Slavs herreds tingbog 1682
Ribe amt, Slavs herred, mikrofilm 31492 - kildeafskrift doneret af Johs. Lind, Hjerting
Som størsteparten af denne tingbog endnu findes upåskreven, så haver --- på Kongel. Majst. aller --arveherres og konges vegne den for --- tingskriver Niels Clemendsen i Løvlund tilladt udi nærværende år
endnu --- udi samme tingbog at skrive, såsom ham også hermed anbefales, alt hvis det hele år for ting og
dom passerendes vorder, straxen for retten derudi at indføre og sig ellers i alle måder efter den i tingbogen
foran gjorte formaning at forholde, under straf som vedbør. - Coldinghus d. 10. januar 1682. Rantzau.
For retten fremstod Jens Jensen i Hindum og gav sin fader --- i Elkær afkald for den arvelod, der tilfaldt ham
efter hans sal. moder Aplone Christensdatter, som boede og døde i Utoft.
Skifte efter sal. Søren Jensen --- anno 1681 den 6. november forsamlet i Eg i den gård, Søren Jensen
påboede og fradøde --- mellem enken Mette Sørensdatter og børnene Else, Søren og Peder. Laurs Pedersen
--- under værgemål. - Og nu her for retten stod Peder Jensen af Ravning, enkens trolovede fæstemand, og
tog forn. Otto Sørensen i hånd, som er børnenes morbroder, at eftersom de var derom med hverandre --at Peder Jensen skal have de tvende børn Søren og Peder --Torsdag den 26. januar 1682:
Torsdag den 9. februar 1682:
Jens Olafsen i Hindum fører vidner mod Jahan Christensdatter med hendes mand og lavværge Eskel Hansen
i Hindum. De har i et økonomisk mellemværende været hos Eskel Hansen for at bede ham om at udlægge
sin anpart, som var 3 skilling. Det ville han ikke. Men så kom hans hustru Johanne Christensdatter, og uden
nogen årsag udskældte hun Jens Olufsen for en tyv og en skælm; hun greb et stykke træ og slog så Jens
Olufsen 4 eller 5 slag og sagde, "Jeg skal slå dig, og derforuden skal du få en ulykke ---". - Johanne
Christensdatter og hendes mand har altid været Jens Olufsen til største fortræd i alle måder. - Eskel Hansen
fremstod i retten og bekendte, at det var i sandhed, at hun havde lovet ham en ulykke --Torsdag den 16. februar 1682:
Christen Christensen i Dal har stævnet Mikkel Christensen i Plovborg. Fremlagde et aftægtsbrev, hvori
Mikkel Christensen har lovet til Kirsten Christensdatter i Plovborg at give hende til hendes ophold i hendes
levetid hvert år om Martini 12 skp. rug og 4 skp. byg samt fem får at føde. Dateret Plovborg den 17. marts
1679. - Dom: Mikkel Christensen skal betale eller lide udlæg.
Torsdag den 16. marts 1682:
Torsdag den 23. marts 1682:
For retten fremstod --- Hejnsvig, gav sin fader --- i Fugdal afkald på den arvepart, som forn. Jens --- var
tilfaldet efter hans sal. moder, som boede og døde i Fugdal. - I lige måde gav forn. Jens Madsen afkald efter
sin --- (fader) --- Mads Pedersen i Fugdal, når han ved døden afgår. Og han bekendte at være afbetalt for
både fædrene og mødrene arv.
Ny tingdag 1682:

Torsdag den 4. maj 1682:
Christen Christensen i Dal har stævnet Mikkel Christensen. - Niels Christensen i Mayvig og Christen Olufsen i
Dal har den 2. marts med rettens betjente, Gyde Jørgensen i Slav og Christen Christensen i Dal gjort udlæg
hos Mikkel Christensen til Kirsten sal. Peder Christensens aftægtskorn. Nu tilbyder Christen Christensen i
retten, at Mikkel Christensen kan indløse det udlagte.
Torsdag den 3. august 1682:
Ebbe --- gav afkald til Henrik Olufsen --- for al den arvelod --- efter sin sal. datter --- døde i Trøllund.
Torsdag den 19. oktober 1682:
Peder Poelsen i Vejen herredsfoged, Niels Clemendsen i Løvlund skriver. (Hidtil har Gyde Jørgensen i Slav
været tingholder).
Christian Nielsen i Kolding, ridefoged til Koldinghus, har ladet stævne Peder Bertelsen og Jep Ebbesen. - Gav
Peder --- til sag efter kgl. forordning, at hvad øde gods som --- og ej nogen proprietær ville vedkende --Satte i rette, at det gods, som Peder Bertelsen påbor, bør være kongen tildømt, eftersom der ikke er betalt
skatter deraf. - Dom: Gården tilfalder kongen.
Torsdag den 9. november 1682:
Frederik Olufsen i Trøllund i fogedens sted.
Ridefoged Christian Nielsen har stævnet Laurs Hansen, Peder Pedersen og Mads Pedersen i Nebel samt --- i
Rankenbjerg for landgilde for 1681-82. Opsat.
Torsdag den 23. november 1682:
Peder --- i Vejen herredsfoged.
Henrik Olufsen i Trøllund begærede dom efter Christian Nielsens irettesættelse af 9. november angående
Laurs Hansen, Peder Pedersen og Mads Pedersen i Nebel samt Anders Jensen i Rankenbjerg for resterende
skyld og landgilde. - Dom: De skal betale.
Christen Madsen i Grene, et stokkenævn. - 24 (navngivne) dannemænd bevidner, at Christen Madsen er en
fattig mand --- han gør hjul (?) for folk --- det sted, som han påbor, hverken --- skal han nødes til at gå fra
det.
Torsdag den 7. december 1682:
Peder Poelsen i Vejen herredsfoged.
Skifte (ret omfattende) den 29. november efter Peder Mathisen, som boede og døde i Silkeborg, mellem
hans efterladte hustru Mette Jørgensdatter og deres børn, nemlig Mattis, og Jørgen, som er deres egne
værger og kan antage deres gods, Margrethe i sit 14. år, Peder i sit 11. år og Jens i sit 8. år. Børnenes næste
fødte værge Laurs Pedersen i Silkeborg (?) overværede.

Levende kreaturer --- korn sået i mands land --- korn sået i anden kierne land --- korn sået i tredie kierne
land --- sølvtøj. Bortskyldig gæld. --- Til overs 183 slettedaler 1 mk. 4 sk. Det fordeles mellem enken og
børnene i naturalier. - Enkens fæstemand er Mads Pedersen. han skal have de umyndige børns gods under
værgemål, og det skal blive stående uden rente, til de bliver deres fulde 15 år, og imidlertid skal han holde
dem til forfremmelse til ære og lære, skolegang og --- Det, som var blevet udlagt til den bortskyldige gæld,
tog enken og hendes fæstemand til sig, idet de lovede at betale enhver.

