gaden og till en Hauge
kaldes Løche, som Jørgen Nielsen tillhører, som ligger nest Norden till fornefnte Peder Krengs
Hauge, hvor de saae en gammell wey som falt igiennem bemelte Peder Krengs Hauge fra garden
og der igiennem og till bem Jørgen Nielsens Lyche Hauge, og fantes paa det mellem gierde én
gammell indkiøring till bem Jørgen Nielsens Hauge, der nest blef dennem forreviist en opkasted
grøfft i Jørgen Nielsens Hauge, som var kast fra Peder Krengs Hauge og igiennem Jørgen Nielsens
Hauge, som Jørgen Nielsen tillspurte Peder Kreng og hans hustrue hvor for bemelte grøfft var kast,
svarede der till at udj Hans Stafensens tiid blef de bevillget at kaste bem grøfft af aarsag de kunde
faa vandfald fra deris Eng floeder som Aarlig fordervede Gresningen i bem Hauge, og derfor nød
hand den kørsell i bem Jørgen Nielsens Kyche Hauge, befantis runt om med Naboernis toffter
indkrendset, saa iche kunde sees nogen frj kiørsell uden fornefnte tvistige kiørsell igiennem bem
Peder Krengs Hauge, som sees af gammell wey imellem mitgierdet at have været, og tilspurte
Jørgen Nielsen Peder Kreng om Jørgen Nielsens kone iche var hos hannem før hand kiørte der
over og begærede de motte kiøre der over som Peder Kreng iche kunde negte; Tygge Ursin paa
Amptschriveren Peder Pedersen vegne tilspurte siunsmændene om den wey som tegnet slig
igiennem gierdet var en gammell Huule Vey eller og et Vogenspor som paa et eller 2 Aars tiid
kunde opkiøris; hvor till siunsmændene svarede, at Huule Vey var der iche, mens fantis et
Vogenspor; Tygge Ursin tillspurte siunsmændene om der kunde ingen anden kiørevey være till
Jørgen Nielsens tofft, saa vell igiennem de andris havger om ham det blef tillat, som igiennem
Peder Krengs, der paa de svarede at till gaden kand ingen anden Vey falde uden hand schall først
schall igiennem Naboernis Gaarde og saa deris Lycher før hand kand komme till hans hauge, hvor
paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till hielp. Effter hvilchet Jørgen Nielsen var siunsvinde
begærende. Tygge Ursin begærede paa Peder Krengs vegne gienpart som og blef sted.
Tygge Ursin paa Amptschriverens vegne møtte og begærede efter i dag 8 dages forrelegelse at
Leene Andersdaater i Andkier motte fremkomme og paaraabes hendis vinde at aflegge; Leene
Andersdaater forrelagt till i dag 14 dage hendis vinde at aflegge; Jørgen Nielsen formeendte at
Tygge Ursin burde fremviise hvem haver befuldmegtiget denne sag at paatale.
Tÿgge Ursein paa Hans Iversen i Wiuf hans vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Hans Nißen og Christen Lauridsen i Wiuf det de ved Eed afhieml: till i dag at have i Retestefnet
hans Moder Mete Sl: Iver Iversens i Wiuf med hendis Laugverge Hans Ollufsen i Follerup imod
spørsmaall at svare saa vell som imod samfrenders opkrevelse vinder og dom og det till 6 uger, till
samme tiid stefnet Mogens Hansen i Wiuf med sin hustrue Anna Iversdaater imod Spørsmaall at
svare vinder og dom saa vell som Samfrenders opkrevelse og dets afsigt Hans Iversen agter at holde
paa sin fæderne gaard till rigtighed imellem hannem og sine Sødschinde. Der nest begærede Tÿgge
Ursin Bertell Hansen i Stoustrup og Søren Pedersen i Skousgaard som her for Reten sig
præsenterede mote deris vinde Eedelig aflagge hvorledis Mete Ivers med hendis Søn var foreenet
om samme Selfeÿer gaards afstaaelse. Saa for Reten fremkom Bertell Hansen i Stoustrup og Søren
Pedersen i Skousgaard som wandt og tillstode at forleden Aar for Vinter da Mete Sl: Iver Iversens
afstod hendis gaard till hendis Søn Hans Iversen, da spurte de hende om det var med hendis frj villie
og velberaad hue at hun ville afstaa gaarden till bem: hendis Søn da svarede ….fortsættes pag. 48…
Tiisdagen og Tingdagen d: 14 November 1699
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…………….
Jerløf Lauridsen paa Sl: Peder Hellekandes Enches vegne møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Mads Iversen og Nicolaus Andersen det de ved Eed afhl: till i dag at have i Retestefnet
Jep Pedersen i Wester Nebbell till Doms for gield angaaende bekomen vahre i lige maader stefnet
Kongl: Maÿtz: Amptschriver Sr Peder Pedersen om hand som Regimentschriver paa Rÿter bondes
vegne noget der imod vill have at svare; Saggaf hannem at være schyldig till hende for schind 2
Rdlr: 3 mk: og 15 sk: Jeren, seter i rete om hand iche pligtig er og bør samme 2 Rdlr: 3 mk: 15 sk:
med paagaaende omkostning inden 15 dage at betale der paa hand begærede Dom. Jep Jensen
svarede hvis hand er schyldig vill hand giøre afregning med Enchen om inden i dag 14 dage. Sagen
optagen i 14 dage.
Jep Jensen i Vester Nebbell etc:
Jep Jensen i Tolstrup møte og effter foreening leverede de 9 mk: for den Koe Christian Tofft hafde
sat paa foeder for hannem hvor for sagen er ophevet.
Frands Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Bertell Michelsen i Gudsøe og Mads Hansen i Bierte det de……. 50…..
Farnds Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne beviiste ved kaldsmænd Jens Sørensen og
Niels Sørensen i Hostrup det de ved Eed afhl: till i dag at have i Retestefnet Peder Suder i Tiufkier
winder at paahøre anl: 2de Ege som af hans folch er bleven Barchen aftagen i Aar …….. 50…..
Tiisdagen og Tingdagen d: 21 November Ao 1699
Jens Raun, Laurids Madsen og Hans Bull af Hostrup, Simon Sørensen i Dons, Povell Michelsen i
Tiufkier, Jens Koed, Peder Koed og Peder Thomesen af Wiuf møte for Reten som effter udmeldelse
af tinget i dag 14 dage at Taxere den Gaard i Wiuf Hans Iversen paaboer, afsagde at de bem: Gaard
og Eÿendom i alt med all dens tilliggende Jord i Marchen samt huuse og Bygning indtet i nogen
maader undtagen haver som Samfrender Sat og Vurderet for 120 Sldr: og kunde de iche sete den
høÿere; Mette Ivers møte og svarede at hun iche haver begæret eÿ heller er med hendis minde at
Eÿendommen ved Samfrender er bleven Taxeret iche heller vill hun afhænde hendis i bem: Gaard
tillfalldene halve Eÿendom, mens self beholde den saa lenge hun lever. Morgens Hansen i Wiuf
møte og fremlagde en foreening opretet imellem hannem og Hans Iversen anl: hans hustrue Anna
Iversdaater hvis Hans Iversen haver lovet hende till medgifft, af 1 Maij 96: som i Acten schall vorde
indført; hvilchen foreening Hans Iversen her for Reten ved stod saaledis at have sluted og opreted.
