


== 1610/1611 == (film #2 opsl. 197) 

 

BRUSK 

- Efterskrevne mænd, hver aftinget 1½ mk. for at have været overhørige at 

harve til Koldinghus ladegård: Peder Jensen, Jens Pedersen, Jens Nielsen, 

Jon Ibsen og Anders Sørensen i Dons; Hans Sørensen i Almind; Niels 

Iversen og Laurids Thorsen i Sønder Vilstrup; Niels Jensen, Hans Nielsen, 

Bertel Andersen, Steffen Ibsen og Jes Simonsen i Herslev; Bertel 

Pedersen, Anders Iversen, Oluf Pedersen og Mikkel Sørensen i Tolstrup; 

samt Thomas Sørensen og Peder Smed i Håstrup. 

- I lige måde, hver 1½ mk. af samme årsag: Peder Rug, Lille Søren Rug, 

Mads Poulsen, Claus Madsen, Nis Rug, Thomas Sørensen og Knud Weigen i 

Håstrup; Niels Bertelsen i Viuf; Laurids Nielsen, Jens Jensen og Oluf 

Pedersen i Herslev; Bertel Ibsen, Niels Iversen, Hans Ibsen, Hans Poulsen 

og Jens Iversen i Højrup; samt Mikkel Sørensen i Tolstrup. 

- Efterskrevne mænd, hver aftinget 1 mk. for at have været øverhørige at 

age rug til ladegården: Gregers Poulsen i Almind; Søren Pedersen, Lille 

Søren Rug, Anders Pedersen, Peder Svendsen, Nis Rug og Knud Weigen [Knud 

Vejen?] i Håstrup; Laurids Nielsen i Viuf; Jens Jensen, Hans Gjødesen, 

Peder Smed og Jens Steffensen i Sønder Vilstrup; samt Hans Griis i 

Tolstrup. 

- Iver Thomassen i Starup aftinget 3 mk. for at slået Mads Smed 

sammesteds i jorden. 

- Mads Smed i Starup aftinget 3 mk. for at have hugget i overnævnte Iver 

Thomassens klæder. 

- Mads Nielsen i Eltang aftinget 6 mk. for tre slag han slog Mads Madsen 

sammesteds. 

- Jes Jørgensen i Tiufkær aftinget 3 mk. for et knivslag han slog Peder 

Nielsen sammesteds. 

- Villum Mouridsen i Bjert aftinget 3 mk. for nogle slag han slog Else 

Peders sammesteds. 

- Peder Nielsen i Eltang aftinget 3 mk. for to slag han slog Jes Tygesen 

sammesteds. 

- Søren Nielsen i Fredsted aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Jens 

Olufsen i Starup. 

- Jes Thomassen i Herslev aftinget 2 mk. for et sår han gjorde Peder 

Hansen sammesteds. 

- Laurids Thorsen i Sønder Vilstrup aftinget 1½ mk. fordi han slog Jens 

Jensen sammesteds. 

- Jens Nielsen i Højrup aftinget 2 mk. for et sår han gjorde Thue Nielsen 

sammesteds. 

- Knud Poulsen i Tiufkær aftinget 1 dlr. fordi han slog Peder Nielsen 

sammesteds. 

- Peder Nielsen i Tiufkær aftinget 1 dlr. fordi han slog overnævnte Knud 

Poulsen sammesteds. 

- Oluf Bertelsen i Skovsgårde aftinget 2 mk. for bordag han var udi med 

Niels Ravn i Sønder Vilstrup og huggede ham nogle huller på hans kjortel. 

- Iver Nielsen i Ejstrup aftinget 3 mk. for tre slag han slog Peder 

Andersen sammesteds. 

- Jes Simonsen i Herslev aftinget 10 dlr. og 1 okse fordi han havde 

beligget et kvindfolk, som Hans Nielsen i Follerup tilforn havde et barn 

ved. Og han og Hans Nielsen er beslægtede i det tredje led. Og fordi han 

ikke havde stået åbenbart skrifte derfor. I lige måde fordi hans hustru 

havde stået til skrifte om lørdagen i kirken, og ikke andendagen har 

villet annamme sakramentet. 



- Lauge Knudsen, som tjener Peder Andersen i Ejstrup, aftinget 9 mk. for 

jomfrukrænkelse. 

- Peder Hansen, bolsmand i Sønder Vilstrup, aftinget 7 dlr. for et 

kvindfolk ved navn Kirsten Hansdatter han belå, endog han havde hans ægte 

hustru. 

- Efterskrevne mænd, hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

arbejde til slottet: Peder Andersen, Hans Gjødesen og Bertel Andersen i 

Sønder Vilstrup, samt Ebbe Madsen, Jens Iversen, Peder Hansen og Hans 

Ebbesen i Højrup. 

- Søren Frandsen i Sønder Vilstrup aftinget 3 mk. for et kvindfolk ved 

navn Maren Jensdatter han belå, som tilforn havde været beligget. 

- Oppebåret 20 daler af den boslod, som K.M. tilfaldt, efter Morten 

Hansen Møller i Dons Mølle, som han formedelst sine misgerningers skyld 

frarømte med sin hustrus søsterdatter Dorthe Jensdatter, som han belå, og 

med hende bortdrog. -- Herpå findes vurderingsvidne. 

- Søren Nielsen, Niels Mortensens søn i Fredsted, aftinget 3 dlr. og 1 

okse for to uberørte piger han havde beligget, dog han tilforn har bødet 

for den første. 

- Oluf Andersen af Bjert, som nu er en borger i Kolding, aftinget 9 dlr. 

for to kvindfolk han havde beligget, dog den ene tilforn var beligget af 

en anden. 

- Peder Sønderjyde [Peder Nielsen?], tjenende Niels Iversen i Herslev, 

aftinget 3 mk. for bordag han var udi med Poul Iversen sammesteds. 

- Peder Iversen i Herslev, aftinget 3 mk. fordi han slog Peder Nielsen 

[overnævnte Peder Sønderjyde?] sammesteds. 

- Mads Widesen i Vester Nebel aftinget 2 dlr. for syv slag han slog Nis 

Joensen. 

- Niels Andersen i Starup aftinget 9 mk. for tre slag han slog Jørgen 

Nielsen sammesteds. 

- Anders Iversen i Starup aftinget 3 mk. for et slag han slog Jørgen 

Nielsen sammesteds. 

- Peder Andersen i Sønder Vilstrup aftinget 2 mk. fordi han ikke ville 

køre en af slottets tjenere i slottets bestilling og ærinde. 

- Oluf Pedersen i Herslev aftinget 3 mk. fordi han slog Anders Iversen 

sammesteds. 

- Jens Buhl i Herslev, Nis Madsen i Bjert og Steffen Poulsen i Højrup, 

hver aftingede 1 mk. fordi de sad overhørige med at arbejde ved Gudsø 

mølledam. 

 

ANST 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 2 mk. fordi de sad overhørige med at 

køre dronningens fadebur fra Kolding til Haderslev: Jørgen Madsen i Vrå, 

Hans Pedersen, Espen Lassen, Hans Andersen, Nis Lassen i Ferup, Søren 

Andersen i Højrup, Peder Poulsen i Hundsholt, Morten Sørensen i Jordrup, 

Poul Sørensen, Iver Lydiksen og Christen Friis i Øster Vamdrup, Iver 

Sørensen i Store Anst, Gregers Nielsen, Søren Tøgersen, Las Gammelgaard 

og Søren Madsen i Gamst, samt Niels Jensen, Claus Pedersen, Niels 

Christensen, Lauge Jepsen og Peder Svendsen i Lunderskov. 

- I lige måde, hver 2 mk. af samme årsag: Las Poulsen i Ferup, Peder 

Poulsen i Hundsholt, Poul Christensen i Jordrup, Laurids Nielsen i 

Knudsbøl, Hans Iversen i Gelballe, Iver Nielsen i Lunderskov, Iver Lassen 

i Møgelgesten, Jes Hansen i Veerst, Peder Poulsen, Dines Enevoldsen, 

Morten Poulsen, Peder Nielsen Bunde, Peder Pedersen og Jep Poulsen i 

Bække, samt Bent Jensen, Oluf Nielsen, Terkel Tøgersen, Jens Olufsen, 

Morten Mortensen, Peder Eskildsen og Søren Andersen i Asbo. 



- Thomas Pedersen i Lille Gesten aftinget 10 dlr. for nogen irring og 

trætte han har begivet sig udi, imellem ham og Peder Pedersen i 

Revsinghoved, om en lov Peder Pedersen skulle have givet ham, og Peder 

tilbød Thomas samme lov, hvilken han af ham ikke ville hænde, for hans 

alderdoms skyld, og vidtløftig trætte sig derefter kunde begive. Medbød 

sig til forligelse med fornv. Peder Pedersen. 

- Oster Mortensen, tjenende Thomas Ibsen i Noes, aftinget 9 mk. for 

jomfrukrænkelse. 

- Jep Brun, tjenende, Mads Hansen Sandmand i Seest, aftinget 9 mk. for et 

kvindfolk ved navn Maren, som han nu anden gang havde beligget. 

- Poul Mikkelsen i Seest aftinget 20 dlr. på vegne af Poul Hansen hugger, 

barnefødt i Sønder Stenderup, fordi han var med og fulde til skade og 

fro, den tid Knud Poulsen i Seest dræbte og ihjelslog Axel Pedersen 

sammesteds, hvorfor fornævnte Poul Hugger blev "aarad" oversvoren, og 

derfor var undviget. Men på det, at han måtte komme til stede igen og 

ikke videre tiltales, har fornævnte Poul Mikkelsen på hans vegne udgivet 

bøden. 

- Iver Sørensen i Vester Vamdrup aftinget 6 dlr. fordi hans søn Søren 

Iversen med en "øksehammer" slog hul i hovedet på Nis Jørgensen 

sammesteds, så der "affgick nogle løse been". 

- Ebbe Nielsen i Søgård aftinget 3 mk. for to sår og et slag han slog 

Mikkel Mikkelsen i Bastrup. 

- Nis Nielsen i Gamst aftinget 3 mk. for et slag han slog Gregers 

Lauridsen sammesteds. 

- Gregers Lauridsen i Gamst aftinget 3 mk. for et slag han slog 

overnævnte Nis Nielsen sammesteds. 

- Unge Peder Pedersen i Bække aftinget 3 dlr. fordi han belå Jes 

Thomassens datter sammesteds, som var betroet hans nøgle og lås. Desuden 

aftignet 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Jens Espensen i Vrå aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Iver Pedersen i Nagbøl aftinget 3 mk. for faldsmål. 

- Poul Pedersen i Ferup aftinget 1 dlr. for faldsmål. 

- Iver Lauridsen i Vester Vamdrup aftinget 30 dlr. og en okse på vegne af 

hans brodersøn Lauge Sørensen, som havde forset sig og avlet et barn med 

et kvindfolk ved navn Else Ibsdatter, hvilket kvindfolk tilforn havde 

fået et barn med fornævnte Lauge Sørensens fasters søn Søren Andersen i 

Bastrup. Derfor blev Lauge Sørensen aftinget efter yderste formue, og 

fornævnte Iver Lauridsen betalte på hans vegne. Alt på K.M. nådigste 

velbehag. 

- Jes Sørensen i Egholt aftinget 2 dlr. for seks sår og tre slag, han 

gjorde Espen Sørensen sammesteds. 

- Christen Nielsen i Gejsing aftinget 1 dlr. for to sår, han gjorde Hans 

Andersen i hans bryst. 

- Hans Andersen i Gejsing aftinget 1 dlr. for to slag han gjorde 

overnævnte Christen Nielsen i hans hoved. 

- Christen Sørensen i Egholt aftinget 1 dlr. fordi han imod lensmandens 

vilje eller minde tog Svend Jensen sammesteds til huse hos sig på kronens 

gård. 

- Jens Iversen i Vester Vamdrup aftinget 3 mk. for et slag han slog Jep 

Nissen i Gamst. 

- Mads Friis i Vamdrup aftinget 3 mk. for et slag han slog overnævnte Jep 

Nissen i Gamst. 

- Jørgen Nielsen i Vester Vamdrup aftinget 3 mk. for et slag han slog 

overnævnte Jep Nissen i Gamst med et "krytz aff itt verige" i hans hoved. 

- Claus Pedersen i Gamst aftinget 3 mk. for to næveslag han slog Maren 

Nielsdatter i Vester Vamdrup. 



- Desuden blev han aftinget 1 dlr.  for et slag han slog Laurids Møller i 

Vamdrup Mølle ved hans øre med en vognkæp. 

- Hans Buch i Gamst aftinget 1½ dlr. for et mundslag han slog Jep Iversen 

sammesteds, og for et knivslag han slog overnævnte Laurids Mølle i 

Vamdrup Mølle. 

- Jep Iversen i Gamst aftinget 3 mk. for et slag han slog Hans Buch 

sammesteds. 

 

HOLMANS 

- Peder Madsen i Børkop aftinget 1½ dlr. for bordag han var udi med Jens 

Ravn sammesteds, og slog ham med en "svøbe". 

- Jens Ravn i Børup [vel fejl for Børkop?] aftinget 2 mk. for et sår han 

gjorde Thomas Madsen sammesteds. 

- Iver Andersen, tjenende Karen Peders i Follerup, aftinget 1½ dlr. for 

nogle sår han gjorde Lauge Pedersen sammesteds. 

- Lauge Pedersen i Follerup aftinget 2 dlr. for nogle sår han og hans 

søn, som er en lille dreng, gjorde overnævnte Iver Andersen. 

- Mads Hansen, tjenende overnævnte Lauge Pedersen i Follerup, aftinget 1 

dlr. for et sår han gjorde overnævnte Iver Andersen. 

- Peder Ravn i Børkop aftinget 1 dlr. for to sår han gjorde Hans Pedersen 

sammesteds. 

- Thomas Pedersen i Børkop aftinget 2 mk. for et sår han gjorde Peder 

Ravn sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ mk. fordi de 8. august 1610 sad 

overhørige med at høste til ladegården: Hans Jørgensen i Brøndsted, 

Thomas Knudsen, Nis Jensen, Peder Knudsen, Peder Jørgensen, Mads Nielsen 

i Gauerslund, Thue Nielsen, Hans Kieldbeck og Peder Nielsen sammesteds, 

Anders Pedersen i Pjedsted, Niels Nielsen i Mørkholt, Gamle Jens 

Sørensen, Jep Christensen, Niels Pedersen, Peder Iversen, Hans Nielsen i 

Follerup, Niels Thorsen, Hans Hansen i Velling, Jens Nielsen, Niels 

Hansen, Mogens Pedersen, Søren Smed i Smidstrup, Peer Hansen Kring, Jep 

Nielsen i Mørkholt, Nis Madsen, Nis Sørensen, Anders Pedersen, Søren Buhl 

i Gårslev, Niels Hansen, Niels Pedersen, Hans Sørensen, Hans Hansen, Las 

Nielsen, Iver Lassen, Claus Poulsen, Anders Poulsen, Hans Nielsen, Anders 

Hansen og Clemend Andersen også i Gårslev. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

age korn: Lauge Pedersen i Follerup, Espen Buhl, Hans Nielsen, Niels 

Thorsen, Jep Nielsen i Mørkholt, Jes Vilsen, Niels Vilsen og Nis Pedersen 

i Gårslev. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

binde korn: Thomas Knudsen i Brøndsted, Mads Nielsen i Gauerslund, Thue 

Nielsen, Hans Kieldbeck, Jørgen Benditsen, Peder Nielsen, Anders Madsen, 

Thomas Kring i Brejning, Jørgen Hansen, Niels Thomassen, Thomas Terkelsen 

og Hans Clemendsen i Børkop. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ mk. fordi de sad overhørige med at 

tage korn: Jes Vreed i Børkop, Las Nyemand, Peder Thimsen i Mørkholt, 

Oluf Hansen, Thue Sørensen i Gårslev, Jens Pedersen, Jes Suder, Mads 

Thuesen, Morten Skrædder, Niels Iversen i Pjedsted, Jens Pedersen, Søren 

Skrædder, Nis Mikkelsen, Las Suder og Terkel i Gamst Byløkke. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

hugge tømmer til slotsmøllen liggende neden for slottet: Søren Nielsen i 

Gauerslund, Terkel Nielsen, Hans Jørgensen i Brøndsted, Peder Knudsen, 

Niels Pedersen, Anders Pedersen i Mørkholt, Anders Hansen, Simon Nielsen, 

Niels Sørensen, Niels Vilsen og Niels Pedersen. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 2 mk. fordi de var modvillige og sad 

overhørige med at tjene murmænd: Hans Nielsen i Gårslev, Peder Terkelsen, 



Nis Pedersen, Anders Sørensen, Jep Hansen, Hans Sørensen, Las Nielsen, 

Jes Jensen, Jes Vilsen i Mørkholt, Nis Madsen, Anders Hansen, Jep 

Nielsen, Søren Hansen, Hans Bunde, Simon Nielsen, Niels Sørensen, Oluf 

Nielsen, Hans Jørgensen i Brøndsted, Peder Jørgensen, Niels Jensen, Knud 

Hansen, Søren Henriksen, Søren Nielsen i Gauerslund, Knud Thomassen i 

Brøndsted, Hans Mikkelsen, Jørgen Benditsen i Gauerslund, Terkel Nielsen, 

Mads Nielsen, Hans Kieldbeck, Jes Jørgensen i Skikballe, Jørgen Hansen i 

Brejning, Jørgen Hansen Heeboe i Brejning, Niels Thomassen og Thomas 

Terkelsen i Brejning. 

- Peder Jørgensen i Brøndsted, Knud Hansen, Peder Knudsen og Peder 

Nielsen, hver aftinget 1 mk. for at hjælpe dem, som sad overhørige med at 

arbejde til slottet, eftersom de derom blev tilsagt. 

- Mikkel Pedersen, Peder Widesens søn i Pjedsted, aftinget 40 dlr. og 2 

okser fordi han var sigtet for et kvindfolk ved navn Birgitte 

Pedersdatter, som han skulle have beligget, som var den tredje han havde 

beligget. Og han sig nu for denne sidste ikke lovligt kunne undskylde. 

Endog han formente sig derudi ikke skyldig at være med denne sidste, 

efterdi hun var et løsagtigt kvindfolk. Og han også forhen havde bødet 

for de tvende første. Dog på det, at sagen ikke ydermere skulle forfølges 

til tings, har han nu bødet til K.M. 

- Peder Ravn [Peder Jensen Ravn] i Børkop aftinget en okse på vegne af 

sin fader Jens Ravn, som er sandemand i Holmans herred og modvilligt har 

opholdet det K.M. brev, som han med sine medbrødre, de andre sandemænd 

der udi herredet, havde forhvervet på frihed. Og ikke ville levere fra 

sig igen til lensmanden, den tid han det lod fordre. Eftersom det ved 

K.M. brev blev igenkaldet og kasseret. På det han derfor ikke til tings 

ydermere skulle tiltales og forfølges har han nu bødet. 

 

JERLEV 

- Nis Jensen i Egtved aftinget 3 mk. fordi han slog Jørgen Nielsen i 

Rugsted. 

- Jørgen Nielsen i Rigsted aftinget 3½ mk. fordi han slog overnævnte Nis 

Jensen i Egtved. 

- Efterskrevne mænd, hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

skibe sten ved Koldingbro: Christen Madsen i Jerlev, Jes Sørensen i 

Jerlev, Søren Madsen i Mejsling, Las Hansen i Mejsling, Jens Lassen i 

Højen, Iver Christensen i Nørre Vilstrup, Morten Jensen, Søren 

Christensen og Søren Boesen i Nørre Vilstrup. 

- Christen Mikkelsen i Højen aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af 

Johanne Madsdatter, som han belå. 

- Nis Gjødesen Sand [fejl for sandemand?] i (Højen??) i Jerlev Herred 

aftinget 1 okse for K.M. brev, lydende om frihed som sandemand udi samme 

herred, som han hos sig opholdt, og det ikke fra sig at ville levere, 

eftersom det af K.M. var kasseret, og ved hans majst. brev til tinge 

igenkaldet. På det han derfor ikke ydermere skulle tiltales og forfølges 

har han nu bødet. 

 

ELBO 

- Oluf Pedersen i Bredstrup aftinget 1½ dlr. for bordag han var udi med 

Lauge Pedersen sammesteds, og gjorde ham et sår på hans hoved og et slag 

på hans ryg. 

- Hans Andersen, tjenende præsten i Bredstrup, aftinget 9 mk. for tre 

slag han slog overnævnte Lauge Pedersen sammesteds. 

- Jens Pedersen, tjenende Oluf Pedersen i Bredstrup, aftinget 3 mk. for 

et slag han slog overnævnte Lauge Pedersen sammesteds. 



- Peder Poulsen i Hyby, aftinget 1 dlr. fordi hans søn modvilligt drog af 

en skovægt ("holtz egte"). 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de sad overhørige og ikke ville møde 

for lensmanden med deres okser, da han på K.M. vegne ville købe af dem, 

hvilket de derom var tilsagt: Jep Simonsen i Børup for to okser, ½ dlr. 

Hans Olufsen i Erritsø for en okse, 1½ mk. Peder Christensen for to 

okser, 3 mk. Jep Kyed i Erritsø for to okser, 3 mk. Søren Madsen i 

Erritsø for to okser, 3 mk. Thomas Nielsen for to okser, 3 mk. Mads 

Clausen i Erritsø for to okser, 2 mk. Peder Sørensen i Erritsø for to 

okser, 3 mk. Peder Poulsen i Hyby for to okser, 3 mk. Iver Nielsen 

tjenende "Simon Iversen ell. Jensen" i Egum for en okse, 1½ mk. Peder 

Ågesen ("Peder Ougsen") i Trelde for en okse, ½ dlr. Bertel Hansen i 

Vejlby for to okser, 1 dlr. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 mk. fordi de sad overhørige med at 

age møg af Koldinghus ladegård: Thue Jensen i Taulov Nebel, Nis Griis 

sammesteds, Jes Thuesen, Mads Poulsen, Mads Hvid i Børup, Hans Nielsen, 

Jep Simonsen, Anders Jensen, Las Jensen, Niels Sørensen, Poul Jensen 

sammesteds, Lauge Pedersen i Tårup, Mikkel Pedersen i Kongsted, Thomas 

Jensen sammesteds, Mikkel Iversen, Hans Lund i Vejlby, Søren Andersen 

sammesteds, Niels Lund i Egeskov, Iver Ravn i Trelde, Jens Nielsen, Mads 

Suder i Store Ullerup, Søren Andersen sammesteds, Simon Pedersen i 

Kobbel, Peder Madsen, Peder Hansen i Handrup, Hans Pedersen, Jep Madsen, 

Mads Mikkelsen i Stoustrup, Mads Christensen, Peder Lund i Hyby og Jens 

Buhl sammesteds. 

- Morten Jacobsen i Erritsø aftinget 2 mk. fordi han slog Karen 

Jensdatter. 

- Peder Sørensen i Erritsø aftinget 3 mk. fordi han slog Poul Mortensen 

sammesteds. 

- Jens Ravn i Bredstrup, sandemand i Elbo herred, aftinget en okse for 

K.M. brev, lydende om frihed som sandemand i fornævnte herred, som han 

hos sig opholdt og ikke ville levere fra dig igen i rette ride, eftersom 

det af K.M. blev kasseret og ved hans majestæts brev igenkaldet. På det, 

at han ikke derfor til tings ydermere skulle forfølges, har han nu på 

alle deres (de andre sandemænds?) vegne bødet. 

 

FORLOV: 

- Jens Buhl i Herslev betalt 3 mk. for at flytte sin faders bo til sin 

gård. 

- Mikkel Iversen i Nagbøl betalt 3 mk. i forlov. 

 

== 1611/12 == (film #2 opsl. 77) 

 

BRUSK 

- Jens Nielsen i Håstrup aftinget 3 mk. 4 "sodns:"(?) til blodvide, for 

en ved navn Christen Hansen han slog ihjel i Smidstrup, og derfor blev 

svoret til sin fred. 

- Hans Nielsen i Viuf aftinget 1 mk. for et sår han gjorde Jens Nielsen 

sammesteds. 

- Jens Svarrer (el. Jens Sværver) i Sønder Vilstrup aftinget 2 dlr. fordi 

han huggede Anne Olufs sammesteds. 

- Mads Ibsen i Højrup og Niels Iversen i Herslev aftinget 10 dlr. fordi 

de var kommet i trætte sammen om "it Wax Kalff", som var umærket, og som 

de begge vedkendte sig. Dog de samme deres vedkendelse ikke kunde bevise. 

Og på det, at de derfor ikke ydermere skulle tiltales, eller sagen til 

tinge repeteres, har de nu bødet. 



- Peder Jensen i Sønder Vilstrup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde 

Lauge Jensen sammesteds. 

- Poul Steffensen Hyrde i Eltang aftinget 2 mk. fordi han slog Thue 

Nielsen i Bjert. 

- Haule Nielsen i Viuf aftinget 2 mk. fordi han slog Hans Jørgensen i 

Fredsted. 

- Jesper Andersen i Bjerg aftinget 2 mk. fordi han slog Hans Nielsen 

sammesteds. 

- Hans Buch i Fredsted aftinget 2 dlr. fordi han slog en tand ud af 

munden på Mads Nielsen. 

- Mads Nielsen i Fredsted aftinget 1 dlr. fordi han slog Hans Buch 

sammesteds. 

- Bertel Pedersn i Eltang aftinget 6 dlr. eftersom han var nogle penge 

skyldig til en hyrde, som tjente i Koldinghus ladegård, hvilken hyrde 

afgik ved døden. Og Bertel Pedersen benægtede da at være samme hyrde 

noget skyldig, endog det siden befandtes, at brevet, som han havde givet 

han derpå, ikke var rigtigt betalt. Da på det, at han derfor ikke 

ydermere skulle tiltales, har han nu betalt. 

 

ANST 

- Iver Tullesen og Nis Mikkelsen i Skanderup, aftinget 4 dlr. og 1 okse 

på menige bymænds vegne sammesteds for et nyt dige og en ny indhegning, 

som de uden et øvrighedsvidne har gjort og indlagt på Skanderup mark . 

- Claus Nielsen i Søgård samt Jep Christensen og Henrik Madsen i Øster 

Vamdrup, aftinget 40 dlr. og to okser, som de har udlagt for Laurids 

Pedersen skrædder i Øster Vamdrup, fordi han havde forset sig og belagt 

et kvindfolk ved navn Gyde Iversdatter, med hvem han var beslægtet udi 

tredje led. Derfor er ringet med fornævnte Laurids Pedersen efter hans 

yderste formue, og fornævnte tre mænd har betalt på hans vegne. 

- Morten Poulsen i Bække aftinget 25 dlr. og en okse fordi han havde 

indbudt og haft flere par folk til sit bryllup, end K.M. brev og mandat 

om formelder. Desuden for nogen bordag han var udi med sin broder Steffen 

Poulsen på Bække Kirkegård. Da på det, at han for samme forseelse ikke 

ydermere skulle tiltales, har han nu bødet. 

- Svend Ebbesen i Gejsing aftinget 20 dlr. og en okse fordi han havde 

forset sig og beligget tre kvindfolk, endog en af dem forhen har været 

beligget. Han har nu bødet for sin forseelse efter K.M. nådigste 

velbehag. 

- Søren Poulsen i Seest aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Mette 

Nielsdatter, som han belå. 

- Iver Sørensen aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Karen Olufsdatter, 

som han belå. (U. stednavn.) 

- Christen Poulsen sammesteds (i Seest??) aftinget 3 orts daler for 

bandsret for et kvindfolk, som han belå, og forhan af en anden havde 

været beligget. 

- Jens Svendsen sammesteds (i Seest??) aftinget 3 mk. for bandsret for et 

kvindfolk han belå, som forhen var beligget. 

- Christen Pedersen, som tjener Mikkel Basse i Anst, aftinget 9 mk. for 

jomfrukrænkelse af Else Gregersdatter, som han belå. 

 

HOLMANS 

- Jørgen Hansen i Brejning aftinget to okser eftersom han var beskyldt af 

Jens Ravn i Børkop for at have bekommet hans segl for en fuldmagt, imod 

hans ja og minde, over et delsvidne anlangende Anders Hvid i Børkop, som 

han brugte til Viborg Landsting, hvorfor fornævnte Jens Ravn har ladet 

ham fordele, efter delsvidnes lydelse. Da på det, at han derfor ikke 



ydermere til skulle tiltales og forfølges til tinge, har han nu bødet til 

K.M. 

- Niels Hansen i Gårslev aftinget 1 mk. fordi han "Wførris" Peder 

Terkelsen i hans egen gård. 

- Niels Jørgensen, en tjenestedreng i Smidstrup, aftinget ½ dlr. for et 

slag han slog Thue Hansen sammesteds med en kniv. 

- Las Jensen i Børkop aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Peder Smed 

sammesteds. 

- Peder Smed i Børkop aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Las Jensen 

sammesteds. 

- Jens Nielsen, født i Mørkholt, aftinget 1 dlr. for to slag han slog 

Hans Jensen sammesteds. 

- Hans Jensen i Mørkholt aftinget ½ dlr. for et slag han slog Jens 

Nielsen sammesteds. 

- Hans Pedersen i Gårslev aftinget ½ dlr. for et slag han slog Mads 

Thuesen sammesteds. 

- Las Hansen, tjenende Niels Thorsen i Follerup, aftinget 3 orts dlr. 

fordi han slog Lauge Pedersen sammesteds. 

- Søren Hansen i Velling aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Anne 

Jensdatter, som han belå. 

- Las Jepsen i Andkær aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Sidsel 

Andersdatter i Velling, som han belå. 

- Mads Jensen i Vinding aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Mette 

Terkelsdatter, som han belå. 

- Jens Madsen i Pjedsted aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Bodil 

Madsdatter, som han belå. 

- Hans Nielsen i Gårslev aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Ursula 

Nielsdatter, som han belå. 

- Mikkel Fitting i Rans aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Kirsten 

Nielsdatter, som han belå. 

- Ebbe Hansen i Gauerslund aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Lene 

Thomasdatter, som han belå. 

- Anders Thomassen i Børkop aftinget 9 mk. for Anne Bolsdatter [Anne 

Buhl?], som han belå. 

- Niels Hansen i Gårslev aftinget 9 mk. for Karen Iversdatter, som han 

belå. 

 

JERLEV 

- Peder Sørensen, [...] Christensen og Anders Andersen i Ågård, aftinget 

15 dlr. og to okser på egne og menige gårdmænds vegne i Ågård, fordi de 

har understået dem at pløje og føre nogen rugsæd over markskellet ind på 

Starup mark, imod forlig og kontrakt som imellem dem og Starup mænd var 

gjort derom. Da på det, at de ikke ydermere skulle tiltales, har de nu 

bødet. 

- Mads Simonsen i Oksvig aftinget 20 dlr. og 2 okser for to uberørte 

piger, som han havde beligget. Dog han havde bødet tilforn for den 

første. Og på det, at han for samme sin forseelse ikke ydermere skulle 

tiltales, har han nu bødet på K.M. nådigste velbehag. 

- Christen Jensen, en tjenestedreng i Vork, aftinget 2 mk. fordi han drog 

Niels Widesen af Revsgård af en vogn. 

- Niels Widesen i Revsgård aftinget 2 mk. fordi han slog overnævnte 

Christen Jensen med en skovl. 

- Søren Smed i Vork aftinget 3 mk. fordi han slog Hans Jespersen 

sammesteds. 

- Hans Jespersen i Vork aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Niels 

Nielsen sammesteds. 



- Mads Bertelsen, tjenestedreng i Revsgård, aftinget 1 dlr. for tre sår 

han gjorde Hans Albertsen i Vork. 

- Niels Nielsen i Højen aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Hans Andersen i Horsted aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Anne 

Henningsdatter, som han belå. 

- Jens Germandsen i Nørre Vilstrup aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af 

Karen Thomasdatter, som han belå. 

- Jens Knudsen i Egtved aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Sidsel 

Christensdatter, som han belå. 

- Las Jensen i Højen aftinget 1 dlr. fordi han var overhørig og ikke 

ville køre en murer med hans redskaber fra Vejle til Koldinghus, selvom 

han derom var tilsagt. 

- Nis Jensen i Stubdrup samt Mads Jensen og Anne Simons i Oksvig, hver 

aftinget 1 dlr. fordi de ikke i rettere tide ville møde K.M. bødker med 

deres heste og vogn for at annamme "bondstager" de skulle køre fra Vejle 

skov. 

- Las Benditsen i Vork aftinget 27 dlr. og en okse, eftersom hans stedsøn 

Mads Buch var draget ud i Vork skov, hvor han var kravlet op i et træ for 

at nedsave nogle grene til gjærdsel, men var faldet ned af træet og havde 

slået sig, så han døde straks efter han blev ført hjem. Og fornævnte Las 

Benditsen har siden ladet ham begrave uden tilforn at give øvrigheden det 

til kende eller at lade tage syn på ham. Da på det, at han for samme 

forseelse ikke ydermere skylle tiltales og forfølges, har han nu bødet 

efter K.M. nådigste velbehag. 

- Jes Steffensen i Egtved aftinget 4 dlr. fordi hans hun skulle være 

blevet fundet udi et dyr på Egtved skov, endog man ikke vidste om samme 

dyr var bidt eller ej, eller om det var selvdødt. Dog fordi hunden ikke 

var i line efter K.M. mandat, da på det at han ikke ydermere til tinge 

skulle tiltales og forfølges har han nu bødet. 

- Hans Albertsen i Vork aftinget ½ dlr. fordi han havde indhegnet et 

stykke jord til hans engkær uden forlov og minde. 

- Poul Sørensen og Anders Christensen aftinget 3 mk. fordi de i lige måde 

havde indhegnet et lille stykke jord til deres botoft. 

- Lauge Jensen i Egtved aftinget 5 mk. for nogle sår han gjorde Poul 

Jensen sammesteds. 

- Peder Nielsen i Tudved aftinget 1 mk. for et slag han slog Poul 

Pedersen sammesteds. 

- Overnævnte Poul Pedersen aftinget 2 mk. fordi han slog Peder Nielsen i 

Tudved. 

- Jes Nielsen i Vork aftinget 1 m. fordi han ikke gav til kende om det 

jord, som de Vork mænd indhegnede. 

- Las Lassen i Højen aftinget 100 dlr. og 6 okser fordi han har været 

berygtet for at skulle have beligget sin egen søsterdatter, og derfor har 

været anholdet på Koldinghus. Derfra var han blevet løsladt, dog med 

sådan besked, at han skulle udgive sin skriftlige forpligt, at han skulle 

føre samme hans søsterdatter til stede på slottet inden sidstforgangne 

påskedag 1612, såfremt han ikke ville have forbrudt 100 daler og seks 

okser til K.M. Og eftersom han deri var forsømmelig og ikke førte hende 

til stede her på slottet inden for fornævnte bestemte tid, da har han 

derfor efter forbemeldte hans løfte og forpligt udgivet samme til K.M. -- 

Og dersom det nogen tid kan befindes eller lovligt bevises, at fornævnte 

Las Lassen er skyldig i sagen, da skal samme udgift ikke komme ham til 

nogen behjælp, da derfor at lide og undgælde som vedbør. Og dette 

altsammen på K.M. nådigste velbehag. 

- Joen Sørensen i Mejsling aftinget 20 dlr. og en okse eftersom han havde 

et kvindfolk i "hans brod", som end og rygte gik af, at hun var beliggen, 



og man ikke vidste hvorledes derom var. Kvinden var bortdragen, og man 

vidste ikke heller hvor hun var. Da fornævnte Joen Sørensen blev 

tilspurgt derom, da har han benægtet det, og ville ikke give det til 

kende. Og det er alligevel siden befundet, at hun var beligget af en ved 

navn Søren Jensen i Jerlev. Da har Joen Sørensen nu bødet for sit 

dølgsmål. 

- Overnævnte Søren Jensen i Jerlev agtinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af 

samme fornævnte kvindfolk, som han belå. 

 

ELBO 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 8 sk. fordi de sad overhørige med at 

hjælpe med at ophugge egenavler, som skulle bruges til den gallej, som 

K.M. lod bygge her for Kolding: Niels Jensen i Tved, Jacob Jørgensen i 

Stoustrup, Simon Pedersen i Taulov Nebel, Bertel Nielsen i Gade, Søren 

Ågesen (el. Søren Ovesen) i Trelde, Hans Jensen, Iver Ravn, Søren 

Thomassen og Jørgen Mikkelsen sammesteds, Mads Pallesen i Ullerup, Søren 

Hansen, Lille Niels Hansen, Mads Hansen i Hyby, Peder Thuesen sammesteds, 

Peder Hansen i Handrup, Peder Hansen i Egum, Mads Pedersen, Niels 

Vintersen, Jep Udsen i Oddersted og Jep Mikkelsen i Børup. -- (Udgifterne 

til denne gallej findes opsl. 325) 

- Niels Thuesen i Trelde, Søren Hansen i i Store Ullerup og Mads Suder 

sammesteds, hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med en skovægt. 

- Niels Thuesen, sognefoged i Erritsø, aftinget 8 dlr. eftersom sig der 

udi byen en tid lang har forholdt en løbsmandsperson [og] en kvinde, og 

man ikke vidste hvad beskeder de havde eller hvorfra de var kommet. Og 

han havde ikke givet det til kende, hvilket forhen var befalet ham, med 

"ledigt og løst parti at skulle have opsenden". Da på det, at han for 

sådan hans forseelse til tigne ikke ydermere skule tiltales, har han nu 

bødet. 

- Mads Pedersen og Peder Thuesen i Erritsø aftinget 2 dlr. fordi de med 

deres heste og vogn havde ladet dem leje til at flytte og føre overnævnte 

to personer med deres gods fra sundet til Vejle. 

- Knud Thorsen i Ullerup aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Mette 

Pallesdatter, som han belå. 

- Jep Je[...] (Jep Jensen eller Jep Jepsen) i Erritsø aftinget 9 mk for 

jomfrukrænkelse af Mette Jensdatter, som han belå. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 mk. fordi de 12. og 13. august 1611 

sad overhørige med at høste korn: Ude Nielsen i Taulov Nebel, Hans Griis 

sammesteds, Niels Griis, Thor Nielsen i Kongsted, Jens Udsen i Tved, Hans 

Lund i Vejlby, Niels Hansen sammesteds, Hans Buhl i Egeskov, Niels Lund 

sammesteds, Mads Lumbholt, Store Niels Hansen i Ullerup, Peder Madsen, 

Peder Hansen i Handrup, Anders Madsen, Las Lauridswen, Jep Madsen, Mads 

Mikkelsen i Stoustrup, Knud Jørgensen, Hans Ibsen i Hyby, Hans Madsen og 

Jes Buhl sammesteds. 

- Poul Hansen i Taulov Nebel, Mads Poulsen, Anders Bjerg i Skærbæk og 

Peder Pedersen i Handrup, hver aftinget 2 mk. fordi de hver skulle have 

sendt to mand at hjælpe med overnævnte høstearbejde. 

 

TØRRILD 

- Niels Knudsen i Gadbjerg aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af en 

tjenestepige, som han belå. 

- Niels Jørgensen i Jelling(?) aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Else 

Christensdatter, som han belå. 

 

SLAVS 



- Niels Knudsen i Nollund aftinget 16 dlr. for et kvindfolk ved navn 

Sidsel Madsdatter han belå, endog han havde sin ægte hustru. På det, at 

han ikke ydermere skulle tiltales og forfølges, har han nu bødet. 

 

FORLOV 

- Peder Hansens hustrus arvinger i Højrup betalt 3 mk. til forlov. 

 

== 1612/13 == (opsl. 328) 

 

BRUSK 

- Oluf Pedersen i Herslev aftinget 3 mk. for bordag han var udi med Søren 

Pedersen sammesteds. 

- Hjerre Sørensen Smed i Sønder Vilstrup aftinget 1 dlr. fordi han slog 

Søren Ibsen. 

- Laurids Thorsen i Sønder Vilstrup aftinget 2 mk. for et sår han gjorde 

Bertel Mikkelsen i Gudsø. 