Sagen optagen i 14 dage.
Amptschriverens sag Contra Jørgen Nielsen er med bevilling optagen till i dag 3 uger saa som ingen
paa Amptschriverens vegne møte.
Frands Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte for Reten som effter i dag 8 dages
forelegelse begærede Hans Pedersen mote fremkomme hans vinde at aflegge; Saa for Reten
fremkom Hans Pedersen som vandt at hand for ungefer 3 uger siden hørte Peder Sudder sagde till
Peder Andersen at hand gaf Peder Andersen en Hunsfot og Jegermesteren een Hundsfot, till med
var Peder Suder gandsche druchen i det Øfrige nefnede ingen andres nafn; hvor paa Hans Pedersen
aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. I lige maader for Reten fremkom Peder Andersen som i
lige maader tilstod at Peder Sudder var noget beschienchet der hand sagde de Ord hand i dag 8 dage
Hans vinde om aflagt haver; og aflagde hans Eed saaledis at være som hand om vundet haver hvor
paa hand bad sig Gud till hielp. Peder Sudder møte og svarede at hand iche kand erindre Ordene af
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hannem saaledis at være udsagt som vinderne om wundet haver, tj hand samme tiid var gandsche
druchen, der dette schulle være paßeret; Frands Schøtz paa Jegermesterens vegne begærede
tingsvinde som og blef sted.
Jerløf Lauridsen paa Anders Pedersens vegne i Bierte møte for Reten som i Retelagde hans schrifftl:
indleg af 21 Nov: 99: som for Reten er last paaschreven og udj Acten schall vorde indført. Der nest
i Retelagde Aßeßor Landorfs anordning om bem: Omtvistede Stoelestade i Eltang Kirche af 27
Sept: 99: som i Acten schall vorde indført; Endelig i Retelagde Jerløf Lauridsen et tingsvinde her af
tinget udsted d: 14 Nov: 99: som i lige maader i Acten schall vorde indført; hvor effter Jerløf
Lauridsen med all foraarsagede omkostning begærede Dom. Frands Schøtz paa Peder Hansens
vegne begærede opsetelse i 8te dage. Sagen optagen i 8te dage.
Jørgen Gregersen paa Madame Sechmands vegne af Kiøbenhafn møte for Reten som beviiste ved
kaldsmænd Peder Nielsen og Niels Pedersen begge af Herslef det de ved Eed afhieml: till i dag at
have i Retestefnet Søren Jensen Sellerup boende i Gaverslund till doms for hvis hand hende
schyldig er af Landgilde og schater og ellers i andre maader. Søren Jensen møte og formoede hans
hosbund Hr: Jeremias i Weÿlle burde her imod at stefnis før nogen loumaal imod hannem kand
søges; Tj producerede Jørgen Gregersen en Regning befated over Mad: Sechmand Prætention till
hende bedragende 267 Sldr: 1 mk: 12 sk: af 15 Julij 99: hvilchen Regning af Søren Jensen self er
underschreven, som af tvende Mænd till Viterlighed underschreven som i Acten schall vorde
indført, hvor effter Jørgen Gregersen paa Mad: Sechmands vegne Eschede dom over Søren Jensen
med sagens anvendte bekostning. Sagen optagen i 8 dage og møte Søren Jensen self her for Reten
og vedsteod at være denne gield schyldig. Sagen optagen i 8 dage.
Hans Ollufsen i Follerup paa Major Tillitzes vegne møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Niels Jensen i Follerup og Niels Pedersen i Herslef det de ved Eed afhieml: till i dag at have i
retestefnet Søren Jacobsen i Store Velling imod siuns opkrevelse ang: hans paaboende gaards
brøstfeldighed, samt hvad paa steden findis af korn, bester, Qveg og ellers andet hvad bliver anviist,
samt till Doms for Resterende Landgilde; hvor paa Hans Ollufsen begærede 4 siunsmænd mote
udmeldis som samme gaards brøstfeldighed kunde siune og Taxere, der till udtagen Hans Pedersen
og Jens Sørensen i Follerup, Niels Bull og Jens Christensen i Store Velling som deris siun derom
i dag 8 dage haver at aflegge.
Hans Hansen i Willstrup lader oplÿse 1 stor hvit soesviin her løvet om nogen sig det ved kiender.
Frands Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte og begærede de i dag 8 dage udmelte
siunsmænd mote fremkomme deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Jens Sørensen og Hans
Pedersen i Follerup, Hans Hansen og Søren Hansen af Stenderup som afsagde derom deris Siun
saaledis, at Ao 1699 d: 17 Nov: var de tillige med Frands Schøtz Hr: Jegermester Bruchdorfs
fuldmegtig i Høÿrup Byes tilligende Skove og dennem effterseet, effter sampt: Høÿrup Mænds
anviisning og effter deris schouled som de dennem indbÿrdis forgangen Aar haver tilldelt og
befantis som føllger. Først fantis schoven over aldt scammeligen at være forhuggen paa unge
Riisbøge for nogle Aar og var samme u=tallig at telle hvor paa de tillspurte dennem af hvem samme
er saaledis bleven huggen, hvor till de svarede at de eÿ alle af dennem er bleven huggen mens af
Schousgaard Mænd saa vell som af deell udj Willstrup var de fleste bleven huggen hvor for de blef
foraarsaget at deele schoven i lodder forgangen Aar effter Seddell og Specification der over som her
effter schall føllge, paa det de effter dags en hver kunde bedre vide at see og svare effter deris
schous parter; 2: Ellers forrefantis at være bleven huggen for nogen Aar under schoven til stor
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schade till giersell. 3: siden en hver haver hafft sine tilldelte lodder nu nÿelig paa Willum Frandsens
schoumaall 2 bøge, at være stÿvet, som Skouløberen Bertell haver tagen Niels Sørensens dreng hos
nafnlig Jørgen. 4: Paa Niels Sørensen og Søren Bernedsens schouschiffte 5 Riisbøge. 5: Paa Jørgen
Pedersens schouschiffte 1 Riisbøg huggen. 6: Paa Jep Jensens og Rasmus Knudsens huggen 3
Riisbøge, hvilchet bem: Mænd saaledis her med for et fult siun afsagde derpaa de bade sig Gud till
hielp, og begærede Frands Schøtz det mote opsetis till i dag 8 dage schall Schoudeelingen blive
fremviist, opt: i 8 dage.
Frands Schøtz begærede de i dag 8 dage udtagne Siunsmænd mote fremkomme deris siun at afsige.
Saa for Reten fremkom Peder Koed, Povell Nielsen, Anders Pedersen og Hans Kiøbmand i Wiuf
som afsagde deris siun saaledis at de iche kunde befinde Michell Damsgaards schou at være meere
for huggen end de andres hans Naboers, ellers fantis omtrent en 9 á 10 Riisbge huggen saa store
nogle af dem som till stauer nogle mindre og nogle større som kunde være scheed ved Michelsdags
tiider, paa bem: Michell Damsgaards schoupart; hvor paa de aflagde deris Eed og bade sig Gud till
hielp. Michell Pedersen mote og i retelagde sit schrifftlig indleg af 21 November 99: som for Reten
er lest paaschreven og udj Acten schall vorde indført; Frands Schøtz begærede 8 dages opsetelse
schall beschylding blive indgiven. Sagen effter begæring optagen i 14 dage.
Tiisdagen og Tingdagen d: 28 November 1699
Jerløf Lauridsen paa Karen Sl: Mag: Peder Torsches vegne møte og producerede schifftis
forretningen effter Sl: Peder Hellekande af 3 Aug: 96: der udj findis indført Jep Pedersen i Wester
Nebbell at være schyldig 3 dlr: 3 mk: 5 sk: hvilchen gields fordring paa schifftet effter Sl: Peder
Hellekande er udlagt till Karen Mag: Peder Torsches, med videre og begærede Jerløf Lauridsen
dom. Jep Pedersen i Wester Nebbell møte og begærede opsetelse till i dag 8te dage schall hand med
qvitering beviise diße penge er betalt. Sagen optagen i 8te dage.
Jerløf Lauridsen møte for Reten som begærede effter forrige i Retesetelse og opsetelse dom over
Knud Pedersen i Wester Nebbell. Knud Pedersen møte og begærede Jerløf Lauridsen ville forreviise
hvad beviis hand haver till at fordre diße penge hos hannem. Sagen optagen till i dag 8te dage.
Jerløf Lauridsen møte for Reten og begærede effter forrige i Retesetelse og opsetelse dom over
Peder Hansen i Bierte: Frands Schøtz paa Peder Hansens vegne møte og i Retelagde sit schrifftlig
indleg af 28 Nov: 99: Noch et tingsvinde her af tinget udsted den 14 Nov: 99: som er lest
paaschreven og i Acten schall vorde indført; Hans Hansen i Elltang møte og i Retelagde et
tingsvinde udsted her af Bruschs Herrets ting d: 24 Feb: 72: anl: det stoele stade i Elltang Kirche
som Jacob Lauridsen sig tillholt har ligget till hans gaard, med videre des udvisning som i Acten
schall vorde indført: Og begærede parterne dom. Sagen optagen till doms till i dag 14 dage.
Frands Schøtz paa Hr: Jegermester Bruchdorfs vegne møte og effter løffte i dag 8 dage i Retelagde
den Contract og Wedtegt imellem de Høÿrup Mænd er opreted anl: deris schou deeling af 9 Febr:
99: som af Amptmanden og Jegermesteren er Approberet; med videre Lest paaschreven og i Acten
schall vorde indført. Der effter for Reten fremkom Samptlig Høÿrup Mænd som tillstode og
belovede denne Wedtegt af dennem schall blive holt og effterkommet, hvor effter Schøtz begærede
tingsvinde som og blef sted.
Blef lest en erklæring Peder Sudder i Tiufkier haver giort Her: Jegermester Bruchdorf for de
u=tilbørl: Ord hand i druchenschab haver ladet falde af dato 28 Nov: 99:
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Hans Ollufsen i Follerup paa Hr: Major Tillizets vegne møte for Reten som begærede de i dag 8
dage udmelte Siunsmænd mote fremkomme deris siun at afsige. Saa for Reten fremkom Niels Bull
og Jens Christensen i Store Velling, Jens Sørensen og Hans Pedersen af Follerup som afsagde
deris Siun saaledis; Eet gl: Salshuus bestaar i 8 fag det Eene fag Nyeligen opreÿst, wed og en deell
tægt, ladehuuset bestaar i 6 fag stolpe huus fatis 4 stolper, samt tømmer paa stedet et støche 4 allen
træ, hvor i kand blive 4 foedstøcher, 1 støche 6 allen træ der i kand blive 6 Remmestøcher, noget
forhen indsamlet gl: Ege støcher, kand agtes meesten deelen till 4 fag huus, med nogen hielp till af
smaa timmer, 5: fantis uterschen korn Rug 3 traver, byg 4 traver, haure 8 traver, boghvede ichun
slet som iche kand agtis widere end sæden. Bester 2de beretis det Eene at være u=betalt, 1 Koe, 1
Qvie, 1 Sommer kalf, 4 faar, 2 grise: hvilchet de saaledis for et fult siun afsagde, der paa de bade sig
Gud till hielp; hvor effter Hans Ollufsen sate i Rete, at saa som Søren Jacobsen Fischer at hensidde
indtill huusene over hannem indfalder saa setes i rete om bem: Søren Jacobsen iche haver forbrut
sin Selfeÿer Retighed og der for uden betale hans Resterende Landgilde som er 9 Sldr: 3 mk: med
sagens foraarsagede bekostning inden 15 dage, under Nam effter Loven der paa hand begærede
dom. Søren Jacobsen møder og svarede at hand iche har forarmet huusene mens forbedret dennem
som beviises og lover at forbedre og bÿgge Gaarden effter honden som hand det kand af sted
komme. Sagen optagen i 8 dage.
Jerløf Lauridsen paa Madame Sechmands vegne møte og begærede dom over Søren Jensen i
Gaverslund. Søren Jensen paarobt møte iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt; Som for mig i
Reteleggis en Restanz og afregning underschreven af Søren Jensen Sellerup i Gaverslund, saa vell
som og af hannem self her for Reten vedstaaed af dato Kiøbenhafn d: 15 Julij 99: at være schÿldig
Landgilde, saa vell som for tiende af sin Gaard fra Ao 1684: og till 1698 og 99: bedragende sig udj
alt till rede penge 267 Sldr: 1 mk: 12 sk: da som Søren Jensen Sellerup intet till afbeviis imod
ansøgningen fremlegger, tj bør bemelte Søren Jensen at betale effter rigtig afregning Resterende
267 Sldr: 1 mk: 12 sk: till sin husbund Mad: Margrete Sechmann i Kiøbenhafn inden 15 dage eller
lide nam og vurdering i hans boe og gods og middeller, hvor det findis effter Loven, saa vell som og
at betale denne proceßis bekostning 2 Rdlr:
Frands Schøtz paa Peder Hansens vegne i Bierte møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd
Laurids Christensen i Bierte og Claus Michelsen ibid: det de ved Eed afhiel: till i dag at have i
retestefnet Maren Pedersdt: af Bierte med hendis laugverge anl: Peder Hansens i Bierte hans kones
stoelestade i Elltang Kirche; hun schall have U=bluelig med forset nedbrut effter formeening som
for nu sidst afvigte Søndag 8te dage var, der om hendis forklaring at giøre og videre at tillstaa af
hvad retighed hun sig haver understaaet sligt at giøre winde, dom at paahøre, hvorledis det sig med
samme U=tilbørlighed med nedbrÿdelse af stoelen forholder till samme tiid og ting at vinde om
ermelte stoelestade hvorledis det sig forrefinder ved de haver beseet det, indkaldis Niels Mørch og
Thomas Mortensen af Bierte deris sandhed der om at vinde saa vit dennem der om kand være bevist
hvor effter tingsvinde og dom agtes at erverbes. Der effter for Reten fremkom Thomas Nielsen i
Bierte som vandt at hand var hos Præsten Hr: Peder Emerlef og spurte om hand vidste dette
stoelestade som Peder Hansens kone isidder var nedbrut, der paa hand svarede Neÿ, mens sagde
noch Peder Hansen for Prousten og Bispen hafde bedet hand schulle stille Maren Pedersdaater
tillfreds, sagde der hos hand ville intet have der med at bestille mens viste dem till degnen; der de
kom till degnen var hand iche hiemme mens degnens kone beretede at Maren Pedersdaater den
Søndag morgen hafde hente Nøgelen till Kirschen hos hende, mens degne konen vidste iche hvor
till hun ville bruge den, der de samme Søndag lidt effter kom i Kirchen var bag klæningen af Peder
Hansens kones stoell neder og var sat hen i taarnet tillige med forsædet af samme stoell, som de
legger armene paa, der paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp, det andet vinde, saa vell
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som Maren Pedersdaater forrelagt till i dag 8 dage at møde; Søren Hansen i Bierte møte og svarede
at veed indtet af dette at sig eÿ heller haver noget der med at bestille, forrelagt at møde till i dag 8
dage.