- Oluf Brun i Starup aftinget 1 dlr. for bordag han var udi med Iver 

Jørgensen sammesteds. 

- Niels Poulsen, tjenestedreng i Sønder Vilstrup, aftinget 3 mk. fordi 

han slog Anders Ibsen sammesteds. 

- Villum Mouridsen i Bjert, aftinget 2 dlr. for en lille dreng ved navn 

Mads Madsen, som han slog med en kæp og skubbede til jorden. 

- Anders Madsen i Starup aftinget 3 mk. fordi han slog til stedfader 

Anders Sørensen sammesteds. 

- Nis Rug i Håstrup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Søren Pedersens 

hustru i Herslev. 

- Nis Pedersen i Vester Nebel aftinget 3 mk. for et slag han slog 

Christen Steffensen i Almind. 

- Christen Steffensen i Almind aftinget 1½ mk. fordi han slog overnævnte 

Nis Pedersen i Vester Nebel. 

- Mads Lassen og Peder Sørensen i Vester Nebel aftinget 1 dlr. fordi de 

sad overhørige med en vognægt. 

- Mads Smed, en bolsmand i Håstrup, aftinget 8 dlr. og en okse for et 

kvindfolk ved navn Voldborg Madsdatter han havde beligget, endog han 

havde sin ægte hustru. Det var anden gang han i så måder havde forset 

sig. Han havde tilforn bødet for den første, og var nu meget fattig, og 

betalte derfor efter K.M. nådisste velbehag. 

- Jørgen Nielsen, en tjenestesvend i Fredsted, aftinget 6 dlr. og en okse 

for to uberygtede piger han havde beligget. 

 

ANST 

- Gamle Niels Pedersen i Lejrskov, aftinget 4 dlr. og 1 okse på sin søn 

Iver Nielsens vegne, eftersom han havde købt et ungføl af en tyv, og da 

han fornemmede at føllet var stjåldet kom han ikke derefter til 

ejermanden. I stedet søgte han da efter tyven og bekom sine penge fra ham 

igen, og slog så tyven nogle sår med et spyd, men beholdte alligevel 

føllet hos sig i sin faders gård. Da på det, at han derfor ikke videre 

skulle tiltales eller forfølges, har han nu bødet. 

- Christen Bunde i Bække aftinget 3 mk. for et slag han slog Thomas 

Jessen sammesteds. 

- Thomas Jessen i Bække aftinget 3 mk. for et sår han gjorde overnævnte 

Christen Bunde sammesteds. 

- Iver Bertelsen i Vranderup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Morten 

Andersen sammesteds. 

- Hartvig Jacobsen i Seest aftinget 6 mk. for to sår han gjorde Niels 

Sørensen sammesteds. 



- Jørgen Nielsen i Jordrup aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Maren 

Jensdatter, som han belå. 

- Jørgen Sørensen i Ferup aftinget 2 mk. for et sår han gjorde Peder 

Knudsens hustru sammesteds. 

- Mads Friis i Ferup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Jep Nielsen i 

Højrup. 

- Gjøde Nielsen i Lejrskov aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Laurids Mortensen, som tjente Erik Hansen i Højrup, aftinget 9 mk. for 

jomfrukrænkelse. 

 

HOLMANS 

- Niels Jørgensen i Velling aftinget 2 dlr. for nogle nye "Igebull" han 

havde indsat udi hans husvægge imod K.M. forbud. 

- Peder Iversen i Gårslev aftinget 1 ort fordi hans søn "uførmit" Inger 

Peders i hendes eget hus. 

- Christen Simonsen, bolsmand i Velling, aftinget 1 ort fordi hans hustru 

"uførmit" Simon Iversen i hans egen gård. 

- Søren Nielsen i Sellerup aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Mads 

Jensen sammesteds. 

- Peder Basse i Velling aftinget 2 dlr. for en ulinet hun han holdt imod 

K.M. mandat. 

- Desuden blev han aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Mads Jørgensen 

sammesteds. 

- Hans Jensen i Gårslev aftinget 3 dlr. for to uberygtede piger han har 

beligget. 

- Anders Iversen i Gårslev aftinget 3 dlr. for to uberygtede piger han 

havde beligget. 

- Søren Jensen i Velling aftinget 3 dlr. for to uberygtede piger han har 

beligget. 

- Anders Jensen i Svinholt aftinget 3 mk. for et slag han sløg Bodil 

Sørens. [vist Søren Clemendsens hustru i Svinholt] 

- Peder Sørensen i Svinholt aftinget 1 dlr. for et slag han slog Jep 

Pedersen. 

- Poul Sørensen aftinget ½ dlr. for to slag han slog Jep Pedersen [i 

Svinholt]. 

- Jep Pedersen aftinget 3 mk. for to næveslag han slog Peder Sørensen 

sammesteds (i Svinholt). 

- Peder Nielsen i Vinding aftinget 1 dlr. for to slag han slog Søren 

Andersen i Andkær. 

- Jørgen Markursen i Vinding aftinget 1 ort for et slag han slog Søren 

Kimer. 

- Hans Jensen i Gårslev aftinget ½ dlr. fordi han slog Oluf Friis 

sammesteds. 

- Niels Sørensen Buhl i Gårslev aftinget 2 mk. for et slag han slog 

overnævnte Oluf Friis. 

- Anders Iversen (i Gårslev?) aftinget 2 mk. for et slag han slog 

overnævnte Oluf Friis. 

- Jacob Jensen i Svinholt aftinget 1 dlr. for to slag han slog Peder 

Sørensen (sammesteds). 

- Peder Sørensen aftinget 1 dlr. for 3 slag han slog fornævnte Jacob 

Jensen sammesteds (i Svinholt). 

- Jørgen Hansen Gesten i Brejning aftinget 4 flr. for en ulinet hun han 

holdte imod K.M. mandat, samt for at have siddet overhørig med at køre 

K.M. fadebur fra Vejle til Horsens, og endelig for nogle små aske han 

havde ophugget i en toft. 



- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at arbejde ved gallejen, som de ellers var tilsagt: Anders Madsen i 

Gauerslund, Hans Kieldbeck, Jes Iversen i Skikballe, Jes Andersen i 

Andkær, Las Jørgensen i Hvildbjerg, Thomas Terkelsen i Brejning, Poul 

Madsen i Rans, Jens Christensen, Oluf Sørensen Smed, Peder Terkelsen i 

Gårslev, Jens Nielsen i Velling, Jep Jensen Basse i Pjedsted, Niels 

Troelsen, Anders Kraig, Hans Nielsen i Gårslev, Claus Poulsen, Peder 

Iversen, Las Nielsen, Thomas Hansen Lund, Anders Jørgensen i Smidstrup og 

Jens Hansen sammesteds. 

 

JERLEV 

- Peder Madsen i Jerlev aftinget 1½ dlr. for to slag han slog Søren 

Jellosen i Ødsted. 

- Jes Nielsen i Ågård aftinget 3 mk. for et slag han slog Niels Jollesen 

[Niels Jellosen?]. 

- Jens Riber aftinget 1 dlr. for to slag han slog Else Lauridsdatter i 

Nørre Vilstrup. 

- Jørgen Lassen i Hesselballe aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Mikkel Mikkelsen i Jerlev aftinget 3 mk. i kongskat for Joen Nielsen 

som han har huset og helliget, selvom han var K.M. fordelte mand. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at arbejde ved gallejen: Las Mikkelsen i Egtved, Karen Steffens, Poul 

Jensen, Mads Svendsen, Jes Steffensen, Hans Knudsen(?) i Vork, Søren 

Pedersen i Spjarup, Jep Jepsen i Vollund, Iver Poulsen i Ødsted, Las 

Pedersen i Rugsted, Iver Poulsen i Ødsted, Christen Hansen i Nørre 

Vilstrup, Anne Sørens, Peder Iversen i Bø[...], Morten Pedersen 

sammesteds, Knud Madsen i Vesterby, Las Pedersen i Rugsted, Christen 

Hansen i Nørre Vilstrup, Søren Boesen sammesteds og Poul Mikkelsen i 

Ammitsbøl. 

- Karen Steffens, Poul Jensen og Mads Svendsen i Egtved samt Poul Poulsen 

i Jes Iversen i Ammitsbøl, hver aftinget 1 dlr. 1 ort fordi de sad 

overhørige med at arbejde ved slottets ladegård. 

- Christen Hansen i Hesselballe aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Jens Jensen i Ammitsbøl aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Las Olufsen i Borlev aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Mikkel Sørensen i Egtved aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Christen Jensen i Stubdrup aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Las Poulsen i Bølling aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Jens Madsen i Herslev aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Niels Lassen i Højen, som er en lille dreng, aftinget 3 mk. for et sår 

han gjorde Jens Pedersen i Nørre Vilstrup. 

- Jes Pedersen i Højen aftinget 1 ort for et sår han gjorde Jes Lassen. 

- Niels Lassen i Højen aftinget 2 mk. for bordag han var udi med 

skrædderdrengen Hans Pedersen. 

- Las Jensen i Højen aftinget 3 mk. for et slag han slog Jens Pedersen i 

Nørre Vilstrup. 

- Jes Nielsen i Ågård aftinget 3 mk. for et sår han gjorde unge Peder 

Christensen i Rugsted på hans næse. 

- Laurids Mikkelsen i Højen aftinget 4 mk. for et tingfred han fjorde på 

Laurids Sørensen sammesteds. 

- Laurids Sørensen Galskyt i Højen aftinget 2 dlr. for et tingfred han 

gjorde på overnævnte Laurids Mikkelsen sammesteds. 

- Anders Jensen, født i Hesselballe, aftinget 2 mk. for et sår han gjorde 

Peder Nielsen i Fredskær. 

- Niels Lassen i Højen aftinget 1 ort for et sår han gjorde Mikkel 

Pedersen, født i Vilstrup. [vel Nørre Vilstrup?] 



 

ELBO 

- Peder Hansen i Børup aftinget 2 dlr. for to slag han slog Niels 

Clemendsen sammesteds. 

- Niels Madsen i Stallerup aftinget 1 dlr. for tre sår han gjorde Niels 

Knudsen sammesteds. 

- Jacob Knudsen, en tjenestedreng, aftinget 1 dlr. for gårdfred han 

gjorde udi Knud Nielsens gård sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 12 sk. fordi de sad overhørige med at 

arbejde ved gallejen, som K.M. lod bygge her for Kolding: Lille Niels 

Hansen i Store Ullerup, Hans Madsen og Peder Lund i Hyby, Peder Hansen og 

Jep Madsen i Handrup, Hans Lund i Vejlby, Jep Pedersen og Peder Sørensen 

i Trelde, Niels Thomassen og Peder Gregersen i Erritsø, Poul Jensen, Joen 

Jensen, Jens Mikkelsen, Claus Andersen, Las Pedersen, Villads Hansen, 

Mikkel Thomasen, Peer Pedersen Holt, Ude Nielsen i Taulov Nebel, Hans 

Griis, Jep Simonsen i Børup, Peder Sørensen i Oddersted og Mikkel 

Pedersen i Kongsted. 

- Endnu anden gang for at arbejde ved gallejen, hver 12 sk.: Ude Nielsen 

i Taulov Nebel, Ude Lassen i Børup, Poul Jensen, Jes Ibsen i Skærbæk, 

Lauge Pedersen i Bredstrup, Oluf Lund i Ullerup, Lille Niels Hansen 

sammesteds, Jes Lassen, Hans Nielsen sammesteds, Hans Madsen i Hyby, Jes 

Pedersen Buhl, Thue Nielsen og Peder Lund sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ mk. fordi de sad overhørige med at 

kaste korn: Mads Pallesen i Ullerup, Thor Hansen sammesteds, Mads Hansen 

i Hyby, Peder Thorsen, Hans Markursen, Peder Pedersen Lund, Gregers 

Christensen i Handrup, Mikkel Pedersen, Anders Madsen, Jep Madsen, Anders 

Iversen, Peder Hansen i Egum, Mads Pedersen Buhl, Søren Nielsen og Søren 

Jørgensen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige med at 

høste korn, og hver skulle have sendt to hjælpere: Ude Nielsen i Taulov 

Nebel, Mads Hvid i Børup, Lauge Pedersen i Bredstrup, Hans Thomassen 

sammesteds, Peder Thorsen sammesteds, Peder Benditsen sammesteds, Mikkel 

Christensen i Stallerup, Niels Madsen, Peder Thygesen, Knud Nielsen, Hans 

Hansen i Egeskov, Lille Niels Hansen i Ullerup, Hans Hansen i Hyby, Peder 

Hansen i Handrup og Anders Madsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med at 

høste korn, og hver skulle have sendt en hjælper: Knud Lauridsen i Taulov 

Nebel, Niels Thuesen, Poul Hansen, Ude Lassen i Børup, Poul Jensen, Jep 

Simonsen, Anders Jensen, Peder Sørensen i Oddersted, Niels Kyed i 

Kongsted, Mikkel Pedersen, Thor Nielsen, Peder Ravn, Tyge Hansen i 

Kongsted Torp, Niels Hansen Griis, Anders Pedersen i Bredstrup, Niels 

Jensen sammesteds, Niels Jensen i Vejlby, Peder Thimsen Mikkelsen i 

Egeskov, Hans Madsen i Trelde, Jes Pedersen sammesteds, Tho Hansen i 

Ullerup, Peder Poulsen i Hyby, Hans Madsen, Peder Thuesen, Niels 

Lauridsen, Jes Pedersen Buhl, Peder Nielsen, Hans Ibsen, Niels Knudsen, 

Thue Nielsen, Peder Hansen i Egum, Steffen Thuesen, Thue Thuesen, Mads 

Pedersen Buhl og Søren Jørgensen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige med at 

arbejde ved gallejen: Niels Thuesen i Taulov Nebel, Poul Jensen i Børup, 

Anders Jensen, Peder Sørensen i Oddersted, Lille Niels Hansen i Ullerup, 

Thor Hansen, Hans Madsen i Hyby, Peder Poulsen, Niels Lauridsen, Søren 

Nielsen i Egum, Niels Koed i Erritsø, Niels Hansen Buhl i Vejlby, Bertel 

Buhl, Lauge Jensen, Jens Buhl, Hans Poulsen, Hans Christensen, Hans 

Udsen, Søren Nielsen, Christen Skrædder, Anders Pedersen i Egeskov, 

Bertel Nielsen sammesteds, Peder Timsen sammesteds, Mads Hansen 

sammesteds, Hans Hansen Buhl, Hans Gregersen sammesteds, Niels Hansen 



Buhl sammesteds, Niels Bierigsgaard(?), Iver Ravn i Trelde, Hans Jensen 

sammesteds, Jes Pedersen, Peder Iversen sammesteds og Søren Thomassen 

sammesteds. 

- Mikkel Pedersen i Kongsted aftinget en okse for nogle ukvemsord han gav 

præsten i Kongsted kirke. 

 

RØMNINGSGODS: 

- Oppebåret 18 dlr. af efterskrevne gods, som Peder Hansen i Ejstrup 

frarømte, som dræbte og ihjelslog Anders Ebbesen sammesteds, og han 

derfor blev fredløs svoren, og hans halve bo til K.M. blev forfalden. 

Hvilket gods er: en gammel hest og en hoppe, to gamle køer, en 

ungnødskvie, to får og to lam, tre ungsvin, to kalve, en gammel seng og 

noget utærsket foderrug vurderet for en ørte rug; hvilket forskrevne gods 

altsammen er vurderet efter vurderingsvidnes lydelse, som hans hustru var 

ved. -- "Slig indtægt var ikke forgangen år, og er vurderingsvidne her 

hos overgiven. Henviser til bilag 225. 

 

== 1613/14 == (film #2 opsl. 198) 

 

BRUSK 

- Troels Olufsen i Tiufkær aftinget 1½ dlr. for to slag han slog Niels 

Hansen. 

- Oluf Pedersen i Herslev aftinget 3 ort for et sår han gjorde Niels 

Simonsen sammesteds. 

- Bertel Hansen og hans broder Mads Hansen i Eltang aftinget 1½ dlr. 

fordi de slog Ebbe Thomassen. 

- Maren Ivers i Håstrup aftinget ½ dlr. for et slag hun slog Søren Rug 

sammesteds. 

- Iver Skrædder i Håstrup aftinget 2 dlr. for to sår og fire slag han 

slog overnævnte Søren Rug. 

- Nis Rug aftinget 1½ dlr. for et slag han slog overnævnte Maren Ivers i 

Håstrup. 

- Ebbe Thomassen i Eltang aftinget 3 orts dlr. for et sår han gjorde 

Steffen Madsen sammesteds. 

- Mette Mikkels i Gudsø aftinget 1½ ort for et sår hun gjorde Dorthe 

Nielskone sammesteds. 

- Birgitte Mikkelsdatter i Gudsø aftinget 1½ ort for et sår hun gjorde 

Dorthe Nielskone sammesteds. 

- Tyge Brock i Tiufkær aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Hans 

Jørgensen sammesteds. 

- Peder Sørensen og Hans Sørensen i Herslev aftinget 3 orts dlr. fordi de 

jog Anders Pedersen fra hans vogn på Herslev gade. 

- Nis Rug i Håstrup aftinget 1 dlr. for noget af adelvejen han har 

overpløjet udenfor Håstrup. 

- Hans Pedersen i Påby aftinget 2 dlr. for tre slag han slog Peder 

Mouridsen sammesteds. 

- Peder Mouridsen i Påby aftinget 1 dlr. for tre slag han slog Hans 

Pedersen sammesteds. 

- Hans Madsen i Stenderup aftinget 2 dlr. og en okse fordi han sad 

modvillig og overhørig, og ikke ville møde for amtsmanden da han lod ham 

tilsige. 

- Hans Væver i Ågård aftinget 1 dlr. for to slag hans datter gjorde Maren 

Jenskone. 

- Søren Germandsen i Viuf aftinget 1 dlr. for et slag han slog Thor 

Jensen i Møsvrå. 



- Peder Iversen i Møsvrå aftinget 2 dlr. for to slag han slog Peder 

Jensen i Viuf, samt for et sår han gjorde Peder Basse i Velling. 

- Søren Rug i Håstrup af tinget 4 dlr. for et slag og tre jordskud han 

gjorde Maren Ivers sammesteds. 

- Hans Mikkelsen i Dons aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse af Helle 

Jensdatter, som han belå. 

- Bertel Jensen i Stenerup aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Oppebåret af Jep Bøgvad, borgmester i Kolding; at eftersom lensmanden 

på K.M. vegne havde tiltale til ham for noget skov og gjærdsel, som [han] 

uforvist imod forbud og kgl. mandater havde ladet hugge udi de haver der 

tilhørte ham udi Seest skov i Anst herred, efter synsvidnes lydelse, som 

til Viborg Landsting er ved magt funden, som fornævnte Jep Bøgvad havde 

did stævnet; og derefter endelige dom er gangen til Kolding byting, at 

han havde handlet imod kgl. mandater og burde derfor at lide dele og 

tiltales; og lovdagsdele derefter på ham var rejst; så har han alligevel 

understanden sig og stævnet sagen til Viborg Landsting, og i så måde ment 

at ville bruge rettergang imod kgl. mandater. Desligeste havde lensmanden 

ladet ham tiltale for noget boghvedesæd, som han havde ladet så udi en 

have i fornævnte Seest skov, som også tilhørte ham, og samme boghvede 

afført og ikke ydt tiende deraf på agerne efter K.M. mandat, for hvilken 

sag der også var gnagen uendelig dom på over ham til bytinget. Da efter 

slig forberørte lejlighed, og på det fornævnte Jep Bøgvad ikke med videre 

lovmål for fornævnte sager skulle forfølges, da har han betalt 60 daler. 

- Oppebåret af Peder Andersen Skrædder, borger i Kolding, fordi han havde 

indskibet, udi en skude her for Kolding på Reden, ni tønder kød, som han 

ville have haft til Lübeck og der solgt, hvilket var imod adskillige 

kongelige mandater og forbud, om ikke saltet kød at måtte udføres ud af 

riget. Og da samme skude var nederløben for Middelfart, og der videre udi 

den skulle indskibes, er skuden der kommet til skade og stødt hos på, så 

godset, som var der udi, er blevet til vrag, og kødet der sammesteds 

bleev befundet. Da på det, at han ikke videre derfor skulle forfølges, 

har han udlovet og givet 30 daler. 

- Sammeledes er oppebåret for fornævnte ni tønder saltet kød, som var 

blevne til vrag, og nogen tid lang havde ligget udi vandet og tønderne 

var sønderslåede, og en del af kødet var faldet derudaf og bortspildt af 

vandet. Som siden efter den lejlighed er blevet vurderet udi Middelfart, 

efter vurderingsvidnes lydelse, og derfor oppebåret 9 daler. -- Bilag 256 

"herpå vurderingsbevis". 

- K.M. er tilfalden halvparten ud af Steffen Madsens boslod i Kolding, 

som bortrømte ud af K.M. fængsel og jern, som han var sat udi, for K.M. 

told han havde fordreven, hvilken hans boslod altsammen ud af uvildige 

dannemænd blev registreret og vurderet tilsammen for 88 sldl. 2 sk. 

danske, beregnet 64 sk. danske i hver daler, efter vurderingsvidnes 

lydelse, som gør udi rigsmønt, beregnet 74 sk. danske udi hver daler, 76 

rdl. 10 sk. danske, hvorudaf hans hustru beholder halvparten og K.M. den 

anden halve part, som er 38 dlr. 5 sk. -- Bilag 257 "herhos findes 

vurderingsmænds bevis". 

- Ligeledes er der fundet 14 svin efter ham, som er i lige måde ud af 

uvildige dannemænd vurderet for 30 rigsdaler, hvoraf hans hustru også 

tilkommer den halve part og K.M. den halve part, som er 15 dlr. -- Bilag 

258 "vurderingsmænds bevis". 

- Peder Lauridsen i Vranderup aftinget 2 dlr. fordi han uforvarende slog 

Peder Hansen i Harte kirke. 

 

ANST 



- Hans Pedersen, Mads Lausen (el. Mads Lauridsen), Anne Ivers og Søren 

Jensen, alle i Gesten, samtlige aftinget 1½ dlr. fordi de havde indhegnet 

noget af en "fertte och Eiger"-jord. 

- Iver Pedersen i Nagbøl aftinget 2½ dlr. for et stykke jord og skov, som 

han uden minde indhegnede til sin bondehave. 

- Jes Basse i Anst aftinget 2½ dlr. fot et stykke jord han i lige måde 

indhegnede. 

- Morten Poulsen i Bække aftinget 2 dlr. 1 ort for to mundslag og et 

jordskud han gjorde en fremmed ungkarl udi hans eng. 

- Anders Nielsen i Roved aftinget 3 orts dlr. for et sår han gjorde Jes 

Pedersen sammesteds. 

- Mads Mortensen Smed i Roved aftinget 2 dlr. 1 ort for tre slag han slog 

overnævnte Jes Pedersen. 

- Jes Pedersen aftinget 3 orts dlr. for et sår han gjorde Anders Nielsen 

i Roved. 

- Claus Pedersen i Gamst aftinget 1½ dlr. for tre slag han slog Karen 

Hjortekone ("Karin Hiortkun") sammesteds. 

- Iver Mikkelsen i Gelballe aftinget 1½ dlr. fordi han med unyttige 

ukvemsord overfaldt delefoged Anders Iversen i Nagbøl og skriversdrengen 

her af slottet, som på K.M. vegne ville pante ham. 

- Steffen Thomassen i Veerst aftinget 1½ dlr. for bordag han var udi med 

Else Peders sammesteds. 

- Joen Ibsen i Seest aftinget 1 dlr. for et mundslag han gjorde Christen 

Ibsen sammesteds. 

- Søren Hyffler (Søren Høvler? Søren Hjuler?) i Gejsing aftinget 1½ dlr. 

for et slag han slog Iver Ibsen sammesteds. 

- Jørgen Nielsen i Jordrup aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Niels Christensen i Gamst aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Søren Knudsen i Gesten aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de havde været 

overhørige med at gøre K.M. korn fra slottet til skibsbroen: Hans Eriksen 

i Skanderup, Mikkel Iversen sammesteds, Poul Nielsen, Las Nielsen, Thomas 

Skodborg, Oste rJepsen sammesteds, Hans Nielsen i Gelballe, Iver 

Mikkelsen sammesteds, Mogens Andersen i Lunderskov, Knud Buch i Hjarup, 

Niels Jepsen, Iver Nielsen, Iver Espensen, Marquor Sørensen, Jens Knudsen 

sammesteds, Peder Madsen i Øster Vamdrup, Søren Tygesen, Christen Friis, 

Peder Lassen og Jørgen Knudsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ orts dlr. fordi de ikke medbragte 

flere end to sække at fore overnævnte korn udi, endog de var tilsagt om 

fire sække: Jens Stub i Skanderup, Christen Poulsen, Las Nielsen, Hans 

Iversen i Gelballe, Gregers Mikkelsen i Hjarup, Peder Jespersen, Nis 

Hansen, Gregers Hansen, Jep Jørgensen, Jens Hansen, Iver Knudsen 

sammesteds, Laurids Gregersen i Øster Vamdrup, Iver Lydiksen sammesteds, 

Jep Christensen, Mads Friis, Hans Lassen, Nis Friis i Vester Vamdrup, Nis 

Jørgensen, Store Nis Pedersen, Jens Christensen (el. Jens Krestensen), 

Iver Ibsen, Hans Knudsen i Søgård og Frederik Jespersen i Havdrup. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige og 

ikke ville age K.M. render fra broen: Iver Pedersen i Lille Anst, Søren 

Pedersen i Roved, Unge Hans Pedersen i Gamst, Søren Madsen sammesteds, 

Niels Christensen i Vamdrup og Terkel Sørensen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at hugge skibstømmer på slottet: Jens Jensen i Lille Anst, Søren 

Mortensen sammesteds, Iver Pedersen, Peder Andersen, Iver Hansen i Store 

Anst, Jep Kjeldsen, Søren Basse, Tyge Thorsen, Jes Basse, Søren Pedersen 

i Roved, Hans Pedersen i Gamst, Nis Lassen, Nis Nielsen, Søren Madsen, 



Nis Christensen, Christen Nielsen, Jes Madsen i Gejsing, Christen Nielsen 

sammesteds, Iver Ibsen og Niels Pedersen Skanderup i Lejrskov. 

- Anders Christensen i Ure samt Hans Pedersen og Niels Lassen i Vrå, hver 

aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med et nedbryde et hus i 

jægergården. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at opskibe K.M. gods ved skibbroen: Jes Sørensen i Seest, Søren Hansen, 

Nis Poulsen, Peder Madsen, Jep Mikkelsen, Hartvig Jacobsen, Las Nielsen i 

Skanderup og Thomas Skodborg sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at age K.M. jagtbyg fra Kolding til Sønder Stenderup: Svend Sørensen i 

Egholt, Hans Ibsen, Las Poulsen i Ferup, Jens Poulsen sammesteds, Mads 

Hansen i Skanderup, Las Nielsen sammesteds, Thomas Skodborg, Anders 

Sørensen i Gelballe, Anders Poulsen i Vranderup, Peder Madsen i Øster 

Vramdrup, Hans Lassen sammesteds, Mads Friis, Laurids Gregersen og Jørgen 

Knudsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

age K.M. jagtduge fra Kolding til Haderslev; Jep Jørgensen i Hjarup, Iver 

Espensen sammesteds, Nis Hansen sammesteds, Peder Madsen i Øster Vamdrup, 

Hans Lassen, Laurids Gregersen, Peder Lassen sammesteds, Mads Laugesen i 

Vester Vamdrup, Terkel Sørensen sammesteds, Iver Hansen i Store Anst og 

Dines Jørgensen i Glibstrup. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi deres gærder om 

slottets mark ikke var færdige: Jes Madsen i Gejsing, Nis Jensen, 

Christen Nielsen, Jens Nielsen i Lejrskov, Niels Gjødesen sammesteds, 

Søren Hansen, Peder Svendsen i Lunderskov, Lauge Ibsen, Niels Andersen 

sammesteds, Christen Poulsen i Skanderup, Joen Gregersen sammesteds, 

Niels Lauridsen i Gelballe og Hans Iversen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de havde siddet overhørige og ikke 

ville møde for lensmanden med deres okser, da han på K.M. vegne ville 

købe hos dem: Espen Madsen i Ure anden gang overhørig med to okser, 2 

dlr.; Knud Sørensen i Ure for en okse, ½ dlr; Søren Laugesen i 

Møgelgesten, ½ dlr; Nis Mikkelsen Krag i Møgelgesten, ½ dlr; Hans 

Sørensen i Lillegesten, 1 orts dlr.; Jens Joensen i Vranderup, ½ dlr; 

Iver Mikkelsen i Gelballe, 3 orts dlr; Knud Nielsen som tjener Mads 

Ebbesen i Egholt, ½ dlr; Laurids Jensen i Lille Anst, ½ dlr; Peder 

Eskildsen i Asbo, 1 dlr; Unge Mads Hansen i Seest, 2 dlr; Jens Jepsen i 

Seest, 2 dlr; Jep Kier i Seest, 2 dlr; Jep Knudsen i Seest, 1 dlr. 

 

 

HOLMANS 

- Jørgen Jensen i Vinding, på vegne af sin broder Mads Jensen; og Peder 

Thomassen i Vinding, på vegne af hans broder Jes Thomassen; aftinget 60 

dlr. og 4 okser fordi samme deres brødre hver havde ført en langbøsse med 

dem til Vinding kirke, og da prædiken og gudstjenesten var ude, førend 

folkene var kommet af kirken, skød de samme deres bøsser løs, inde i 

kirken. Da på det, at de derfor ikke videre skulle forfølges og tiltales, 

har fornævnte deres brødre betalt for dem. Dog alt på K.M. nådigste 

velbehag. 

- Mads Sørensen i Andkær aftinget 1 dlr. for et sår han gjorde Karen 

Terkels, samt for et sår han gjorde Dorthe Jenskonne sammesteds. 

- Peder Jacobsen i Pjedsted, en tjenestedreng, aftinget 3 orts dlr. for 

to sår han gjorde Jes Pedersen. 

- Hans Skousgaard i Andkær aftinget 3 dlr. for et sår hans hustru gjorde 

Jens Andersen. 



- Peder Nielsen i Gårslev aftinget 2 orts dlr. for et sår han gjorde Hans 

Pedersen. 

- Hans Pedersen Juel (el. Juul, egentlig "Jull") i Gårslev aftinget 3 ort 

for et sår han gjorde Jens Nielsen. 

- Simon Steffensen og hans søn Niels Simonsen i Gårslev aftinget 1 dlr. 

for nogle ukvemsord de havde givet Anders Sørensen sammesteds. 

- Clemend Andersen i Gårslev aftinget ½ dlr. for nogle ukvemsord hans 

hustru gav Mette Peders. 

- Peder Terkelsen i Gårslev aftinget ½ dlr. på hans hustrus vegne for 

nogle ukvemsord hun gav Clemend Andersen. 

- Anders Madsen i Gauerslund aftinget 3 orts dlr. for et sår han gjorde 

Peder Sørensen i Nebel (vel Taulov Nebel?) 

- Efterskrevne bolsmænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med 

at tage hø i slottets ladegård: Peder Terkelsen i Brejning, Peder 

Steffensen, Anders Tygesen, Las Nyemand i Børkop, Anders Pedersen, Mads 

Tygesen i Gårslev, Morten Skrædder, Anna Boes, Niels Ibsen sammesteds, 

Peder Timsen i Mørkholt, Niels Iversen i Pjedsted, Jens Pedersen, 

Christen Pedersen, Terkel i Lykke (el. Løkke?), Hans Timsen i Follerup, 

Anders Boesen i Velling, Mads Glambeck sammesteds og Jens Poulsen 

sammesteds. 

- Efterskrevne bolsmænd hver aftinget ½ orts dlr. fordi de sad overhørige 

med at tage hø i slottets ladegård: Mads Thuesen i Gårslev, Peder Timsen 

i Mørkholt, Oluf Hansen sammesteds, Rasmus Griis i Rans, Oluf Skrædder, 

Jes Pedersen i Pjedsted, Las Suder, Terkel Lykke, Jep Hansen i Velling, 

Hans Pedersen sammesteds, Anders Jensen i Smidstrup, Peder Terkelsen i 

Brejning, Jens Jørgensen, Mads Mikkelsen i Brøndsted og Las Nyemand i 

Børkop. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at føre K.M. havre til skibet: Hans Hansen i Gauerslund, Thue Nielsen, 

Søren Kieldbeck, Søren Henriksen i Brøndsted, Niels Pedersen sammesteds, 

Hans Pedersen i Børkop, Laurids Iversen, Thomas Hansen sammesteds, Jes 

Terkelsen i Andkær, Niels Simonsen i Gårslev, Niels Vilsen i Mørkholt, 

Niels Hansen i Velling og Simon Iversen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at hjælpe slottets slagter med at slagte svin; Peder Kring i Smidstrup, 

Søren Smed sammesteds, Simon Iversen i Velling, Peder Jensen i Smidstrup 

Markur Sørensen, Jens Andersen sammesteds, Niels Hansen i Velling og Hans 

Pedersen sammesteds. [Muligvis skal "...Sørensen Jens..." forstås 

overstreget sådan at "Markur Sørensen, Jens Andersen" bliver til "Markur 

Andersen".] 

 

JERLEV 

- Poul Jensen, tjenestedreng i Ammitsbøl, aftinget 2 dlr. for fem slag 

han slog Hans Olufsen i Ødsted. 

- Poul Pedersen i Tudved aftinget 3 orts dlr. på hans drengs vegne for to 

sår han gjorde Jens Thomassen. 

- Mads Christensen i Tudved aftinget 3 orts dlr. på hans dreng Jens 

Thomassens vegne for et sår han gjorde Peder Hansen. 

- Jes Sørensen i Mejsling aftinget ½ dlr. for et slag han slog Las 

Hansens søn sammesteds. 

- Hans Nielsen i Mejsling aftinget 1 dlr. for otte ubrændte svin han 

havde på oldengæld udi næstforleden år 1612. 

- Jep Nielsen i Mejsling aftinget ½ dlr. 1 ort for et slag han slog Hans 

Nielsen. 

- Las Hansen i Mejsling aftinget 1 dlr. for fem ubrændte svin han havde 

på oldenskov i 1612. 



- Las Lassen i Højen aftinget 2 dlr. for noget jord han havde indhegnet 

på Højen mark. 

- Aftinget Nis Gjødesen Sandmand i Højen for noget jord han i lige måde 

indhegnede. 

- Søren Pedersen i Bendeballe, Las Mikkelsen i Egtved samt Jens Sørensen, 

Søren Nielsen og Laurids Christensen i Riis aftinget hver ½ dlr. fordi de 

sad overhørige med en ægt. 

- Jes Lassen i Horsted aftinget 1 dlr. for et mundslag han slog Thomas 

Gregersen sammesteds. 

- Jes Brun i Bølling aftinget 2 dlr. fordi han tilsagde Hans Jensen 

sammesteds for at have formindsket ham et engskifte, men ikke kunne 

bevise det. 

- Peder Lassen i Ammitsbøl aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Hans Albertsen i Vork aftinget 8 dlr. og en okse fordi han på modvillig 

vis opholdt sig med sin vogn i Kolding og ikke gjorde sin ægt med en 

brolægger til Nygård på K.M. arbejde at føre. Da på det, at han for sådan 

hans modvillighed ikke ydermere skulle tiltales og forfølges, har han nu 

bødet. 

- Efterskrevne mænd, alle af Ødsted, aftinget for adskillige nye aflukker 

og haver de havde indhegnet imod forbud: Jellov Lassen 1½ dlr, Albert 

Sørensen 1 dlr, Mads Nebel 1 dlr, Las Ibsen Sandmand 1 dlr, Thomas 

Sørensen og Iver Poulsen begge ½ dlr. 

- Oppebåret af Las Jensen i Horsted for hvis forfølging og lovmål hans 

børn og folk er overgangen for nogen eng de har slået og afført af 

Laurids Lassens jord sammesteds, imod voldgifts afsigelse. Så og for hvis 

ris som han havde ladet sine børn og tjenere hugge og afføre ud af Anders 

Nielsens engmål og jord. Hvilke sager han havde stævnet til Viborg 

Landsting, og sagerne der er gangen ham imod. Da på det, at han, hans 

børn og hans folk ikke skulle blive forfulgt til tinge med yderlige 

lovmål, har han nu bødet 20 daler og to okser. 

- Knud Christensen i Lø(?) aftinget 6 dlr. og en okse, eftersom han var 

beskyldt for at have købt nogle okser på landsbyerne til forprang imod 

K.M. brev, og han sig derfor ikke lovligt kunne erklære. Da på det, at 

han ikke med videre lovmål skulle forfølges og tiltales, har han nu 

bødet. 

 

ELBO 

- Høje Hans Nielsen i Handrup aftinget 1 dlr. fordi han slog Niels 

Pedersens vinduer ud sammesteds. 

- Niels Pedersen i Handrup aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde 

overnævnte Hans Nielsen sammesteds. 

- Niels Nielsen i Handerup aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Peder 

Thomassens hustru. 

- Peder Thomassen i Handrupskov aftinget for nogle slag han slog Jens 

Hansen med en øksehammer. 

- Jens Hansen i Handrupskov aftinget 3 orts dlr. for et slag han slog 

overnævnte Peder Thomassen. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at pløje til ladegården: Hans Buhl i Egeskov, Tim Mikkelsen, Jes 

Thomassen, Hans Gregersen, Niels Bierigsgaard, Hans Jensen i Trelde, 

Niels Nielsen, Hans Andersen, Søren Thomassen sammesteds, Simon Pedersen 

i Kobbel, Hans Nielsen i Lille Ullerup, Hans Ibsen i Hyby, Peder Thorsen, 

Peder Nielsen, Thue Nielsen, Peder Poulsen, Peder Lund, Hans Madsen, 

Niels Lauridsen, Jes Buhl, Mikkel Pedersen i Handrup, Anders Madsen, 

Gregers Christensen, Las Lauridsen, Peder Pedersen sammesteds, Mads 



Christensen i Stoustrup, Søren Jørgensen i Egum, Søren Nielsen, Ude 

Nielsen i Taulov Nebel, Poul Hansen og Thomas Jensen og Kongsted. 

- Peder Andersen i Skærbæk aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Oppebåret af Jes Udsen i Tårup, Lauge Pedersen, Nis Jensen sammesteds 

og Jens Hansen i Højrup, på vegne af tjenestedrengen Peder Hansen, født i 

Højrup; at eftersom han er uddragen til Kliplev Marked, som holdtes den 

4. september sidst forleden, med to heste, og han hos tolderen lod dem 

indskrive med sådan forlov af tolderen, at dersom han solgte samme heste, 

skulle han fortolde dem, når han kom hjem igen fra markedet, men dersom 

han ikke solgte dem, skulle han føre den ind udi riget igen, og ingen 

told give. Og eftersom han da samme til til markedet solgte sine heste, 

er han draget til Kolding igen og bekommet to andre heste, hvilke han red 

ind over Kolding Sønderbro med, og siden ville have ført dem for 

tolderens dør i Kolding, lige som om han ikke havde solgt sine to heste, 

og i så måde ville have besviget K.M. told. Og sådan hans forseelse blev 

åbenbaret. Da på det, at fornævnte Peder Hansen for sådan hans forseelse 

ikke ydermere skulle tiltales og forfølges, har fornævnte mænd på hans 

vegne udgivet 16 daler og en okse. -- Dog det alt på K.M. nådigste 

velbehag. 

 

== 1614/15 == (opsl. 340) 

 

BRUSK 

- Terkel Sørensen i Starup aftinget en okse fordi han sad overhørig og 

ikke mødte for lensmanden på slottet, da han ham derom lod tilsige, sig 

at erklære, imod Hans Lund i Starup, for klage, anlangende bordag gjort 

imod ham. 

- Jens Pedersen i Almind aftinget 3 dlr. for et kvindfolk han har 

beligget og avlet to børn med. Da på det, at han derfor til tinge ikke 

ydermere skulle forfølges, har han nu bødet. 