Hans Madsen i Welling lod lÿse effter ber brun hoppe 6te aar som er ham fra kommen.
Christen Michelsen i Pobÿ lader oplÿse en Graahiel: Stud om nogen sig den ved kiender.
Stafen Bertelsen i Hostrup lod lÿse effter en Brun stiernet hest 10 Aar og forschoed, som ham er fra
kommen.
5 Decemb: Ao 1699:
Kongl: Maÿtz: Allernaad: forordning angaaende Kop = Heste og Stude schat, penges paabud i
steden for udschrifning saa og Rente penge sampt Huusleje schat i …….
Hans Ifversen af Wiif møtte for Retten og begærede Tingßwinde effter for hen i dag 14 dage
indførte wurdering paa hans Gaard i Wiif med videre. Mogens Hansen begærede i lige maader
tingßwinde som og blef sted.
Knud Ottesen paa Regimentschrifuern Peder Pedersens wegne møtte for Retten og beviiste med
kaldsmend Tyge Pedersen i Børchop og Knud Pedersen i Andkier, som effter deris aflagte æed want
till i dag at hafve hidstefnet Jørgen Nielsen i Andkier imod siufns opkrefueklse til Peder Jørgensen
Krings i Andkier hans Enghave og for hans gierder og grøfters opbrydelse som Jørgen Nielsen uloulig schal hafve ofuer kiørt; og det imod winders paahør. I ligemaade til bemelte ting og tiid, er
stefnit, siun at paahøre, nembl: Hans Ollufsen, Jens Sørensen i Follerup, og Niels Raufn i Piedsted
som tilforn paa Jørgen Nielsens wegne har siunet forbemelte Enghauge og gierde. Lige maader er
stefnet til i dag 8te age her til tinget at møde siunsmendenis forrefundene siun, fra dem at afsige.
Hvor effter Knud Ottesen begierde at hanem sex siufnsmend her af Retten motte udmeldis bemelte
Enghauge, gierde og grøfft, at siune paa Torsdag først komende, og same deris siun til at afsige. Der
til blef udmeldt, Knud Poulsen, Jørgen Sørensen i Brøndsted, Niels Dal i Børchop, Niels Tuesen i
Sellerup, Jens Bul og Hans Buk i Schierup, at møde paa Aasteden paa Torsdag først komende;
effter anwiisning at siune hvis dennem blif anwiist, og deris siun 1 dag 8te dage her till tinget at
afsige. Jørgen Nielsen af Andkier møtte for Retten, og imod indførte indlefuerede hans schriftlige
suar og indleg af dato d: 5 Decemb: Ao 99: som blef lest og paaschrefuen og i Acten schal worde
indført. Knud Ottesen agtede iche nødig og witløfftig imod Jørgen Nielsens indleg at svare saa som
den ichun bestaar ud af hans egen beretning, og iche nogen widnißbyrd, der for formodede, at ded
iche blifuer anseet Peder Krengs Hauge eller Lucke til hinder videre om bemelte Enghauge gierde
og grøfft begierende Knud Ottesen, hans winder motte stedis til forhør, da for Retten fremkom
Christen Hansen af Andkier, som effter aflagte Æed want, at hand kan Erjndre sig, udj 26 Aar iche
at vere kiørt ofuer Peder Krings Hauge, med høe og har Jørgen Nielsens formand Hans Staffensen,
schifft sig Gøding til hos Thomas Jensen, for at faa ded magelig paa haugen, og aldrig har hørt at
Jørgen Nielsen eller hans formand har hafft nogen ret at age ofuer same Enghauge. Jørgen Nielsen
tilspurte Christen Hansen om hand iche har hørt at Hans Staffenßen har kiørt ofuer same hauge med
Gøde, der till Christen Hansen suarede at hand ej har seet det men wel hørt at ded er sagt for hanem,
der paa hand bad sig Gud til hielp. Saa for Retten fremkom Mads Terchelsen af Andkier som wandt
at hand aldrig har hørt at der schulle vere nogen ret wey ofuer Peder Krings Hauge, mens wel har
hørt at Hans Staffensen har kiørt der ofuer og Mads Terchelsen har self kiørt der ofuer, dog med
Peder Krings vinde, der paa hand bad sig Gud til hielp. Der nest fremkom for Retten Hans Hansen

36

af Andkier, og wandt at Jørgen Nielsens formand Hans Staffensen da kiørte de aldrig ofuer Peder
Krengs Hafue, og iche heller maat gaa der ofuer mens kiørde igiennem Skougaards gaard og tofft,
og imidlertid hand tiente der blef ingen Gøde ført paa Jørgen Nielsens Hauge, og weed ej at der
gaar nogen wej ofuer Peder Krengs Hauge, der paa hand bad sig Gud til hielp. Saa for Retten
frembkom Hans Jørgensen af Børkop som vant at hand tiente Peder Jørgensen Kreng i trej Aar for
20 Aar siden, og da hafde Peder Jørgensen lof til at luche for hans hauge, og ingen at motte kiøre
der ofuer, der paa hand bad sig Gud til hielp. Her effter for Retten frembkom Niels Tuesen af
Sellerup som vandt, at hand for 30 Aar siden tiente Jørgen Nielsens formand Hans Staffensen, da
kiørte de ej ofuer Peder Krengs Hauge, mens igiennem Schougaard till Jørgen Nielsens Hauge, og
motte de iche kiøre ofuer Peder Krengs Hauge, imidlertid blef ingen Gøde udført fra Hans
Staffensens Gaard paa Haugen, og ingen wej eller kiøring ofuer Peder Krengs Bremkiers Have,
der paa han aflagde sin æd, og bad sig Gud til hielp. Saa for Retten fremkom Jens Laboresen af
Andkier, og vant at det var ham bevist, da Jørgen Nielsen lod udføre hans Gøde ofuer Peder
Krengs Brembkiers Hauge, da war der et ledsat for haugen Bremkier, saa tog Peder Krengs Søn
ledet fra og lugte hullet til med staue og riiß, der effter kom Jørgen Nielsen og kaste gierded op
igien, og kiørde der ofuer med hans møg, der paa hand aflagde sin æd og bad sig Gud til hielp.
Beroer med tingswindes beschrifuelse til i dag 8te dage, da siufns winderne blifuer afhørt. Opsat i
8te dage.
Christen Nielsen af Paabye lader oplyse anden gang, en graahielmed stud om nogen vil sig dend
vedkiende.
Frandz Schøtte møtte for Retten, og suarede for Schouløberen som hafuer beretted for Welbaaren
Hr: Jegermester Bruchdorf, at Michel Pedersen hafuer gifued her i Retten et indleg ofuer hannem
u=blueligen foregived huorledis at Schouløberen schulle med sær profit baade i een maade og
anden ser igiennem fingre med en deel, som u=loulig schou hug begaar, da i blant andet gifuer hand
for i sit Indleg, at bemelte Schouløber schulle hafue staaed hos Peder Andersen af Tÿfkier for nogen
tiid, som schulle hafft et leß Riistræer paa vognen, og Schouløberen ej schulle hafft pantet hannem
mens wille hafue døld ded med hannem da schal anderledis bewiises af de indgifuende Skou
sædeler som Skouløberen hafuer indgifuet, saa vel til Hr: Amptmand som til Jægermesteren, og at
bemelte Riistræer der udj findis optegnet, og Peder Andersen der for schulle hafue sidt udj Hullet
paa Colding Huus, saa frembt Hr: Amptmand Schwartz ej hafde ham pardonerit, widere suaret om
ded høe som hand schulle hafue bekommet, at hand ej ded af de Fredsted mend wed nogen tvang
hafe fra tagen, mens de Fredsted mend self godwillig hafuer gifued ham ded, nembl: et les hø,
formedelst hand desto bedre schulle see til deris schove, saa som de er SelfEiere, og gierne wille
nÿde deris eget ubeschaaret huor for sees at Michel Pedersen usandferdig wille foregifue mens ifald
hand ded ej for usandferdig wil hafue sagt, eller hafue ladet schrifue bør hand det loul: at beviise, og
satte i Rette at hand bør at lide effter hans Ko: Ma: Schouforordning: 28 og 29 Articul, for hans
utilbørlig Skouhug, saa velsom for hans ubeviislig beschyld: huor effter hand war dom begerende.
Michel Pedersen begierede opsettelse i 14 dage. Sagen opsat i 14 dage.
Hans Olsen af Follerup møtte og begerede paa Major Tillitzis vegne, dom ofuer Søren Jacobsen af
Welling, effter forige i Rettesettelse og opsettelse. Sagen optagen i 14 dage.
Karen Mester Peder Dorsches sag Contra Jep Pedersen af Wester Nebel, opsat til i dag 8te dage
saasom hand ej har mødt.
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Frands Schøtz møtte for Retten, og frembeschede de forelagte vinder, som i dag 8te dage blef
forelagt, nemblig Maren Pedersdatter og Niels Mørch, da for Retten frembkom Niels Mørk, og vant
og vedstod forindførte Tomas Nielsens vinde, som ord fra ord for hannem blef oplæst, saaledis i alle
moder at vere paßeret, der foruden war hand med Thomas Nielsen hos Søren Hansen og hans kone,
og tilspurte dem om de hafde brut stoelen ned, der til suarede Søren Hansen hand ej dend hafde
nedbrut, og konen suarede om hun hafde dend nedbrut da hafde hun tilladelse der til af Jens Ibsen i
Lildballe, saavit hans anpart vedkom saa som hand ej ville hafue lugt stoel nogen til fortred i
Kirchen, der paa hand aflagde sin Æed, og bad sig Gud til hielp. Frandz Schÿtte satte udj Rette,
ofuer bemte: Maren Pedersdatter, saa som befindis at hun til i dag er forelagt at møde og [?] der for
er kaldet at hun schulle hafue mødt, enten at tilstaaed hindis onde gierninger, eller og ved Æed at
fragaa dem at hun ej hafde giort dem, da sees noch at hun schal findis schyldig til dend ofuen
schrefne gierning, der for begeris at hun maa lide effter Loven, først formedelst hun ej hafuer mødt
at bøde hindis faldzmaal derfor, siden for gierningen, at bøde for Herrwerk effter lowen de 3de 40
lod sølf, sampt foruden at bøde for uschichelighed i Kirken hun hafve tilføiet war der paa dom
begierende. Søren Hansen begerede at Peder Hansen wille tage 2 mend og hand ville tage 2 mend
paa sin side, da ville de ligne stoelen at ingen schulle vere forsaat og saa ville Søren Hansen bekoste
stolens forferdigelse, huor til Peder Hansen suarede at hand gierne ville forligis medham og hans
kone, og at sagen kunde blifue demped, i fald hand der for uden wil betalle dennen her til
foraarsagede omkostning, ved Retten saa velsom til hans fuldmegtig, huis iche begierte hand dom
effter forige i rettesettelse. Saa bleff effter parternis begiering udmeldt Jens Ibsen, Jeß Jensen, Jens
Smid i Lildballe, og Ifver Bul i Eltang, til at effter seed end omtvistede stoel og parterne der om i
mindelighed forliige, som de kunde vere tilfredz med, Sagen til dend ende opsat i 14 dage.