- Peder Simonsen, Oluf Simonsen og Mads Nielsen, alle i Tiufkær, samtlige 

aftinget 1½ dlr. for bordag de var udi med Peder Nielsen Suder 

sammesteds. De gjorde ham hver et sår. 

- Overnævnte Peder Nielsen Sider i Tiufkær aftinget 1 dlr. for en 

langbøsse han imod forbud førte med sig til et gildehus i 

pinsehelligdagene. 

- Anders Madsen i Fredsted aftinget 1 dlr. for husfred han gjorde til 

Hans Lunds i Starup. 

- Jørgen Skomager i Bjert aftinget ½ mk. for "en vogn han skød på Villum 

Mouridsens barn". (Kørte han ind i barnet?) -- Desuden aftinget ½ mk. 

fordi han jordskød Villum Mouridsens hustru. 

- Mikkel Jepsen i Tiufkær aftinget ½ dlr. fordi han slog Villum 

Mouridsens hustru. 

- Thue Iversen og Søren Hansen i Harte aftinget 1½ dlr. for hver to slag 

de slog Hans Sørensen sammesteds. 

- Peder Iversen i Møsvrå aftinget en okse fordi han havde fanget en tyv 

udi hans gård, hvilken siden er fra ham udbrudt og bortkommen. 

- Karen Jeppes i Håstrup aftinget 3 ort fordi hun trak Voldborg Sørens 

sammesteds i håret. 

- Voldborg Sørens i Håstrup aftinget 3 mk. fordi hun slog Karen Jeppes 

med hendes nøgle. 

- Mikkel Hansen, tjenestesvend i Håstrup, aftinget 1 dlr. for to slag han 

slog Peder Mikkelsen sammesteds med en vognkæp. 

- Peder Mikkelsen, tjenestesvend i Håstrup, aftinget 2 mk. for et sår han 

gjorde Iver Basse på hans hånd med et "verge". 



- Las Pedersen, tjenestedreng i Håstrup, aftinget ½ dlr. fordi han skar 

Søren Rug sammesteds i hovedet med en kniv. 

- Peder Rug i Håstrup aftinget 2½ ort for et næveslag han slog Las 

Pedersen sammesteds. 

- Peder Jensen Holst i Starup aftinget 1½ dlr. for to slag han slog 

Kirsten Skomagers sammesteds med to sten. (Han kastede stenene på hende?) 

- Iver Jørgensen i Starup aftinget 1 dlr. for bordag han var udi med 

Laurids Nielsen og Oluf Nielsen sammesteds. 

- Nis Madsen, tjenestedreng i Starup, aftinget 1 dlr. for husfred han var 

med at gøre udi Hans Lunds gård. 

- Peder Mouridsen i Påby aftinget 3 ort for et slag han slog Iver Nielsen 

Stryger med en øksehammer. 

- Nis Pedersen, tjenestesvend i Håstrup, aftinget 1 dlr. for bordag han 

var udi med Peder Rug sammesteds, som han skar på hans kindben med en 

kniv. 

 

ANST 

- Laurids Nielsen i Jordrup aftinget 2 dlr. fordi han uformit Nis Jensen 

sammesteds i kirken. 

- Nis Jensen i Jordrup aftinget 3 dlr. fordi der blev svoret kirkefred 

over ham. 

- Knud Iversen i Ure aftignet 1 dlr. fordi han overfaldt Knud Sørensen 

sammesteds med ukvemsord. 

- Iver Mikkelsen i Gelballe aftinget 6 dlr. fordi han slog Søren Hyffler 

(Søren Høvler? Søren Hjuler?) i Gejsing og hans datter. 

- Overnævnte Søren Hyffler i Gejsing aftinget 4 dlr. for bordag han og 

hans datter var udi med overnævnte Iver Mikkelsen. 

- Efterskrevne 30 mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige og 

ikke ville annamme byg på slottet til på K.M. vegne at gøre til malt: 

Niels Skanderup [Niels Pedersen Skanderup] i Lejrskov, Eskild Madsen (el. 

Eske Madsen) i Egholt, Hans Ebbesen sammesteds, Søren Nielsen, Søren 

Madsen i Højrup, Niels Jensen i Jordrup, Hans Påskesen sammesteds, Mads 

Hansen i Skanderup, Tulle Sørensen, Joen Gregersen, Iver Tullesen, Iver 

Mikkelsen i Gelballe, Laurids Lauridsen i Lunderskov, Jens Hansen i 

Hjarup, Jep Jørgensen, Nis Hansen, Iver Espensen, Iver Hansen i Store 

Anst, Søren Basse, Nis Knudsen, Hans Pedersen Rød(?) (eller Hans Pedersen 

Raø?) i Gamst, Nis Lassen, Nis Kraig, Søren Madsen, Claus Pedersen, Jep 

Mikkelsen i Seest, Hartvig Jacobsen, Jep Madsen, Niels Christensen og Las 

Sørensen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

køre K.M. folk til Haderslev: Oluf Sørensen i Gesten, Peder Hansen, Claus 

Sørensen, Søren Hansen i Revsinghoved, Thomas Pedersen i Bække, Eskild 

Madsen (eller Eske Madsen) i Egholt, Hans Nielsen i Kær, Niels Lassen i 

Vrå, Joen Gregersen i Skanderup og Lauge Jepsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de tog læs, og ikke derfor 

ville lade dem skrive: Anders Juel i Ure, Knud Sørensen sammesteds, Las 

Nielsen i Skanderup, Mikkel Iversen, Iver Espensen i Hjarup, Jens Buch, 

Peder Madsen i Øster Vamdrup, Hans Lassen sammesteds, Peder Lassen og 

Hans Knudsen i Søgård. 

- Gregers Nielsen i Anst og Nis Lassen i Gamst aftinget ½ dlr. fordi de 

sad overhørige med at tjene murmænd. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de 3. april 1614 sad 

overhørige med at skibe K.M. skibstømmer: Iver Hansen i Store Anst, Søren 

Hansen i Revsinghoved, Peder Hansen i Gesten, Peder Nielsen i Bække, 

Thomas Pedersen sammesteds, Unge Søren Jensen i Vrå, Niels Lassen, Poul 



Pedersen i Ferup, Knud Andersen i Højrup, Søren Snedker, Søren Madsen og 

Mads Jensen i Hundsholt. 

- Jep Jensen, Iver Hansen og Jep Kjeldsen, alle i Lille Anst, hver 

aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at køre K.M. folk til 

Middelfart. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de annammede læs, og ikke 

lode sig skrive der for: Nis Lassen i Vrå, Mads Jensen i Hundsholt, Peder 

Ibsen i Knudsbøl, Joen Ibsen, Laurids Nielsen, Anders Jensen, Mads 

Nielsen i Store Anst, Søren Knudsen sammesteds, Nis Lucassen, Nis 

Thorsen, Jes Basse, Søren Tøgersen, Store Søren Jensen i Vrå, Unge Søren 

Jensen, Eskild Madsen (el. Eske Madsen) i Egholt, Las Espensen i Vrå, 

Hans Pedersen og Rasmus Espensen sammesteds, Erik Hansen i Højrup og 

Søren Madsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de 18. april 1614 sad 

overhørige med at skibe K.M. skibstømmer: Christen Lassen i Hjarup, Iver 

Knudsen sammesteds, Jens Hansen sammesteds, Peder Andersen i Gelballe, 

Peder Nielsen i Skanderup, Mads Hansen, Mikkel Iversen, Poul Nielsen, 

Lauge Jensen, Oster Jepsen, Lauge Jepsen i Lunderskov og Peder Jepsen 

sammesteds. 

- Jens Sørensen og Laurids Pedersen, begge i Jordrup, aftinget ½ dlr. for 

en skovægt ("holds egcte", vel = holzægt = skov-/tømmerægt?) 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med et 

tjene murmænd på Koldinghus: Peder Nielsen i Bække, Jes Thomassen, Peder 

Pedersen, Peder Eskildsen (el. Peder Eskesen) sammesteds, Terkel Tygesen 

og Laurids Hansen i Asbo. 

- Morten Poulsen og Jep Poulsen i Bække samt Christen Jensen i Asbo hver 

aftinget 1 ort fordi de skulle have tjent 1 dag for murmænd på 

Koldinghus. 

 

HOLMANS 

- Hans Thomassen i Vinding aftinget 2 dlr. fordi han uførmit Mads 

Sørensen sammesteds da han ville pante ham på K.M. vegne. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de ikke havde holdt deres 

gærder ved magt omkring Radskærs enge: Peder Jørgensen i Brøndsted, Peder 

Knudsen, Knud Hansen, Hans Jørgensen, Søren Henriksen, Niels Pedersen, 

Simon Steffensen i Gårslev, Peder Nielsen, Thomas Hansen sammesteds, 

Simon Nielsen i Mørkholt, Thue Nielsen i Gauerslund, Anne Jørgens 

sammesteds, Søren Nielsen, Hans Thomassen i Sellerup, Jes Boesen 

sammesteds, Jørgen Mortensen, Terkel Pedersen i Hvilsbjerg, Las 

Jørgensen, Espen Buhl i Follerup, Niels Thorsen, Tyge Pedersen, Jens 

Pedersen og Hans Nielsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at køre K.M. folk og fadebur fra Koldinghus til Middelfart: Steffen 

Jensen i Andkær, Hans Benditsen, Morten Andersen i Hvildbjerg, Ebbe 

Jensen sammesteds, Rasmus Nielsen i Gårslev, Las Nielsen, Niels Timsen, 

Søren Hansen, Anders Hansen i Mørkholt, Jep Nielsen, Niels Sørensen, 

Niels Hansen i Vinding, Peder Thomassen, Niels Jensen i Velling, Jens 

Nielsen, Hans Hansen og Peder Iversen i Pjedsted. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med at 

age møg af ladegården: Thue Nielsen i Gauerslund, Mads Nielsen, Claus 

Poulsen i Gårslev, Poul Christensen, Hans Sørensen, Las Nielsen og Søren 

Hansen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med at 

tjene for murmænd på slottet: Peder Nielsen i Gauerslund, Søren Kjeldsen 

i Andkær, Marquor Jensen i Vinding, Oluf Sørensen, Peder Thomassen og 

Mads Jørgensen i Velling. 



- Efterskrevne mænd aftinget fordi de sad overhørige med at møde for 

lensmanden på slottet med deres okser, da han på K.M. vegne ville købe 

hos dem, så og en part som fremdrog nogle små, og ikke de rette  som de 

havde: Anders Friis i Velling som fremdrog to ungnød, 1 dlr; Mads 

Jørgensen i Velling som fremdrog to ungnød, 1 dlr; Hans Nielsen som 

fremdrog to ungnød, 1 dlr; Mogens Steffensen sammesteds som ikke mødte 

med to okser, 1 dlr; Anders Pedersen sammesteds, ½ dlr; Mads Glambeck 

sammesteds, 1 dlr; Peder Mikkelsen i Vinding, 1 dlr; Søren Hvidsen i 

Vinding, 1 dlr; Thomas Nielsen i Vinding, 1 dlr; Peder Thomassen i 

Vinding, 1 dlr; Anders Madsen i Gauerslund, 1 dlr; Mads Nielsen i 

Gauerslund, ½ dlr; Knud Thomassen i Brøndsted, 1 dlr; Jens Hansen i 

Brejning, 1 dlr; Thomas Terkelsen i Brejning, 1 dlr; Mads Pedersen i 

Pjedsted, ½ dlr; Niels Pedersen i Pjedsted, 1 dlr; Anders Bierigsgaard i 

Gårslev, 1 dlr; Simon Steffensen i Gårslev, ½ dlr; Anders Hansen i 

Gårslev, 1 dlr; Else Laskone i Skærup, 1 dlr 

- Jens Thomassen, tjenestesvend i Børkop, aftinget 9 ort for 

jomfrukrænkelse af Sidsel Musdatter [Sidsel Mus?], som han belå 

- Hans Jensen i Mørkholt og Hans Juel i Gårslev aftinget 1½ dlr. for 

bordag. 

- Jens Thomassen i Brøndsted aftinget ½ dlr. for bordag. 

- Niels Hansen i Velling aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Kirsten 

Pedersdatter. 

- Niels Nielsen i Brøndsted aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Anne 

Nielsdatter. 

- Søren Hansen i Andkær aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Maren 

Pedersdatter. 

 

JERLEV 

- Christen Sørensen i Vork aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Maja 

Christensdatter. 

- Joen Jørgensen aftinget 9 ort af Johanne Hansdatter, som han belå. 

(Uden stednavn.) 

- Niels Widesen i Bindeballe aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af 

Birgitte Knudsdatter 

- Hans Jespersen i Vork aftinget 1½ ort for bordag. 

- Niels Gjødesen i Højen aftinget 3 ort for bordag. 

- Mads Simonsen i Oksvig aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Niels Simonsen i Oksvig aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Søren Steffensen ved Højen kirke aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Steffen Lassen Pingaard i Højen aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Las Jacobsen i Ødsted aftinget 3 ort for for bordag. 

- Jes Lassen i Højen aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Mads Mortensen i Højen aftinget 1 dlr. for bordag. 

- Christen Madsen i Vork aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Anne 

Olufs. 

- Jørgen Nielsen i Ågård aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Karen 

Pedersdatter. 

- Lauge Jensen og Jens Sørensen i Egtved aftinget 4 dlr. fordi de hver 

især sad overhørige med en ægt. 

 

ELBO 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. for en okse de havde og ikke 

mødte med, da de var tilsagt af Lensmanden at møde for ham på Koldinghus 

så han kunne købe okser af dem på K.M. vegne: Lille Niels Hansen i 

Ullerup; Jep Madsen, Peder Hansen og Hans Ibsen alle tre i Handrup; Lauge 

Ibsen i Skærbæk; Knud Laugesen i Taulov Nebel; "Hans Snobhyeff" (Hans 



Snoghøj?), Thomas Jensen, Peder Sørensen, Thomas Nielsen, Jens Nielsen, 

Jens Pedersen, Unge Peder Jensen, Peder Jensen Holdt, Kirsten Nisses, 

Peder Ågesen, Niels Nielsen og Maren Bertels, disse alle af Erritsø; samt 

Thomas Andersen og Anders Pedersen begge i Gade. 

- Samt Hans Udsen i Tved, Hans Poulsen i Vejlby, Hans Svendsen i Vejlby 

og Hans Tygesen i Stallerup hver aftinget 1 dlr. for to okser de havde, 

men som de overnævnte ikke mødte med for lensmanden. 

- Hans Nielsen i Handrup aftinget 1 dlr. for husfred. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med at 

skibe tømmer ved Kolding skibbro: Niels Thuesen i Taulov Nebel, Anders 

Pedersen i Bredstrup, Mads Poulsen i Store Ullerup, Niels Sørensen, Peder 

Madsen sammesteds, Thor Hansen, Hans Madsen i Hyby, Peder Poulsen, Peder 

Thuesen, Jes Pedersen Buhl, Peder Nielsen, Peder Marcursen, Peder 

Pallesen, Thue Nielsen, Peder Hansen i Handrup og Hans Hansen Buhl i 

Egeskov. 

- Hans Nielsen i Handrup aftinget 1½ dlr. for bordag han gjorde med 

Anders Pedersen i Stoustrup. 

- Mads Nielsen i Handrup aftinget 2 dlr. ½ ort for nogle slag han slog 

overnævnte Anders Pedersen. 

- Tyge Jensen i Kongsted Torp aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med 

Sidsel Tygesdatter. 

 

SLAVS 

- Thomas Clausen i Vorbasse aftinget 8 dlr. fordi han imod lensmandens 

vilje og videnskab, og uden nogen befaling, til tinge uret havde 

understået sig at tilsige K.M. tjenere i Slavs herred om deres landgilde 

og andet at udgive til K.M. 

- Hans Thomassen i Vorbasse aftinget 3 dlr. for tingfred der var svoret 

over ham. 

 

FORLOV 

- Christen Hansen i Ejstrup og hans medarvinger betalt 3 ort til forlov 

for gods de arvede efter deres søster Maren Eriks i Højrup i Anst herred. 

 

== 1615/16 == (opsl. 416) 

 

BRUSK 

- Niels Hansen og Mikkel Andersen i Tiufkær aftinget ½ dlr. fordi de sad 

overhørige med at skibe K.M. havre. 

- Søren Pedersen i Almind, Jørgen Jørgensen og Hans Hansen i Tiufkær 

(disse for anden gang); samt Søren Pedersen, Niels Jensen og Steffen 

Iversen i Almind og Niels Skrædder i Skyggebjerg, hver aftinget 1 mk. 

forde de gravede i slottets urtehave. 

- Mads Hvid i Sønder Vilstrup samt Niels Hansen og Peder Madsen i Tiufkær 

hver aftinget 1½ mk. fordi [de sad overhørige med?] K.M tømmer at skibe. 

- Bertel Pedersen i Herslev, Bertel Ibsen og Oluf Pedersen [sammesteds?] 

aftinget 3 mk. for at sidde overhørige med at age kalk. 

- Mads Bjert i Eltang aftinget 1 mk. for [at sidde overhørig med?] at age 

kalk en dag. 

- Mads Mortensen i Harte samt Peder Hansen og Peder Andersen i Ejstrup 

aftinget 3 mk. for [at sidde overhørige med?] hver for to dage at "gøre 

hø". 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ mk. for [at sidde overhørige med?] en 

dags arbejde at gøre hø til ladegården: Niels Jensen, Niels Dinesen og 

Niels Iversen i Almind; Bertel Bertelsen og Joen Ibsen i Dons; Peder 

Svendsen, Claus Madsen og Peder Rug i Håstrup; Mikkel Nielsen, Steffen 



Poulsen og Peder Jørgensen i Højrup; Hans Mikkelsen i Harte; Iver Jensen 

i Rådvad, Søren Rasmussen, Jep Pedersen i Ejstrup, Bertel Pedersen, 

Thomas Pedersen, Jep Pedersen i Påby, Peder Mouridsen, Peder Andersen i 

Almind, Niels Bertelsen i Viuf, Nis Rug i Håstrup, Anders Pedersen og 

Jens Hansen i Rønshave. 

- Søren Rasmussen i Rådvad, Jep Pedersen i Påby samt Mathias Hansen (el. 

Mattis Hansen) og Søren Pedersen i Starup, hver aftinget 1 mk. fordi de 

sad overhørige med at skibe tømmer. 

- Jep Madsen i Starup, Iver Jørgensen, Ebbe Andersen i Ejstrup, Hans 

Ibsen i Fredsted og Jens Hansen i Rønshave, hver aftinget ½ mk. forde de 

sad overhørige md at skibe tømmer. 

- Niels Iversen og Anders Pedersen i Herslev, Mikkel Nielsen i Højrup, 

Steffen Poulsen, Peder Hansen, Mads Sørensen i Eltang og Hans Ibsen i 

Fredsted, hver aftinget ½ mk. forde de sad overhørige med at age mursten 

til slottets bygning. 

- Søren Germandsen i Viuf, Jens Nielsen, Hans Sørensen, Jens Mikkelsen, 

Anders Nielsen, Laurids Nielsen, Søren Lund, Niels Bertelsen og Hans 

Kring sammesteds, hver aftinget 7 mk. fordi de på modvillig vis sad 

overhørige og ikke ville age et læs gjærdsel til slottets ladegårds 

gærder. 

- Søren Hansen i Harte aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Niels 

Iversen. 

- Niels Hansen i Tiufkær aftinget 3 mk. forde han slog og jordskød byens 

markvogter. 

- Peder Skrædder i Stallerupgård aftinget 1 dlr. for to slag han slog 

Mads Mortensen i Harte. 

- Thomas Nielsen i Bjert aftinget 1 dlr. forde han slog Søren Andersen 

sammesteds. 

- Jens Velling i Bramdrup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Jens 

Poulsen sammesteds. 

- Iver Andersen i Starup aftinget 1 dlr. for bordag han var udi med Simon 

Hansen sammesteds. 

- Oppebåret for K.M. anpart ud af Niels Hansens boslod i Viuf, som dræbte 

og ihjelslog Hans Sørensen sammesteds, og derfor blev svoret fredløs, 

hvilken hans boslod blev registreret og vurderet af uvildige dannemænd, 

som beløber efter vurderingsvidnes lydelse: 35½ dlr. ½ ort 4½ sk. (el. 15 

sk.?) -- Bilag 234 "herpå vurderingsmænds beviser" 

- Er optagen et brunblisset mareføl udi Brusk herred, som en tid lang har 

gået der udi herredet, og ingen ejermand dertil er kommet. Da er samme 

føl på K.M. vegne optagen og solgt for 1½ dlr. -- Bilag 235. 

- I lige måde er optagen en sort hoppe, som også har været voksen(?) 

("waxa"?), hvilken er vurderet og solgt for 2 dlr. -- Bilag 236. 

- Oppebåret for en grå hest, som var stjålet af en tyv og undløben, og 

siden blev optagen i Gudsø, vurderet og solgt for 6 dlr. -- Bilag 237. 

- Oppebåret for en brun blisset hest, som Peder Nielsen, tjenestesvend i 

Håstrup, frarømte, efter han dræbte og ihjelslog Søren Rug sammesteds, 

hvilken hest blev vurderet og solgt for 6 dlr. -- Bilag 238. 

 

ANST 

- Laurids Knudsen i Knudsbøl, Anders Jepsen sammesteds, Espen Jensen i 

Ure, Hans Jensen i Ferup, Nis Kraig i Gamst og Nis Christensen 

sammesteds, hver aftinget ½ dlr. fordi de hver ikke mødte med en okse, 

som lensmanden på K.M. vegne ville købe af dem. 

- Iver Tullesen i Skanderup, Nis Jensen i Dollerup og Tyge Gregersen i 

Seest, hver aftinget 1 dlr. fordi de i lige måde hver ikke mødte med to 

okser. 



- Layge Ibsen i Lunderskov, Mads Hansen i Skanderup, Christen Poulsen og 

Nis Knudsen i Agersbøl, hver aftinget ½ mk. for [at sidde overhørige 

med?] at tjene for murmænd. 

- Mads Friis i Ferup, Joen Gregersen i Skanderup, Lauge Jensen 

sammesteds, Lauge Jepsen i Lunderskov, Peder Jepsen, Peder Svendsen, 

Mogens Andersen sammesteds, Peder Jespersen i Hjarup, Søren Madsen i 

Gamst, Nis Christensen og Jesper Jensen i Ravnholt, hver aftinget 1 mk. 

fordi de sad overhørige med at tjene for murmænd til slottets bygning. 

- Joen Gregersen i Skanderup, Lauge Jepsen i Lunderskov, Peder Svendsen, 

Mogens Andersen og Peder Jespersen i Hjarup, hver aftinget 1 mk. for at 

[sidde overhørige med?] at skibe K.M. tømmer på Koldingbro. 

- Mads Hansen i Skanderup, Mikkel Iversen, Joen Gregersen og Jens Stub 

sammesteds, hver aftinget ½ mk. for at sidde overhørige med at age tørv 

af mosen. 

- Hans Nielsen i Kær, Thomas Sørensen i Asbøl, Mads Hansen i Skanderup, 

Joen Gregersen, Jens Stub, Jep Jensen sammesteds og Mikkel Christensen i 

Vranderup, hver aftinget ½ mk. for at sidde overhørige med at age hø af 

Vranderup mark. 

- Hans Jensen i Vramdrup aftinget 3 mk. fordi han slog Nies Jespersens 

hustru sammesteds. 

- Jens Joensen i Vranderup aftinget 2 dlr. fordi han "bar dølg på" 

(skjulte) seks ungsvinsgrise da han skulle yde kvægtiende. 

- Iver Bertelsen i Cranderup aftinget 1 dlr. for en skovægt han sad 

overhørig. 

- Peder Andersen i Gelballe aftinget 1½ dlr. for et jordskud han gjorde 

Jens Christensen sammesteds. 

- Jens Christensen i Gelballe aftinget 1½ dlr. fordi han slog Peder 

Andersen sammesteds på hans arm. 

- Anders Nielsen i Seest aftinget 3 mk. for et slag han slog Niels 

Vangvogter i Hjarup. 

- Peder Sørensen i Horskær aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Nis 

Sørensen i Øster Vamdrup i hans hoved. 

- Nis Sørensen i Vamdrup [Øster Vamdrup] aftinget 3 mk. for et sår han 

gjorde Peder Sørensen i Horskær. 

- Terkel SØrensen i Vester Vamdrup aftinget 3 mk. for et sår han gjorde 

Nis Laugesen sammesteds. 

- Peder Nielsen i Seest aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Oppebåret af delefogden i Anst herred for noget ringe gods, som fandtes 

efter en fæhyrde i Lille Anst, som med et kvindfolk bortrømte; og samme 

gods er blevet vurderet og solgt for: 2½ dlr. 23 sk. -- Bilag 239 

"vurderingsbevis på" 

- Oppebåret af delefogden for hvis gods K.M. tilfaldt efter Søren Hansen 

i Egholt, som dræbte og ihjelslog Knud Dinesen, født i Kolding, og derfor 

blev svoret fredløs. Da er samme hans gods af uvildige dannemænd 

vurderet, og også solgt, for 10 dlr. -- Bilag 240 

 

HOLMANS 

- Tyge Nielsen i Follerup aftinget 1 dlr. fordi han kaldte Peder Jensen 

sammesteds for en tyv, men ikke kunne bevise det. 

- Peder Sørensen i Svinholt aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Oluf 

Christensen i Vejle. 

- Las Jensen i Børkop aftinget 4 dlr. for bordag han var udi med Peder 

Møller i Børkop Mølle. 

- Peder Møller i Børkop Mølle aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med 

overnævnte Las Jensen. 



- Mads Jensen i Gauerslund aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Jørgen 

Gregersen i Sellerup. 

- Hans Olufsen i Andkær aftinget 3 mk. for bordag han var udi med Søren 

Hansen sammesteds. 

- Bo Thomassen i Sellerup aftinget 3 mk. for bordag han var udi med 

overnævnte Søren Hansen. 

- Hans Pedersen i Velling aftinget 3 mk. for fordag han var udi med 

Strange Madsen sammesteds. 

- Strange Madsen i Velling aftinget 6 mk. for bordag han var udi med 

overnævnte Hans Pedersen. 

- Mads Christensen i Velling aftinget 3 mk. for bordag han var udi med 

Mads Jørgensen sammesteds. 

- Søren Pedersen i Vinding aftinget 3 mk. for et slag han slog Jes 

Clausen sammesteds. 

- Søren Hansen i Gauerslund aftinget 3 mk. for bordag han var udi med 

Dorthe Sørensdatter sammesteds. 

- Anders Kjeldsen i Gauerslund aftinget 3 mk. for et slag han slog 

overnævnte Dorthe Sørensdatter. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. forde de sad overhørige med at 

pløje til slottet: Hans Hansen i Gauerslund, Terkel Nielsen, Thue Nielsen 

sammesteds, Knud Thomassen i Brøndsted, Søren Nielsen, Thomas Hansen i 

Børkop, Peder Sørensen, Laurids Iversen sammesteds, "Buhl Sørensen" i 

Gårslev, Oluf Pedersen, Niels Simonsen, Christen Nielsen, Las Rasmussen, 

Peder Nielsen, Peder Iversen, Søren Hansen, Anders Hansen i Mørkholt, Jep 

Nielsen sammesteds, Simon Nielsen, Niels Sørensen, Niels Vilsen, Oluf 

Nielsen, Søren Hansen, Mogens Steffensen i Velling, Niels Hansen, Simon 

Eversen, Niels Thorsen i Follerup og Tyge Pedersen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

gøre et gærde om Rodskærs Enge og oprydde vandårene i samme enge: Hans 

Skousgaard i Andkær, Hans Terkelsen, Steffen Jensen, Jens Andersen, 

Christen Ibsen, Jørgen Kjeldsen, Iver Andersen, Jes Terkelsen, Store 

Peder Thomassen, Hans Hansen, Søren Pedersen, Jes Iversen i Hvilsbjerg, 

Ebbe Jensen, Morten Andersen, Las Jørgensen, Jens Thomassen i Vinding, 

Marcur Jensen, Peder Thomassen, Niels Christensen, Laurids Jørgensen, 

Thomas Nielsen, Peder Mikkelsen, Jens Buhl i Skærup, Mikkel Buhl 

sammesteds, Hans Mikkelsen, Peder Jensen, Lauge Madsen, Las Nielsen i 

Damkær, Jacob Jensen i Svinholt, Anders Jensen sammesteds og Peder 

Sørensen sammesteds. 

- Mikkel Fitting i Rans aftinget 12 dlr. og en okse for et kvindfolk han 

havde beligget, endog han havde sin ægte hustru. Da på det, at han derfor 

ikke videre skulle forfølges, har han nu udlovet og betalt som nævnt; dog 

alt på K.M. nådigste velbehag. 

- Anders Hansen i Gårslev aftinget ½ dlr. fordi han sad overhørig med at 

pløje til slottet. 

 

JERLEV 

- Jes Madsen i Ammitsbøl aftinget 3 mk. for et sår han gjorde Søren 

Jørgensen. 

- Niels Simonsen i Oksvig aftinget 2 dlr. fordi han slog Else Madskone 

sammesteds. 

- Peder Madsen i Jerlev aftinget 15 dlr og en okse for et ran, som var 

svoret over ham, for noget hø han var med til at tage fra Jens Lassen 

sammesteds. 

- Joen Nielsen i Jerlev aftinget 30 dlr. og en okse for samme overnævnte 

sag. 



- Mikkel Mikkelsen i Jerlev aftinget 12 dlr. og en okse for en bøg, som 

han havde hjemlet for sin [halv]broder Joen Nielsen, hvilken bøg han 

havde hugget på K.M. enemærke kaldet Brydeskov; og efterdi han var en 

krontjener, kunne han samme hjemmel ikke være bistandig, og har derfor 

betalt som nævnt. 

- Jens Lassen i Horsted aftinget 3 mk. for bordag han var udi med Jens 

Thomassen. 

- Søren Thomassen i Horsted aftinget ½ dlr. for bordag han var udi med 

Jens Lassen sammesteds. 

- Germand Joensen i Mejsling aftinget 4 dlr. for bordag han var udi med 

Jes Nielsen sammesteds. 

- Peder Gjødesen i Højen aftinget 3 mk. for bordag han var udi med Mads 

Mikkelsen. 

- Las Jensen i Højen aftinget ½ dlr. for bordag han var udi med Peder 

Gjødesen sammesteds. 

- Niels Madsen i Mejsling aftinget 1½ dlr. for tre slag og jordskud han 

gjorde Thomas Jensen sammesteds. 

- Mads Pedersen, tjenestedreng i Højen, aftinget 1½ dlr. for et sår han 

gjorde Mads Mikkelsen sammesteds. 

- Søren Jensen i Rugsted aftinget 1 dlr. for to sår han gjorde Jes 

Sørensen sammesteds. 

- Peder Jensen i Vollund aftinget 9 mk. for jomfrukrænkelse. 

- Maren Niskone i Hesselballe, Nis Andersen, Peder Nielsen, Simon Iversen 

i Borlev, Jesper Sørensen, Hans Olufsen, Søren Jørgensen, Anders 

Mikkelsen og Las Olufsen sammested, hver aftinget 1 mk. fordi de sad 

overhørige med at age K.M. musketter fra Kolding til Jelling. 

 

ELBO 

- Mads Poulsen i Studsdal, Peder Pedersen i Handrup, Peder Jensen i Store 

Ullerup, Peder Tygesen i Stallerup, Søren Thomassen i Trelde, Peder 

Pedersen Holdt i Erritsø, Peder Pedersen Smedegaard sammesteds og Hans 

Pedersen "Snobhyff" (Hans Pedersen Snoghøg?) sammesteds, hver aftinget 1 

dlr. forde de ikke ville møde med deres okser for lensmanden, da han på 

K.M. vegne ville købe af dem. 

- Nis Jørgensen i Tårup aftinget 5 dlr. og en okse for et kvindfolk han 

havde beligget, endog han havde sin ægte hustru. På det, at han ikke 

ydermere skulle forfølges, har han nu bødet som nævnt; dog alt på K.M. 

nådigste velbehag. 

 

SLAVS 

- Nis Madsen i Nollund aftinget 2 dlr. fordi han sad overhørig, at 

eftersom han udaf K.M. lensmand var tilsagt at give varsel i hans 

majestæts sager. 

 

FORLOV 

- Hans Jensens arvinger i Store Anst betalt 3 mk. i forlov. 

- Iver Lauridsens arvinger i Vester Vamdrup betalt 3 mk. i forlov. 

- Svend Sørensens arvinger i Egholt betalt 3 mk. i forlov. 

 

== 1616/17 == (film #2, opsl. 2) 

 

BRUSK 

- Anders Skrædder, bolsmand i Gudsø, aftinget 8 dlr. for et kvindfolk han 

havde beligget, endog han havde sin ægte hustru. Efterdi han er en fattig 

mand, og ikke mere kunne formå, da udgav han sin bøde alt på K.M. 

nådigste velbehag. 



- Jørgen Jørgensen i Almind aftinget 3 ort for et sår han gjorde Christen 

Steffensen. 

- Thue Pedersen i Højrup aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Karen 

Jørgensdatter, som han belå. 

- Bertel Hansen i Eltang aftinget 4 dlr. fordi han huggede en finger af 

Bertel Tygesen sammesteds, samt for to sår han gjorde ham på to af hans 

andre fingre. 

- Mads Bertelsen i Eltang aftinget 3 ørt for et sår han gjorde Bertel 

Tygesen. 

- Mette Bertels i Eltang [vel Bertel Hansens hustru] aftinget 1 dlr. for 

et slag hun slog overnævnte Bertel Tygesen. 

- Oluf Bertelsen i Skovsgårde aftinget 3 dlr. for to slag han slog 

Christen Pedersen i Møsvrå. 

- Nis Jensen i Starup aftinget ½ dlr. for to slag han slog Hans 

Jørgensens hyrde. 

- Bertel Pedersen i Ejstrup aftinget 2 dlr. for tre slag han slog Anders 

Pedersen. 

- Anders Iversen i Herslev aftinget 1 dlr. for et slag han slog Karen 

Anderskone. 

- Niels Jensen i Lilballe aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse. 

- Morten Knudsen i Harte aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse. 

- Hans Hansen i Påby aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse. 

 

ANST 

- Laurids Hansen, tjenende Mikkel Iversen i Skanderup, aftinget 4 dlr. 

fordi han med slag og unytige ord uførmet fornævnte Mikkel Iversens 

hustru udi hendes eget hus, udi hendes husbonds fraværelse. 

- Jørgen Iversen og Jens Skomager, begge i Vamdrup, samt Store Søren 

Jensen i Vrå, i alt aftinget 3 ort for hver to dages overhørighed med at 

skibe tømmer. 

- Søren Ebbesen i Lejrskov aftinget ½ ort for en dags overhørighed. 

- Søren Nielsen i Øster Vamdrup, Jesper Lauridsen i Havdrup og Iver Smed 

i Vester Vamdrup, i alt aftinget 3 ort for overhørighed med at tjene for 

murmænd. 

- Nis Kraig i Gamst, Anders Nielsen og Peder Ebbesen [sammesteds?], i alt 

aftinget 3 ort for hver to dages overhørighed med at tage hø. 

- Jens Jørgensen og Iver Sørensen i Store Anst, Peder Sørensen i 

Glibstrup, Clemend Pedersen Smed i Vester Vamdrup og Peder Knudsen i 

Vranderup, i alt aftinget 2½ ort for hver en dags [overhørighed] med at 

tage hø. 

- Christen Poulsen og Lauge Jensen i Skanderup, Jens Christensen i 

Gelballe samt Lauge Ibsen, Peder Svendsen og Mogens Andersen i 

Lunderskov, i alt aftinget 3½ ort for overhørighed at tjene for murmænd. 

- Mikkel Iversen, Iver Tullesen, Mads Hansen, Joen Gregersen, Poul 

Nielsen, Lauge Jensen og Christen Poulsen, alle i Skanderup, i alt 

aftinget 1 dlr. ½ ort forde de var overhørige med at grave ved en dam udi 

slottets mark. 

- Jacob Hansen, Søren Hansen, Nis Poulsen, Jep Joensen og Hartvig 

Jacobsen, alle i Seest, i alt aftinget 3 ort for overhørighed med at 

kaste korn. 

- Joen Nielsen i Anst aftinget 3 dlr. for bordag han var udi med Kjeld 

Jepsen sammesteds, hvis ene finger han huggede af. 

- Hans Pedersen og Mads Laugesen i Gesten aftinget 1½ dlr. fordi de havde 

indhegnet "aff Eiger iord" imod deres grandes vilje. 

- Jep Iversen i Vester Vamdrup aftinget 1½ dlr. for to slag han slog 

Mette Sørensdatter sammesteds. 



- Erik Hansen i Skanderup aftinget 3 ort fordi han skar Mikkel Iversen 

sammesteds i halsen med en kniv. 

- Jens Christensen i Asbo aftinget 1½ dlr. for et sår han gjorde Iver 

Ostersen sammesteds med en sten. 

- Søren Kjeldsen i Store Anst aftinget 2 dlr. for fire stenslag han 

gjorde Søren Basse. 

- Mikkel Poulsen i Seest aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Johanne 

Sørensdatter, som han belå. 

 

HOLMANS 

- Laurids Iversen i Børkop aftinget 8 dlr. og en okse for jomfrukrænkelse 

af Karen Madsdatter, som han belå, endog han havde sin ægte hustru. 

- Peder Madsen i Børkop samt tvende hans sønner, aftinget 2 dlr. for 

bordag de var udi med Mads Madsen sammesteds. 

- Jens Pedersen i Follerup aftinget 4 dlr. fordi han kaldte Espen Buhl 

sammesteds får en gammel skælm, og ikke kunne bevise det. 

- Las Hansen, tjenestedreng i Follerup, aftinget 1 dlr. for bordag han 

var udi med Peder Nielsen. 

- Peder Skomager i Velling aftinget 3 ort for bordag han var udi med 

Strange Madsen sammesteds. 

- Søren Skrædder i Pjedsted aftinget 1 dlr. fordi han havde oppløjet 

kkronens jord, som ikke tilhørte ham, og førte sæd der udi. 

- Jes Iversen i Hvilsbjerg aftinget 2 dlr. fordi han var gjorde præsten 

ulyd i Gauerslund kirke imens han stod på prædikestolen. 

- Las Skomager i Pjedsted aftinget 3 ort for en ung gås, som han uden 

hjemmel har bekommet af Dorthe Nisses gæs sammesteds. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de sad overhørige med deres okser, og 

ikke ville møde for lensmanden da han på K.M. vegne ville købe dem af 

dem: Hans Iversen i Gårslev for en okse, 1 dlr; Søren Hvidsen i Vinding 

for en okse, 1 dlr; Peder Skrædder i Vinding for to okser, 2 dlr; Peder 

Nielsen for to okser, 2 dlr; Thomas Terkelsen i Brejning for to okser, 2 

dlr; Peder Jensen i Skærup for to okser, 2 dlr; Søren Hansen i Gauerslund 

for to okser, 2 dlr. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

age hø af Rodskærs Enge: Hans Hansen i Gauerslund, Terkel Nielsen, Søren 

Hansen, Jens Hansen i Brejning, Thomas Terkelsen, Bertel Andersen, Thomas 

Kring, Jørgen Gesten, Jørgen Hansen, Peder Jørgensen i Brøndsted, Peder 

Knudsen, Knud Hansen, Hans Jørgensen, Søren Henriksen, Niels Pedersen, 

Søren Nielsen, Anders Sørensen i Gårslev, Simon Steffensen, Peder 

Terkelsen, Niels Hansen, Christen Pedersen, Morten Nielsen, "Buhl 

Sørensen", Iver Lassen, Hans Vilsen, Peder Iversen, Anders Hansen 

sammesteds, Niels Madsen i Mørkholt, Nis Sørensen Paaske og Søren Hansen 

sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 dlr. for samme overhørighed som 

overnævnt, samt fordi de ikke ville møde og tinge for sagen: Peder 

Nielsen i Gårslev, Niels Simonsen, Clemend Andersen, Søren Hansen Buhl, 

Hans Nielsen, Hans Pedersen og Jens Nielsen sammesteds. 

 

JERLEV 

- Jellov Lassen i Ødsted aftinget 7 dlr. eftersom han af delefogden var 

befalet at give varsel på K.M. vegne udi hans majestæts sager, og da 

dagen kom, at han skulle hjemle varsel, har han ikke villet møde til 

tinget og hjemle, hvorover hans majestæts sager blev spildt. 

- Søren Jensen og Las Madsen i Vork, bolsmænd, aftinget 6 dlr. fordi de i 

lige måde efter delefogdens befaling havde givet nogle mænd varsel, som 

han på hans majestæts vegne havde tiltale til, og da de skulle møde til 



tinge at hjemle samme varsel, har de ikke villet hjemle ret, hvorover 

K.M. sager blev spildt, og de skulle defor bøde for sådan deres 

modvillighed. 

- Jes Jørgensen i Jerlev aftinget 9 orts dlr. for jomfrukrænkelse af 

Ellen Sørensdatter, som han belå. 

- Søren Jensen i Borlev aftinget 9 orts dlr. for jomfrukrænkelse af Else 

Pedersdatter i Vesterby, som han belå. 

- Morten Madsen i Vork aftinget 9 orts dlr. for "Arrin Lasdatter", som 

han belå. 

- Knud Nielsen og Mikkel Mikkelsen i Jerlev aftinget 4 dlr. for noget 

jord, som de uden hjemmel havde indhegnet og inddiget på Jerlev mark. 

- Bertel Sørensen i Nørre Vilstrup aftinget ½ dlr. fordi han havde 

udflyttet sit toftegærde på fælles mark, 14 gader langt. 

- Hans Sørensen i Nørre Vilstrup aftinget 1 okse fordi han uden hjemmel 

og minde havde indtaget en ny humlegård af fælles fællesmark. 

- Christen Hansen i Nørre Vilstrup aftinget 1 dlr. fordi han havde 

indtaget ud af fællesjord til sin toft. 

- Jens Hansen, selvejerbolsmand i Nørre Vilstrup, aftinget 1 dlr. for 

noget jord, som han uden hjemmel har indtaget til sit bol af kronens og 

præstens jord. 

- Oppebåret ½ ort af delefogden Mads Andersen i Ødsted for en lille økse, 

som blev fundet på Jerlev herredsting, og ingen ejermand dertil er 

kommet, hvorfor den blev vurderet og solgt. 

 

ELBO 

- Efterskrevne mænd aftinget hver 1 dlr. fordi de ikke mødte for 

lensmanden med en okse hver, da han ville købe af dem: Peder Pedersen i 

Handrup, Hans Pedersen, Mads Knudsen, Hans Ibsen i Trelde, Bertel Hansen 

i Vejlby, Hans Poulsen, Hand Udsen i Tved, Anders Suder, Bertel Nielsen, 

Peder Timsen i Egeskov, Niels Hansen sammesteds, Thomas Nielsen i 

Erritsø, Mads Pedersen i Studsdal og Anders Bjerg sammesteds. 

- Peder Jensen i Ullerup, Niels Knivsmed i Trelde og Mads Lombholt i 

Egeskov, hver aftinget 2 dlr. fordi de som overnævnte ikke ville møde, 

men med to okser. 

- Hans Gregersen i Egeskov, ditto 2 dlr. 

- Thomas Nielsen i Erritsø aftinget 1½ dlr. fordi han slog Markur jensen 

sammesteds i hovedet med en skovl. 

- Efterskrevne mænd hver aftignet 1 orts dlr. fordi de sad overhørige med 

at skibe havre: Knud Lauridsen i Taulov Nebel, Anders Bjerg i Skærbæk, 

Jep Udsen i Oddersted, Nis Jensen i Tårup, Nis Jørgensen og Christen 

Sørensen i Tved. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de var overhørige med at 

tjene for murmænd: Thue Nielsen i Hyby, Niels Thuesen i Taulov Nebel, 

Niels Griis sammesteds, Espen Jensen i Skærbæk, Jep Mikkelsen, Anders 

Bjerg og Mikkel Troelsen sammesteds. 

- Simon Jensen i Egum samt Jens Hansen, Søren Nielsen og Søren Jørgensen 

i Kobbel, hver aftinget 1 ort forde de sad overhørige med at tjene for 

murmænd. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ mk. fordi de sad overhørige med at 

tage hø udi slottets ladegård: Peder Sørensen i Tved, Hans Mikkelsen i 

Egum, Peder Jørgensen i Hyby, Bendit Hansen sammesteds, Peder Thomassen i 

Erritsø, Mikkel Lassen, Jep Thomassen, Simon Mouridsen, Kirsten Olufs, 

Peder Thuesen i Skærbæk, Villads Sørensen og Poul Olufsen i Handrup. 

- Oppebåret som K.M. er tilfalden ud af Anders Hansen i Skærup, hans 

boslod, som dræbte og ihjelstak en soldat ved navn Jens Knudsen, og 

derfor selv mistede sit liv igen; hvilken anpart ud af hans boslod beløb 



tilsammen, efter hosfølgende vurderingsvidnes lydelse, 22½ dlr. 1½ mk. 6 

sk. danske, før gik(?) som er udi rigsmønt, beregnet 70 sk. til hver 

daler, som er: 18 dlr. 1½ ort; og ud af hvis avl som fandtes udi 

kornladen: 1 ørt rug, 2 ørte byg og 1½ ørte havre. -- Bilag 5 "herpå 

vurderingsvidne overgiven" 

- Oppebåret som K.M. er tilfalden efter Las Lassen i Højen, hans anpart 

boslod, som havde beligget hans eget søsterdatter ved navn Kirsten 

Jesdatter, og de derfor begge mistede deres liv og blev brændte. Da er 

samme bo burderet og anslået udi penge, som beløber efter 

vurderingsvidnes lydelse, 60 daler 3 mark 10 sk. danske, førgick(?), som 

er udi rigsmønt, beregnet 80 sk. danske til hver daler: 49 dlr. 18 sk. -- 

Bilag 6 "Vurderings tingsvidne her på. Her imod til udgift og omkostning 

og udi denne og andre sager, 33½ dlr. 14 sk." 

 

KØBSTADSGODS: 

- Oppebåret som K.M. er tilfalden efter Clemend Sørensen Svinholt i 

Vejle, ud af hans boslod, som havde bedraget "bladschonn"(?) med hans 

hustrus søster, og derfor mistede de begge ders liv og blev brændte; 

hvilket boslod beløber efter vurderingsvidnes formelding, dateret Vejle 

den 11. juni 1616, 31 dlr. 1 mk. 14 sk. danske, slet mønt, som gør udi 

rigsmønt, beregnet 70 sk. til hver daler: 25 dlr. 14 sk. -- Bilag 7 

"Vurderings forseglede register her hos overgiven. Her imod til udgift og 

omkostning 14½ dlr. 1½ ort 6 sk." 

 

== 1617/18 == (opsl. 260) 

 

BRUSK 

- Mads Thorsen i Håstrup aftinget 20 dlr. for et lejermål han har gjort. 

- Jørgen Andersen i Bjert aftinget 2 dlr. for tre slag han slog Jesper 

Nielsen sammesteds med sin næve. 

- Oluf Mikkelsen i Bjert aftinget 1½ dlr. for et slag han slog overnævnte 

Jesper Nielsen. 

- Jørgen Andersen i Højrup aftinget 3 dlr. for et slag han slog Niels 

Jespersens hustru sammesteds. 

- Oluf Pedersen i Herslev aftinget 3 ort fordi han skar Jens Pedersen 

sammesteds med en kniv. 

- Mikkel Nielsen i Højrup aftinget 3 dlr. for fire slag han slog Niels 

Hansen sammesteds. 

- Jørgen Pedersen i Højrup aftinget 2 dlr. for tre slag han slog Peder 

Thorsen sammesteds. 

- Overnævnte Peder Thorsen aftinget 1 dlr. 1 ort for et slag han slog 

Jørgen Pedersen med en økse. 

- Troels Hansen i Herslev aftinget 3 ort fordi han skar Oluf Pedersen 

sammesteds med en kniv. 

- Oluf Pedersen i Herslev aftinget 3 ørt fordi han stak overnævnte Troels 

Hansen med en fork. 

- Anders Sørensen i Starup aftinget 2 dlr. for to slag han slog Nis 

Simonsen sammesteds. 

- Hans Andersen i Ejstrup aftinget 3 ort for et sår han gjorde Peder 

Lassen sammesteds. 

- Niels Hansen i Højrup aftinget 2 dlr. for to slag han slog Mikkel 

Nielsen sammesteds. 

- Oluf Steffensen i Harte aftinget 2 dlr. for nogle ukvemsord han sagde 

til Mads Lassen i Vester Nebel. 

 

ANST 



- Morten Sørensen i Veerst aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse af Mette 

Andersdatter, som han belå. 

- Gjøde Nielsen i Lejrskov aftinget 9 ort for jomfrukrænkelse. 

- Niels Boesen i Vester Vamdrup aftinget 2 dlr. for jomfrukrænkelse af 

Anne Thomasdatter, som han belå. 

- Søren Knudsen i Gamst aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse af 

Karen Ibsdatter, som han belå. 

- Hans Mus, smed i Jordrup, aftinget 2½ dlr. for slagsmål han gjorde med 

Peder Widesen i Jordrup. 

- Mads Gjødesen i Bække aftinget 3 ort for bandsret. 

- Mikkel Iversen i Gelballe aftinget 4½ dlr. på egne og sin søns vegne 

for slagsmål de gjorde med Jep Jepsen sammesteds. 

- Jep Jepsen i Gelballe aftinget 2 dlr. for overnævnte slagsmål. 

- Hans Mus i Jordrup aftinget 15 ort for husfred han gjorde imod Peder 

Widesen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige med at 

age møg af slottets ladegård: Søren Hansen i Lejrskov, Niels Gjødesen, 

Mads Hansen i Skanderup, Joen Gregersen, Peder Thomassen sammesteds, 

Peder Andersen i Gelballe, Jep Jepsen, Niels Andersen og Laurids 

Lauridsen sammesteds. 

- Christen Poulsen i Skanderup og Lauge Ibsen i Lunderskov, tilsammen 

aftinget 3 ort for [at sidde overhørige?] for en dags møgkørsel. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort for en dags høslet og høhverven, 

som de sad overhørige: Joen Gregersen i Skanderup, Lauge Jensen 

sammesteds, Christen Poulsen, Las Knudsen sammesteds, Jens Christensen i 

Gelballe, Jep Jepsen sammesteds, Hans Nielsen i Kær, Peder Pedersen i 

Asbøl, Thomas Sørensen sammesteds, Nis Knudsen i Agersbøl, Las Sørensen i 

Seest, Peder Bertelsen og Jep Mikkelsen sammesteds. 

 

HOLMANS 

- Søren Mikkelsen i Pjedsted aftinget 10 dlr. og en okse for et kvindfolk 

han lokkede. 

- Morten Hansen i Brejning aftinget 2 dlr. 1 ort for jomfrukrænkelse. 

- Peder Madsen i Store Velling aftinget 3 dlr. for slagsmål. 

- Jep Ravn og Christen Quist i Skærup aftinget 1 dlr. tilsammen for 

slagsmål. 

- Thomas Nielsen i Skærup aftinget 3 ort for slagsmål. 

- Niels Jensen Basse i Pjedsted aftinget 2 dlr. fordi han i sin 

drukkenskab kom ind udi slottes ladegård og med ukvemsord overfaldt 

ladefogden. 

- Peder Madsen i Store Velling aftinget 5 dlr. for husfred han gjorde i 

Søren Smeds gård i Smidstrup. 

- Strange Madsen sammesteds [i Store Velling] aftinget 2 dlr. 1 ort for 

slagsmål. 

- Morten Hellesen i Andkær aftinget 2 dlr. for en hund han havde, som 

foden ikke var hugget af. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 2 dlr. fordi de ikke mødte hver med to 

okser, som lensmanden ville købe af dem: Niels Marcursen i Vinding, Hans 

Skousgaard i Andkær, Mads Kjeldsen sammesteds, Thomas Terkelsen i 

Brejning, Maj Jørgens sammesteds, Niels Koed i Velling, Jes Lassen i 

Skærup, Niels Simonsen i Gårslev, Søren Nielsen i Gauerslund, Peder 

Skrædder i Vinding, Mette Thomaskone i Vinding og Poul Jensen i SKærup. 

- Hans Skougaard i Andkær aftinget 2 dlr. for en ulinet hund han havde. 

- Bodil Sørens i Svinholt [vel Søren Clemendsens enke?] aftinget 1 dlr. 

for en okse hun ikke mødte med for lensmanden. 



- Anders Davidsen i Damkær, aftinget ½ dlr. for en okse han ikke mødte 

med. 

- Jep Ravn i Damkær aftinget 3 ort for bordag. 

- Niels Jørgensen i Velling aftinget 1 dlr. for en okse [han ikke mødte 

med for lensmanden]. 

- Mads Pedersen og Mads Jensen, begge i Pjedsted, aftinget 1 dlr. for 

deres gærder omkring slottets ladegårds mark, som ikke var ved magt. 

- Hans Mikkelsen i Brøndsted aftinget 1 dlr. for en okse han ikke mødte 

med. 

 

JERLEV 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. for deres faldsmål, for en dele 

der var gået over dem for K.M. anpart korntiende af Ødsted sogn, som de 

ikke ville udgive i rette tide: Las Ibsen i Ødsted, Peder Christensen i 

Rugsted, Jens Nielsen, Poul Pedersen i Tudved, Thomas Sørensen i Ødsted, 

Mads Nielsen i Rugsted, Jens Pedersen sammesteds, Else Peders i Vesterby, 

Johanne Jørgens sammesteds, Jens Ibsen i Ammitsbøl, Laurids Sørensen i 

Rugsted, Germand Joensen i Ødsted og Las Jacobsen sammesteds. 

- Svend Pedersen, som tjente i Tågelund, aftinget 2 dlr. 1 ort for 

jomfrukrænkelse af Maren Jørgensdatter, som han belå. 

- Niels Simonsen i Oksvig aftinget 10 dlr. og en okse for lejermål. 

- Efterskrevne mænd aftinget 1 dlr. forde der hver ikke ville møde med 

deres to okser, som lensmanden på K.M. vegne ville købe af dem: Clemend 

Jensen i Nørre Vilstrup, Hans Sørensen, Peder Madsen, Mikkel Mikkelsen i 

Jerlev, Las Jensen i Horsted, Mads Pedersen i Stubdrup, Laurids Poulsen i 

Ammitsbøl, Las Nielsen sammesteds, Marcur Madsen i Tudved, Christen 

Madsen, Poul Pedersen sammesteds, Las Sørensen i Rugsted og Las Ibsen i 

Ødsted. 

- Mads Sørensen i Ballesgård aftinget 1½ dlr. fordi han ikke mødte som de 

overstående, men med tre okser. 

- Oluf Eriksen i Højen og Jørgen Jørgensen i Vesterby, hver aftinget 1 

dlr. fordi de ikke mødte som de overstående, men hver med en okse. 

 

ELBO 

- Niels Bertelsen, tjenende i Vejlby, aftinget 2 dlr. 1 ort for 

[jomfrukrænkelse af] Søren Nielsens datter i Tved, som han belå. 

- Niels Jensen i Trelde aftinget 2 dlr. 1 ort for [jomfrukrænkelse af] 

Karen Lauridsdatter, som han belå. 

- Hans Pedersen i Hyby aftinget 2 dlr. 1 ort for [jomfrukrænkelse af] 

Anne Tygesdatter, som han belå. 

- Mads Knudsen i Bollerhoved? ("Bolderhod") aftinget 3 dlr. for to slag 

og et jordskud han gjorde Niels Pedersen i Handrup. 

- Peder Pedersen i Handrup aftinget 2 dlr. 1 ort for et slag han slog 

Peder Olufsen sammesteds. 

- Jep Sørensen i Kongsted aftinget 3 rdl. for slagsmål han var udi med 

Peder Ravn. 

- Maren Knuds i Stallerup aftinget 4 dlr. for okser hun ikke mødte med 

for lensmanden, hvilket hun var udstævnet til, da han ville købe af 

hende. 

 

TØRRILD 

- Søren Thomassen i Søskov aftinget 3 ort for Jørgen Ottosen i Balje, som 

ved vådeskud dræbte Apelone Jensdatter som tjente i Kirkebølling, og 

derfor haver afsonet sagen og betalt til blodvide. 

 

FORLOV 



- Mads Jensen i Almstok i Slavs herred betalt 3 ort for sig og sine 

madarvinger i forlov for arv efter deres fader. 

- Tøger Mathiassens (el. Tøger Matthesens) arvinger i Nollund i Slavs 

herred betalt 3 ort i forlov. 

- Bertel Hansen i Skudstrup betalt 3 ort i forlov for noget gods, der var 

blevet ham udsat for hans gæld efter Mikkel Pedersen i Lille Anst. 

 

== 1618/19 == (opsl. 258, fortsat film #2) 

 

BRUSK 

- Peder Pedersen i Herslev aftinget 16 dlr. og en okse for lejermål han 

har gjort med et kvindfolk udi hans ægteskab. 

- Morten Hansen i Bramdrup aftinget 12 dlr. for et kvindfolk [Kirsten 

Nielsdatter i Almind], som han havde beligget. 

- Bertel Hansen i Eltang aftinget 10 dlr. og en okse for slagsmål og kade 

han har gjort Jens Gregersen i Almind. 

- Mads Bertelsen i Eltang aftinget 12 dlr. for lejermål beganget med 

Apelone Madsdatter. 

- Svend Pedersen i Håstrup aftinget 4 dlr. for noget gods, som hans 

hustru antog imod loven. 

- Steffen Hansen, født i Vester Nebel, tjenende Peder Jensen i Dons, 

aftinget 20 dlr. for to kvindfolk han har beligget. 

- Mads Sørensen i Eltang aftinget 6 dlr. på vegne af sin datter Maren 

Madsdatter, som lod sig beligge. 

- Knud Nielsen i Sønder Vilstrup aftinget 6 dlr. på vegne af sin datter 

Else Knudsdatter, fordi hun har ladet sig beligge af Peder Hansen. 

- Jens Gregersen i Almind aftinget 6 dlr. på vegne af Maren Lasdatter, 

født i Herslev, som lod sig beligge af Peder Pedersen i Almind. 

- Kirsten Nielsdatter i Almind aftinget 6 dlr. fordi hun lod sig beligge 

af Morten Hansen i Bramdrup. 

- Peder Skrædder i Dons aftinget 2 dlr. 1 ort for Maren Christensdatter, 

som han belå før K.M. sidste forordning udgik om 12 dalers bøde. -- Bilag 

nr. 6 "tingsvidne herpå". 

- Peder Jørgensen Skrædder i Dons aftinget 12 dlr. for Karen 

Jørgensdatter han har beligget. 

- Jens Jepsen i Lynggård aftinget 2 dlr. 1 ort for Kirsten Thomasdatter i 

Ferup, som han belå før K.M. forordning om 12 dalers bøde. -- Bilag 7 

"tingsvidne herpå". 

- Jens Hansen i Højrup aftinget 2 dlr. 1 ort for Anne Sørensdatter, som 

han belå før K.M. forordning udkom om 12 dalers bøde. -- Bilag 8 

"tingsvidne herpå". 

- Hans Buhl i Bjert aftinget 2 dlr. 1 ort for Anne Jensdatter, som han 

belå inden forordningen udkom. -- Bilag 9. 

- Peder Andersen i Dons aftinget 2 dlr. 1 ort for Karen Tygesdatter i 

Tiufkær, som han belå inden forordningen udkom. -- Bilag 10. 

- Oppebåret 3 dlr. af delefoged Søren Bertelsen i Dons for noget 

fraløbent gods, som Peder Hansen i Sønder Vilstrup frarømte med et 

løsagtigt kvindfolk. -- Bilag 11. 

- Hans Moissen, Poul Nielsens soldat i Herslev, aftinget 3 ort for et såe 

han gjorde Peder Bertelsen. 

- Niels Jensen i Starup aftinget 2 dlr. 1 ort for to sår han gjorde Hans 

Poulsen, og et sår han gjorde Simon Hansen sammesteds. 

- Simon Hansen i Starup aftinget 3 ort for et sår han gjorde overnævnte 

Niels Jensen. 

- Jep Andersen i Gudsø aftinget 3 ort for et sår han gjorde Niels 

Mikkelsen i Erritsø. 



- Iver Andersen i Starup aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Peder 

Jensen i Dons. 

- Hans Jensen i Almind aftinget 3 ort for et sår han gjorde Peder Nielsen 

sammesteds. 

- Peder Andersen i Gudsø aftinget 3 ort for et sår han gjorde Anders 

Mortensen. 

- Peder Bertelsen i Herslev aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Hans 

Moissen sammesteds. 

 

ANST 

- Christen Nissen i Vamdrup aftinget 2 dlr. 1 ort for Anne Jørgensdatter, 

som han belå førend K.M. sidste forordning udgik om 12 dalers bøder. -- 

Bilag 12 "tingsvidne herpå". 

- Iver Christensen i Vamdrup Mølle aftinget 2 dlr. 1 ort for Gjertrud 

Nielsdatter, som han belå, og siden har trolovet sig til. 

- Efterskrevne mænd aftinget for nye vognhjul, som de imod forbud har 

udført til markeder i Ribe og Varde: Peder Pedersen i Gesten 3 dlr; Peder 

Gregersen i Gesten 2½ dlr; Wide Hansen i Gesten 1 dlr; Påske Sørensen i 

Jordrup 1 dlr. ½ ort; Jep Hansen i Jordrup 2 dlr; Mads Knudsen i 

Møgelgesten 3 dlr; Peder Iversen i Møgelgesten 1½ dlr; (--- fortsat film 

#2, opsl. 3 ---) Nis Jensen i Røje? 3 dlr; Oluf Madsen i Gesten 1 dlr; 

Maren Knuds i Gesten 1½ dlr; Peder Jepsen i Veerst 2 dlr; Iver Sørensen i 

Veerst 1½ dlr; Jens Poulsen i Veerst 1 dlr; Claus Sørensen i Veerst 1 

dlr; Poul Sørensen i Jordrup 1½ dlr; Peder Sørensen i Jordrup 1 dlr; Nis 

Jensen i Jordrup ½ dlr; Mikkel Kraig i Gesten 1 dlr; Oluf Sørensen i 

Gesten 2½ dlr; Hans Sørensen og Søren Hansen i Revsinghoved 2 dlr. 

- Niels Smed i Anst aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med Mette 

Madsdatter. 

- Nis Kraig i Roved aftinget 1½ dlr. for bordag han var udi med Hans 

Kjeldsen sammesteds. 

- Claus Sørensen og Oluf Gregersen, begge i Gesten, aftinget 3 ort fordi 

de sad overhørige med at age jord til "piibe damb". 

- Kjeld Gregersen i Hjarup aftinget 5 dlr. for nye "Jgeboell" (Egebol?) 

han har sat udi hans hus imod K.M. mandat. 

- Peder Ebbesen i Revsinghoved aftinget 3 dlr. for slagsmål. 

- Søren Jensen i Revsinghoved aftinget 3 ort for et "slår" (slag eller 

sår?) han gjorde Hans Kraig. 

 

HOLMANS (film #2 opsl. 4) 

- Thomas Hansen i Andkær aftinget 12 dlr. for Maren Nielsdatter, født i 

Mørkholt, som han belå. 

- Søren Hansen i Gauerslund aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med 

Niels Madsen sammesteds. 

- Anders Madsen i Gauerslund aftinget 1½ dlr. for bordag han var udi med 

overnævnte Niels Madsen. 

- Thomas Hansen i Sellerup aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med Jes 

Thomassen. 

- Niels Mikkelsen i Pjedsted aftinget 3 ort for et sår han gjorde Mads 

Lassen sammesteds. 

- Overnævnte Mads Lassen i lige måde aftinget 3 ort for et sår han gjorde 

overnævnte Niels Mikkelsen. 

- Jens Iversen i Gårslev aftinget 3 ort for et sår han gjorde Thue 

Lilballe. 

- Peder Nielsen i Pjedsted aftinget 2 dlr. for fire læs brænde, som han 

uden hjemmel og minde har taget i Follerup Skov. 



- Hans Nielsen i Brøndsted Mølle "hans mølle hans vegne" aftinget 2 dlr. 

1 ort for Anne Thomasdatter han belå førend K.M. sidste forordning udgik 

om 12 dalers bøder. -- Bilag 13 "tingsvidne herpå". 

- Peder Nielsen i Gårslev aftinget 2 dlr. 1 ort for Gjertrud Nielsdatter, 

som han ligeledes belå førend overnævnte forordning. -- Bilag 14 

"tingsvidne herpå". 

 

JERLEV 

- Hans Jørgensen og Jørgen Nielsen, begge i Ågård, aftinget 4 dlr. 

eftersom der hos hver af deres hustruer er fundet et dødt barn, hvorfor 

de hver skulle bøde 2 dlr. for sådan deres forseelse. 

- Simon Mikkelsen i Ågård aftinget 12 dlr. for Karen Eriksdatter han 

belå. 

- Jes Mikkelsen, Johanne Christens (el. Johanne Krestens) og Hans 

Eriksen, alle i Højen, aftinget 1½ dlr. for "forten" i byen, som de havde 

forkrænket. 

- Nis Madsen i Højen aftinget 4 dlr. for en have, som han imod forbudet 

havde indhegnet. 

- Jellov Iversen i Vesterby aftinget ½ dlr. for noget jord, som han imod 

forbudet har indtaget til hans toft. -- Samt 3 dlr. for bordag han var 

udi med Poul Mikkelsen i Ammitsbøl. 

- Bertel Pedersen i Ågård aftinget 3½ dlr. 1 ort for bordag hans søn var 

udi med Niels Pedersen i Starup. 

- Espen Pedersen i Egtved aftinget 1 dlr. 1 ort for et gærde, som han har 

flyttet ude i skoven, samt for nogle vognægter han har sat overhørig. 

- Efterskrevne mænd aftinget for nye egebol(?) som de mod forbud har 

indsat udi deres huse: Jens Jørgensen i Højen 1 dlr; Nis Gjødesen i Højen 

1 dlr; Hans Jensen i Højen 1 dlr; Laurids Mikkelsen i Højen ½ dlr; Hans 

Ibsen i Højen 1 dlr; Maren Laskone i Højen 1 dlr. 1 ort; samt Mads 

Iversen i Ødsted 3 ort. 

- "Lacobsen" i Ødsted aftinget 3 ort for bordag han var udi med Poul 

Bundesen i Høllind. 

- Christen Hansen og Mads Madsen, begge i Nørre Vilstrup, aftinget 1 dlr. 

fordi de ikke ville age tømmer til Vingsted Mølle. 

- Nis Simonsen i Oksvig aftinget 2 dlr. 1 ort for Anne Mikkelsdatter i 

Højen, som han belå førend K.M. sidste forordning om [12 dalers bøder 

ved] beliggelse udgik. -- Bilag 15 "tingsvidne herpå". 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de ikke ville møde for lensmanden med 

deres okser, da han på K.M. vegne ville købe dem: Else Peders i Vesterby 

1 dlr; Morten Pedersen i Vesterby 1 dlr; Laurids Poulsen i Ammitsbøl 2 

dlr; Jens Lassen i Ammitsbøl 2 dlr; og Jes Sørensen i Jerlev 2 dlr. 

- Oppebåret af delefoged Morten Bundesen i Jerlev, som han har oppebåret 

af efterskrevne fire for jomfrukrænkelse og beliggelse, som er sket 

førend højstbemeldte K.M. forordning sidst udgik om 12 dalers bøder, som 

er: Jørgen Sørensen i Nørre Vilstrup som belå Else Mikkelsdatter (bilag 

16); Søren Nielsen i Vejle som belå Kirsten Svendsdatter (bilag 17); Las 

Lassen i Højen som belå Anne Andersdatter (bilag 17); samt Germand 

Joensen i Ødsted som belå Mette Jensdatter i Mejsling (bilag 19). 

 

ELBO 

- Mads Sørensen i Skærbæk aftinget 18 dlr. for lejermål han har gjort udi 

sit ægteskab. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de 30. august 1618 sad 

overhørige med at høste korn til slottet: Jens Hansen i Kobbel, Christen 

Madsen i Hyby, Niels Knudsen sammesteds, Anders Thuesen sammesteds, Peder 

Pedersen i Handrup, Laurids Hansen i Egum, Søren Nielsen sammesteds, 



Søren Jørgensen sammesteds, Mikkel Christensen i Stallerup, Hans Lund i 

Vejlby, Hans Hansen i Egeskov, Mads Jensen, Peder Madsen i Ullerup, Peder 

Jensen sammesteds og Søren Hansen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige, hver med 

en hjælper, til at høste overnævnte 30. aug. 1618: Hans Pedersen i 

Handrup, Steffen Thuesen i Egum, Lauge Jensen i Vejlby, Christen Sørensen 

sammesteds, Hans Skytte i Trelde, Hans Madsen og Niels Nielsen 

sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

slå pæle i ved Pibedam syd for kolding: Peder Madsen i Ullerup, Søren 

Hansen, Peder Pallesen, Søren Jørgensen i Egum, Søren Madsen i Erritsø, 

Niels Sørensen og Niels Hansen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de var overhørige og ikke ville age 

sand og jord til fornævnte Pibedam: Bertel Hansen 1 ort, Hans Lund 3 ort, 

Niels Hansen 1 ort, Lauge Jensen 1 ort og Søren Nielsen 1 ort, alle af 

Vejlby; samt Hans Hansen Buhl ½ dlr, Niels Sørensen 1 ort, Jes Hansen ½ 

dlr, Niels Hansen 1 ort, Anders Pedersen 1 ort og Hans Gregersen 1 ort, 

disse alle af Egeskov; og endelig Hans Jensen og Jes Pedersen i Trelde, 

hver ½ dlr. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. for deres gærder omkring Hønborg 

mark, som ikke var færdige: Søren Hansen i Ullerup, Mads Pedersen, Peder 

Madsen, Peder Jensen sammesteds, Niels Knudsen i Tyby, Peder Pallesen, 

Christen Madsen, Anders Thuesen sammesteds, Søren Jørgensen i Egum, Søren 

Nielsen, Mads Sørensen i Tved, Bertel Jensen i Vejlby og Niels Hansen 

sammesteds. 

- Hans Udsen i Kongsted aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Jacob 

Madsen i Stallerup. 

- Jes Udsen i Kongsted aftinget for et slag han slog overnævnte Jacob 

Madsen. 

- Nis Poulsen i Erritsø aftinger 1½ dlr. for et slag han slot Anne 

Jørgens på hendes højre arm. 

- Nis Mikkelsen i Erritsø aftinget 3 ort for et sår han gjorde Peder 

Andersen i Gudsø. 

- Oppebåret af delefoged Jep Pedersen i Børup for hvis gods og fæ, som 

fandtes efter Nis Jørgensen i Tårup, som havde beligget et kvindfolk ved 

navn Karen Nielsdatter, tvende gange, endog han havde sin ægte hustru, 

for hvilken gerning han fængsligen var anholdet på Kolding[hus]; hvorfra 

han var stukket af, tagende med sig K.M. jern han var sat udi, som 

betragtes bortstjålne. Da er hans anpart gods og fæ tilfaldet K.M., som 

er vurderet og solgt for tilsammen: 16 dlr. -- Bilag 20 "vurderingsmænds 

bevis herpå". 

 

SLAVS 

- Maren Gregersdatter i Hejnsvig aftinget 1 dlr. ½ ort fordi hun har 

ladet sig beligge af Hr. Nielses søn [sognepræst Niels Sørensens søn] 

sammesteds, førend K.M. forordning om [12 dalers bøder ved] lejermål 

sidst udgik. 

 

== 1619/20 == (opsl. 258) 

 

BRUSK 

- Søren Sørensen i Stubdrup aftinget 12 rdl. for et kvindfolk, som han 

har beligget. 

- Mads Sørensen i Eltang aftinget 6 dlr. på vegne af sin datter, som blev 

beligget. 



- Simon Nielsen i Gudsø aftinget 12 dlr. for et kvindfolk han har 

beligget. 

- Hans Hansen, tjenende i Almind, aftinget 12 dlr. for et kvindfolk han 

har beligget. 

- Mette Jespersdatter i Eltang aftinget 6 dlr. fordi han har ladet sig 

beligge. 

- Niels Griis i Sønder Vilstrup aftinget 12 dlr. for Birgitte 

Mikkelsdatter han har beligget. 

- Peder Hansen i Højrup aftinget 12 dlr. for et kvindfolk han har 

beligget. 

- Jens Mikkelsen i Viuf aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Peder Basse 

i Velling med en tepotte. 

- Niels Smed i Dons aftinget 1½ dlr. fordi han slog Maren Madsdatter 

sammesteds. 

- Søren Mikkelsen i Gudsø aftinget 2 dlr. fordi han jordslog Jep Andersen 

sammesteds. 

- Anders Mortensen i Gudsø aftinget 3 ort for et sår han gjorde Søren 

Mikkelsen sammesteds. 

- Peder Jepsen i Påby aftinget 3 dlr. for et slag han slog Jacob Hansen 

sammesteds. 

- Haule Nielsen i Viuf aftinget 2½ dlr. for to slag han slog Hans 

Sørensen sammesteds. -- samt 3 ort for et sår han gjorde Jens Nielsen 

sammested smed en økse. 

- Hans Clemendsen i Påby aftinget 4½ dlr. for tre slag han slog Oluf 

Olufsen i Harte. 

- Oluf Olufsen i Harte aftinget 4½ dlr. for fem slag han slog overnævnte 

Hans Clemendsen i Påby. 

- Karen Jørgens [vel Jørgen Hyrdes hustru] i Harte aftinget 1½ dlr. fordi 

hun sløg Maren Olufs [vel Oluf Steffensens hustru] sammesteds. 

- Oluf Steffensen i Harte aftinget 1½ dlr. for slagsmål med overnævnte 

Karen Jørgens. 

- Thomas Olufsen i Harte [vel Oluf Steffensens søn] aftinget 1½ dlr. 

fordi han slog Jørgen Hyrde. 

- Mads Bertelsen i Eltang aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Laurids 

Buch sammesteds. 

- Peder Bertelsen i Herslev aftinget 1½ dlr. fordi han slog Niels 

Mikkelsen sammesteds. 

- Jens Marquorsen (el. Jens Marcursen) i Herslev aftinget 3 ort fordi han 

slog Jes Lassen sammesteds. 

- Christen Sædemands hustru i Tiufkær aftinget 3 ort fordi hun slog Maren 

Pedersdatter i Strandhuse. 

- Jørgen Skomager i Bjert aftinget 3 ort for et sår han gjorde Christen 

Nielsen sammesteds. 

- Knud Hansen i Rådvad aftinget 3 ort for et sår han gjorde Christen 

Nielsen sammesteds. 

- Peder Andersen i Gudsø aftinget 9 ort for Bodil Nielsdatter i Studsdal 

som han belå, og siden af præsten blev blev trolovet til. 

- Jep Pedersens datter i Påby aftinget 6 dlr. fordi hun lod sig beligge. 

 

ANST 

- Søren Olufsen i Egholt aftinget 12 dlr. for Maren Jørgensdatter i 

Veerst han belå. 

- Overnævnte Maren Jørgensdatter aftinget 6 dlr. for samme beliggelse. 

- Maren Jensdatter i Jordrup aftinget 6 dlr. fordi hun har ladet sig 

beligge af Laurids Nielsen sammesteds. 

- Overnævnte Laurids Nielsen aftinget 12 dlr. for samme beliggelse. 



- Laurids Ebbesen i Lejrskov aftinget en okse fordi hans søn Niels 

Lauridsen overfaldt ladefogden i slottets ladegård. 

- Iver Knudsen i Ure aftinget 1 okse fordi han overfaldt K.M. delefoged 

Eskild Andersen (el. Eske Andersen) [vist i Nagbøl] med unyttige 

ukvemsord udi hans faders gård. 

- Anders Pedersen i Gamst aftinget 12 dlr. for Mette Gregersdatter han 

belå. 

- Overnævnte Mette Gregersdatter aftinget 6 dlr. for samme beliggelse. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de imod forbud har udført tømmer og 

hjul til Ribe: Nis Pedersen i Røje? 2 dlr; Mads Hansen i Veerst ½ dlr; 

Claus Sørensen i Veerst 1 dlr; Jep Hansen i Jordrup ½ dlr; Peder Sørensen 

½ dlr; og Unge Poul Sørensen ½ dlr. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de ikke mødte for lensmanden med deres 

okser, som de var tilsagt: Jens Hansen i Hjarup 1½ dlr, Anne Jenskone i 

Gelballe 1 dlr, Iver Lydiksen i Øster Vamdrup 1 dlr, Jens Nielsen i 

Søgård 1 dlr, Jens Poulsen i Veerst ½ dlr, Morten Sørensen i "Hudss(?)" 1 

dlr, Anders Juel i Ure 1 dlr, Knud Mortensen i Folbøl 1 dlr, Iver 

Pedersen i Dollerup og Oluf Pedersen i Skanderup 1 dlr. 

- Espen Nielsen i Gamst aftinget 5 dlr. for bordag han var udi med Las 

Clausen. 

- Las Clausen aftinget 6 dlr. for sår og skade han gjorde overnævnte 

Espen Nielsen. 

- Gregers Jepsen i Veerst aftinget 1 dlr. for et af Claus Sørensens øg, 

som han bandt fast til en tornebusk ved den ene fod, hvilket øg derefter 

døde. 

- Nis Hansen i Skanderup aftinget 4½ ort fordi han slog Anne 

Mikkelsdatter sammesteds. 

- Christen Jensen i Asbo aftinget 8 dlr. fordi han uden forlov og minde 

inddrog på Fru Margrethe Langes skov, og der sammesteds tog et læs ved. 

 

HOLMANS 

- Jacob Jensen i Svinholt aftinget 2 dlr. fordi han sad modvilligt 

overhørig med sine skovægter. 

- Christen Quist i Skærup aftinget 1 dlr. fordi han forsømmede at tilsige 

bymændene i Svinholt om deres skovægter. 

- Niels Vilsens datter i Mørkholt aftinget 6 rdl. fordi hun har ladet sig 

beligge af Thomas Hansen i Andkær. 

- Jens Andersen i Smidstrup aftinget 12 dlr. for jomfrukrænkelse. 

- Hans Sørensen i Gårslev aftinget 12 dlr. for Anne Pedersdatter han 

belå. 

- Marcur Sørensen i Smidstrup aftinget 12 dlr. for Karen Andersdatter han 

belå. 

- Oppebåret for hvis gods som fandtes efter Sorte Peder Kræmmer, som 

havde sit værelse i Hjulsbjerg, og undertiden i Gauerslund til Søren 

Jørgensen. Sort Peder Kræmmer bortrømte og undveg for tyveri, som hans 

hustru var tilsagt, og deres gods vurderet efter tingsvidnes lydelse for 

8½ dlr. 26 sk. -- Bilag 5 "vurderingsvidne". 

- Morten Andersen i Hvilsbjerg aftinget 1 dlr. fordi han sad overhørig og 

ikke ville annamme korn på slottet til at bage til brød. 

- Jørgen Pedersen i Andkær aftinget 2 dlr. 1 ort for sår og skade han 

gjorde Thomas Hansen sammesteds. 

- Anders Vintersen i SKærup aftinget 3 dlr. for sår og skade han gjorde 

Iver Simonsen i Børkop. 

- Lauge Ravn (el. Lave Ravn) i Velling aftinget 2 dlr. fordi han uførmede 

Niels Jørgensen sammesteds i hans egen gård. 



- Overnævnte Niels Jørgensen i Velling aftinget 2 dlr. for bordag han var 

udi med overnævnte Lauge Ravn. 

- Jørgen Pedersen i Andkær aftinget 1½ dlr. for to sår han gjorde Peder 

Jensen i Børkop. 

- Peder Glambeck i Velling aftinget 4 dlr. for slagsmål og skade han 

gjorde Jens Nielsen sammesteds. 

- Hans Iversen i Gårslev aftinget 2 dlr. 1 ort for sår og skade han 

gjorde Thomas Hansen sammesteds. 