Frands Schøtt møtte for Retten og beviiste med kaldzmend Søren Jensen i Igum og Jørgen
Andersen af Stallerup, som effter aflagte Eed vant, at hafve med aate dages varsel her til tinget
loulig hidkaldet Bertel Hansen, Michel Paag, Niels Knudsen, Sidzel Sl: Erich Pedersens, Jens
Andersen af Stoustrup; Jacob Sørensen i Igum, Hans Nielsen, Søren Marqueß: Jens Hansen, Laurs
Jenßen, David Møller, Søren Nielsen, Niels Jensen, og Hans Jensen saa vel som Niels Jensen dend
ÿngre, alle af Igum til at vinde deris sandhed huis dennem kand vere bevist om Mette Sørensdatters
forhold, og schichelighed, imedens de hinde har kient; til same vinde at paahøre, stefnet Erich
Sørensen, tienende hos Jacob Jensen i Kongsted Torp: der effter begerede Frands Schøtz winderne
til forhør, huor effter Hans Jensen paa Erich Sørensens wegne møtte og begerede at ville vide af
Mette Sørensdatter af huad aarsag hun har ladet ham nembl: Erich Sørensen hidkalde, huor til hun
suarede, saa som hand hafde beschylt hinde at hun schulde lige udj u=kÿschhed med en anden karl
og hand nembl: Erich Sørensen hafuer tilsagt hinde Egteschab, saa og begiert hinde hoß hindis
Moder, som hoes hindis broder at hand motte faa hinde til egte, mens som nu fornemis at hand wille
nu snige sig fra, dend begering, som hand hafuer begiert, og hand schulle hafue effter aftalle Egted
hinde og de tilsamen kom for Præsten Mag: Christen Bork, da paa fant hand, og beschyldte hinde
for Præsten at hun holde til med andre karle, og der for ej ville egte hinde, da at beviise at sligt schal
were usandferdig af hanem sagt, og der for til des beviislighed begerer at indstefnte vinder motte
kome til forhør og gifue hinde hindis Skudt maal, som de best veed og kand. Da for Retten
fremkom Niels Krage af Igum som vand at fra dend tid som Mette Sørensdatter er fød og opdragen i
Igum Bye, hafuer hun forholt sig oprigtig erlig og wel, og ingen u-schicherlighed hørt ofuer hinde,
der paa hand aflagde sin Æd og bad sig Gud til hielp. Jens Hansen, Niels Jensen, Søren Nielsen,
Hans Nielsen, Jacob Sørensen, alle af Igum, som alle en huer for sig vedstod det som Niels Krag for
om wundet hafuer, og aflagde deris Eed, og bade dem Gud til hielp. Saa for Retten fremkom Sidzel
Erichs af Stoustrup, som wandt at hun ej viste andet om Mette Sørensdatter, end ære, dyd og got,
mens noch hafde hørt at hun war med barn som Erich Sørensen schulle were fader til, der paa hun
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aflagde sin Æd, og bad sig Gud til hielp. Der effter frembkom Bertel Hansen som want at hand
wiste intet andet om Mette Sørensdatter, end som Ære, dyd og got, huor paa hand aflagde sin Æd og
bad sig Gud til hielp. Michel Paag og Niels Knudsen tilstoed og vandt det same som forbemelte
Bertel Hansen om wundet hafuer, huor paa de aflagde deris Æd og bade dem Gud til hielp. Frands
Schøtz tilspurte Erich Sørensen om hand endnu effter forrige beschylding ofuer Mette Sørensdatter
kunde vide at beschylde hinde, og der paa begierte hans suar enten til eller fra, end ogsaa huad
aarsag hand har, huor wed hand wil nu iche tilstaa det som hand har udlofuet, nembl: til at Egte
hinde, der til Erich Sørensen suarede, at hand intet andet weed at beschylde Mette Sørensdatter end
huis Erligt er og ellers at hun self besigter ham at were fader til hindis barn; som hun siger sig at
vere med, hvilchet hand negter, og widere wil giøre hans Æd, naar paaesches, at hand ej har tilsagt
hinde Egteschab. Frands Schøtz paa Mette Sørensdatters wegne begerede tingswinde, som og blef
sted.
Hans Hansen af Torup, Bertel Hansen, Michel Madsen, Sidzel Erich Pedersens af Stoustrup, møtte
for Retten, og bewiste wed kaldzmend, Niels Nielsen og Hans Andersen af Stoustrup som
afhiemblede wed Æed effter loven til i dag med fiorten dages warsel her til Heritztinget loulig at
hafue stefnit Iffuer Eretzø udj Fridericia imod vinder at paahøre, anlangende det omtuistede fald
Jord Baunhaugis fald kaldet, huor effter de agter tingswinde at erwerbe. I lige maade til at høre paa
Vinder er med loul: 8te dages warsel hidstefnet Jørgen Krag af Ischou, Hans Nielsen, Søren
Marqusen, Lauritz Jensen, Niels Jeßen, Søren Jensen, Søren Nielsen, Hans Jensen, Niels Jensen,
alle af Igum, saa vel og med 8te dages kald og varsel stefnit Peder Christensen og hans stifsøn Hans
Pallesen, deris sandhed at vinde og til spørsmol at suare, da for Retten frembkom Niels Ifuersen
tiennende i Asperup i Fÿen, som effter tilspørsel wandt, at ded Jord som kaldis Baunhauges fald
som hand kand mindis udj 18 Aar; da er same de Stoustrup mend tilhørende undtagen nogle
støcher, som liger til Kobel, og imidlertid hand tiente Palle Clausen, da hafde hand fædrifft med de
Stoustrup mendz minde paa samme Baunhaugis fald, og hand der imod giorde de Stoustrup mend et
gilde med øl og brendevin, som scheede naar Husbÿ lange ager war i brug, og er indtagen en ager
der af som tilhørte Poul Gruns Enche i Fridericia beligende imellem Michel Pag og Bertel Hansen
og har woren med at pløuge Michel Paags anpart for 6 Aar siden, imidlertid hand tiente Michel
Paag i 4 Aar, der paa hand aflagde hans Eed, og bad sig Gud til hielp. Der nest frembkom Niels
Knudsen i Stoustrup som vandt, at hannem ej andet er vidende end at Baunhaugis fald Jord, Jo er til
Stoustrup Kobel, Poul Grudt encke i Fridericia og Hans Hansen i Torp, og saa offte at Husbÿ
langager har woren inde, har Palle Clausen i Kobel gifuen dem øl og brendvin, fordj hand hafde
fædrifft paa same Jord, og war hannem og bevist at de Stoustrup mend hafde det plouget, en 4re
eller femb Aar, der paa hand aflagde sin Æed og bad sig Gud til hielp. Jens Andersen af Stoustrup
møtte, og wandt at hanem ej andet war bevist, end som det de Stoustrup mend, tilhørte Baun haugis
fald og ingen støcher tilhørde Kobel og to støcher til Poul Grunes enke i Fridericia, mens hand weed
ej Egentlig huem det tilhør, undtagen kongen og widere sagde at hand kand mindis i 24 Aar, da har
det hørt de Stoustrup mend og de andre meldte, og naar som Husbÿ lang ager har voren inde da har
Kobel mand hafft hans fødrifft med de Stoustrup mendz minde, og er hannem og bevist at de
Stoustrup mend har plouget det til indtegt udj fire eller femb aar, der paa hand aflagde sin Eed og
bad sig Gud til hielp. Bertel Hansen begerede at Peder Christensen i Kobel tillige med hans Stifsøn
Hans Pallesen, motte under deris faldz maal forelegis til i dag 8te dage at møde deris vinde at aflege
og til spørsmaal at suare, og widere berette sig paa flere widner nembl: Claus Sørensen i Amidzbøl,
Peder Christensen og Hans Palesen i Kobel, forelagt til i dag 8te dage at møde under deris
faldzmaal; Sagen opsat og beroer til i dag 8te dage.
12 December 1699
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Jens Raun i Hostrup paa Anders Pedersens vegne møte og begærede dom over Peder Hansen i
Bierte. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Af i retelagde documenter Contra Peder Hansen i Bierte det
første patronens andordning og forklaring over det stoele stade i Eltang Kirche i den stoel bag
Kirche døren hvorledis det af gammell tid været haver af dato Sandagger Gaard den 27 Sept: 1699:
Nemlig at Anders Pedersen i Bierte schulle nÿde det første stade i bemelte Stoel, Mads Kÿed og
Hans Hansen det andet og tredje nest efter med videre deßen indhold om formelder, det andet
Hæderlig Her: Peder Emmerløfs Attest og Stadfestelse at oven om melte tvistende Stoelestade har
af Arrilds tiid været deelt som Welædle Her Aßeßor Landorf det nu her ud inden har anordnet
dateret Stenderup Præstegaard d: 9 Octob: 99: det tredje et tingsvinde udsted af Ell, Brusch og
Hollmands Herrets ting d: 14 Nov: 1699: som og beviisis med de Ellgamle, Jep Hansen, Hans
Iversen og Friderich Nielsens Eens stemmige Widne, at det om tvistede første stoelestade bag
Kirche døren ligger og tillhør Anders Pedersens i boende Gaard udj Bierte; da kand iche ligere
kiendis end Patronens anordning om samme stoelestade bør at være effter retlig saa vit den er
Grundet paa Loven udj 48 Art: pag: 394: saa Stoelestadet i Elltang Kirche i dend Stoel bog Kirche
døren føllger fremdeelis gaarden og Anders Pedersen som nu boer paa den, dog saa at om hand er
ÿngre end een af de andre fuld gaards Mænd i samme stoel, at hand effter ouenmelte Lovens villie
da ÿdmÿger sig for den Eldre.
Karen Magrete Peder Tersches sag Contra Jep Pedersen i Wester Nebbell fremdeelis optagen i 8te
dage.
Frands Ludvig Schøtz møte for Reten som beviiste ved kaldsmænd Mads Laßen og Laurids Jensen
begge tienende i Piedsted Præstegaard det de ved Eed afhiemlede till i dag paa Her Laurids
Davidsen Foßis vegne at have i Rete stefnet Michell Michelsen i Piedsted till doms for gield, saggaf
hannem at være schÿldig 1 Sldr: till hans Sal: fader, 3 schep: Rug 1 dlr: 2 mk: 1 tdr: haure, 1 Sldr: 2
mk: Rede penge 2 Sldr: er 6 Sldr: Seter i Rete om hand iche pligtig er og bør samme fordrende 6
Sldr: med sagens anvendte bekostning inden 15 dage at betale der paa hand begærede Dom. Michell
Michelsen paarobt møte iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som Michell Michelsen effter
lovlig indstefning og i retesetelse, hverchen self eller nogen paa hans vegne møder med noget till
gienmelde imod ansøgningen, hvor for hand tillfindis inden 15 dage at betale till Hr: Laurids
Davidsen Foß de fordrende 6 Sldr: med sagens anvendte bekostning 1 Rdlr: under Nam og
Vurdering i hans Boe og gods, middell og formue hvor det findis effter loven.
Peder Raun i Børkop paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne møtte og begærede i dag 8 dage
udmelte Siunsmænd motte fremkomme deris siun at afsige. Saa for Retten fremkom Jens Bull og
Hans Buch af Schierup, Knud Povellsen og Jørgen Sørensen i Brøndsted, Niels Tusen i Sellerup
og Niels Dall i Børkop, som afsagde deris siun saaledis. At de effter Øfrighedens befalling haver
siunet om der fantes nogen wey ind till Jørgen Nielsens hauge; Saa paaviste Peder Kreng dennem
tvende weye fra Jørgen Nielsens gaard indtill hans hauge som var ingen mand till schade,
formedelst hans hauge ligger till fellet saa vell som de andres, og gaar den Een Vey ud af gaden
imellem Peder Hiuller og Hans Bertelsens ind till Jørgen Nielsens hauge banche, den anden wey
gaar op af deris wang lige till hans hauge banche. Jørgen Nielsen till spurte Jens Bull og Hans Buch
af Schierup og Jørgen Sørensen af Brøndsted om de saa der var nogen wey der igiennem till hans
hauge, dr paa de svarede der gaar wey till hans hauge banche og siden kand der giøris en wey ind i
hans hauge, hvilchet bemelte Mænd saaledis for et fult siun afsagde. Jørgen Nielsen begærede sagen
motte opsettis i 3 uger saa som hand agter at føre widere vinder. Peder Raun paa Amptschrivers
vegne begærede tingsvinde sted.
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Peder Raun paa Amptschriverens vegne begærede hans indstefnede sag Contra Jørgen Nielsen i
Andkier fremdeelis motte opsettis till i dag 8 dage saa som ingen paa Amptschriverens vegne
møder. Jørgen Nielsen begærede i lige maader opsettelse og berobte sig paa at føre andre vinder
Nafnl: Jens Rasmußen, Peder Andersen, Anders Nielsen, Winter Jensen, Anders Munch, Niels
Frandsen, Jens Leboresen, Jens Hvidsen, Thomas Madsen, Niels Jørgensen af Andkier, Peder
Eschesen af Sellerup, Morten Andersen, Jens Madsen i Winding, Peder Hiuler og hans Søn af
Andkier. Sagen optagen i 8te dage.
Bertell Hansen paa Egne og de andre Stoustrup Mænds vegne, saa vell som Hans Hansen i Torrup
hans vegne møte og begærede at de i dag 8te dage forrelagde Vinder mote paaraabes og fremkomme deris vinde at aflegge. Saa for Reten fremkom Claus Sørensen tienende i Ammidsbøll som
vandt, at hans fader Søren Grousen have boed for ungefer 20 Aar siden, paa Kobbell udj tii Aar, og
da det første Søren Grousen kom till Kobbell, da tog hand Hans Michelsen, Michell Sÿnderbÿe og
Erich Pedersen af Stoustrup till sig og spurte dennem till om der falt ingen fleere Aggre paa
Baunhøÿe fald till Kobbell end de der var slagen Pæll for, der paa de svarede Neÿ, de Aggere der
falt till Kobbell war slagen pæll for med Capt: Klampes brende paa som nest for hans fader hafde
boed der paa, og naar Langaggerens fald var inde da schulle hans fader have det i de Stoustrup
Mænds minde om hand ville have hans Qveg gaaendis paa Baunhøÿes fald i Græs, og et Aar
imidlertiid hans fader boede paa Kobbell hafde de Stoustrup Mænd pløÿet noget af deris Jord paa
Baunhøÿs fald ogbesaaed det, og det andet laa till Græsning som hans fader hafde till hans Qveg
med de Stoustrup Mænds minde, hvor paa hand aflagde sin Eed og bad sig Gud till hielp. Endnu for
Reten fremkom Peder Christensen i Kobbell som vandt at ungefer en 8 Aar siden kom hand till
Kobbell, da laae Baunhøÿs fald till fædrifft og hans Qveg gich derpaa, og udlovede till de Stoustrup
Mænd 4 Stob brendeviin for hans Qveg note gaa der paa, som scheede till Michell Paags, da der
Barsell holtes, mens fich det iche hvor udover de Stoustrup Mænd plouede deris Jord paa bem:
Baunhøÿes fald, og det paa ungefer Een femb Aars tiid, og Peder Christensen pløÿede saa sit Jord
ogsaa paa bem: fald i 4 Aar tiid, Ellers haver hand hørt hans forrige Kone haver sagt till hannem at
de Stoustrup Mænd haver en gang faaet et gilde af dennem for de mote nÿde dette fald Jord till
fædrifft, mens sagde hun ville iche give dennem før hun vidste om de Stoustrup Mænd hafde
retighed der till, og hafde Jens Lauridsen paa Nebbe stefnet de Stoustrup Mænd for samme Jord,
formedelst hand meente den fædrifft schulle ligge till Kobbell, hvor paa Peder Christensen aflagde
sin Eed og bad sig Gud till hielp. Bertell Hansen begærede Hans Pallesen mote forreleggis till i dag
8 dage at møde hans vinde at aflegge. Hans Pallesen forrelagt till i dag 8 dage under Lovens straf at
møde hans vinde at aflegge.