- Hans Nielsen i Follerup aftinget 1 dlr. for sår og skade han gjorde 

Peder Jensen sammesteds. 

- Jens Sørensen i Vinding aftinget 1 dlr. for bordag han var udi med en 

kvinde sammesteds. 

- Jens Marcursen og Jørgen Marcursen i Vinding aftinget 2 dlr. for to 

gyldenstykker(?) som fandtes i deres moders havegård. 

- Anders Jensen i Svinholt aftinget 1 okse for gårfred der var svoret 

over ham, og for en ask han førte af Bodil Sørens toft sammesteds imod 

hendes minde. 

- Poul Sørensen i Svinholt aftinget 1 okse for ran der var svoret over 

ham. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 dlr. fordi de sad overhørige med at 

fremføre og age K.M. folk og gods fra Vejle til Horsens den sidste 22. 

november [1619]: Christen Steffensen, Oluf Sørensen, Mikkel Sørensen og 

Jens Sørensen i Rans; Jep Hansen, Iver Lassen, Peder Nielsen, Anders 

Nielsen og Hans Pedersen i Gårslev. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige, hver 

med en gående hjælper, til K.M. jagt ved Nygård: Clemend Andersen i 

Gårslev, Simon Steffensen, Anders Hansen, Maren Buhls, Thue Lilballe, 

Thue Pedersen, Hans Sørensen, Jørgen Boesen, SØren Hansen i Mørkholt, Jep 

Nielsen, Anders Hansen, Nis Madsen, Oluf Nielsen, Niels Mortensen, Simon 

Nielsen, Niels Vilsen, Niels Påskesen, Søren Nielsen, Oluf Hansen, Oluf 

Sørensen i Rans, Mikkel Sørensen sammesteds, Jørgen Sørensen, Jens 

Sørensen, Christen Steffensen, Peder Jørgensen i Brøndsted, Peder 

Knudsen, Knud Hansen, Hans Jørgensen, Søren Henriksen, Niels Pedersen, 

Knud Thomassen, Søren Nielsen, Jes Jørgensen i Gauerslund, Mads Nielsen, 

Mads Jensen, Niels Thorsen i Follerup, Tyge Nielsen, Niels Troelsen i 

Pjedsted, Hans Iversen, Mads Pedersen, Thomas Iversen, Niels Widesen, 

Peder Jensen, Søren Nielsen, Niels Basse, Peder Iversen, Mads Joensen og 

Søren Nielsen sammesteds. 

- Peder Hansen i Velling aftinget 12 dlr. for Maren Mortensdatter han 

belå. 

- Jørgen Terkelsen i Hvilsbjerg aftinget 8 dlr. for beliggelsesmål med 

Kirstine Hansdatter. 

- Overnævnte Kirsten Hansdatter aftinget 6 dlr. for samme beliggelse. 

- Hans Sørensen i Gårslev aftinget 12 dlr. for Maren Hansdatter han belå. 

 

JERLEV 

- Jørgen Nielsen og Søren Sørensen, begge i Vesterby, aftinget 4 dlr. 

fordi de sad overhørige med deres skovægter. 

- Mads Simonsen i Oksvig aftinget 1 okse for et dige han opkastede og 

gjorde imod forbud. 

- Maren Knudsdatter i Højen aftinget 10 dlr. 16 sk. for godset efter 

hende husbond Jes Mikkelsen som "stiffuid" sig ihjel udi en bøg, hvilket 

gods tilfaldt K.M. efter vurderings og tingsvidnes lydelse. -- Bilag 6 

"vurderingsvidne". 

 

 



ELBO 

- Peder Hansen Snedker i Tårup aftinget 9 orts dlr. for Voldborg 

Pedersdatter, som han havde beligget og siden har taget til ægte. 

- Peder Hansen i Børup aftinget 12 dlr. fordi han overfaldt K.M. 

delefoged og en af slotsfogdens tjenere, fordi de ville pante ham for 

skovhugst han havde gjort. 

- Niels Hansen i Børup aftinget 12 dlr. for Karen Nielsdatter han har 

beligget. 

- Peder Andersen i Gudsø aftinget 9 orts dlr. for Bodil Nielsdatter i 

Oddersted, som han belå og siden har ladet sig trolove til. 

- Lauge Borre i Bredstrup aftinget 60 dlr. (hver daler regnet til 80 sk. 

= 57 rdl. 12 sk.) for nogle skændsord han gav Hr. Poul sammesteds. 

 

SLAVS 

- Niels Christensen i Grindsted aftinget 12 dlr. for Sophie Jensdatter 

han belå. 

- Overnævnte Sophie Jensdatter aftinget 6 dlr. for samme beliggelse. 

- Peder Nielsen i Elkær aftinget 16 rdl. for lejermål med Maren 

Pedersdatter sammested, hvormed han havde forset sig udi sit ægteskab. 

 

FORLOV 

- Peder Sørensen i Bindeballe betalt 3 ort i forlov ud af Maren 

Sørensdatters gods, som flytter til Limskov. 

- Peder Hansen i Skamstrup betalt 3 ort i forlov for Knud Christensens 

gods, som døde hos Jep Clausen i Vesterbæk. 

 

== 1620/21 == (opsl. 207) 

 

BRUSK 

- Nis Buch i Eltang aftinget 2 rdl. for skovhugst han blev sigtet for. 

- CHristen Hansen i Eltang aftinget 3 ort for et sår han gjorde Iver 

Hansen sammesteds. 

- Niels Jensen i Lilballe aftinget 3 ort for et sår han gjorde Jens 

Pedersen i Møsvrå. 

- Jørgen Andersen i Tiufkær aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Mads 

Kørgensen sammesteds med en kølle. 

- Hans Steffenen i Bjert aftinget 3 dlr. for et slag han slog Hans Buhl 

sammesteds, og for et slag han slog Nis Pedersen sammesteds. 

- Mads Christensen i Herslev aftinget 3 ort for et sår han gjorde Hans 

Lauridsen sammesteds. 

- Mads Hansen, tjenende Hans Madsen i Stenderup, aftinget 2 dlr. fordi 

han slog Kirsten Tygesdatter i Eltang. 

- Niels Griis i Tolstrup aftinget 3 ort for et sår han gjorde Anders 

Thorsen i Møsvrå. 

- Hans Buhl i Bjert aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Hans Steffensen 

sammesteds. 

- Niels Pedersen i Bjert aftinget 1½ dlr. for et slag han slog overnævnte 

Hans Steffensen. 

- Hans Nielsen i Ågård aftinget 1 dlr. på sine egne, sin hustrus og sin 

søns vegne, som alle uførmede Christen Jepsens hustru sammesteds. 

 

ANST 

- Oluf Lauridsen i Jordrup aftinget 8 rdl. for Maren Jensdatter 

sammesteds, som han havde beligget. Han er forundt den ringe bøde for 

hans armods skyld. 



- Oppebåret af delefoged Eske Andersen i Nagbøl for hvis gods, som K.M. 

kunne tilkomme efter Anne Peders i Gesten, som for trolddom blev brændt; 

22½ sldl. 1½ mk. 1½ sk. danske gør udi rigsmønt: 15 rdl. 25½ sk. -- Bilag 

5 "bevist med vurderingsvidne". 

- Poul Jensen i Seest aftinget 6 rdl. for Maren Pedersdatter sammesteds 

han havde beligget. Han er forundt den ringe bøde for hans armods skyld. 

- Oppebåret af delefoged Eske Andersen i Nagbøl for hvis gods og boskab, 

som fandtes efter Mette Jenskone i Anst, som bortrømte for en 

trolddomssag der var hende tillyst og svoret over hende; 21½ sldl. 1 mk. 

danske, gør udi rigsmønt: 14 rdl. 16 sk.; desuden fem får og to lam. -- 

Bilag 6 "bevist ved tingsvidne". 

- Oppebåret af delefoged Eske Andersen i Nagbøl for hvis gods, som K.M. 

tilkom efter Maren Knuds i Ure, som bortrømte for en trolddomssag; 38½ 

sldl. 8 sk. danske, gør udi rigsmønt: 25½ rdl. 1 ort; desuden 24 skp. 

havre, en ko, to får og to lam. -- Ligeledes bilag 6 "bevist ved 

tingsvidne". 

- Oppebåret ud af Joen Sørensen i Veerst, for hvis kvæg, korn og andet 

rørende gods, som K.M. tilkom efter hans hustru Maren Tvindfordts, som 

for trolddom blev brændt, som ham blev bevilget at måtte der for give; 28 

sldl., er udi rigsmønt: 18½ rdl. 16 sk. 

- Oppebåret som K.M. tilkom efter Kirsten Svennes (el. Kirsten Svends) i 

Anst, som for trolddomssag blev brændt; 10 sldl. 24 sk. danske, er udi 

rigsmønt: 6½ rdl. 1 ort 16 sk.; desuden tre får og to lam. -- Bilag 6 

"bevist ved tingsvidne". 

 

HOLMANS 

- Jens Pedersen i Brøndsted aftinget 12 dlr. for Mette Sørensdatter 

sammesteds han har beligget. 

- Maren Jensdatter, født i Pjedsted, aftinget 1½ dlr. 16 sk. fordi hun 

lod dig beligge førend K.M. sidste mandat udgik om [12 dalers bøder ved] 

beliggelse. For hendes armods skyld blev hun bevilget kun at give 10 

slette mark, hvilket udi rigsmønt er som nævnt. 

- Niels Jensen Basse i Pjedsted aftinget 5 dlr. fordi han overfaldt 

fogedsvenden Peder Nebel med ukvemsord og hug, mens Peder Nebel var 

beskikket i K.M. bestilling. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de havde været overhørige 

for græs at slå til slottet: Mads Jensen i Gauerslund, Søren Hansen 

sammesteds, Peder Knudsen i Brøndsted, Hans Jørgensen, Knud Hansen, Søren 

Henriksen, Peder Jørgensen sammesteds, Hans Nielsen i Gårslev, Anders 

Smed, Søren Sørensen, Jens Nielsen, Peder Iversen, Hans Vilsen, Iver 

Lassen, Mads Thuesen, Niels Dal, Thomas Hansen sammesteds, Anders Hansen 

i Mørkholt, Jep Nielsen sammesteds, Simon Nielsen sammesteds, Peder 

Jensen i Pjedsted, Mads Sørensen, Jens Jørgensen, Niels Basse, Mads 

Pedersen, Hans Iversen sammesteds, Hans Nielsen i Follerup, Espen Buhl 

sammesteds, Jens Pedersen, Tyge Pedersen og Niels Thorsen sammesteds. 

- Efterskrevne bolsmænd hver aftinget ½ ort fordi de sad overhørige med 

at tage hø på slottet: Thue Lilballe i Gårslev, Jens Pedersen sammesteds, 

Thue Pedersen, Niels Suder, Søren Smed i Mørkholt, Oluf Grebbe (el. Oluf 

Grobbe?) sammesteds, Niels Mikkelsen, Søren Nielsen, Strange Madsen i 

Velling, Jens Tygesen sammesteds, Søren Madsen, Jep Smed og Peder Poulsen 

sammesteds. 

- Hans Jensen, Hans Hansen, Peder Nielsen, Anders Madsen, Mads Jensen, 

Søren Hansen og Mads Nielsen, alle i Gauerslund, hver aftinget 2 orts 

daler fordi de sad overhørige med at høste rug. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de sad overhørige med at høste rug: 

Hans Pedersen i Gårslev 1 mk, Jep Hansen 2 mk, Peder Nielsen 1 mk, Jens 



Nielsen ½ mk, Hans Sørensen 1 mk, Simon Steffensen 1 mk, Mads Thuesen 2 

mk, Clemend Andersen 2 mk, Jep Nielsen i Mørkholt 1 mk. (el. 2 mk?), Jes 

Nielsen 2 mk, Hans Nielsen i Follerup 1 mk, Tyge Pedersen 1½ mk, Niels 

Thorsen ½ mk og Jens Pedersen sammesteds 1 mk. 

- Hans Pedersen i Gårslev aftinget 1½ dlr. fordi han slog Mette Sørens i 

Mørkholt. 

- Tyge Nielsen i Follerup aftinget 3 ort for et sår han gjorde Nis 

Pedersen sammesteds. 

- Morten Hansen i Børkop aftinget 3 ort for et sår han gjorde Søren 

Nielsens hustru sammesteds. 

- Niels Hansen i Velling aftinget 1 dlr. for to slag han slog Unge Lauge 

Ravn sammesteds. 

- Peder Thomassen (el. Peder Tambsen) i Pjedsted aftinget 1 dlr. på sin 

hustrus vegne, fordi hun havde uførmet og slået Maren Peders i Surkær i 

Pjedsted. 

- Thomas Hansen Kjeldsen i Andkær aftinget 1 dlr. for en skriftlig klage 

og beretning, som han gjorde for lensmanden over Hans Terkelsen i Andkær, 

men ikke kan bevise. 

 

JERLEV 

- Maren Hansdatter, barnefødt på Fyn, aftinget 3 rdl. fordi han havde 

ladet sig beligge af en ungkarl ved navn Laurids Rasmussen, som siden 

tjente udi Horsted. Formedelst hendes armod er hun benådiget ikke et 

skulle betale så meget. 

- Oppebåret for hvad gods og andet, som fandtes efter Jes Jørgensens 

hustru i Jerlev ved navn Anne Jeskone, som bortrømte fra ham med 

markvogteren Poul Pedersen. Samme gods, som tilkom K.M., blev vurderet 

for 18 sldl. 20 sk. danske; er udi rigsmønt: 12 rdl. 20 sk. -- Bilag 8 

"bevist med tingsvidne". 

- Peder Boesen i Højen aftinget 2 dlr. for en grøft han har opkastet uden 

nogen hjemmel og minde. 

- Oppebåret for hvad ringe gods, som fandtes efter Anders Moissen (el. 

Anders Mayssen) og [hans hustru] Johanne Anderskone, som var til huse udi 

Ballesgård, og som begge blev brændt for trolddom. Efter vurderingsvidnes 

lydelse: 6 slmk. danske, er: 1 rdl. -- Bilag 9 "bevist med tingsvidne". 

- Efterskrevne mænd aftinget for nye egeboele, de mod forbud har indsat 

udi deres huse: Las Nielsen i Ammitsbøl 1 dlr. 1 ort, Peder Christensen i 

Rugsted 1 dlr, Jens Pedersen i Rigsted 2 dlr, Thomas Sørensen i Rugsted 

1½ dlr, Jens Andersen i Hesselballe 6½ ort, Lauge Jensen i Egtved 3 ort, 

Hans Sørensen i Nørre Vilstrup 3 ort, Thomas Sørensen i Ødsted 3 ort, og 

Hans Poulsen i Jerlev 2 dlr. (el. 3 dlr?) 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at 

age K.M. folk fra Jelling til Nim: Jes Andersen, Hans Pedersen, Peder 

Enevoldsen og Jens Nielsen i Hesselballe; Morten Pedersen og Mads Jensen 

i Bøgvad; Christen Sørensen (el. Carsten Sørensen?) og Espen Pedersen i 

Egtved; Jens Jørgensen, Las Jensen, Jes Lassen, Nis Eriksen og Lille Las 

Jensen i Højen; samt Anne Simons og Mads Jensen i Oksvig. 

- Anders Mikkelsen i Borlev aftinget 1½ dlr. for to sår han gjorde Anne 

Jørgens sammesteds. 

- Peder Svendsen, Peder Jensen og Nis Jensen, alle i Stubdrup, hver 

aftinget 1 ort for kongeægter de sad overhørige med. 

- Laurids Poulsen i Ammitsbøl aftinget 1½ dlr. for et sår han gjorde 

Jørgen Jensen sammesteds, samt for helligbrøde. 

- Oluf Poulsen i Vork aftinget 12 dlr. for Else Nielsdatter, tjenende i 

Riis, som han belå. 

 



ELBO 

- Steffen Nielsen i Børkop aftinget 6 rdl. for slagsmål han gjorde på 

Poul Hansen sammesteds. 

- Oluf Hansen i Skærbæk aftinget 9 rigsmark for Kirstine Pedersdatter, 

som har beligget og siden lod sig trolove til. 

- Peder Sandmand og Hans Olufsen i Erritsø, på deres egne og menige 

gårdmænds vegne i Erirtsø, aftinget 12 dlr. fordi de uden hjemmel og 

minde oprejste et smedjehus, som ikke var uden hinder og skade for byen 

og hvermand. 

- Hans Nielsen i Handrup, på sin broder Mads Nielsens vegne, aftinget 3 

ort for et sår han gjorde Peder Simonsen sammesteds. 

- Søren Nielsen i Skærbæk aftinget 1½ dlr. for to slag han slog Hans 

Lauridsen sammesteds. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige med at 

age ved af Hønborg ladegårds skov: Las Thorsen og Peder Ravn i Kongsted; 

Lauge Jensen i Bredstrup; Iver Ravn og Niels Nielsen i Trelde; Peder 

Madsen, Peder Jensen og Søren Hansen i Ullerup; Christen Madsen, Niels 

Knudsen, Anders Thuesen og Peder Pallesen i Hyby; Hans Pedersen i 

Handrup; Laurids Hansen, Søren Nielsen og Søren Jørgensen i Egum; samt 

Jens Hansen i Kobbel. 

 

SLAVS 

- Peder Nielsen i Elkær aftinget 3 ort for et sår han gjorde i hovedet på 

Peder Madsen i Ankelbo. 

- Niels Tygesens hustru i Vorbasse aftinget 3 ort for en bordag hun var 

udi med Anne Pedersdatter sammesteds. 

 

HUMLEKULER OG PILESTAGER 

-- "Indkommit och Oppebaaridt Vdaff nogle Bønder, Vdi Koldinghuuss Leen, 

for Homle Kuller, och Pilestagger, dee icke haffue satt Och lagdt, 

epftter Kongl: Mayttsl: Mandatt" 

- Laurids Lauridsen, Lauge Jepsen, Peder Svendsen og Mogens Anderskov, 

alle i Lunderskov, hver aftinget 5 ort for fem humlekuler, de hver især 

ikke havde lagt. 

- Jens Christensen i Gelballe aftinget 3 ort for tre humlekuler han ikke 

havde lagt. 

- Maren Ivers i Lunderskov aftinget 3 ort for tre humlekuler. 

- Moren Harte i Jordrup aftinget 2 ort for to humlekuler. 

- Nis Lassen og Thomas Lassen i Gamst aftinget 5 ort for fem humlekuler. 

- Jes Sørensen i Gesten aftinget 5 ort for fem humlekugler. 

- Peder Andersen i Lille Anst aftinget 1½ dlr. for to humlekuler. 

- Dorthe Sørens i Roved aftinget 1½ dlr. for to humlekuler. 

- Jep Hansen i Jordrup aftinget 1 dlr. for fire humlekuler. 

- Las Pedersen i Jordrup aftinget ½ dlr. for to humlekuler. 

- Påske Sørensen i Jordrup aftinget 5 ort for fem pilestager. 

- Peder Pedersen i Revsinghoved aftinget 5 ort for fem humlekuler. 

- Oluf Madsen i Gesten aftinget 1 ort for en humlekule. 

- Jep Kjeldsen i Anst aftinget 1 ort for en humlekule. 

- Jes Knudsen i Højen? (eller Hyum??) aftinget 3½ dlr. 1 ort for ti 

pilestager og fem humlekuler. 

- Knud Clemendsen i Jelling, halvgårdsmand, aftinget 7½ ort for 2½ 

humlekuler og fem pilestager. 

- Jacob Mortensen i Vinderlev, halvgårdsmand, aftinget 7½ ort for 2½ 

humlekuler og fem pilestager. 

- Villum Tygesen i Vinderlev, aftinget 7½ ort for 2½ humlekuler og fem 

pilestager. 



- Peder Terkelsen og Jacob Christensen i Vinderlev, aftinget 3½ dlr. 1 

ort for fem humlekuler og ti pilestager. 

- Eske Sørensen (el. Eskild Sørensen) og Jacob Madsen i Vinderlev 

aftinget 2½ dlr. for fem humlekuler og fem pilestager. 

- Christen Quist, Anders Sørensen, Anders Jensen og Maja Terkels, alle i 

Vinderlev, hver aftinget 3½ dlr. 1 ort, hver især for fem humlekuler og 

ti pilestager. 

 

FORLOV 

- Mads Jensen i Almstok betalt 3 ort i forlov for Søren Madsen i 

Hejnsvig. 

- Søren Skrædder i Vork betalt 3 ort i forlov. 

- Kirstine Mortens i Vranderup betalt 3 ort i forlov. 

- Mads Jensen i Almstok betalt 3 ort i forlov på Hans Poulsens arvingers 

vegne i Majvig. 

 

== 1621/22 == (opsl. 246) 

 

BRUSK 

- Peder Nielsen i Eltang aftinget 46 rdl. for Birgitte Donnickers(?) han 

udi hans ægteskab har beligget. Det er ham forundt og bevilget ikke at 

skulle betale mere for fattigdoms skyld. 

- Laurids Nielsen i Herslev aftinget 12 rdl. for Karen Gjødesdatter han 

belå. 

- Christen Simonsen i Almind aftinget 12 dlr. for Karen Jørgensdatter han 

belå. 

- Oluf Steffensen i Harte, på sin søns vegne, aftinget 8 dlr. 1 ort 8 sk. 

for nogen trætte, som sønnen var udi med Hr. Poul i Lejrskov. Betalt 10 

daler courant, hvilket i rigsmønt er som nævnt. 

- Oluf Nielsen, boende i Kolding, aftinget 6 rdl. for Maren Olufsdatter 

han belå. Han blev bevilget ikke at skulle betale mere for hans armods 

skyld. 

- Hans Buhl i Bjert aftinget 12 dlr. for Karen Clemendsdatter han belå. 

- Iver Thomassen i Gejsing aftinget 6 dlr. for Karen Pedersdatter han 

belå. Han blev bevilget ikke at skule betale mere for hans fattigdoms 

skyld. 

- Oppebåret ud af Jep Pedersen i Herslev Højrup for hvad forbrudte gods, 

som fandtes efter Niels Hansen Skammelsen sammesteds, som rømte bort 

efter at have beligget sin egen hustrus søsters datter Maren Jensdatter. 

Det gods, som tilfaldt K.M., er efter vurderingsvidnes lydelse ansat til 

40 dlr. 38 sk. -- Bilag 3 "vurderingsvidne herpå". 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 3 slmk. fordi de sad overhørige med at 

høste og binde korn til Koldinghus ladegård: Anders Pedersen, Mads 

Clausen, Svend Nielsen, Hans Lauridsen, Bertel Pedersen og Mads (u. 

efternavn) i Herslev; samt Svend Nielsen, Jes Lassen og Peder Jørgensen i 

Højrup. 

- Oluf Jensen og Anders Jensen i Herslev, Dines Nielsen i Ejstrup og 

Niels Nielsen Bjerg i Højrup, tilsammen aftinget 1 dlr. fordi de sad 

overhørige med at tage korn. 

- Peder Pedersen Hvid, Bertel Ibsen og Niels Iversen, alle i Herslev, 

hver aftinget 1 sldl. for at [sidde overhørige med] at høste korn. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 16 sk. fordi de sad overhørige med en 

dags høstearbejde, samt med at tage korn udi slottets ladegård: Peder 

Skammelsen, Mikkel Nielsen, Niels Hansen, Jens Iversen Kieldbeck, Steffen 

Poulsen, Peder Jørgensen, Peder Hansen og Niels Thuesen, alle i Højrup; 

Mads Poulsen, Peder Svendsen, Nis Rug, Knud Jørgensen, Peder Rug, Hans 



Iversen, Anders Pedersen, Poul Andersen og Niels Clausen, alle i Håstrup; 

Jens Hansen i Rønshave; Laurids Nielsen, Hans Nielsen og Søren Lund i 

Viuf; Søren Poulsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Jens Pedersen, Søren 

Pedersen, Hans Nielsen, Jens Nielsen, Poul Hansen og Steffen Iversen, 

alle i Almind; Oluf Andersen, Adam Nielsen og Frands Nielsen i Sønder 

Vilstrup; Hans Ravn og Peder Skrædder i Bjert; Hans Jensen og Jørgen 

Hansen i Højrup; Jørgen Skomager i Bjert; Poul Hansen i Højrup; samt 

Søren Nielsen, Mikkel Pedersen, Poul Nielsen og Mikkel Bertelsen, disse 

sidste fire af Gudsø. 

- Jens Hansen i Rønshave samt Hans Iversen og Poul Andersen i Håstrup 

aftinget tilsammen 2 rdl. for overhørighed. 

- Jens Andersen og Jep Jensen i Ejstrup samt Søren Hansen og Mads 

Mortensen i Harte, hver aftinget 16 sk. for en dags arbejde hver til 

slottet. 

- Jens Andersen, Steffen Hansen og Jep Kjeldsen i Sønder Vilstrup, 

tilsammen aftinget 1 rdl. 1 ort for overhørighed med arbejde til slottet. 

- Jens Nielsen, Hans Nielsen, Søren Smed, Mads Iversen og Clemend Madsen, 

alle i Viuf, hver aftinget 20 sk. for overhørighed med at tage korn. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget 40 sk. fordi de sad overhørige med at 

age og binde korn: Laurids Nielsen og Steffen Hansen i Sønder Vilstrup; 

Hans Terkelsen og Søren Lund i Viuf; Anders Pedersen, Peder Pedersen, 

Hans Lauridsen og Niels Iversen i Herslev; Jep Sørensen, Peder 

Skammelsen, Mikkel Nielsen, Peder Hansen og Niels Thuesen i Højrup; Iver 

Hansen, Mads Nielsen, Peder Nielsen og Bertel Sørensen i Eltang; Hans 

Hansen, Christen Nielsen og Nis Madsen i Bjert. 

 

ANST 

- Nis Pedersen i Roved aftinget 9 ort for Dorthe Sørensdatter han belå og 

siden lod sig trolove til. 

- Mette Pedersdatter i Store Anst aftinget 4 dlr. fordi hun lod sig 

krænke af en soldat. Den lave bøde bevilget hende for armods skyld. 

- Søren Andersen, møller i Vamdrup Mølle, aftinget 1½ dlr. for et slag 

han slog Jes Iversen i Vester Vamdrup. 

- Overnævnte Jes Iversen aftinget 1½ dlr. for et slag han slog overnævnte 

Søren Andersen. 

- Peder Sørensen i Vamdrup aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Else 

hyrdekone. 

- Mikkel Tøgersen i Vamdrup aftinget 3 ort fordi han sårgjorde Anders 

Jensen sammesteds. 

- Anders Jensen aftinget 3 ort fordi han sårgjorde overnævnte Mikkel 

Tøgersen. 

- Efterskrevne mænd aftinget for hjul og tømmer, som de imod forbud har 

udført af lenet og solgt: Mads Knudsen i Gesten 1 dlr, Maren Knuds i 

Gesten 1½ dlr, Peder Sørensen i Gesten 1½ dlr, Jens Jensen i Gesten ½ 

dlr, Niels Sørensen i Gesten 1 dlr, Søren Hansen i Revsinghoved ½ dlr, 

Niels Steffensen i Gesten ½ dlr, Maren Thomaskone i Gesten ½ dlr, 

Christen Jørgensen i Gesten ½ dlr, Søren Hansen i Revsinghoved ½ dlr, 

Peder Gregersen i Gesten ½ dlr, Hans Thorsen i Ravnholt ½ dlr, Gjøde 

Madsen i Ravnholt 1 dlr, og Mads Lassen i Gesten 1 dlr. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de har siddet overhørige med 

vognægter: Thomas Sørensen i Asbøl ½ dlr, Søren Tøgersen i Øster Vamdrup 

½ dlr, Søren Nielsen i Øster Vamdrup ½ dlr, Jes Jensen i Lille Anst ½ 

dlr, Jes Basse i Store Anst ½ dlr, Nis Kraig i Gamst ½ dlr, Iver Lassen i 

Gesten ½ dlr, Peder Poulsen og Thomas Jensen i Bække ½ dlr, Jep Poulsen 

og Oster Christensen i Bække ½ dlr, Adser Enevoldsen i Bække 1 ort, Søren 

Espensen i Vrå ½ dlr, Peder Skodborg i Skanderup 1 ort, Jens Christensen 



og Peder Gjødesen i Asbo ½ dlr, Peder Eskildsen i Asbo ½ dlr, Bent Jensen 

i Asbo ½ dlr. 

- Mad Friis i Øste rVamdrup aftinget 3 ort for et sår han gjorde Hans 

Pedersen. 

- Peder Knudsen i Knudsbøl aftinget 2 dlr. for bordag han var udi med 

Christen Buch, fogedsvend på Skøde [Skødegård i Bække sogn]. 

- Iver Mikkelsen i Gelballe aftinget 3 dlr. for slagsmål. 

- Marquor Gregersen (el. Marcur Gregersen) i Lunderskov aftinget 1½ dlr. 

for slagsmål. 

- Efterskrevne mænd aftinget for at forleden sommer have siddet 

overhørige med at høste til slottets ladegård: Laurids Ebbesen i Lejrskov 

½ dlr, Mads Hansen i Skanderup 1 mk, Christen Poulsen i Skanderup ½ dlr, 

Mikkel Iversen i Skanderup ½ dlr, Joen Gregersen i Skanderup 1 mk, Mads 

Ebbesen i Skanderup 1 mk, Oster Jepsen i Skanderup 1 mk, Jens Christensen 

i Gelballe ½ dlr, Anders Andersen i Gelballe ½ dlr, Peder Andersen i 

Gelballe ½ dlr, Iver Mikkelsen i Gelballe 1 mk, Lauge Jepsen i Lunderskov 

1 mk, Peder Svendsen i Lunderskov 1 mk, Niels Andersen i Lunderskov 1 mk, 

Mogens Andersn i Lunderskov ½ dlr, Laurids Lauridsen i Lunderskov 1 mk, 

Gjøde Nielsen i Lejrskov 1 mk, Niels Sørensen i Lejrskov 1 mk, Iver 

Tullesen i Skanderup 1 mk, Knud Nielsen i Skanderup 1 mk, Las Knudsen i 

Skanderup 1 mk, Lauge Jensen i Skanderup 1 mk, Peder Iversen i Skanderup 

1 mk, Marquor Sørensen (el. Marcur Sørensen) i Hjarup 1 mk, Peder 

Bertelsen i Seest 1 mk, Jep Mikkelsen i Seest 1 mk, Hartvig Jacobsen 1 

mk, Jep Madsen 1 mk, Søren Poulsen 1 mk, Las Sørensen 1 mk, Jens Sørensen 

1 mk, Jacob Hansen 1 mk, og Hans Madsen 1 mk. 

- Hans Gejsing i Hjarup aftinget 6 dlr. for et kvindfolk han belå. Den 

lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Tulle Iversen i Vranderup aftinget 10 dlr. for Anne Andersdatter han 

belå. 

- Oppebåret af Wide Hansen og Hans Pedersen i Gesten for hvad forbrudt 

gods, som fandtes efter Hans Lassen sammesteds, hvilket gods tilfaldt 

K.M. efter at Hans Lassen dræbte og ihjelskød Las Clausen i Gamst. Efter 

vurderingsvidnes lydelse er godset ansat til 41 sldl. 2 mk. 4 sk; er udi 

rigsmønt: 27½ rdl. 20 dl. -- Bilag 4 "vurderingsvidne herpå". 

- Kirsten Jensdatter i Skanderup aftinget 2 dlr. fordi hun lod sig 

beligge af Erik Hansen sammested. Den lave bøde er bevilget hende for 

armods skyld. 

- Peder Pedersen i Gejsing aftinget 2 dlr. for en "hende"-have, som han 

imod forbud har indhegnet. 

- Eskild Madsen (el. Eske Madsen) i Egholt aftinget 2 dlr. for en enghave 

han imod forbud har indhegnet. 

- Laurids Jensen i Lille Anst aftinget 1½ dlr. for et slag han slog Jes 

Iversens hustru sammesteds. 

 

HOLMANS 

- Søren Lauridsen i Vinding aftinget 9 ort for Karen Jørgensdatter han 

belå og siden har ladet sig trolove til. 

- Søren Kieldbeck i Andkær aftinget 1 dlr. fordi han slog Maren Jesses 

sammesteds. 

- Søren Andersen i Andkær aftinget ½ dlr. for et slag han slog Jes 

Iversen i Hvilsbjerg. 

- Iver Hansen i Gauerslund aftinget ½ dlr. for et sår han gjorde Mads 

Jørgensen sammesteds. 

- Thomas Hansen i Andkær aftinget ½ dlr. fordi han sårgjorde Knud Thorsen 

i Hvilsbjerg. 



- Søren Hansen i Gauerslund aftinget 1½ rrdl. for bordag han var udi med 

Niels Nielsen sammesteds. 

- Jørgen Pedersen i Andkær aftinget 5 dlr. for skovhugst, som han har 

hugget og udskibet uden forlov. 

- Iver Steffensen i Andkær aftinget 9 ort for Apelone Mikkelsdatter han 

belå, hvem han tager til ægte. 

- Thomas Hansen i Andkær aftinget 1 dlr. for bordag han var udi med 

Thomas Jepsen i Trelde. 

- Søren Olufsen i Rans aftinget 3 mk. for bordag. 

- Thur Pedersen i Gårslev aftinget 2 mk. for bordag. 

- Oppebåret 12. marts 1622 af Hans Munk i Skærup for hvad irring og 

trætte der var imellem ham og slotsherren, anlangende noget kirkejord, 

som han brugte til sit selvejerbol; så også for hans forseelse imod Hr. 

Niels i Pugdal [sognepræsten hr. Niels Nielsen til Ullerup og Vejlby 

sogne], efter den forhandling, som blev gjort imellem ham og slotsherren 

for rigskansleren: 350 daler, hver daler til 64 sk. danske, er udi 

rigsmønt, beregnet 96 sk. på en daler: 233 rdl. 1 ort 8 sk. 

- Jørgen Terkelsen i Hvilsbjerg aftinget 9 ort for Kirsten Hansdatter, 

som han belå og siden har ladet sig trolove til. 

- Peder Jacobsen i Pjedsted aftinget 6 dlr. for lejermål. Den lave bøde 

bevilget ham for armods skyld. 

- Peder Thomassen, Søren Hvidsen, Mads Jensen og Oluf Sørensen, alle i 

Vinding, samt Anders Jensen i Svinholt, hver aftinget 1 ort for ved de 

solgte i Vejle. 

- Thomas Terkelsen, Thomas Kring, Bertel Andersen og Niels Kring, alle i 

Brejning, tilsammen aftinget 4 dlr. fordi de gjorde deres præst ulyd i 

kirken. 

 

JERLEV 

- Hans Albertsen i Vork aftinget 50 rdl. for lejermål han har gjort udi 

sit ægteskab. 

- Hans Jespersen i Vork aftinget 40 dlr. for lejermål han har gjort udi 

sit ægteskab. 

- Christen Sørensen i Egtved aftinget en okse for et løgnagtigt klagemål 

han gjorde over Egtved mænd. 

- Mads Pedersen i Amhede aftinget 56½ dlr. 16 sk. for lovmål over ham, 

der var forhvervet for nogle geder som han, hans hustru og børn tog fra 

K.M. skovrider Knud Kudsk; samt for skovhugst, og endelig for okser han 

bortsolgte imod forbud; 100 sldl, hvilket udi rigsmønt er som nævnt. 

- Jørgen Lassen i Hesselballe aftinget 8 dlr. for lejermål han har gjort 

med Anne Sørensdatter sammesteds. 

- Kirsten Christensdatter i Oksvig aftinget 3 dlr. fordi hun har ladet 

sig beligge af Mads Brun sammesteds. 

- Ingeborg Jensdatter i Højen aftinget 4 dlr. fordi hun har ladet sig 

beligge. 

- Rasmus Smed i Vork aftinget 3 dlr. for bordag han var udi med Jellov 

Iversen i Vesterby. 

- Overnævnte Jellov Iversen aftinget 1 dlr. for samme bordag. 

- Laurids Poulsen i Knudsbøl aftinget ½ dlr. for bordag. 

- Else Nielsdatter i Vork aftinget 3 dlr. fordi hun har ladet sig 

beligge. 

- Jørgen Sørensen i Bølling aftinget 3 ort for bordag. 

- Mads Mortensen i Hojt aftinget 1½ dlr. for bordag. 

- Oppebåret som fandtes efter Hans Hjerresen i Egtved, som bortrømte for 

en trolddomssag: fire får og tre lam. 

 



ELBO 

- Jens Buhl i Vejlby aftinget 9 ort for Margrethe Sørensdatter han belå, 

og som han siden har ladet sig trolove til. 

- Niels Lassen i Kongsted aftinget 12 dlr. for Apelone Thorsdatter han 

belå. 

- Overnævnte Apelone Thorsdatter aftinget 6 dlr. fordi hun lod sig 

beligge. 

- Peder Jensen Bjerg i Erritsø aftinget 100 dlr. courant = 83 rdl. 1 ort 

8 sk. fordi hans søn drog sydpå med to heste og ikke fortoldede dem. 

- Hans Nielsen Bunde i Oddersted aftinget 12 dlr. for Bodil Sørensdatter 

sammesteds han belå. 

 

TØRRILD 

- Christen Andersen i Jelling, på vegne af Mette Mortensdatter og Dorthe 

N sammesteds, aftinget 3 dlr. for de to kvinders lejermål. De er begge 

siden blevet taget til ægte af den, som de var beligget af. Lejermålet 

skedte på adelens gods. Den lave bøde er bevilget dem for armods skyld. 

 

SLAVS 

- Peder Pedersen i Vorbasse aftinget ½ dlr. for overhørighed. 

 

FORLOV 

- Oppebåret af Hejnsvig Præstegård til forlov: 3 ort. [Sognepræsten Niels 

Sørensen til Grindsted og Hejnsvig døde c. 1621 i Hejnsvig.] 

 

(Humlekuler, pilestager og ymper, kortfattet uden beløb: Las Jacobsen, 

Iver Poulsen + Thomas SØrensen, Mads Iversen og Jens Pedersen i Ødsted; 

Jørgen Nielsen og Søren Madsen i Vesterby; Laurids Poulsen, Ls Nielsen og 

Peder Poulsen i Ammitsbøl; Thomas Sørensen, Las Lund og Søren Jensen i 

Rigsted; Marquor Madsen, Mads Christensen og Søren Pedersen i Tudved.) 

 

== 1622/23 == (film #2 opsl. 242) 

 

BRUSK 

- Peder Jensen i Dons aftinget 12 dlr., som han udlagte for Christen 

Jensen i Viuf, for Maren Sørensdatter sammesteds som Christen Jensen 

belå. 

- Overnævnte Peder Jensen lagde desuden de 6 daler ud for overnævnte 

Maren Sørensdatters bøde. 

- Endvidere udlagde han 12 dlr. for Nis Knudsen, som tjente i Vesterby, 

der havde beligget Maren N, som tjente Poul Jørgensen i Dons. 

- Mads Mikkelsen smed i Herslev aftinget 8 dlr. for lejermål; den ringe 

bøde forundt ham for armods skyld. 

- Jørgen Skomager i Bjert aftinget 3 dlr. for to slag han slog Mikkel 

Jepsen sammesteds. 

- Søren Sørensen, som tjenet Hr. Niels i Påby, aftinget 3 ort for et sår 

han gjorde Jens Iversen i Vranderup. 

- Mikkel Jepsen i Bjert aftinget 3 ort for et sår han gjorde Jørgen 

Skomager sammesteds. 

- Peder Poulsen i Harte aftinget 1½ dlr. for to knivslag han slog Søren 

Hansen sammesteds. 

- Thue Iversen i Harte aftinget 3 ort for et slag han slog Søren Hansen 

med en kniv. 

- Troels Olufsen i Tiufkær aftinget 3 dlr. for bordag han var udi med 

Jørgen Andersen sammesteds. 



- Peder Rasmussen i Tiufkær aftinget 6 dlr. for Birthe Madsdatter 

sammesteds han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

 

ANST 

- Niels Jensen i Gelballe aftinget 10 dlr. og en okse for en bøg, som han 

har ladet hugge uden hjemmel og minde, hvor på det fandtes slottets 

mærke. 

- Jens Iversen i Vranderup aftinget 4 dlr. for slagsmål hans hustru var 

udi med Karen Jenskone sammesteds. 

- Karen Thomasdatter i Skanderup aftinget 3 dlr. fordi hun lod sig 

beligge af en soldat kaldet Niels Toustrup; den lave bøde bevilget hende 

for armods skyld. 

- Eske Andersen (el. Eskild Andersen) [delefoged] i Nagbøl udlagde 3 dlr. 

som Maren Jacobsdatter i Vester Vamdrup var aftinget fordi hun lod sig 

beligge af Lydik Sørensen sammesteds; den lave bøde bevilget hende for 

armods skyld. 

- Desuden udlage han 6 dlr. for Christen Madsen og Nis Hansen i 

Glibstrub, som de var aftinget for en uhjemlet bygning de opsatte på 

byens forte. 

- Iver Nielsen i Vester Vamdrup aftinget 1 dlr. for en ægt til Haderslev, 

som han sad overhørig forleden sommer, da han ikke efter befaling ville 

føre urtegårdssvenden tilbage igen. 

- Jep Hansen og Iver Sørensen i Glibstrup aftinget 1 dlr. for en høgård 

de imod vilje og minder har indhegnet. 

- Hans Jensen i Ravnholt aftinget 24 dlr. for lejermål udi hans ægteskab, 

som han har gjort med Karen Tullesdatter sammesteds; den lave bøde 

bevilget ham for armods skyld på K.M. nådigste velbehag. 

- Knud Iversen i Ure aftinget 4 dlr. for tømmer, som kan ikke kunde føre 

hjemmel til da det fandtes hos ham. 

- Hans Tullesen og Hans Andersen i Gejsing aftinget 4 dlr for en 

nyindtaget have, som de imod forbud har indtaget. 

 

HOLMANS 

- Mads Nielsen, Mads Jensen og Søren Kieldbeck i Gauerslund, samt Peder 

Terkelsen, Laurids Iversen, Anders Iversen og Espen Andersen i Børkop, 

hver aftinget ½ dlr. fordi de sad overhørige med at høste til slottet. 

- Knud Thomassen, Søren Nielsen, Peder Jørgensen og Peder Knudsen, alle i 

Brøndsted, hver aftinget 1 ort fordi de sad overhørige med at høste til 

slottet. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget ½ ort fordi de ikke har gjort deres 

gærder omkring slottets mark færdige: Søren Henriksen, Niels Pedersen, 

Knud Thomassen, Peder Nielsen, Peder Jørgensen og Knud Hansen i 

Brøndsted; Mads Jensen, Søren Kieldbeck, Peder Nielsen, Hans Hansen, 

Anders Madsen, Søren Nielsen og Jes Jørgensen i Gauerslund; samt Oluf 

Mortensen, Las Jørgensen, Jes Thomassen, Thue Terkelsen (el. Thue 

Therkildsen), Jørgen Madsen og Hans Thomassen af Sellerup. 

- Peder Pedersen i Børkop aftinget ½ dlr. for bordag. 

- Søren Quist i Skærup aftinget 4 dlr. for Kirsten Hattes? (måske Kirsten 

Holts?) sammesteds han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Delefogden Hans Hansen i Skærup har udlagt 1½ dlr. 1 ort, som Jørgen 

Pedersen i Vinding var aftinget for bordag han varudi med Jes Lassen og 

Nis Simonsen sammesteds. 

- Desuden udlagde han 2½ dlr. for Poul Pedersen i Vinding, som han var 

aftinget for gårdfred han gjorde i overnævnte Jes Lassens gård. 

- Søren Buhl og Espen Buhl i Follerup har aftinget og udlovet til K.M., 

som er annammet for tvist og ufordrægtighed, der var kommet imellem dem, 



om uforviste skovhug og indtægter, så og hegnets ufred med korn (??)en og 

andet. Da på det, at de derfor til tinge ikke ydermere skulle tiltales og 

forfølges for enten af deres forseelser, har de derfor givet hver 50 

daler courant, som tilsammen er udi rigsmønt: 83 dlr. 1 ort 8 sk. 

 

JERLEV 

- Las Sørensen i Tudved aftinget 9 ort for Dorthe Christensdatter 

sammesteds, som han belå og siden har taget til ægte. 

- Christen Mikkelsen i Højen aftinget 3 dlr. for 12 egeboele, som han 

imod K.M. forbud har indsat i hans hus. 

- Efterskrevne mænd aftinget fordi de i lige måde har indsat egebole i 

deres huse: Hans Mikkelsen i Højen 3 dlr, Poul Christensen 2½ dlr, Nis 

Gjødesen 7 ort, Jens Jørgensen 3 ort, Anders Lund i Ågård 1½ dlr, Søren 

Jørgensen i Borlev 1½ dlr, Jørgen Vilsen i Borlev 3 ort, Jens Sørensen i 

Egtved 5 ort, Jens Poulsen i Ammitsbøl på Knud Nielsens vegne sammesteds 

1½ dlr, og Mads Nielsen i Rugsted 1 dlr. 

- Johanne Christensdatter i Tudved aftinget 3 dlr. fordi hun har ladet 

sig beligge af Jørgen Olufsen i Vork; den lave bøde bevilget hende for 

armods skyld. 

 

ELBO 

- Peder Nielsen i Tårup aftinget 6 dlr. for lejermål han gjorde med 

Margrethe Nielsdatter; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Hans Villadsen i Hyby aftinget 6 dlr. for lejermål han har haft med 

Mette Jensdatter; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Efterskrevne mænd hver aftinget fordi de sad overhørige med at trække 

K.M. heste og føl fra slottet til Middelfartsund: GÅRDMÆND hver 1 dlr: 

Nis Thuesen og Peder Smed i Taulov Nebel; Anders Jensen og Poul Jepsen i 

Børup; Anders Bjerg, Niels Troelsen, Nis Madsen og Niels Ibsen i Skærbæk; 

Christen Pedersen og Hans Bunde i Oddersted. BOLSMÆND hver ½ dlr: Hjerre 

Nielsen i Skærbæk, Hans Sørensen, Peder Jensen og Niels Jensen. 

- Søren Hansen i Taulov Nebel aftinget 9 ort for Mette Udsdatter han belå 

og siden tog til ægte. 

- Anders Jensen Bjerg i Skærbæk aftinget 13 dlr. 1 ort 8 sk. fordi han 

udi sit ægteskab har beligget Karen Andersdatter; den lave bøde (20 

sldl.) bevilget ham for armods skyld. 

 

TØRRILD 

- Anders Pedersen, tjenestedreng i Jelling, aftinget 4 dlr. for et 

kvindfolk han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

 

FORLOV 

- Mads Jensen i Almstok betalt 3 ort i forlov, som han udlagde for Peder 

Pedersen i Vorbasse. 

 

SKOVHUGST 

- Christen Andersen i Jelling aftinget 9½ sldl. =  6 dlr. 1 ort 8 sk. for 

adskilligt egetømmer, som er hugget til Jellings tinghus, efter 

hosliggend etingsvidnes lydelse. -- Bilag 5 "kommer K.M. allene til 

bedste, og er lensmanden intet heraf tilskrevet. Derhos findes tingsvidne 

herpå." 

 

(Humlekuler, pilestager og ymper, kortfattet uden beløb: Jens Sandvad, 

Mikkel Buhl, Anne Buhls, Lauge Madsen og Else Lasses i Skærup; Anders 

Jensen i Svinholt; Oluf Sørensen og Peder Skrædder i Vinding; Anders 

Madsen og Peder Nielsen i Gauerslund; Peder Jørgensen, Jes Thomassen, 



Jørgen Mortensen og Thue Hansen i Sellerup; Niels Basse i Pjedsted; Oluf 

Hansen og Anders Jørgensen i Andkær; Jens Nielsen og Peder Hansen i 

Vinding; samt Las Jepsen i Smidstrup. 

 

== 1623/24 == (film #2 opsl. 38) 

 

BRUSK 

- 1 aug. 1623, Mads Hansen i Sønder Vilstrup aftinget 8 rdl. for et 

berygtet kvindfolk hand belå ved navn Maren Olufsdatter. 

- 31. juli 1623, Hans Andersen Lund i Starup aftinget 24 rdl. for hans 

tjenestepige Johanne Mouridsdatter, som han belå udi sit ægteskab; den 

lave bøde, der dækker begge deres forseelser, blev bevilget dem for 

armods skyld. 

- 15. febr. 1624, Peder Sørensen i Tiufkiær aftinget 6 rdl. for lejermål 

med Ingeborg Nielsdatter; den lave bøde beviglet ham for armods skyld. 

- 10. apr. 1624, Hans Olufsen, forrige brygger på Koldinghus, aftinget 9 

rdl. for lejermål med Karin Pedersdatter i Bjert, som han tog til ægte. 

- (u. dato), Peder Sørensen i Møsvrå aftinget 6 dlr. for lejermål med 

Maren N.; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

 

ANST 

- 22. dec. 1623, Peder Pedersen i Revsinghoved aftinget 50 rfl. fordi udi 

sit ægteskab belå en kvinde ved navn Maren Jørgensdatter. 

- 10. okt. 1623, Hans Mikkelsen i Øster Vamdrup aftinget 9 rdl. for at 

have krænket Bodil Hansdatter før de kom i ægteskab. 

- samme dag, Gregers Hansen Friis i Øster Vamdrup afringet 9 rdl. for 

Anne Jepsdatter, som han i lige måde havde krænket [før de kom i 

ægteskab]. 

- samme dag, Karen Steffensdatter i Gejsing aftinget 3 rdl. fordi hun lod 

sig beligge af Søren Pedersen, som er bortrømt; den lave bøde bevilget 

hende for armods skyld. 

- samme dag, Maren Jacobsdatter i Vester Vamdrup aftinget 3 rdl. fordi 

hun for anden gang lod sig beligge, denne gang af Lydik Andersen, som er 

bortrømt; den lave bøde bevilget hende for armods skyld. 

- samme dag, Maren Pedersdatter i Søgård aftinget 6 rdl. fordi hun lod 

sig beligge af Iver Jensen Horskier. 

- samme dag, Store Maren Pedersdatter aftinget 6 rdl. for lejermål, 

ligeledes med den bortrømte Lydik Andersen. 

- samme dag, Jens Jensen i Horskær aftinget 12 rdl. for Lene Hansdatter 

han lokkede. 

- samme dag, overnævnte Lene Hansdatter for hendes fattigdoms skyld blot 

aftinget 4 rdl. 

- 12. dec. 1623, Erik Hansen i Skanderup aftinget 3 rdl. for Kirsten 

Mikkelsdatter han krænkede. 

- samme dag, overnævnte Kirsten Mikkelsdatter for hendes fattigdoms skyld 

blot aftinget 3 rdl. 

- samme dag, Iver Iversen i Glibstrup aftinget 12 rdl. for Anne 

Pedersdatter han krænkede. 

- samme dag, overnævnte Anne Pedersdatter aftinget 6 rdl. for samme 

beliggelse. 

- 20. dec. 1623, Hans Olufsen i Gesten aftinget 2 rdl. for nogle 

ukvemsord han gav Hans Gregersen sammesteds. 

- 3. febr. 1624, Søren Christensen aftinget 6 rdl. for Anne Pedersdatter 

i Gesten han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- samme dag, overnævnte Anne Pedersdatter aftinget 2 rdl. for samme 

lejermål; den lave bøde bevilget hende for armod sskyld. 



- 14. febr. 1624, Christen Steffensen i Gamst aftinget 3 rdl. fordi han 

stak Hans Jepsen sammesteds i hans hånd. 

- 19. marts 1624, Knud Iversen aftinget 8 dlr. for en kvinde Dorthe 

Andersdatter han belå, samt for en liden bordag han var udi; den lave 

bøde bevilget ham for armods skyld. 

- 26. apr. 1624, Karen Nielsdatter i Nagbøl aftinget 2 dlr. fordi hun lod 

sig beligge af Peder Tømmermand i Frøs herred; den lave bøde bevilget 

hende for armods skyld. 

 

HOLMANS 

- Rasmus Christensen i Gårslev aftinget 26 rdl. "for enn Laug hand haffde 

fest", og kunne ikke nægte at han havde beligget Karen Nielsdatter i 

Mørkholt. 

- Poul Pedersen, Jens Jensen og Søren Lauridsen, alle af Vinding, hver 

aftinget ½ rdl. for et sår de hver havde gjort hverandre. 

- Thyge Skrædder i Gauerslund aftinget ½ rdl. for to slag han slog Søren 

Quist i Skærup. 

- Overnævnte Søren Quist i lige måde aftinget ½ rdl. for to slag han slog 

igen på Thyge Skrædder. 

- Søren Knudsen i Andkær aftinget ½ rdl. for et sår han gjorde Søren 

Rasmussen sammesteds. 

- Jens Nielsen i Velling aftinget 1 rdl. for en "passelig bøg" han har 

hugget uforvist på kronens skovlod. 

- Søren Skrædder i Pjedsted aftinget 1 rdl. for en Runneweir(?) han var 

beskyldt for, og skød på hjemmel, og brast hjemmel. 

- Christen Andersen i Andkær aftinget 1½ rdl. 16 rdl. for 10 Lusswa[...] 

han har uhjemlet, gav 1 mk. for hvert. 

- Niels Basse i Pjedsted aftinget 1 rdl. for en egeris han huggede 

uforvist i Pjedsted skov. 

- Christen Hvid aftinget 2 rdl. for hvad fred og gårdfred han har brudt i 

Jørgen Nielsens gård i Børkop. 

- Peder Andersen Hvid i lige måde aftinget 1 rdl. for at bryde samme 

gårdsfred. 

 

JERLEV 

- 11. dec. 1623, Anders Knudsen i Revsgård aftinget en okse for Søren 

Lauridsens penge, som han lod tage af sin gård, da han lå død ude i 

Jelling skov. 

- samme dag, Hans Pedersen i Stubdrup aftinget 8 dlr. for lejermål med 

Anne Clemendsdatter i Primgård (el. Priengård?); den lave bøde bevilget 

ham for armods skyld. 

- overnævnte Anne Clemendsdatter, ligeledes for armods skyld blot 

aftinget 3 rdl. 

- samme dag, Hans Lassen aftinget 6 rdl. for lejermål med Kirstine 

Jensdatter; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- overnævnte Kirstine Jensdatter ligeledes aftinget 2 rdl, ligeledes lav 

bøde for armods skyld. 

- samme dag, Peder Bertelsen aftinget 6 rdl. fordi han slog Thomas 

Møller. 

- 4. dec. 1623, Else Mortens[kone] og Johanne Mortensdatter i Bøgvad 

aftinget 10 rdl. for årråd der var svoret over dem, begge for et årråd; 

den lave bøde bevilget dem for begge deres armods skyld. 

- (u. dato), Poul Jensen i Ammitsbøl aftinget 6 rdl. for Karen 

Jørgensdatter han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- 1. marts 1624, Erik Hansen aftinget 9 rigsmark for Thyre Lauridsdatter 

han belå, hvem han siden tog til ægte. Bøden dækker dem begge. 



- 23. mar. 1624, Terkel Christensen i Vollund aftinget 12 rdl. for 

lejermål med Karen Nielsdatter i Vork. 

- Mads Hansen i Højen aftinget 3 dlr. for en hav, som han uden hjemmel og 

minde havde indhegnet ved Horsted, hvilket er imod K.M. brev. Med sin 

have har han forkrænket forten vesten for byen. 

- Nis Buch i Ammitsbøl aftinget 3 rigsmark for et sår han gjorde Las 

Vilsen sammesteds på hans bryst. 

- Karen Jørgensdatter i Mejsling aftinget 3 rdl. for lejermål med Poul 

Jensen i Ammitsbøl; den lave bøde bevilget hende for armods skyld. 

 

ELBO 

- 15. okt. 1623, Jens Hansen i Stoustrup og Hans Nielsen i Handrup, 

aftinget 24 rdl. på vegne af Peder Simonsen, som havde avlet et barn med 

hans næstsøskendebarn Maren Thuesdatter. 

- 13. nov. 1623, overnævnte Maren Thuesdatters fader (navn ikke nævnt) 

aftinget 8 rdl; den lave bøde bevilget for hendes armods skyld. 

- 11. dec. 1623, Peder Hansen i Børup aftinget 2 rdl. for et slagsmål. 

- samme dag, Rasmus Lund i Tårup og Mikkel Jensen i Oddersted hver 

aftinget 3 rigsmark for sår de havde gjort hverandre. 

- samme dag, Mikkel Hansen og Jep Mikkelsen i Oddersted, ligeså aftinget 

hver 3 rigsmark for sår de havde gjort hverandre. 

- 4. febr. 1624, Hans Griis og Peder Sørensen i Taulov Nebel aftinget 

tilsammen 6 rdl. for en "Hallend Egg" hugget i Nebel enemærke. 

- 16. febr. 1624, Hans Jensen i Søholm aftinget 30 rdl. for et træ han 

havde ladet hugge uforvist mens hverken skovriderne eller fogden var til 

stede. 

- Mads Hansen i Børup aftinget 8 rdl. for lejermål med Maren Olufsdatter. 

 

SLAVS 

- 7. dec. 1623, Mads Hansen i Almstok aftinget 10 rdl. for hans 

forseelse. 

- 4. okt. 1623, Mads Jensen i Almstok, på [egne vegne samt på] vegne af 

Niels Lauridsen som boede på Nollundhede, tilsammen aftinget 1 rdl. fordi 

de begge slog Jep Olufsen. 

- samme dag lagde Mads Jensen i Almstok 1 rdl. ud for Niels Thygesen, som 

denne var aftinget for at have slået Thomas Clausen. 

 

SKAST 

- 22. april 1624, Niels Sørensen i Vesterbæk aftinget 16 rdl. for 

Ingeborg Villumsdatter, som han udi hans ægteskab har haft til utugt; 

bevilget den lave bøde for hans armods skyld. 

 

FORBRUDT OG RØMNINGSGODS 

- 4. nov. 1623, annammet som er forbrudt gods, og blev optagen, af Eske 

Andersen, delefoged i Anst herred, som nogen ville drive igennem 

toldstedet hemmeligt om natten, dog ingen ved hvem, thi dem som drev 

godset løb bort, da de fornemmede at der kom folk. Godset består i 8 

ungstude eller okser, de 6 af hvilke vurderedes for 17 sldl. og de 

resterende to for 20 sldl. hver, hvilket beløber sig til 147 rigsdaler, 

32 sk. til 96 sk., hvoraf fornævnte Eskild Andersen, eller hvem slig 

forbrudte gods kan betræffe, tilkommer den fjerdepart efter K.M. brevs 

formelding, som er 11½ rigsdaler 22 sk. Beløber så, som K.M. tilkommer: 

35½ rdl. 10 sk. 

- Annammet af Morten Bundesen, delefoged i Jerlev herred, som blev 

optaget og fundet efter en død karl ved navn Søren Lauridsen, som blev 



slået ihjel udi Egtved Skov i samme herred, nemlig 24 sletdaler udi 

pundpenge, som er: 16 rdl. 

 

(Humlekuler, pilestager og ymper findes på bilag no. 1 til 7) 

 

== 1624/25 == 

 

Selve regnskabet med de egentlige sagfald er ikke bevaret. 

Der findes dog bilag med betate bøder for uforvist skovhugst. 

 

BRUSK (opsl. 11) 

- Oluf Steffensen i Harte, aftinget 1 ort for en bøg rodhuggen til 1 læs. 

- Søren Hansen i Harte, aftinget 1 ort for en bøg rodhuggen til 1 læs. 

- Thue Iversen i Harte, aftinget 1 ort for en bøg rodhuggen til 1 læs. 

- Peder Poulsen [i Ferup?], aftinget 1½ ort for en bøg rodhuggen til 2 

læs. 

- Mads Poulsen sammesteds, aftinget 1 ort for en bøg rodhuggen til 1 læs. 

- Mads Mortensen sammesteds, aftinget 1 ort for en bøg rodhuggen til 1 

læs. 

- Morten Nielsen sammesteds, aftinget 1 ort fordi han "stiuvet" 2 læs. 

- Anders Hansen sammesteds, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs. 

- Oluf Olufsen sammesteds, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs. 

- Jens Ibsen i Rådvad, aftinget 1½ ort for to bøger rodhugne til 1½ læs i 

Budsholm skov. 

- Niels Smed i Dons, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Dons skov. 

- Joen Ibsen i Dons, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Dons skov. 

- Poul Jørgensen i Dons, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Dons skov. 

- Bertel Bertelsen i Dons, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Dons skov. 

- Mads Pedersen i Dons, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Dons skov. 

- Hans Nielsen i Dons, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Dons skov. 

- Jørgen Madsen i Vester Nebel, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel 

skov. 

- Søren Olufsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Nis Jepsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Morten Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Kjeld Christensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Niels Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Peder Sørensen Bryder, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Nis Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Peder Sørensen Storm, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Peder Steffensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Markor Poulsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Mads Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Nis Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Anders Jepsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Hans Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Nebel skov. 

- Jens Nielsen Due i Starup, aftinget 1½ rdl. for en gammel eg rodhuggen 

til 8 læs, en egeris hugget til 3 læs, samt hvad han har tværstiffuet til 

3 læs; alt udi Starup skov. 

- Mads Smed, aftinget 3 ort for en gammel bøg rodhuggen til 3 læs i 

Starup skov. 

- Las Svendsen, aftinget ½ dlr. for en bøg rodhuggen til 2 læs i Starup 

skov. 

- Iver Andersen, aftinget ½ dlr. for en bøg rodhuggen til 2 læs i Starup 

skov. 



- Peder Holst (el. Peder Holdst), aftinget ½ ort for en bøg rodhuggen til 

1 læs i Starup skov. 

- Oluf Nielsen, aftinget 1½ ort, stiuvet 3 læs af Starup skov. 

- Hans Due, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Starup skov. 

- Anne Ivers, aftinget 2 ort for en bøg rodhuggen til 2 læs i Starup 

skov. 

- Oluf Brun, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Starup skov. 

- Mads Jensen, aftinget 1½ ort, stiuvet 2 læs af Starup skov. 

- Hans Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Starup skov. 

- Anders Jørgensen i Tiufkær, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær 

skov. 

- Mads Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Mikkel Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Troels Olufsen (el. Trugils Olufsen), aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af 

Tiufkær skov. 

- Mads Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Peder Madsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Rasmus Rasmussen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Hans Pedersen, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Hans Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tiufkær skov. 

- Knud Hansen i Viuf, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Søren Lund, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Hans Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Laurids Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Hans Sørensen Købmand, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Hans Terkelsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Oluf Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Hans Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Viuf skov. 

- Anders Pedersen i Håstrup, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup 

skov. 

- Niels Basse, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Jes Iversen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Morten Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Svend Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Mads Poulsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Nis Clausen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Nis Rug (her stavet "Nis Rouff"), aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af 

Håstrup skov. 

- Oluf Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Poul Andersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Håstrup skov. 

- Søren Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Peder Rug ("Rouff"), aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Knud Olufsen, bolsmand, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Iver Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Håstrup skov. 

- Hans Lauridsen i Herslev, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Herslev 

skov. 

- Mads Clausen, aftinget 1 ort, stiubet 2 læs af Herslev skov. 

- Anders Pedersen, aftinget 1½ ort, stiuvet 3 læs af Herslev skov. 

- Oluf Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Herslev skov. 

- Jes Lassen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Herslev skov. 

- Peder Hvid, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Herslev skov. 

- Ebbe Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Herslev skov. 

- Bertel Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Herslev skov. 

- Svend Nielsen, aftinget 2 rigsort for en bøg rodhuggen til to læs i 

Herslev skov. 



- Jens Jensen i Sønder Vilstrup, aftinget 2 ort for en eg rodhuggen til 2 

læs i Vilstrup skov. Desuden ½ ort, stiuvet 1 læs i Vilstrup skov. 

- Hans Gjødesen, aftinget 2 ort for en eg rodhuggen til 2 læs i Vilstrup 

skov. 

- Hans Andersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Vilstrup skov. 

- Peder Hvid, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Vilstrup skov. 

- Peder Buch, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Jens Steffensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Vilstrup skov. 

- Steffen Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Henning Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Maj Pouls, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Niels Ravn, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Vilstrup skov. 

- Steffen Jepsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Niels Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup skov. 

- Oluf Bertelsen i Skovsgårde, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Vilstrup 

skov. 

- Hjerre Sørensen, bolsmand i Sønder Vilstrup, aftinget ½ ort, stiuvet 1 

læs af Vilstrup skov. 

- Peder Andersen, bolsmand i Sønder Vilstrup, aftinget ½ ort, stiuvet 1 

læs af Vilstrup skov. 

- Niels Griis i Tolstrup, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup skov. 

- Thomas Pedersen sammesteds, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup 

skov. 

- Jep Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup skov. 

- Peder Iversen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup skov. 

- Mikkel Sørensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup skov. 

- Peder Griis, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Tolstrup skov. 

- Peder Hansen i Herslev Højrup, aftinget 1 dlr. for en bøg rodhuggen til 

5 læs i Højrup skov, hvor har efterladt 1 læs. 

- Thue Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Jens Iversen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Niels Thuesen, aftinget 2 ort for en bøg rodhuggen til 2 læs, samt ½ 

ort, stiuvet 1 læs; alt i Højrup skov. 

- Jep Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Jep Sørensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Peder Mikkelsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Poul Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Hans Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Jørgen Skomager, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Peder Skrædder, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Højrup skov. 

- Jep Andersen i Gudsø, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Gudsø skov. 

- Niels Simonsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Gudsø skov. 

- Oluf Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Gudsø skov. 

- Mikkel Pedersen, bolsmand, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Gudsø skov. 

- Poul Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Gudsø skov. 

- Thyge Henningsen i Eltang, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang 

skov. 

- Bertel Pedersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Masd Bjert, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Peder Nielsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Iver Poulsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Bertel Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Eltang skov. 

- Jesper Thomassen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Mads Sørensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Anne Madskone, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Eltang skov. 

- Thyge Pallesen, bolsmand, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Eltang skov. 



- Peder Madsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Eltang skov. 

- Niels Jepsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Eltang skov. 

- Henning Madsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Eltang skov. 

- Thomas Jespersen i Stenderup, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af 

Stenderup skov. 

- Jørgen Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Stenderup skov. 

- Hans Madsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Stenderup skov. 

- Jens Andersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Stenderup skov. 

- Søren Jørgensen i Bjert, aftinget 2 ort for en bøg rodhuggen til 2 læs 

i Bjert skov. 

- Jesper Andersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Anders Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Kirsten Steffens, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs, samt aftinget ½ dlr 

for en [bøg?] rodhuggen til 2 læs; alt i Bjert skov. 

- Jes Thomassen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Mikkel Olufsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Hans Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Niels Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Thue Pedersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Nis Madsen, aftinget 1½ ort, stiuvet 3 læs af Bjert skov. 

- Christen Nielsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Søren Andersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Hans Hansens, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Bjert skov. 

- Mads Buhl, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Thomas Nielsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Hans Pedersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Hans Ravn, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Iver Sørensen, bolsmand, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bjert skov. 

- Jørgen Skomager, aftinget 1½ ort, stiuvet 3 læs af Bjert skov. 

- Hans Andersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs, samt aftinget 1 ort for 

en [bød?] rodhuggen til 1 læs; alt i Bjert skov. 

- Nok alle mænd i Bjert tilhobe, for 6 læs rodhuggen; 1½ rdl. 

- Hans Jensen i skoven i Bramdrup, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af 

Bramdrup skov. 

- Hans Christensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Jørgen Jensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Gamle Hans Jensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Else Christens, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Hans Thorsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Jep Christensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Hans Rasmussen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Jens Poulsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Bramdrup skov. 

- Søren Poulsen i Almind, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Hans Nielsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Niels Iversen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Søren Pedersen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Oluf Sørensen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Poul Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Almind skov. 

- Jens Terkelsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Almind skov. 

- Nis Jensen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Almind skov. 

- Peder Dinesen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Almind skov. 

- Peder Iversen i Møsvrå, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Møsvrå skov. 

- Jens Madsen, aftinget 1 ort, stiuvet 2 læs af Møsvrå skov. 

- Poul Iversen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Møsvrå skov. 

- Peder Olufsen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Møsvrå skov. 

- Jørgen Hansen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Møsvrå skov. 



- Steffen Jørgensen i Lilballe, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Lilballe 

skov. 

- Peder Buch, aftinget ½ ort for en eg rodhuggen til 1 læs i Lilballe 

skov. 

- Steffen Madsen, aftinget 1 ort, stiubet 2 læs af Lilballe skov. 

- Hans Pedersen, aftinget ½ ort, stiuvet 1 læs af Lilballe skov. 

 

ANST (opsl. 25) 

-- Gelballe skov: 

- Anders Joensen, 1 eg og 1 bøg; 2 mk. 

- Mikkel Thomassen, 1 eg og 1 bøg stiuvet; 2 mk. 

- Niels Jensen, 1 eg; 1 mk. 

- Niels Andersen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Mikkel Iversen, 1 eg og 1 læs stiuvet; 1½ mk. 

- Anders Sørensen og Iver Iversen, for stiuvning; 1 mk. 

-- Lunderskov skov: 

- Peder Nielsen og Lauge Jepsen, 1 eg; 1 mk. 

- Laurids Nielsen, 1 eg; 1 mk. 

- Peder Pedersen, 1 eg; 1 mk. 

-- Vranderup skov: 

- Niels Andersen, 1 eg; 1 mk. 

- Jens Iversen, 1 eg; 1 mk. 

- Karen Jenskone, 1 eg; 1 mk. 

-- Skanderup skov: 

- Jep Madsen Hvid, 1 eg; 1 mk. 

- Jens Mikkelsen, 1 eg; 1 mk. 

- Peder Skodborg, 1 eg; 1 mk. 

- Christen Poulsen og Iver Thøgersen, 1 eg; 1 mk. 

- Tulle Iversen, 1 eg; 1 mk. 

- Knud Nielsen, 1 bøg og 1 læs stiuvet; 1½ mk. 

- Joen Gregersen, 1 eg; 1 mk. 

- Peder Nielsen og Hans Thomassen, 1 bøg; 1 mk. 

- Oster Jepsen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

-- Seest skov: 

- Christen Andersen, 1 eg; 1 mk. 

- Erik Madsen, 1 eg; 1 mk. 

- Hertug Jacobsen (Hartvig Jacobsen?), 1 eg og 4 læs stiuvet; 3 mk. 

- Poul Sørensen, for stiuvning; ½ mk. 

- Johan Jepsen og Christen Poulsen, 1 eg; 1 mk. 

- Hans Horskier, 1 eg; 1 mk. 

- Gregers Sørensen, 1 eg; 1 mk. 

- Jacob Hansen, 1 eg; 1 mk. 

- Anders Madsen, 2 læs stiuvet; 1 mk. 

-- Hjardrup skov: 

- Gregers Mikkelsen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Nis Hansen, 1 eg; 1 mk. 

- Marcus Sørensen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Iver Nielsen, 1 eg; 1 mk. 

- Jep Jørgensen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Hans Jepsen og Niels Jepsen, 2 læs stiuvet; 1 mk. 

- Jens Buch og Gregers Hansen, hver 1 læs; 1 mk. 

-- Vester Vamdrup skov: 

- Niels Jespersen, 1 eg; 1 mk. 

-- Gejsing skov: 

- Lene Niskone, 1 bøg; 1 mk. 

- Peder Pedersen, 1 eg; 1 mk. 



- Hans Andersen, 1 eg; 1 mk. 

-- Gamst skov: 

- Niels Mikkelsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Peder Nielsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Christen Nielsen og Christen Sørensen, 2 læs stiuvet; 1 mk. 

-- Store Anst skov: 

- Iver Hansen, 1 bøg; 1 mk. 

- Søren Basse og Hans Pedersen i Gamst, 1 bøg; 1 mk. 

- Thyge Thorsen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

-- Møgelgesten skov: 

- Søren Lauridsen (el. Søren Laussen), 1 eg; 1 mk. 

- Maren Knuds, 1 bøg; 1 mk. 

- Wide Hansen, 1 bøg; 1 mk. 

- Nis Mikkelsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Peder Sørensen, 1 bøg; 1 mk. 

-- Lille Gesten skov: 

- Lauge Olufsen, 1 eg; 1 mk. 

- Hans Sørensen og Hans Olufsen, 1 eg; 1 mk. 

-- Roved skov: 

- Iver Andersen, 1 bøg; 1 mk. 

- Maren Knuds, 2 bøge; 2 mk. 

-- Revsinghoved: 

- Ebbe Pedersen, 1 bøg; 1 mk. 

- Peder Pedersen og Peder Gregersen, 1 bøg; 1 mk. 

-- Jordrup: 

- Niels Lauridsen (el. Niels Laursen), 1 eg; 1 mk. 

- Thomas Nielsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Påske Sørensen, 1 eg; 1 mk. 

- Jep Hansen, 1 bøg; 1 mk. 

- Morten Harte, 1 eg; 1 mk. 

- Jens Sørensen, 1 bøg; 1 mk. 

- Laurids Pedersen, 1 eg; 1 mk. 

-- Veerst skov: 

- Iver Sørensen, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Jens Poulsen, 1 eg; 1 mk. 

- Mads Hansen, 1 bøg; 1 mk. 

- Claus Sørensen, 1 bøg; 1 mk. 

- Nis Poulsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Joen Sørensen, 1 bøg; 1 mk. 

- Steffen Thomassen, 2 ege; 2 mk. 

-- Lejrskov skov: 

- Niels Lauridsen, 1 eg; 1 mk. 

- Eskild Mortensen, 1 læs stiuver; ½ mk. 

- Jens Nielsen, 1 eg; 1 mk. 

- Søren Hansen, 1 bøg; 1 mk. 

- Iver Nielsen, 1 eg; 1 mk. 

- Niels Jørgensen i Hvolbøl, 1 eg; 1 mk. 

-- Vrå skov: 

- Jes Madsen, 1 bøgegren; ½ mk. 

- Mads Jørgensen, 1 bøg; 1 mk. 

- Espen Madsen, 1 bøg afstiuvet til 1 læs; ½ mk. 

- Las Espensen, 1 bøg; 1 mk. 

-- Ferup: 

- Jep Ravn, 1 læs stiuvet; 1 mk. 

- Niels Madsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Hans Kier (el. Hans Kierd), 1 læs bøg stiuvet; ½ mk. 



- Las Poulsen, 1 læs eg stiuvet; ½ mk. 

- Jens Espensen, 1 eg; 1 mk. 

- Peder Knudsen, 1 bøg; 1 mk. 

- Christen Buhl, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

- Unge Hans Jensen, 1 bøg; 1 mk. 

-- Egholt: 

- Peder Nielsen, 1 læs bøg stiuvet; ½ mk. 

- Jes Sørensen, 1 bøg; 1 mk. 

- Søren Juel, 1 bøg; 1 mk. 

- Mette Madskone, 1 læs stiuvet; ½ mk. 

-- Højrup skov: 

- Søren Andersen, 1 bøg; 1 mk. 

- Niels Iversen, 2 læs bøg stiuvet; 1 mk. 

- Peder Ebbesen, 2 ege; 2 mk. 

- Jørgen Buhl, 1 eg; 1 mk. 

 

HOLMANS: 

-- Svinholt skov: 

- Anders Jensens skovlod, 1 læs bøg stiuvet; ½ mk. 

- Jacob Jensen, 1 rodhuggen eg og 1 læs bøg stiuvet; 1½ mk. 

- Poul Sørensen, 2 rodhugne ege og 1 læs bøg stiuvet; 2½ mk. 

-- Børkop skov: 

- På Peder Sørensens, Espen Andersens, Laurids Iversens, Karen Hvids, 

Jørgen Nielsen, hver deres skovlodder, stiuvet 1 læs; i alt 2½ mk. 

 

== 1625/26 == (film #2 opsl. 19) 

 

ELBO 

- Lauge Borre i Bredstrup aftinget 8 dlr. på vegne af sin søn Peder 

Laugesen for lejermål, som denne havde begået med Kirstine N. 

- Troels Jepsen (el. Trugils Jepsen) i Skærbæk aftinget 6 dlr. for 

Kirstine Røgters han belå, som er løbet bort. 

- Søren Jepsen aftinget for Gjertrud Hansdatter han belå, som også er 

bortløben; den lave bøde bevilget for begge deres armods skyld. 

 

JERLEV 

- Peder Bertelsen i Ågård aftinget 6 dlr. for Maren Pedersdatter han 

belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Knud Mikkelsen aftinget 4 dlr. for Else Hansdatter han belå; den lave 

bøde bevilget ham for armods skyld. (Uden stednavn) 

- Overnævnte Else Hansdatter aftinget 2 dlr. for overnævnte beliggelse; 

den lave bøde bevilget hende for armods skyld. (Uden stednavn) 

- Las Thomassen aftinget 5 dlr. for lejermål med Johanne Joensdatter [el. 

måske Johanne Jensdatter]. (Uden stednavn) 

- Jep Lassen aftinget 5 dlr. for Karen Sørensdatter han belå; den lave 

bøde bevilget ham for armods skyld. (Uden stednavn) 

- Søren Poulsen aftinget 6 dlr. for Anne Lauridsdatter han belå; den lave 

bøde bevilget ham for armods skyld. (Uden stednavn) 

 

BRUSK 

- 12. sept. 1625, Niels Iversen Smed i Dons aftinget 25 rdl. for nogen 

forseelse med pløjning og nedslagne stager. 

- 25. nov. 1625, Peder Pedersen Griis i Sønder Vilstrup aftinget 5 dlr. 

for Else Knusdatter han belå, som tilforn også var lokket; den lave bøde 

er bevilget ham, fordi han er vanfør i hånden. 

 



HOLMANS 

- 22. dec. 1625, Karen Jeppes i Vinding aftinget 20 dlr. på vegne af 

hendes tjenestedreng Søren Nielsen, som havde kastet en økse efter et 

dyr, og derfor måtte bøde efter hans yderste formue. 

 

TØRRILD 

- Christen Andersen i Jelling aftinget 12 dlr. på vegne af Mads Nielsen i 

Karlskov for Johanne Jørgensdatter, som han belå udi hans faders 

tjeneste. 

- Overnævnte Johanne Jørgensdatter aftinget 6 dlr. for samme beliggelse. 

 

SLAVS 

- Niels Madsen i Nollund aftinget 24 dlr. for lejermål med en kvinde 

Sidsel Pedersdatter udi hans ægteskab; betalte efter hans yderste formue. 

- 18. febr. 1626, overnævnte Sidsel Pedersdater aftinget 3 dlr. for samme 

lejermål. 

 

FORLOV 

- Iver Smed i Sommersted i Haderslevhus Len betalt 3 ort i forlov for 

nogen arv han arvede efter Knud Iversen i Uhre i Anst herred i Erst 

[Lejrskov] sogn. 

 

(Humlekuler, pilestager og ymper: "Var ingen sagfald, ligeså udi 

forgangne år") 

 

== 1626/27 == (opsl. 234) 

 

BRUSK 

- 2. juni 1626, Joen Jepsen i Dons aftinget 12 rdl. for Maren N. han 

lokkede. 

 

HOLMANS 

- 7. sept. 1626, Thomas Nielsen aftinget 5 rdl. for Maren Thomasdatter i 

Gårslev han belå; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. 

- Overnævnte Maren aftinget 3 rdl. 

 

FORLOV 

- Annammet og oppebåret af afgangne Jørgen Helts ("Jørgen Heldtis"), 

forrige indvåner i Kolding, hans arvinger i landet Holsten, som er den 

sjette part af hvad de efter ham arvede, som K.M. tilkommer: 600 rdl. 

 

== 1627/28 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1628/29 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1629/30 == (opsl. 324) 

 

BRUSK 

- 8. aug. 1629, de Tiufkær mænd aftinget 8 rdl. for det gadehus, som Mads 

Sørensen iboede, hvilket de nedbrød. 

- 25. sept. 1629, Nis Hansen i "Aitorp" (Ejstrup?) aftinget for to små 

grå heste, som han imod forbud ville have udført, og haver givet 30 



rigsdaler; ud af hvilket beløb der er bevilget ham, som tager vare på at 

intet kvæd mod forbud føres over åen, hvor hans umage, 6 rdl. Tilkommer 

så K.M: 24 rdl. 