Christen Michellsen i Pobye lader oplÿse en Graahiel: Stud om nogen sig den vedkiender.
19 December 1699
Jens Christensen*) af Fridericia møte for Reten som kientis og tillstod at have schienchet og
bortforæret till Peder Madsen i Tolstrup og hans hustrue Kirsten Christensdaater all den arf hannem
effter hans Sl: Moder i Tolstrup Johanne Michelsdaater arvelig kunde tillfalde, det være sig i
Eÿendom og Løsøre indtet i nogen maader undtagen ved hvad nafn det nefnis kand som Peder
Madsen hans hustrue og arvinger maa have nÿde og beholde og sig saa nøtig giøre som de best vide
og kunde og Jens Christensen og hans arvinger ingen paatale der paa at have i nogen maader, hvor
paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris hænder at saaledis holdes og effterkommes
schall, der paa Peder Madsen begærede afkalds tingsvinde som og blef sted.
*) Købmand i Fredericia ~ Annicke Mortensdatter: se VAAa 1951 s. 104
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Christen Pedersen i Tollstrup møte for Reten som kiendtis og tillstod at have annammet bekommet
og oppbaaret af hans fader Peder Madsen i Tolstrup, all den arf hand effter hannem og hans Moder
Kirsten Christensdaater arveligen kunde tillfalde det være sig ved hvad nafn det have kand enten i
Eÿendomb og Løsøre indtet i nogen maader undtagen, tachede bem: hans fader for god og nøÿagtig
betalling Jefnet schiffte og deele og lovede for sig og sine arvinger at holde hans fader Peder
Madsen der for i alle maader schadesløs, hvor paa parterne nu her for Reten gave hver andre deris
hænder vare venligen og vell forligte effter hvilchet Peder Madsen*) var Afkalds tingsvinde som
schiøde begærende som og blef sted. *) skal vel være sønnen Christen Pedersen.
Jegermesterens sag Contra Michell Pedersen Damsgaard er fremdeelis optagen till neste ting saa
som ingen paa Jegermesterens vegne møder:
Jørgen Nielsen af Follerup møte for Reten som begærede effter forrige i retesetelse og opsetelse
dom paa Major Tillitzetz vegne over Søren Jacobsen i Store Velling. Søren Jacobsen paarobt møte
iche. Tj blef saaledis dømt og afsagt. Saa som Her Major Tillitz lader søge og till tale Søren
Jacobsen for Resterende Landgilde bedragende sig till Rede penge 9 Sldr: 3 mk: saa og med
formeening at forte Søren Jacobsen for sin Gaards brøstfeldighed schulle have sin Selfeÿer retighed
forbrut, med videre mens som beviises med siun og tingsvinde sted her af Reten d: 28 November
nest afvigte, iche alleniste Gaarden for kort tiid med nÿe bÿgning at være forbedret mens endog
med videre forraad paa Tømmer af Søren Jacobsen at haves i beredschab till sin Gaards
vedligeholdelse, hvorfor Søren Jacobsen for den post frjkiendis, men bør at betale Resterende
Landgilde penge 9 Sldr: 3 mk: eller derfor lide Namb og vurdering i hans beste gods og midler hvor
det findis, med sagens anvendte bekostning 1 Rdlr: det inden 15 dage under Lovens videre tvang.
Knud Ottesen paa Amptschriveren Peder Pedersens vegne møtte som Contra Jørgen Nielsen i
Andkier ang: Peder Krings opbrute gierde og Enghauges overkiørsele effter for hen til doms gifne
kald og varsell i rette lagde et tingsvinde her af tinget udsted d: 3 Octob: 99, noch et tings og siuns
vinde af 12 December afvigte som hand begærede at læsis paaschrivis og i Acten indføris; Og som
med forn: tingsvinde fuldkomel: beviisis 1: at Jørgen Nielsen voldel: og uden nogen villie og minde
haver kiørt over Peder Krengs indhegnede Enghauge som hand gandsche ingen ret eller føye till
haver, andet at hand haver opbrut gierdet og effter kast grøfften uden nogen dom imod Loven og
som Lovens 1 B: 1 Cap: 3 Art: klarligen siger at ingen maa tage sig self Ret, mens en hver schall
deele og tale sig till rete. Saa har Jo Jørgen Nielsen taget sig self her till Rete med slig hand
gierning, sete der for i rete og formente Jørgen Nielsen ingen kiørsell at have over bem: Hauge og
for den schade hand allerede der paa kand have giort formentis Bunt till Peder Kreng at betale og
for Gierdets opbrychelse effter Lovens 6 B: 14 Cap: 5 og 6 Art: at bøde for Herverch 3de 40 Lod
Sølf, saa vell at betale denne proceßis bekostning med nogen leye procurator løn forsømmelse og
anden u-mage, med 14 Rdlr: eller der for videre Lovens tvang at være undergiven, der paa hand
begærede dom. Jørgen Nielsen begærede opsettelse till neste ting saa som hand nu i dag agter at
føre andre vinder, sagen till oplysning. Sagen optagen till neste ting effter Nyt Aar.
Jørgen Nielsen af Follerup paa Karen Sal: Mag: Peder Torsches vegne møte og begærede dom over
Jep Pedersen i Wester Nebbell; Jep Pedersen trende sinde paarobt møte iche. Thi blef saaledis dømt
og afsagt. Som Jep Pedersen i Wester Nebbell effter lovlig indstefning i retesetelse og opsetelse eÿ
møder med noget till afbeviis imod den fordrende gield; hvor for hand tillfindis at betale till Karen
Sal: Magister Peder Torsches de fordrende 3 Sldr: 3 mk: 5 sk: med sagens anvendte bekostning 2
Sldr: inden 15 dage under Nam og vurdering i hans Boe og gods middell og formue hvor det findis
effter Loven.
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Bertell Hansen for Reten fremkom som effter i dag 8 dages forreleggelse at Hans Pallesen mote
frem komme hans vinde at aflegge. Hans Pallesen paarobt møte iche; hvor for hand er forelagt till
neste ting at møde under Lovens straf hans vinde at aflegge.
Niels Terchelsen i Winding møte og i Retestillede Hr: Jesper Andersen Rosteen Præst till Winding
hans Attest anlangende hans armod hannem formedelst Ildsvaade er vederfaret; af 15 Nov: 99: som
ble flest og paaschreven hvor effter Niels Terchelsen begærede tingsvinde som og blef sted.
Anders Pedersen Schouløber boende ved Houstrup lod oplÿse en Sorte brun stiernet hoppe 14 á 15
Aar gl: som hand lader oplÿse om nogen den ved kiendis.
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