- 2. nov. 1629, Hans Jensen Smed i Tiufkær aftinget 30 rdl. for nogle 

træer, ege og bøge, som han har hugget imidlertid kejserens krigsfolk lå 

her udi landet. 

- samme dag, Hans Hansen, født i Eltang, aftinget 10 rdl. for Kirsten 

Tygesdatter sammesteds, som han belå da kejderens folk var udi landet. 

- 24. marts 1630, Peder Ottosen af "Kligsmølle" aftinget 80 rdl. for 

nogle okser, som han havde købt imod forbuddet. 

- 30. mar. 1630, Hans Pedersen aftinget 12 rdl. for det tredje 

kvindfolk", Maren Jørgensdatter og Anne Knudsdatter, som han alle belå 

udi fjendernes tid. 

 

HOLMANS 

- 26. febr. 1630, Claus Andersen i Mørkholt aftinget 4 rdl. for Maren 

Nielsdatter sammesteds han belå; for hans armods skyld bevilget den lave 

bøde. 

- Overnævnte Maren Nielsdatter, "som ej heller intet havde", aftinget 2 

rdl. for samme beliggelse. 

- 30. marts 1630, Peder Hansen i Brøndsted aftinget 6 rdl. for Peder 

Jørgensens datter sammesteds han belå; for hans armods skyld bevilget den 

lave bøde. 

 

ANST 

- 27. marts 1630, Jens Espensen i Vrå (el. Uhre?) aftinget 4 rdl. for 

Agate Hansdatter, som han i kejserens tid har beligget; den lave bøde 

bevilget ham for hans armods skyld. 

- 2. apr. 1630, Søren Sørensen i Gejsing aftinget 2 rdl. for Anne N, som 

han i fjendernes tid har beligget; den lave bøde bevilget ham for armods 

skyld. 

- I lige måde, Hans Buch i Roved aftinget 2 rdl. for Mette N, som han 

belå i samme tid. 

 

FORLOV: 

- Eskild Andersen, delefoged i Anst herred, betalt 3 ort i forlov på 

vegne af Lauge Nielsen (el. Lave Nielsen) i Skanderup, hans efterladte 

arvinger. 

- Desuden lagde han 6 ort ud i forlov af Laurids Holtes bo i Skanderup og 

Mads Pedersens bo i Vester Vamdrup. 

 

UDDRAG af forkortningen 1629/30 (film #2 opsl. 94) 

- Oluf Sørensens gård i Almind er slet øde 

- Stallerupgård er "slet kvit i år". 

- Rådvad, Brødsgård, Lynggård, Stubdrup, Ejstrup og Påby skal intet yde i 

år bortset fra svin. 

- Mølleren af Stubdrup mølle var forjaget fra møllen. 

- Stenvads Mølle i lige fald, og kvernene fordærvet. 

- Starup Mølle er slet borte og nedbrudt. 

- Hans Rasmussens gård i Bramdrup sogn og by er nedbrudt. 

- Tyge Henningsen (el. Tyge Hemmingsen?) i Eltang, for hans store armods 

skyld, er helt fri dette år. 

- Så og Peder Jørgensen i Lilballe og Niels Jensen sammesteds, eftersom 

deres gårde er afbrændte. 

- Ingen skyld af Landerupgård i år. 



- Viuf sogn har slet ingen sæd, derfor ingen landgilde i år; de hvis 

gårde er nedbrudte skal kun give halvt landgilde næste pr. 

- Nygård er forskånet for avlspenge i år. 

- Nebel Mølle skal kun yde kvart landgilde, da mølleren har været 

forjaget derfra. 

- Fredsted by har ingen sæd 

- Hans Ebbesen i Fredsted er helt fri dette år, formedelst han har ingen 

formue, mens hans førde ligger hos godtfolk. 

- Den gård i Rønshave er slet øde. 

- I Gudsø Mølle er den ene kvern slet øde, stenen sønderslået. Den anden 

ganske ubrugelig indtil Mikkelsdag. 

- Mølleren af Skibdræt Mølle var forjaget og ganske udplyndret. 

- Maltmøllen ved Kolding var af K.M. selv, såvidt kværnværket anlanget, 

gjort ubrugelig. Mølleren er bortdød. Det varer længe for den igen kommer 

til at male. Borgerskabet i byen er forarmet, aldeles ingen sæd, de 

fleste købte mel på torvet som de førte af RIberhus og Lundenæs len. 

 

ANST 

- Niels Sørensens gård i Lejrskov er nedbrudt. 

- I Egholt skal mændene yde kvart, undtagen Jørgen Nielsen som giver 

halvt. 

- Søren Nielsen i Egholt er helt fir. 

- Anders Christensen og Thomas Juell i Uhre, øde og forarmede, kvit i år. 

- Peder Poulsens gård i Ferup var ganske udplyndret. 

- Søren Andersen i Højrup er meget slet øde og forarmet. 

- Morten Sørensens gård i enten Jordrup eller Knudsbøl er brændt. 

- Laurids Pedersens bol og Niels Lauridsens bol sammesteds er begge 

brændte. 

- Niels Mikkelsen og Oluf Knudsen Buch i Skanderup giver halvt. 

- Peder Nielsen og Jens Buch på en gård, samt Mads Hansen på en gård; 

disse to gårder giver en tredjedel. 

- Jens Pedersen yder de to parter. Christen Poulsen og Iver Thøgersen på 

en gård, tredjeparten. Tulle Iversen de to parter. Mikkel Iversen den 

tredje part. 

- Jørgen Gregersen, Poul Nielsen, Mads Ebbesen, Knud Nielsen, Jens Stub, 

Laurids Nielsen eller Knudsen (Laurids Knudsen); disse forskrevne ytder 

de to parter. 

- Laurids Christensens gård et slet uddød af pest, og korn og foder er 

bortstjålet. Kvit i år. 

- Peder Thomassen Skadborg (el. Peder Thomassen Skodbog), Oster Jepsen og 

Søren Mikkelsen giver kun fjerdeparten. 

- Thomas Sørensen og Kirsten Joens på en gård i Gelballe; afbrændt, kvit 

i år, dog svin at yde, næste år yder de halvt. 

- Anders Sørensen og Hans Iversen i Gelballe, yder halvt. 

- Jens Nielsen, Niels Lauridsen, Iver Iversen, Anders Andersen, Peder 

Andersen, Iver Mikkelsen og Jep Jensen; disse 7 gårde i Gelballe er 

afbrændte, kvit i år; næste år halvt. 

- Rolles Mølle: mølleren har i lang tid været fra møllen. 

- Drabæk Mølle: mølleren forarmet og var fra møllen i lang tid efter 

fjenderne var uddragne. 

- Christen Lassen Buch i Hjarup skal yde de to parter. 

- Iver Knudsen og Kjeld Gregersen på en gård; Gregers Hansen og Niels 

Gejsing på en gård; disse to gårde i Hjarup skal hver yde fjerdepart 

skyld. 

- Jep Lassen og Niels Markussen på en gård; Jens Hansen og Mads Nielsen 

på en gård; Jep Jørgensen, Lauge Hansen, Gregers Mikkelsen, Iver Nielsen, 



Niels Jepsen, Iver Espensen og Niels Hansen; disse fornævnte mænd i 

Hjarup skal give halvparten. 

- Markus Sørensen, Jørgen Jensen og Jens Knudsen Buch; disse tre gårde i 

Hjarup skal yde tredjeparten. 

- Vester Vamdrup: Hans Jensen Horskier, Niels Jespersen, Unge Nis 

Pedersen, Jep Iversen, Hans Ankersen; disse forskrevne, halv skyld. 

- Hans Jensens gård i Vester Vamdrup er afbrændt; fri i år, halvt næste 

år. 

- Unge Nis Pedersen, Laurids Nielsen Friis, Nis Jørgensen, Jens 

Christensen, Iver Nielsen Smed, Knud Pedersen, Hans Jørgensen, Jens 

Andersen, Søren Lydiksen, Jørgen Iversen, Poul Rasmussen, Søren Friis, 

Clemend Pedersen og Oster Jørgensen; disse forskrevne giverh alvt skyld, 

untagen Iver Nielsen Smeds gård som er afbrudt og folkene helt forarmede, 

derfor kvit i år. 

- Knurborg, Havdrup og Horskær giver halv skyld. 

- Bønstrup og Søgård, de to parter skyld. 

- Vamdrup Mølle: meget ond for sin skyld, kan ikke gives af dette år uden 

8 ørte mel, 3 øte malt og hans fulde åleskyld. 

- Lille Anst yder halv skyld; Sore Anst den tredje part; Roved halv 

skyld; Gamst halv skyld; Glibstrup halv skyld. 

- Gejsing: Niels Jensen og Søren Jensen på en gård, kvit i år efterdi der 

er intet sået. Jens Madsen og Iver Sørensen poå en gård, skal yde halvt. 

Jens Iversen, kvit i år. Christen Nielsen, Tulle Buch og Anders Hansen, 

halv skyld. Iver Jepsen kvit i år. Steffen Lauridsen halv skyld. 

- Lille Gesten: Hans Gregersen og Jens Gregersen på en gård, Hans 

Sørensen, Eskild Sørensen, Jep Ebbesen, Oluf Sørensen og Oluf Madsen, 

alle halv skyld; Thyge Tullesen kvit for landgilde; Oluf Gregersen, Hans 

Pedersen og Lauge Olufsen, halv skyld; Mads Gjødesen ingen landgilde. 

- Møgelgesten: Wide Hansen og Niels Mikkelsen på en gård, Søren Laugesen 

og Mads Knudsen på en gård; disse to yder de to parter. Peder Sørensen 

kvit for landgilde. Laurids Iversen yder de to parter. Hans Sørensen yder 

fjerdeparten. 

- Ravnholt: Gjøde Madsen kvit for landgilde; Oluf Jespersen yder de to 

parter. 

- Revsinghoved yder den tredje part, Røje yder den fjerde part. 

- Bække og Asbo yder fjerdeparten, undtagen Peder Gregersens gård i Bække 

som er slet øde og afbrændt, derfor kvit i år. 

- Veerst: Iver Sørensen og Jens Poulsen yder halvt; Steffen Thomassen og 

Joen Sørensen på en gård samt Jep Hansen på en anden gård, disse yder 

fjerdeparten. Mads Hansen yder fjerdeparten, Jens Pedersen Ulv 

tredjeparten, Niels Poulsen og Peder Ibsen Mougaard (el. Møsgaard?) og 

Laurids Mortensen yder tredjeparten. 

- Tudsted (el. Torsted?), Anders Hansne og Morten Sørensen yder de to 

parter. 

- Teksbøl? ("Texbøll"), Jes Svendsen yder halvt. 

- Seest: Hertug Jacobsens gård er slet nedbrudt, ingen skyld i år, halvt 

næste år. Hele Seest (undtagen overnævnte Hertug) yder den tredje part. 

- Vranderup: Iver Bertelsen og Jens Iversen yder de to parter; Jens 

Joensen fjerdeparten; Anders Poulsen de to parter; Mikkel Christensen 

fjerdeparten; Bolsmændene yder halvt. 

- Vranderup Mølle er ganske øde og der er ingen møller på stedet. 

- Alle er frie for deres arbejdspenge til Vranderupgård dette år. 

 

TYRSTRUP 

- Skartved: en gård Marquord Eskildsen påboer giver tredjeparten; 

bolsmændene giver fuldt. 



 

HOLMANS 

- Gauerslund giver de to parter. 

- Brøndsted de to parter, undtagen Knud Thomassen som er meget forarmet 

og måtte fra gården, derfor fri. 

- Børkop de to parter, undtagen Peder Sørensen som kun yder fjerdeparten. 

- Af Børkop Mølle ydes fjerdeparten. 

- Andkær yder de to parter pånær Jørgen Sørensen Kjeldsen i Andkær, som 

yder fjerdeparten. 

- Hvilsbjerg ellers de to parter, men afslåes med 1 daler. Anders 

Jørgensen kun fjerdeparten. 

- Brøndsted Mølle er meget fordærvet og øde i fjendernes tid, derfor yder 

den fjerdeparten. 

- Sellerup er uddød så der ingen folk er ved gårdene, men skal yde 

fjerdeparten. 

- Brejning giver halv smørskyld. 

- Brejning Mølle: mølleren var fra møllen udi denne fejdetid, siden han 

var udplyndret, derfor halv skyld. 

- Gårslev giver de to parter, undtagen Peder Terkelsen Krag (el. Peder 

Terkildsen Krag, se også Peder Kraig) som bortdøde, og hans enke er slet 

forarmet. Kirketjeneren Hans Vilsens gård er afbrændt Søren Hansen Buhl 

er død af pest udi stor armod, derfor er de begge fri. 

- Bolbroholt giver de to parter. 

- Mørkholt de to parter, undtagen Simon Nielsens gård, som er fri 

formedelst manden døde sidst udi fjendernes tid, og enken kom af gården 

for armods skyld. 

- Rans yder halvt, undtagen Oluf Sørensen og Hans Madsen som er fri. 

- Nebbegård (Nebbe Hovedgård) som bruges af herredsfoged Søren Haahr, 

deraf gives halfparten, både af landgilde og møllen. 

- Vinding: Jens Lassens gård er helt øde og kvit for landgilde i år. 

Søren Nielsen Hvidsen skal give fjerdeparten. Alle de andre, eftersom de 

"haffuer hart ad ingenn Seed", giver tredjeparten. 

- Skærup: denne by er meget fordærvet formedelst gennemgang til skansen 

ved Snoghøj og anden vagt. Giver tredjeparten, men Anders Munks gård er 

fri i år for armods skyld. 

- Damkær: tredjeparten. 

- Svinholt: disse tre gårde giver fjerdeparteni år, og halvparten næste 

år, thi de har ingen sæd. 

- Lunde Møllested: folkeke slet uddøde af pest og husene øde, derfor fri 

i år. 

- Smidstrup: fjerdeparten i år, efterdi de har "en Rinnge ting Saaed"; 

Mads Pedersens gård er slet øde, derfor intet i år, svin dog halvt. 

- Velling: halv skyld, undtagen Thomas Nielsens halvgård og Jens 

Andersens helgård, hvoraf ydes fjerdeparten. 

- Smidstrup Mølle: er mest slet øde, derfor 4 ørte mel eftergivet. 

- Gammelby Mølle i Pjedsted sogn: den ene kværn er øde, "enn Ringe ting 

att Maale", derfor halvparten eftergivet. 

- Pjedsted sogn og by: denne by og Gammelby Løkke (el. Gammelby Lykke) 

giver halvt, undtagen Jep Basse hvis gård er næsten øde og derfor giver 

fjerdeparten. 

- Follerup by giver halvt. 

- Follerup Mølle: huset afbrændt, stenen og kværnen sønderløben, mølleren 

slet forarmet. Skal yde 3 ørte mel. 

- Vejle Mølle: hjul og "aldtingest" øde, derfor fri i år. 

- Vejle borgere giver årligt landgilde af "Løgidtmark" og Ladegårdsmark, 

af disse yder de halvt i år. 



- Alle bønder i Holmans herred skal yde svin. 

 

TØRRILD: (se også efter Elbo) 

- Bindeballe: denne bå har såre ringe sæd, kan give fjerdeparten. Dog 

Morten Nielsens halvgård og Søren Jensens, ingen landgilde i år, efterdi 

de er øde; næste år halvt. 

- Røgbjerg? ("Røgberrigh"), Peder Bertelsen og Christen Sørensen Vollund 

yder fjerdeparten af samme årsag. 

 

JERLEV 

- Egtved og Bølling yder halvt i år. 

- Venborg: Søren Iversen yder halvt. 

- Revsgård: Wide Nielsen og Søren Svendsens gård(e?) er afbrændt, kvit i 

år og halvt næste år. De andre gårde yde halvt. 

- Oustrup: yder halvt. 

- Vork yder de tre parter. 

- Liå(?) og Amhede yder de tre parter. 

- Tårsted (el. Torsted?), Tågelund, Spjarup, Ballesgård og Vollund yder 

alle halvt. 

- Hjelmdrup er øde og fordærvet, derfor fri i år. 

- Bøgvad og Nørbæk yder de tre parter, undtagen Mads Ibsen hvis gård er 

slet øde, derfor slet kvit i år, næste år de 9 parter. 

- Nybæk Mølle, halv skyld. 

- Bøgvad Mølle er næsten øde, thi der var ingen væsen i møllen i 

fjendernes tid, slet fordærvet, kan derfor intet give i år. 

- Ødsted: giver tredjeparten i år, dog ingen arbejdspenge til Nygård. 

- Ammitsbøl er der ingen sæd til og slet øde, kvit i år, halvt næste år. 

- Vesterby, Tudved, Høllind og Rugsted har ringe sæd og er forarmede, 

skal yde tredjeparten. 

- Jerlev yder halvt. 

- Hjortbjerg Mølle, efterdi bønderne derom er forarmede og møllen meget 

fordærvet: skal give halvt. 

- Mejsling: er ringe sæd, og folk er løbet fra gårdene. Yder 

tredjeparten, undtagen Hans Nielsen som er slet øde og kvit i år. 

- Højen: her har de alle så godt som intet sæd, og en part af husene er 

afbrændt og nedbrudt; yder fjerdeparten i år. 

- Horsted yder tredjeparten. 

- Niels Jensen, Peder Jensen og Peder Svendsen i Stubdrup er slet 

forarmede, kvit i år. 

- Ågårde er fluks fordærvet ringe sæd og gårdene øde, yder fjerdeparten. 

- Hesselballe og Borlev i lige måde fordærvet, yder fjerdeparten. 

- Nørre Vilstup yder de tre parter. 

- Det læg udi Kiøre(?), som en del bønder i Jerlev herred giver, er dette 

år halvt afslagen. 

 

ELBO (film #2 opsl. 114) 

- Studsdal, Taulov Nebel, Børup, Skærbæk, Oddersted og Tårup har alle så 

godt som ingen sæd, og er slet forarmede; giver derfor fjerdeparten i år. 

Dog Thue Jensens gård i Taulov Nebel og Niels Pedersen i Oddersted, 

formedelst de er øde, fri i år. Forskrevne byer giver halvt næste år. 

- Det læg, som Taulov trendingsmænd giver, er bevilget den fjerde dette 

år at udgive. 

- Kongsted by og Kongsted Torp er også forarmede og ringe sæd, yder 

fjerdeparten. 



- Bredstrup har så godt som ingen sæd, giver også fjerdeparten i år, 

undtagen Niels Ravns gård som er afbrændt, derfor er han kvit i år og 

giver halvt næste år. 

- Ødsted er der slet intet sæd til, "og haver skottet og tagen fra 

manden" 3000 dlr; er kvit for landgilde i år, halvt næste år. 

- Stallerup giver fjerdeparten, undtagen Mikkel Christensen hvis gård er 

nedbrudt og øde, derfor kvit i år og halvt næste år. 

- Vejlby og Tved by, samt Egeskov og Lamholt har så godt som ingen sæd, 

"er ved strandsiden". Giver fjerdeparten i år, undtagen Hans Poulsen i 

Vejlby, Mads Paghs enke i Egeskov, Søren Madsen, Hans Gregersen og Hans 

Buhl sammesteds, hvilke er fri i år og giver halvt næste år. 

- Trelde er lige så, giver fjerdeparten, undtagen Peder Thuesen, Niels 

Jensen og Jes Pedersen, hvis gårde er afbrændte, hvorfor de er fri i år. 

Jes Andersen og Hans Thuesen i lige måde, yder fjerdeparten. Næste år 

yder de alle halvt. 

- Store Ullerup, Lille Ullerup og Hyby har så godt som ingen sæd, giver 

fjerdeparten i år, undtagen Jens Lassen i Ullerup samt Peder Jensen, 

Christen Madsen og Niels Hansen i Hyby, som har været fra gårdene og ikke 

har nogen sæd, hvorfor de er fri i år og giver halvt næste år. 

- Handrup, Egum, Stoustrup Sønderby og Kobbel giver fjerdeparten, efterdi 

de har så godt som ingen sæd. Undtagen Søren Jørgensen i Egum, Peder 

Hansen og Peder Simonsen i Handrup, som er sædeløse og fæløse og derfor 

kvit i år, næste år yder de halvt. 

- Egum Mølle har været øde, og bønderne der omkring er ganske forarmede, 

skal derfor kun give to ørte mel. 

- Ud af Ullerup trendingslægd gives den fjerde part i år. 

- Erritsø by giver tredjepart skyld, efterdi de har ringe sæd, samt blev 

skadet af gennemgangen til skansen. 

- Snoghøj givet intet i år, halvt næste år. 

- Hønborg er helt afbrændt og øde, kvit i år, halvt næste år. 

- Erritsø Mølle, hvoraf mølleren blev ihjelskudt, derover møllen slet 

øde, og den nu igen nyligen er bortfæstet, bønderne der omkring også 

forarmede; kvit i år. 

 

TØRRILD: (se også før Jerlev) 

- Jelling er ringe sæd, slet uddød, giver fjerdeparten i år, halvt næste 

år. 

- Kobberbøl, Lerbæk, Brestenlund, Ballegravgård, Kollerup, Smidstrup, 

Hyum, Store og Lille Karlskov samt Vandel: giver tredjeparten, thi de er 

på alfarveje og forarmede. 

- Nørskov by giver tredjeparten. 

- Skovdal Mølle var ganske øde og bønderne der omkring bortdøde af pest, 

giver derfor fjerdeparten. 

- Vingsted Mølle var længe øde og bønderne der omkring forarmede, skal 

give 1 last mel og ½ last malt. 

 

NØRVANG: 

- Vejle borgere giver af Rans mark halv skyld. 

- Brande kirkeby giver halv skyld. 

- Uhre, Bøgild og Gammelby giver halv skyld. 

- Brandlund giver de to parter. 

- Ødstedholt i Hvornstrup giver halv skyld. 

- Hvejsel er afbrændt, derfor fri i år. 

- Give er kvit i år, formedelst der er ingen på gårdene; halvt næste år. 

- Eskelund giver halvt i år. 

- Thygegod fri i år, halvt næste år. 



- Odderbæk: der er ingen ved gården og ingen sæd, giver intet i år, halvt 

næste år. 

 

SLABS 

- Vorbasse, Fitting og Skødebjerg giver halvt i år. 

- Almstok og Løvlund giver de to parter. 

- Grenkrog giver halvt i år, og efterdi han er forfærvet af sand afkortes 

han årligt en otting smør. 

- Elkær og Plovslund giver halvt i år. 

- Grensted og Majvig giver halvt, og ingen arbejdspenge. 

- Lofte, Nollund og Hedensvig giver halvt. 

 

SKAST: 

- Fjerdeparten af deres landgilde er eftergivet. 

 

NØRRE HERRED: 

- Fjerdeparten eftergivet. 

 

== 1630/31 TINGSVIDNER == 

 

I dette regnskab findes et brev underskrevet 4. december 1633 af 

Christian 4, som beder lensmanden Gunde Lange om at udrede hvad restans 

de fattige bønder i lenet ikke kan formå at betale. Herefter følger en 

større mængde tingsvidner taget 1633-34, som fortæller om folks forarmede 

tilstande. Eftersom det drejer som om restans for 1630-31 er de indført i 

dette regnskab. 

 

BRUSK (tingsvidner opsl. 43-58; restans opsl. 59) 

- 15. juni 1633: Thyge Henningsen i Eltang og Hans Rasmussens 

[efterladte] hustru og børn i Bramdrup, de blev så forarmede i den 

forgangne ufredstid, at de ikke havde korn, heste eller kvæg, som de 

kunde enten så eller bruge deres jord og avl med, og deres gårde blev 

brudt ned og fordærvede, så de slet måtte nødes til at flytte fra deres 

gårde, og ikke endnu kan formå at udgive den gamle restans, som de rester 

med af fornævnte to gårde. 

- samme dag: Niels Ravn, Thomas Hansen, Adam Nielsen, Anders Hjerresen og 

Iver Jensen, alle i Sønder Vilstrup, de er så forarmede, at de ikke kan 

formå at betale den gamle restans de rester med, thi de har ikke kvæg 

eller andet, som de kan betale det med, hvis de da skal holde deres gårde 

ved magt og kunne gøre ægt og arbejde deraf. 

- 8. juni 1633: Jes Lassen i Herslev er så forarmet, at han ikke kan 

formå at betale den restans han rester med. Samme årsag som ovenstående. 

- samme dag, Mikkel Jensen i Herslev; som ovenstående. 

- 15. juni 1633: Peder Jepsen i Højrup; som ovenstående. 

- 8. juni 1633: Thue Pedersen i Højrup; som ovenstående. 

- samme dag: Niels Hansen i Højrup; som ovenstående. 

- samme dag: Jørgen Pedersen i Højrup; som ovenstående. 

- samme dag: Søren Olufsen i Rådvad; som ovenstående. 

- 15. juni 1633: Søren Andersen i Starup; som ovenstående. 

- 8. juni 1633: Troels Olufsen i Tiufkær; som ovenstående. 

- samme dag: Hans Thomassen i Tiufkær; som ovenstående. 

- samme dag: Peder Knudsen i Knud Vejnes? ("Knud Veynis") gård i Håstrup; 

som ovenstående. 

- samme dag: Oluf Sørensen i Almind; som ovenstående. 



- 8. febr. 1634: Niels Thuesen i Højrup er så forarmet, at dersom han 

skal udrede dette års skyld til Koldinghus, og besidde hans gård, da kan 

han ikke formå at udgive den restans han er skyldig til K.M. for år 1630. 

 

ANST (tingsvidner opsl. 60-61, 67-69, restans opsl. 71-72) 

- 9. maj 1633: Thomas Nissen i Skanderup er så fattig og forarmet, siden 

fjenderne var her i landet, så dersom han skulle nu udlægge og betale 

hvad som han er Morten Nielsen Panch, forrige slotsskriver på Koldinghus, 

på K.M. vegne pligtig, ud af år 1629 og -30 (rug og byg...), da kunne han 

ikke besidde den krongård, som han påboer, da han fattige mand måtte give 

fjenderne næsten alt hvad han havde. 

- samme dag, Søren Mortensen i Lille Anst er en fattig mand, og har ikke 

evne eller formue til at han kan formå at udgive sin restans. Dersom den 

fattige mand skulle det udgive, da kunne han ikke besidde den gård han 

påboer. 

- 4. dec. 1633, K.M. brev om at forrige slotsskriver Henrik Splett har 

beklaget sig hvorledes han af seneste indfald i Jylland ganske skal være 

kommen til agters og har mistet alt, både hus og gård, sin egen formue og 

de børnepenge han havde hos sig, så han ikke videre har tilovers til at 

opholde sig udi sin alderdom, meget mindre at kunne betale sine 

kreditorer. Derfor befries han nu for nogen kirkegæld, skyld af to møller 

og accisse. Herefter følger bilag vedrørende denne sag. 

- 6. febr. 1634: Den gård, som Niels Jørgensen i Holbøl endnu iboer, blev 

udi fjendernes tid ilde medhandlet og udplyndret, og han blev frataget 

hvad han havde, sådan at han var så forarmet i det år 1630, at han ikke 

havde enten den evne eller formue, at han i det år kunne udgive hans 

gårds landgilde til Koldinghus. Og ikke han havde enten spisekorn eller 

sædekorn. Og ej heller han fik enten pløjet eller sået i det år. Men hans 

land ligger endnu i grønt land og er udørket. For hans store armods 

skyld. 

- 20. nov. 1634: Fjenderne tog fra Erik Hansen i Lunderskov, den tid de 

drog ud af landet, kreatur og korn, og alt det han havde, så at han var 

så forarmet, at han ikke kunne formå at give K.M. hans skyld i det næste 

år derefter ud af den våning og bolig i Lunderskov han da iboede. 

- samme dag: Det år da fjenderne drog ud af landet, da var Drabæk Mølle 

så forrådnet og forfalden, både på tømmer og tag, og fra Morten Jørgensen 

blev borttaget af fjenderne kreatur, boskab og andet, sådan at han ikke 

kunne formå at give K.M. hans skyld i det år og havde kun ganske ringe 

malen. 

 

HOLMANS (tingsvidner opsl. 73-88) 

- 17. juni 1633: I forleden ufredstid blev Peder Nielsen Møller i 

Brejning Mølle ganske udplyndret af rigets fjender, så at han måtte med 

hustru og børn rømme af møllen, og møllen blev derover øde og fordærvet. 

I lige måde blev bønderne der omkring samme mølle også ganske meget 

beskattet og forarmede, så at hans mølle ingen søgning har haft. Samme 

mølle er liggende udi en afkrog ved stranden. Og derover kom han i stor 

armod siden fjenderne var tejst, så han ikke kunne tåle at udgive den 

skyld af samme mølle, som han var skreven for udi år 1629. 

- 20. maj 1633: Knud Hansen i Brøndsted er så forarmet, at han ikke kan 

udgive eller betale hans skyld, som han resterer med af de år Gunde Lange 

havde Koldinghus i forlening (smør, penge, havre, kød) for sin armods 

skyld. 

- Desuden vidnedes, at Terkel Nielsen i Gauerslund kom fra sin gård 

straks efter fejdetiden for sin store armods skyld, og er endnu så 



forarmet, at han ikke kan formå at udgive sin skyld (smør, humle, penge, 

havre, kød). 

- Desuden vidnedes, at den mand, som boede i Børkop i den våning, som 

Laurids Jørgensens navn står i restansen for, både han og hans hustru 

døde udi år 1629 af pest, og efterlod sig et lille umyndigt barn, hvilket 

ikke har nogen formue til at udgive (rug og havre) som de resterede med 

til skyld af fornævnte våning i år 1629. 

- Desuden vidnedes, at Anders Jørgensens gård i Hvilsbjerg i fjendernes 

tid blev nedhuggen, hvorover han blev så ganske forarmet, at han ikke nu 

har den formue at han kan udgive sin skyld for år 1630. 

- 20. maj 1633: Mads Nielsen i Gauerslund, et tingsvidne: (...) Peder 

Ravn i Skærup, Henrik Ravn i Børkop, Lauge Madsen i Skærup, Thomas 

Pedersen i Gårslev, Hans Villadsen i Gårslev, Peder Jepsen i Andkær, 

Thomas Hansen i Sellerup og Niels Buhl i Skærup, disse vandt med opragte 

fingre og ed, at det er dem i ald sandhed fuldt vitterligt, at de er 

sammenlagt i det nørre lægd(?) her i Holmans herred for 14 gårde, som 

årligt skulle udgive i skyld tilsammen en malkeko, og derudi er de 

Gauerslund bymænd betegnede for tvende gårde, at betale i fornævnte ko, 

hvilken ko er årlig ydt og klartgjort af det nørre lægd udi år 1629 og -

30, det ene år med en levende ko og det andet år med rede penge. Og 

aldrig de tilforn har hørt eller fornemmet at Gauerslund bymænd har været 

krævet eller af dem begæret, at de skylle udlægge nogen anparter til 

andre malkekøer end deres kvota for fornævnte to gårde i benævnte malkeko 

af det nørre lægd. 

- 25. febr. 1633: Den gård, som Oluf Olufsen nu iboer, den fik K.M. brev 

så han blev sat til sandemand her i Holmans herred, og var sognefoged i 

Vinding, [og derfor] gjorde han ikke hverken ægt eller arbejde, ej heller 

fornemmede vidnerne, at han i nogen måder udgav eller blev krævet for 

nogen avlingspenge mens han var sandemand og boede i samme gård. 

- 27. maj 1633: Rasmus Jørgensen i Pjedsted kom for hans store armods 

skyld i 1630 fra det bol, som Jørgen Rasmussen nu iboer, og han er endnu 

så forarmet, at han ikke kan udgive (rug, penge, lam, gås, høns, havre) 

som han resterer med af samme våning for 1630. 

- 10. marts 1634: Jes Lassen i Vinding er kommet fra sin gård og væring, 

og er så forarmet, at han ikke kan formå at udgive de 14 sldl. han 

resterer med til K.M. af sin skyld for årene 1629 og -30. 

- 24. febr. 1634: Margrethe, salig Hans Munks enke i Skærup, bortdøde i 

armod, og efterlod sig ikke den formue, at der dermed kunne betales 

"halffuinde" daler, som hun da resterede med til K.M. for skyld og 

landgilde. 

- samme dag: Jens Madsen i Pjedsted, hans fader Mads Pedersen i 

Pjedstedballe er tilfalden en stor sygdom og skrøbelighed, så han med 

stor bekostning har været en tid lang under bartskærerens hånd, og er 

derover geradet i stor armod, så han ikke har den formue at han kan 

udgive 6 dlr., som han resterer med af sin skyld for de år Morten Panck 

var slotsskriver. 

- 29. sept. 1634: Anders Poulsen i Børkop er bortrømt fra den krongård 

han iboede for armods skyld, og har ikke efterladt sig den formue, at 5 

dlr. 1½ mk. kan betales, som han resterer med for skyld og landgilde til 

K.M. for årene 1629 og -30. 

- 25. april 1631: Knud Hansen, Hans Smed og Jens Pedersen i Brøndsted 

blev så ganske udplyndrede og beskattede i forleden ufreds- og fejdetid, 

tilmed blev hvad ringe korn de havde sået i fjor fordærvet af den store 

usædvanlige hagl, som faldt på deres mark ved høsttid, sådan at de 

fattige mænd derover er så ganske forarmede, at de ikke kan udgive deres 



skyld af de krongårde de iboer for året 1630 for deres store armods 

skyld. 

- 17. febr. 1634: Jens Nielsen i Velling blev så forarmet i fjendernes 

tid, at han ikke kunne formå at udgive hans skyld han resterede med af år 

1629. 

- 13. april 1635: Salig Tim Sørensen i Børkop blev skudt ihjel da 

fjenderne kom her i landet, og Anders Poulsen, som fik samme gård efter 

ham, blev så forarmet at han bortrømte fra gården for armods skyld, og 

ikke efterlod den formue som kunne betale de 5 sldl. 1½ mk. han resterede 

med. 

- samme dag: Den gård, som Niels Jørgensen i Velling havde i fæste, 

hvilken gård Jep Smed nu iboer, den stod øde i året 1629, og der fandtes 

da ikke så vidt gods eller formue i samme gård, som kunne betale den 

derpå hæftede skyld. 

- 14. febr. 1631: Hans Nielsen i Gårslev er ganske meget forarmet, så at 

han fattig mand for sin store armods skyld ikke kan tåle at udgive sin 

skyld af den krongård han iboer for år 1630. 

- 25. april 1631: Hans Vilsen i Gårslev, hans salshus med hans sædekorn 

og formue blev afbrændt i forleden ufredstid, så han fattige mand derover 

blev så gandske forarmet, så at han ikke endnu kan tåle at udgive sin 

skyld for år 1630 for sin fattigdoms skyld. 

 

JERLEV (tingsvidner opsl. 89-91) 

- 12. juni 1633: Eftersom disse efterskrevne endnu findes udi restansen 

for en del ud af deres skyld og landgilde, som de er blevne skyldige til 

K.M. for årene 1629 og -30, som er: Christen Sørensen i Egtved, Niels 

Christensen Brun i Spjarup, Mette Madskone i Bøgvad, Thomas Andersen 

Møller i Bøgvad Mølle - disse mænd findes endnu at være arme og fattige, 

så de ikke kan tåle eller formå at gøre udlæg for deres restans til K.M. 

udaf deres gårde og mølle, hvis de da skulle blive ved magt. 

- 24. april 1633: De to ødegårde i Norbæk, de er aldeles slet øde, og der 

har ikke været bygget på deres gårdssteder, pløjet eller sået til dem i 

lang tid før fjenderne kom ind i landet, og de er endnu aldeles øde. 

- 12. juni 1633: Eftersom Laurids Nielsen i Hesselballe, en bolsmand, og 

Maren Jenskone i Ammitsbøl findes udi restansen for en del af deres skyld 

og landgilde, de K.M. er blevne skyldige for årene 1629 og -30; at de 

blevne så arme og fattige, og fornævnte Laurids Nielsens bol og bohave 

afbrændt i fjenderne stid, og Maren Jenskones gård af fjenderne nedbrudt 

og opbrændt, at de ikke endnu kan tåle eller formå at gøre udlæg for 

deres restans til K.M., hvis de da skulle forblive ved magt. 

 

ELBO (tingsvidner opsl. 92-125) 

- 23. juli 1633: Afdøde Anders Jensen i Børup blef så ganske meget 

forarmet, mens fjenderne var i landet, at hans efterlevende hustru ikke 

endnu er kommet til den formue, at hun kan yde og udgive den langildes 

rest, som endnu resterer af den gård i Børup, som hendes mand påboede, af 

årene 1629 og -30. 

- samme dag: Oddersteds bymænd blev så ilde medhandlede og af fjenderne 

så meget frataget, alt deres havende gods og formue, og dernæst forjaget 

fra deres huse og gårde, og er for disse årsager blevne så ganske meget 

forarmede udi fornævnte ufredstid, at de ikke endnu er kommet til den 

formue, at de kan udgive den landgilde, som de resterer med. Mændene er 

Christen Pedersen, Jep Mikkelsen, Mikkel Hansen, Jep Udsen, Peder 

Nielsen, Hans Nielsen, Mikkel Ibsen og Mikkel Nielsen. 

- samme dag: Thomas Madsen i Kongsted blev forjaget og af fjenderne 

drevet fra hus og gård, og blev af dem skudt igennem hans arm og skulder, 



og der blev frataget ham hans gods og formue, og han måtte rømme over til 

Fyn for han måtte anvende og bekoste meget til bartskæreren, hvilket han 

måtte låne og borge, udi sin elendighed og store nød og armod, hvorfor 

han endnu ikke er kommet til formue igen, så han kan udgive sin restans 

for 1629 og -30. 

- samme dag: Las Thorsen i Kongsted er blevet så ganske meget forarmet i 

de tider mens fjenderne var i landet, hvilken hans armod ham endnu så 

hårdt påhænger, at han ikke kan formå at udgive sin restans for 1629 og -

30. 

- 6. aug. 1633: Lauge Pedersen Borre i Bredstrup; som ovenstående. 

- 23. juli 1633: Hans Thomassen, Hans Hansen, Niels Jensen og salig Peder 

Andersens enke Maren, alle i Bredstrup, de er blevne så meget formarmede 

i de tider fjenderne var i landet, at de endnu er kommet til den formue, 

at de kan udgive deres restans for 1629 og -30. 

- samme dag: den gård i Trelde, som Niels Sørensen og Peder Nielsen 

påboede, den blev af fjenderne afbrændt, hvorudover deres fattige 

efterlevende hustruer er kommet udi stor armod, eftersom deres kræ og 

gods også blev forbrændt og af fjenderne forødt. De har derfor ikke 

kunnet formå at udgive deres restans for 1630. 

- 27. aug. 1633: Den ålegård, som kaldes Kastbjerg, hvilken Oluf Hansen 

Lund i Store Ullerup har i fæste, den lå øde og uopbygget i de år 1629 og 

-30, for desårsag at han blev så forarmet i de tider fjenderne var i 

landet, at han ikke kunne formå at bygge den og bekoste garn og hvad 

dertil hørte. 

- 23. juli 1633: Åeder Hansen Lund, Peder Jensen, Søren Hansen og Mads 

Pedersen, alle i Ullerup, de er blevne så meget forarmede i de tider 

fjenderne var herinde i landet, formedelst at alt deres havende gods og 

formue blev frataget dem, at de derfor ikke endnu er kommet til den 

formue, så de kan udgive deres restans for 1629 og -30. 

- samme dag: Jep Pedersen Buhl, Jep Hansen, Jacob Madsen, Hans Madsen og 

Poul Thorsen, alle i Hyby; som ovenstående. 

- samme dag: Niels Knudsen i Hyby; som ovenstående. 

- 13. aug. 1633: Den ålegård ved navn Gladgrund, som Jacob Johansen i 

Hønborggård tilforn har haft i brug, den har ligget øde udi årene 1629 og 

-30, og er ej blevet bygget eller brugt siden den blev øde mens der var 

ufred her udi Nørrejylland. 

- 3. dec. 1633: Niels Thomassen, Niels Skytte og Niels Hansen, alle i 

Trelde, de blev så forarmede mens fjenderne var i landet, og Niels 

Skyttes ganske bolig og huse afbrændte, at de endnu ikke er kommet til 

den formue, at de kan udgive deres restans for 1630. 

- 23. juli 1633: Den Ålegård Trangård ved Erritsø land, den har ikke 

været opbygget siden fjenderne var i landet, hvilken ålegård Mads 

Pedersen i Holt? tilforn har brugt og Niels Pallesen nu kræves skylden 

af. 

- 29. okt. 1633: Søren Thuesen i Taulov Nebel blev så ganske forarmet da 

fjenderne var i landet, og tilmed hans hus og gård afbrudt og forødt, at 

han endnu ikke er kommet til den formue, så han kan betale sin restans 

for 1630. 

- 7. jan. 1634: Ude Nielsen i Taulov Nebel, Niels Madsen i Børup, Mads 

Sørensen i Skærbæk, Laurids Ibsen, Mikkel Troelsen, Niels Hansen Griis i 

Kongsted Torp, Knud Madsen sammesteds, Lauge Pedersen i Tårup, Thue 

Hansen i Kongsted og Niels Jensen Ravn i Bredstrup - disse mænd, samt 

andre her udi Elbo herred, blev så meget forarmede af fjendernes 

beskatning og plyndring, at de ikke kunne formå at udgive deres restans 

for årene 1629 og -30. 



- samme dag: Peder Jensen i Vejlby, Søren Nielsen bolsmand, Mads Pagh i 

Egeskov, Jes Pedersen i Trelde, Jes Andersen, Hans Jørgensen, Christen 

Hansen, Jep Jensen Buhl, Søren Thomassen, Palle Thomassen, Hans Hansen 

Skytte og Jens Jensen sammesteds; som ovenstående. 

- samme dag: Hans Nielsen i Ullerup, Jens Lassen i Lille Ullerup, Peder 

Jensen i Ullerup, Christen Madsen i Hyby, Niels Sørensen, Peder Nielsen 

og Morten Madsen, Peder Pallesen, og Niels Pedersen sammesteds, Christen 

Hansen i Handrup, Hans Pedersen sammesteds, Jens Hansen i Kobbel og 

Bertel Madsen i Stoustrup; som ovenstående. 

- 4. marts 1634: Jep Nielsen i Kongsted, Jørgen Knudsen i Stoustrup, 

Niels Nielsen i Trelde, Søren Benditsen i Bredstrup, Jep Madsen i Trelde, 

Peder Thorsen i Hyby, Bendix Hansen i Hyby, Niels Sørensen i Bøgeskov, 

Mourids Olufsen Hvid i Erritsø, Bertel Hansen sammesteds, Niels Knudsen i 

Hyby, Jens Pedersen Buhl, Niels Pedersen, Niels Laugesen sammesteds, 

Niels Sørensen i Bjerresgård og Niels Poulsen i Studsdal; som 

ovenstående. 

- samme dag: De to ålegårde, som Niels Ibsen og Jep Jensen i Skærbæk 

havde i brug, hvilke kaldes Bertelsgård og Grevsgård, de lå øde og 

ubyggede i årene 1629 og -30, eftersom de ikke kunne formå at bygge dem 

siden fjendernes tid, udi hvilken de blev øde. 

- 7. jan. 1634: Thyge Hansen i Tårup, Niels Hansen Griis, Rasmus 

Christensen Lund sammesteds, Mikkel Pedersen, Jes Nielsen, Thomas Madsen 

i Kongsted, Jens Madsen i Erritsø Østergård og Jes Udsen i Tårup; disse 

Erritsø trendingsmænd, som ovenstående. 

- samme dag: Steffen Nielsen i Børup, Poul Jensen sammesteds, Ude Nielsen 

i Taulov Nebel, Thue Jensen sammesteds og Lauge Borre i Bredstrup; disse 

Taulov trendingsmænd, som ovenstående. 

- samme dag: Jacob Madsen i Hyby, Niels Knudsen sammesteds, Peder Hansen 

i Handrup, Niels Ravn i Bredstrup, Niels Hansen i Store Ullerup og Jes 

Buhl i Hyby; disse Ullerup trendingsmænd, som ovenstående. 

 

== 1630/31 SAGFALD == (film #2 opsl. 483) 

 

BRUSK 

- 18. april 1630, Thomas Jespersen aftinget 6 rdl. for Kirsten 

Olufsdatter han belå udi sidste ufredstid. (Uden stednavn) 

 

ANST 

- 1. maj 1630, Knud Buch i Hjarup aftinget 30 rdl. for to små heste, som 

han solgte over grænsen. 

- 29. juni 1630, Kjeld Jepsen i Noes aftinget 2 rdl. for Gjertrud 

Sørensdatter han belå i fjendernes tid; den lave bøde bevilget for hans 

armods skyld. 

- 11. marts 1631, Morten Poulsen i Bække aftinget 4 rdl. for uform hans 

hustru Lene har gjort Jørgen Dinesen i Bække. 

- 15. mar. 1631, Jep Pedersen i Dostp(?) aftinget 30 rdl. for ti okser 

han havde købt imod forbud. 

- 7. apr. 1631, Christen Jørgenen i Drabæk Mølle aftinget 20 rdl. for 

nogle okser, som han imod forbud havde købt og solgt igen. 

 

HOLMANS 

- 2. maj 1630, Lauge Ravn i Velling aftinget 20 rdl. for en lille hoppe, 

som han ikke kunne få hjemmel til. 

- 3. aug. 1630: Søren Skrædder i Gårslev aftinget 4 rdl. for den nu 

bortrømte Anne Simonsdatter af Mørkholt, som han belå udi fjendernes tid. 



- samme dag, Terkel Torstensen aftinget 2 rdl. for Mette Eilersdatter han 

belå i fjendernes tid; den lave bøde bevilget for hans armods skyld. 

- 3. dec. 1630, Hans Pedersen i Pjedsted aftinget 12 rdl. for Anne 

Hansdatter, som han i fejdetiden havde beligget; betalte ikke mere 

efterdi han er en slap uformuende karl og kvindfolket bortløb. 

- 23. marts 1631, Jens Mikkelsen aftinget 4 rdl. for hans armods skyld, 

fordi han i fejdetiden havde beligget Maren Pedersdatter som blev 

aftinget 2 rdl. 

- Niels Sørensen aftinget 2 rdl. for Maren Nielsdatter han blev beskyldt 

for at have beligget; den lave bøde bevilget ham for armods skyld. (Uden 

stednavn) 

- Jens Andersen aftinget 2 rdl. for Anne Nielsdatter han blev beskyldt 

for at have beligget. (Uden stednavn) 

- Hans, som tjente Søren Nielsen, aftinget 2 rdl. fordi han havde 

beligget Maren Pedersdatter. (Uden stednavn) 

- Hans Pedersen i Børkop aftinget 4 rdl. fordi han havde beligget Kirsten 

Sørensdatter i fejdetiden; den lave bøde bevilget for hans armods skyld. 

- Peder Rasmussen i Gårslev aftinget 2 rdl. fordi han tog hans svin af 

folden og fortav. 

- Lauge Ravn [i Velling] aftinget 5 rdl. for noget perlament(?) han havde 

udi værk med Christen Pedersen. 

- Søren Buhl i Follerup aftinget 12 rdl. for Apelone Sørensdatter han 

belå. 

 

JERLEV 

- 1. maj 1630, Peder Sørensen i Spjarup aftinget 5 rdl. for Mette 

Thomasdatter, som han i fjendernes tid besov. 

- 30. nov. 1630, overnævnte Peder Sørensen aftinget 20 rdl. for 

overnævnte Mette Thomasdatter, som han havde bekendt at have besovet, 

hvilket dog ikke så var. 

- 2. dec. 1630, Jens Jensen i Revsgård aftinget 4 rdl. for Apelone 

Nielsdatter, som han i ufredstiden har besovet. 

- 3. dec. 1630, Laurids Christensen aftinget 6 rdl. for Birgitte 

Hansdatter, som han i ufredstiden har besovet. (Uden stednavn) 

- samme dag, Vinter Sørensen aftinget 12 rdl. for Mette Thomasdatter han 

havde beligget. (Uden stednavn) 

- 26. febr. 1631, Niels Nielsen aftinget 4 rdl. for Anne Pedersdatter han 

i fjendernes tid belå. (Uden stednavn) 

- 11. mar. 1631, Søren Poulsen i Vork aftinget 4 rdl. for Anne 

Lauridsdatter han belå i ufredstiden. 

- 18. mar. 1631, Jep Pedersen i Mejsling aftinget 2 rdl. for Dorthe 

Nielsdatter han belå i ufredstiden; den lave bøde bevilget for hans 

armods skyld. 

- 21. mar. 1631, Jens Christensen i Egtved aftinget 5 rdl. for Karen 

Joensdatter han i fjendernes tid belå; den lave bøde bevilget for hans 

armods skyld. 

 

ELBO 

- 14. marts 1631, Hans Pedersen, født i Lykke/Løkke ("Lÿchj"), aftinget 

14 rdl. for Maren Madsdatter i Ullerup han belå, med hvem han var 

beslægtet udi tredje led, og som K.M. nu allernådigst har efterladt ham 

at må komme i ægteskab med. 

- samme dag, Jens Pedersen i Børup aftinget 3 rdl. for en kvinde af Fyn 

som han på denne side [af sundet] belå. 

- 16. mar. 1631, Niels Clausen aftinget 4 rdl. for Åse Hansdatter (el. 

Vusse Hansdatter) i Kongsted han belå. 



 

TØRRILD 

- 5. aug. 1630, Morten Knudsen aftinget 1 staldokse for en trætte, som 

han var udi med en af velb. Johan Brockenhuus' tjenere i Højrup om en 

vogn. 

 

ANDET 

- Annammet og oppebåret af Peder Christensen Skrædder, borger og indvåner 

udi Kolding, for den plads og ejendom sammesteds, som afgangne Peder 

Kudsk udaf højlovlig ihukommelse kong Frederik nådigst hans livstid havde 

forundt og nu efter hans dødelige affald til K.M. igen er hjemfalden, 

blev solgt for 280 sldl. som gør udi rigsdaler: 186½ rdl. 16 sk. -- 

Tingsvidne af Kolding byting at grund og bygning er blevet vurderet for 

300 sldl., tegnet med C: 

- I lgie måde annammet af Mads Thomassen, borger og rådmand i Vejle, for 

en arv han flyede af Henrik Ditmers (el. Hendrich Ditmers), forrige 

indvåner og borger i Vejle, hans arvinger af Lybæk havde afkøbt, som 

efter vurderings- og synsvidne beløber 340 sldl, hvoraf K.M. tilkommer 

den tolvte part som føres højbemeldtee K.M. til regnskab udi rigsdaler, 

hver daler til 96 sk. danske, beløber så: 18½ rdl. 1½ ort 1 sk. 1 alb. -- 

Herom et tingsvidne, ejendommen efter Henrich Ditmer at være vurderet 

1614 for 370 sldl., som siden i fjendernes tid er blevet ruineret og 

fordærvet, at det ej højere har kunne sælges end for 340 sletdaler. 

- Desligeste oppebåret af Dorthe Olufsdatter, Iver Damelsens 

efterleversne, som slotsherren, velb. mand Gunde Lange, med hende har 

aftinget, formedelst bemeldte Iver Damelsen som har været borger i 

indvåner i Kolding selv ihjelskød sig 1627: 100 rdl. -- Herpå et 

rådstuevidne tegnet med C:A: 

- Annammet for en gammel ubrugelig slottets pram, som ud i denne forledne 

ufredstid ganske med alt var blevet fordærvet og utjenlig, som ikke igen 

kunne hjælpes uden stor bekostning, at den til K.M. eller slottets 

fornødenhed kunne bruges. Efter vurderings formelding: 6½ rdl. 16 sk. -- 

Tingsvidne af Kolding byting dateret 9. juni 1630, påtegnet B: 

- Annammet af en gammel brunskimlet hest, som brugtes for en af slottets 

postvogne, hvilken dertil ganske var uthenlig efter vurderingsvidnes 

formelding: 2½ rdl. 16 sk. -- Bilag D: 

 

== 1631/32 == (opsl. 22) 

 

BRUSK 

- Bertel Hansen i Eltang aftinget 2 stude for ulovlig skovhugst han har 

beganget udi Gudsø skov. 

- Herredsfoged Jørgen Andersen [Jørgen Andersen Haahr] i Vester Nebel 

aftinget 12 rdl. for et lejermål han har beganget. 

- Anders Jørgensen [vist Anders Jørgensen Haahr] i Vester Nebel aftinget 

4 okser for noget tømmer han imod minde har ført fra sin gårds bygning. 

 

ANST 

- Jens Sørensen i Egholt var tildømt at skulle udgive hans bøder efter 

mandatet, fordi han var til stede da det manddrab skete, da Niels 

Skrædder ihjelslog Hans Pedersen i Revsinghoved. Og efterdi Jens Sørensen 

intet havde at udgive til bøder, uden en lam hest, som blev vurderet for 

7 sldl. efter derom udgagnen tingsvidnes formelding, som blev annammet 

derfor til sagfald; er udi rigsmønt: 4½ rdl. 16 sk. 

- Annammet forbrudt gods efter Niels Christensen Skrædder i Revsinghoved, 

på K.M. vegne, som var hans halve boslod, efter han dræbte og ihjelslog 



Hans Pedersen sammesteds, og for samme gerning bortrømte og blev svoret 

manddrab over. Efter hosliggende tingsvidnes formelding bekommer K.M. 

adskillige dele, anslagen udi penge til 49 sldl. 2 mk. 4 sk.; er udi 

rigsmønt: 33 rdl. 4 sk. samt 30 stk. får og lam. 

 

== 1632/33 == (film #2 opsl. 22) 

 

HOLMANS 

- Jens Nielsen Trelde i Gårslev aftinget 30 dlr. for lejermål han havde 

begået med Maren Olufsdatter i Gårslev, som bortrømte, og selv havde han 

sin ægte hustru; betalte bøden efter hans formue. 

- Jens Andersen i Sellerup aftinget 3 rigsmk. fordi han skar Jes 

Thomassen sammesteds med en kniv. 

- Steffen Nielsen i Gårslev aftinget 3 rigsmk. fordi han skar Jens 

Iversen i Mørkholt med en kniv. 

- Jens Nielsen i Børkop aftinget 18 sldl. = 12 rdl. for usandfærdige 

ukvemsord og parlement han havde begået på Henrik Ravns dreng sammesteds. 

 

JERLEV 

- Gjøde Nielsen i Højen aftinget 12 dlr. for lejermål han har begået med 

Maren Mouridsdatter. 

 

ANST (og Brusk) 

- 2. nov. 1632, Erik Olsen (evt. Erik Olufsen) i Noes aftinget et par 

okser for skovhugst han havde begået. 

- Hans Jensen i Almind i Brusk herred aftinget 2 rdl. for to nævehug, som 

han slog en kvinde ved navn Mette Jensdatter. 

 

ELBO 

- 27. aug. 1632, annammet på K.M. vegne efter Mads Hansen i Børup, som 

bortrømte for tyveri, efterskrevne gods, som er solgt og afhændet, efter 

vurdering: en gl. egekiste for 1 sldl, et dynevår og to gl. uldne puder 

for 3 slmk, en gl. grå hat og en gl. skjorte for 1½ slmk, et par gl. 

blårgarnslagener for 2 slmk; er tilsammen: 1½ rdl. 1 ort. 

- Annammet til sagfald af efterskrevne bønder i Elbo herred, som 

modvilligt har sat overhørige med at gøre K.M. rejser, så også for anden 

bestilling de udi lige måde med forsætlig vis har sat overhørig imod 

lensmanden, hvorfor de efterdom, dele og lovlig proces er pantet for 

deres 3 slmk. = 3 (rigs)ort, [halvgårdsmændene for halvt så meget], som 

her føres K.M. til regnskab: TRELDE: Palle Thomassen, Niels Ibsen, Niels 

Thomassen, Jens Madsen, Jens Andersen på en halvgård, Jep Madsen, Thomas 

Sørensen, Christen Hansen, Peder Jensen på en halvgård og Jørgen Hansen, 

samt Peder Iversen og Niels Jensen sammen på en gård. HYBY: Niels Timsen 

og Enevold Bundesen sammen på en gård, Hans Madsen, Peder Thuesen, 

Laurids Andersen, Poul Thorsen, Johanne Peders, Niels Pedersen og Jens 

Hansen disse to sammen på en gård, samt Hans Ibsen og Jens Thomassen 

sammen på en gård. STORE ULLERUP: Mads Pallesen, Søren Hansen, Peder 

Hansen og Hans Jensen disse to sammen på en gård, samt Store Niels 

Hansen. LILLE ULLERUP: Niels Sørensen. KOBBEL: Jens Hansen. STOUSTRUP: 

Bertel Madsen. TAULOV NEBEL: Knud Lauridsen, Peder Smed, Thue Hansen, 

Hans Griis, Laurids Knudsen og Niels Jensen, sidste to sammen på en gård. 

BREDSTRUP: Niels Jensen Ravn, Jens Lauridsen, Niels Jensen og Jep Knudsen 

disse to sammen på en gård; Lauge Borre (el. Lave Borre), Peder Nielsen, 

Hans Thomassen og Søren Benditsen. EGESKOV: Anders Iversen, Jens Hansen, 

Søren Madsen og Niels Sørensen. STALLERUP: Christen Mikkelsen, Peder 

Tygesen og Hans Knudsen. EGUM: Laurids Hansen, Mads Buhl, Peder 



Steffensen og Christen Pedersen. VEJLBY: Niels Hansen, Bertel Hansen, 

Thomas Hansen og Jens Hansen. ODDERSTED: Peder Nielsen og Christen 

Pedersen. SKÆRBÆK: Peder Mikkelsen, Niels Madsen og Niels Ibsen. 

 

== 1633/34 == (opsl. 27) 

 

- Annammet af Jørgen Knudsen, ridefoged, som han har oppebåret af K.M. 

bønder og tjenere i Koldinghus len, til sagfald og uforvist skovhugst, 

efter hosliggende underskrevne fortegneles formelding: 83½ rdl. 

- Annammet af Jacob From, som han også har oppebåret dette år af bønderne 

i Brusk herred, for ulovlig skovhugst for de to år fra 1. maj 1632 til 1. 

maj 1634, efter hosliggende underskrevne bevis' formelding: 35 dlr. 10 

sk. 

- Desligeste annammet af efterskrevne K.M. bønder her udi Koldinghus len, 

som har været overhørige og ikke ydt deres (slotsved?), så og for 

kornskibene, hver aftinget 3 ort: Mads Sørensen i Skærbæk, Hans Sørensen 

i Oddersted, Jens Hansen i Kongsted, Jens Nielsen i Kongsted, Søren 

Nielsen i Egum, Hans (...?) i Trelde(?), Peder Jensen i Ullerup, Henrik 

Sørensen i Handrup, Christen Jørgensen og Thomas Skomager, Søren Thuesen 

i Taulov Nebel, Thue Hansen i Taulov Nebel, Poul Jensen i Børup, Peder 

Hansen i Børup, Jesper Jensen og Nis Lauridsen, sidste to sammen på en 

gård. 

 

== 1634/35 == (film #2 opsl. 23) 

 

- Afdøde Jens Jørgensen tømmermand, som døde i Håstrup, hans arvinger 

aftinget 12 dlr. for lejermål, som han havde begået med Hans Smeds datter 

i Tiufkær. Desuden betalte de 3 ort i forlov for hans gods, samt 

yderligere 3 ort for en kiste, som er blevet åbnet. 

- Annammet noget gods, som en kvinde fradøde; hun var født "nørhenne" og 

havde ingen arvinger, hvilket gods var en kost og en hoveddyne, vurderede 

for 4 sldl. som i rigsmønt er: 2½ dlr. 16 sk. 

- Annammet af Jacob From, slotsfoged, som han har oppebåret af K.M. 

bønder og tjenere i Brusk herred til sagfald for uforvist skovhugst: 45 

dlr. 

- Mads Jensen i Almstok betalt 3 ort i forlov for Niels Nørbakkes hustrus 

arvinger i Vorbasse. 

- Bendit Christensens arvinger i Grindsted betalt 3 ort i forlov, som i 

forgangne års regnskab skulle have været indført, men ikke blev forklaret 

førend nu i dette år. 

- Jens Skrædder i Vilstrup [Sønder Vilstrup el. Nørre Vilstrup?] aftinget 

12 dlr. for begået lejermål. 

- Mads Smeds søn i Starup aftinget 12 dlr. for lejermål begået med Oluf 

Bruns datter- 

- Niels Jørgensen i Nebel [Vester Nebel el. Taulov Nebel?] aftinget 12 

dlr. for lejermål begået med Sophie Jensdatter (el. Sophie Jonsdatter?). 

- Jep Pedersen, som tjente Jens Thorsen i Højrup, aftinget 12 dlr. for 

lejermål begået med Thyre Pedersdatter sammesteds. 

- Hans Nielsen Smed i Jordrup aftinget 5 dlr. for kirkefred han har 

begået med Thomas Mikkelsen sammesteds. 

- Christen Skinder i Jordrup aftinget 4 dlr. for en hest og en hoppe, som 

han havde købt af en rømningsmand og ingen hjemmel havde til. 

- Annammet ½ dlr. af Hans Christensen i Eltang for et voksesvin. 

- Annammet af ridefoged Jørgen Knudsen, som han har annammet af bønderne 

i Koldinghus len til sagfald for uforvist skovhugst og andet: 256 rdl. 16 

sk. 



 

== 1635/36 == (opsl. 65) 

 

BRUSK 

- Hans Olufsen i Starup aftinget 3 mk. for et slag han slog Anders Jensne 

sammesteds i hans hoved. 

- Ellen Olufsdatter i Starup aftinget 6 dlr. for lejermål med Thomas 

Madsen sammesteds. 

- Iver Sørensen i Tiufkær aftinget 3 mk. fordi han flyttede sin toft uden 

minde. 

 

ANST 

- Iver Jepsen i Gejsing var beskyldt for en halvvogn han ulovligt skulle 

have vedkommet, og derovr dømt i K.M. jern og fængsel på Bremerholm. Blev 

aftinget og gav 50 slette daler, som er: 33 rdl. 32 sk. 

- Eskild Andersen [delefoged] i Nagbøl aftinget 20 dlr. for imod forbud 

at have indtaget og indelukket en lille enghave. 

- Eskild Mortensen i Lejrskov aftinget 4 dlr. for ulovligt at have hugget 

fire små egetræer. 

- Jens Lauridsen i Lejrskov, aftinget 4 dlr, ligeledes for at have hugget 

fire egetræer. 

- Niels Jepsen i Lejrskov, aftinget 1 dlr. for at have hugget en eg. 

- Thomas Jepsen i Knudsbøl har stivet sig selv ihjel af et træ, og for at 

han måtte begraves i kristen jord betaltes der 10 dlr. 

- Efter ridefogdens Jørgen Knudsens underskrevne register og fortegnelses 

indhold er udgivet for ulovlig skovhugst i Anst herred: 64½ dlr. -- Bilag 

2 "herpå hans underskrevne register". 

 

HOLMANS 

- Ridefoged Jørgen Knudsen leveret for ulovlig skovhugst i herredet efter 

hans registers formelding: 83 rdl. 1½ ort 4 sk. -- Bilag 3 "register 

herpå". 

 

HERLEV 

- Jørgen Mikkelsen og Jens Mikkelsen i Højen aftinget 4 dlr. forde deres 

forseelse med nogle får. 

- Laurids Bertelsens hustru i Ågård aftinget 1 dlr. fordi hun slog Peder 

Sørensens søn sammesteds. 

- Aftinget for ulovlig skovhugst der i herredet, efter ridefogdens 

register: 12½ dlr. 1 ort -- Bilag 4 "register herpå". 

 

NØRVANG 

- Peder Poulsen i Givskud, herredsfoged, aftinget to okser fordi han 

holdt uskikkelighed ved tinget med druk. 

- Niels N, tjnende hr. Peder Jensen i Uldum, aftinget 12 rdl. for et 

kvindfolk han havde besovet. 

 

SLAVS 

- En kvinde i Vorbasse Præstegård hængte sig selv, og for at hun måtte 

komme i kristen jord har Christen Lassen i Slav betalt 10 dlr. 

- Overnævnte kvindes klæder kommer K.M. til indtæft: 9 dlr. 1 ort 8 sk. 

 

KOLDING BY 

- Ude Pedersen, borger i Kolding, aftinget 6 dlr. for ulovlig skovhugst. 

 

RØMNINGSGODS 



- Hans Hjuler ("Hans Hiuffler") i Bredstrup er bortrømt for tyveri, og af 

hans efterladende gods er K.M. tilfaldet, efter tingsvidne, 4 sldl, som 

gør 2½ rdl. 16 sk. -- Bilag 9 "vurderingsvidne herpå". 

 

== 1636/37 == (opsl. 66) 

 

BRUSK 

- Søren Markursen i Koldinghus Mølle, aftinget 200 rdl. fordi han om 

nattetide har værket sammen med Rasmus Ladefoged på slottets staldgård, 

og af lensmandens eget korn bortstjålet 10 tdr. byg; aftinget ved Niels 

Andersen, rådmand i Kolding. 

- Samme ladegårdsfoged Søren rømte for sagen, som han dog siden ved Hans 

Aukiner? ("Hans Auvffkiner" el. måske "Hans Aufftiner"), rådmand i 

Middelfart, lod afsone, og gav 80 rdl. 

- Laurids Buch i Håstrup aftinget 1 rdl. fordi han slog Oluf Basse 

sammesteds med en kæp. 

- Hans Pedersen i Møsvrå aftinget 3 ort fordi han slog Mads Hansen i 

Stenderup og gjorde ham sår. 

- Christen Mogensen og Niels Jensen i Lilballe aftinget 1½ rdl. for 

ulydighed. 

- Peder Pedersen og Las Pedersen i Almind aftinget 1½ rdl. for slagsmål 

der havde været i med hinanden. 

- Poul Hansen Griis i Tolstrup aftinget 1 rdl. fordi han gav Birgitte 

Nielsdatter sammesteds et mundslag. 

- Hans Skomager i Almind aftinget 1½ rdl. fordi han skar Anders Nielsen i 

Dons tre sår i hans finger. 

- Hans Smed i Tiufkær aftinget 3 ort for helligbrøde. 

- Jens Christensen i Sønder Vilstrup aftinget 2 rdl. 1 ort fordi han slog 

Iver Jensen sammesteds tre slag. 

- Mikkel Rytter i Bjert aftinget 1½ rdl. for to dags helligbrøde. 

- Søren Olufsen i Rådvad aftinget 1½ rdl. for to slag han slog Jep Jepsen 

sammesteds. 

- Niels Jensen i Håstrup aftinget 12 rdl. for lejermål han har begået med 

Kirstine Jensdatter i Lilballe. 

- Hans Olufsen i Sønder Vilstrup aftinget 1½ rdl. for tre slag han havde 

slået på Maren Nielskone sammesteds. 

 

ANST 

- 5. juli 1636, Thomas Mikkelsen, født i Skanderup, aftinget 20 rdl. for 

at have besovet en kvinde ved navn Maren Jørgensdatter, som er født i 

Hjarup. 

- 17. dec. 1636, Las Raun i Lejrskov aftinget 20 rdl. for to stykker eng 

han til sin gård uden minde havde indhegnet, som var af hans egen eng, og 

som tilforn havde været indgærdet. 

 

HOLMANS 

- 28. dec. 1636, Hans Hansen Benditsen i Andkær, hans søn Mads Hansen har 

stivet sig selv ihjel af et træ i Andkær skov, og derfor betaltes der 10 

rdl. for at han måtte begraves i kristen jord. 

 

ELBO 

- Jacob Pedersen i Hyby aftinget 12 rdl. for lejermål med Dorthe 

Madsdatter i Stoustrup. 

 

TØRRILD 



- Peder Sørensen i Jelling aftinget 12 rdl. fordi han har haft sigtet 

Morten Knudsen sammesteds for en hoppe, som han skulle have stjålet fra 

ham, men ikke kunne bevise det. 

 

NØRVANG 

- 17. sept. 1636, Peder Vilsen i Østerhoved, på vegne af Jep Eriksen som 

har tjent i Uldum præstegård, aftinget 12 sldl. = 8 rdl. for lejermål, 

som han havde begået med en kvinde, som bortrømte. Betalte bøden af 

yderste formue. 

 

KOLDING BY 

- 27. dec. 1636, Mads Gejsing aftinget 20 rdl. fordi han uden minde og 

uforvist har rodhugget en eg på Mikkel Poulsens skovspart i Seest skov. 

 

FORLOV 

- Jørgen Nielsen i Ågård, Mikkel Nielsen ved Højen kirke og Anne 

Nielsdatter i Starup har betalt 3 ort i forlov for arv efter deres broder 

Hans Nielsen, som tjente i Smidstrup. 

 

== 1637/38 == (opsl. 54) 

 

BRUSK 

- 4. maj 1637, Hans Andersen i Bjert aftinget 12 rdl. for lejermål begået 

med Gjertrud Jepsdatter af Mørkholt. 

- Desuden blev han aftinget 12 rdl. for en lovsfæstelse, han for ting og 

dom har tilforpligtet sig, og ikke siden kunne fulddrive. 

- 14. maj 1637, Jens Nielsen i Tiufkær betalte 20 sldl. = 13 rdl. 32 sk. 

for at må gifte sig med Johanne Jensdatter, født i Mejsling, som samtidig 

er både hans kusine og grandkusine. ("som hannem vdj andet och Tredie 

Leed er Beslichtet") 

- 14. jan. 1638, Hans Olufsen i Sønder Vilstrup aftinget 2 rdl. for 

bordag og slagsmål begået på Maren Nielskone sammesteds. 

- 11. mar. 1638, Niels Jensen i Håstrup aftinget 12 rdl. for 

lejermålsbøder. 

- Niels N. tjenende Hans Nebel i Bjert aftinget 2 rdl. for to slag han 

slog Peder Brun, tjenende Niels Madsen sammesteds. 

- Mette Jespersdatter i Bjert aftinget ½ rdl. fordi hun forsømte en ægt 

med synsmænd. 

- Mads Nielsen i Stenderup aftinget 2 rdl. 1 ort fordi han havde besovet 

til hustru før de blev viede. 

- Iver Nielsen, tjenende Iver Jensen i Sønder Vilstrup, aftinget 1 rdl. 

for et slag han slog Svend Nielsens stedsøn i Herslev. 

 

Annammet for pant, som har været pantet fra bønderne i Anst, Jerlev, 

Holmans og Elbo herreder, for ægter og rejser, de har siddet overhørige; 

19 sldl. 1 mk. som gør: 12½ rdl. 32 sk. 

 

ANST 

- 17. aug. 1637, Erik Hansen i Skanderup aftinget 50 rdl. for nogle 

falske penge han købte en hest for af en mand i Riberhus len. 

- 5. okt. 1637, Erik Olsen (el. evt. Erik Olufsen) i Noes aftinget 12 

rdl. for skovhugst, som han på sin gårds grund har gjort, efter 

synsvidnes lydelse. 

- 28. okt. 1637, Las Nielsen i Hjarup aftinget 20 rdl. for tre unge stude 

han havde solgt til Gregers Lilballe i Kolding, hvilke stude var blevet 

vurderet til Espen Iversen i Hjarup for gæld. 



- 31. okt. 1637, Christen Pedersen i Asbo aftinget 20 sldl. = 13 rdl. 32 

sk. for lejermål han har begået udi sit ægteskab med Kirsten Laugesdatter 

sammesteds; han gav af sin yderste formue efter tingsvidnes lydelse. -- 

Bilag 1 "tingsvidne". 

- Udi samme tingsvidne formeldes at Kirsten Laugesdatter er bortrømt og 

intet har efterladt sig til at kunne betale K.M. bøder med. 

- 2. febr. 1638, Peder Iversen i Veerst aftinget 12 rdl. for lejermål han 

har begået. -- Bilag 2 "tingsvidne, kvinden ingen bøder at have udgivet". 

- Hans Clausen i Veerst aftinget 12 rdl. for lejermål han har begået med 

Anne Rasmusdatter i Ferup. -- Bilag 2, som ovenfor. 

- 9. mar. 1638, Peder Iversen i Vester Vamdrup aftinget 12 rdl. for 

lejermål begået med Karen Nielsdatter sammesteds. -- Bilag 4. 

- Peder Christensen i Gejsing aftinget 3 rdl. for to slag han har slået 

Anne Jeskone sammesteds med en kæp. 

- Søren Sørensen i Glibstrup aftinget 1½ dlr. fordi han slog Knud Madsen 

i Gesten af hans hest. 

- Anders Christensen i Seest aftinget 3 ort for uforvarende at have 

skåret Karen Jesses sammesteds med en kniv. 

 

HOLMANS 

- 16. okt. 1637, Anders Munk i Andkær aftinget 6 rdl. for ulovlig 

skovhugst han har begået på sin ejen selvejergårds grund. 

- 29. okt. 1637, Niels Raun i Velling aftinget 12 rdl. for en dele han 

var dømt udi til landstinget. 

- Desuden blev han samme tid aftinget 23 rdl. 1 ort for nogle bøder for 

slagsmål han har været udi. 

- 17. nov. 1637, Søren Haahr på Nebbe lagde 6 rdl. ud for Gjertrud 

Jepsdatter i Mørkholt, som hun var aftinget for lejermål med Hans 

Andersen sammesteds. [NB: Hans Andersen i Bjert, se Brusk herred.] 

 

JERLEV 

- 28. sept. 1637, Las Christensen i Vollund aftinget 2½ rdl. for slagsmål 

og bordag begået med Peder Madsen i Amhede. 

- 3. nov. 1637, Oluf Christensen i Vollund aftinget 3 ort for bordag han 

har været udi. 

 

ELBO 

- 4. nov. 1637, Maren Hansdatter i Vejlby aftinget 6 rdl. for lejermål 

hun har begået med Jacob Hansen Spillemand. -- Bilag 5 "tingsvidne". 

- Niels Andersen i Handrup aftinget 1½ rdl. for et slag han slog Jens 

Jensen sammesteds. 

- Overnævnte Jens Jensen i Handrup aftinget 3 ort for et sår han gjorde 

overnævnte Niels Andersen. 

- Niels Nielsen i Handrup aftinget 3 rigsort for et sår han gjorde Hans 

Nielsen sammesteds. 

- Mads Nielsen i Hyby aftinget 3 rigsort for et sår han gjorde Hans 

Nielsen sammesteds. 

- Jens Jensen i Trelde aftinget 1½ rdl. for et slag han slog Søren 

Nielsen sammesteds. 

 

SLAVS 

- 31. maj 1637, Peder Pedersen i Elkær aftinget 10 sldl. = 6½ rdl. 16 sk. 

for slagsmål han har begået på to varselsmænd. 

 

FORLOV 

- 3. marts 1638, Laurids Jepsen i Lynggård betalt 3 ort i forlov. 



- Hans Jørgensen i Vester Vamdrup betalt 3 ort i forlov. 

- Morten Lejervad (el. Morten Leyerwad) betalt 3 ort i forlov. 

 

== 1638/39 == (opsl. 517) 

 

BRUSK 

- 19. maj 1638, Jens Jepsen i Håstrup aftinget 2 rdl. for slagsmål og 

bordag han havde været udi. 

- 28. juli 1638, Hans Jensen Smed i Tiufkær aftinget 10 rdl. for to læs 

ris, som han ulovligt havde hugget i Viuf skov. 

- 16. dec. 1638, Peder Jensen Thuesen, tjenende i Smidstrup præstegård, 

aftinget 12 rdl. for lejermål han havde begået med Anne Christensdatter, 

som tjente Mikkel Basse i Viuf. -- Bilag 2 (film #2 opsl. 100) 

"tingsvidne, at kvinden er bortrømt". [Mikkel Basse i Viuf vidnede, at 

sidst forgangne Mikkelsdag, var et år siden, da blev der en kvinde 

beligget i hans tjeneste, ved navn Anne, som Peder Nielsen af Fredskær 

("Fridtzkier") belå, som da tjente i gården hos hende, og samme kvinde er 

borte af Viuf, og ikke han ved hvor hun er..."] 

 

ANST 

- 17. juni 1638, Niels Jepsen (el. Niels Ibsen) i Lejrskov aftinget 40 

rdl. for lejermål, som han udi sit ægteskab har begået med Kirsten 

Andersdatter; han betalte efter sin yderste formue. 

- 2. juli 1638, Peder Iversen i Bønstrup aftinget 25 rdl. for lejermål, 

som han udi sit ægteskab har begået med Maren Ostersdatter i Gesten; han 

betalte efter sin yderste formue. [Bilag 3 (film #2 opsl. 99), Maren 

Ostensdatter rømte til Sjælland straks efter at barnet var født.] 

- 6. juli 1638, Søren Ebbesen i Skanderup aftinget 30 rdl. for lejermål, 

som han udi sit ægteskab har begået med Kirsten Ostersdatter, som er 

bortrømt [til Sjælland før hun fødte barnet]; han betalte efter sin 

yderste formue. -- Bilag 3 (film #2 opsl. 98) "tingsvidne, at kvinden er 

bortrømt". 

- 20. juli 1638, Kirsten Andersdatter aftinget 6 rdl. for lejermål hun 

har begået med Niels Ibsen (el. Niels Jepsen) i Lejrskov. 

- 7. jan. 1639, Hans Ibsen, tjenende hos Iver Jepsen i Gejsing, aftinget 

12 rdl. for lejermål han har begået med Maren Madsdatter sammesteds. 

- Overnævnte Maren Madsdatter aftinget 6 rdl. for samme lejermål. 

 

JERLEV 

- 20. april 1639, Jens Madsen i Revsgård aftinget 10 rdl. for nogle 

gærder han havde flyttet fra deres rette sted, hvormed han havde 

indhegnet sig noget af menige bymænds græsgang sammesteds. 

 

ELBO 

- 3. juli 1638, Niels Hansen, tjenende i Erritsø, aftinget ½ rdl. for 

lejermål han har begået med to kvindfolk, navnlig Karen Offersdatter i 

Snoghøj og hans grandkusine Maren Jensdatter; han betalte efter sin 

yderste formue. 

- 24. aug. 1638, overnævnte Maren Jensdatter, født i Erritsø, aftinget 6 

rdl. for samme lejermål. 

- Overnævnte Karen Offersdatter i Snoghøj aftinget 6 rdl. for samme 

lejermål. 

 

TØRRILD 



- 25. aug. 1638, Morten Nielsen Støvle? ("Stiuffel") i Jelling aftinget 

18 rdl. for hvad skændsord han havde tilsagt skolemesterens kone 

sammesteds, hvilke ord han ikke kunne bevise. 

 

(Uforvist skovhugst film #2 opsl. 101) 

 

== 1639/40 == (opsl. 26) 

 

BRUSK 

- 26. juli 1639, Peder Nielsen i Vester Nebel aftinget 30 rdl. for 

lejermål han havde begået med Karen Jensdatter. 

- 23. aug. 1639, Bertel Markursen Møller i Gudsø Mølle aftinget 2 rdl. 

for to elletræer han uforvist havde hugget. 

- 14. okt. 1639, Søren Olufsen i Rådvad aftinget 20 rdl. for en hoppe, 

som han var beskyldt for at skulle have ført over et ulovligt vadested 

[på grænsen?], hvilket han højligt benægtede, og dog på hans majestæts 

nådigste behav har bødet for. 

- 9. dec. 1639, Mikkel Jepsen i Bramdrup aftinget 26 rdl. for lejermål 

han har begået udi sit ægteskab med Maren Jacobsdatter sammesteds; han 

betalte af sin yderste formue. 

- 14. mar. 1640, Hans Christensen i Vester Nebel, betalte 10 rdl. for at 

må lade sin broder Jens Christensen, som var klatret op i et træ for et 

save en gren ned, hvilken gren slog ham ihjel, begrave i kristen jord. 

- 13. apr. 1640, Iver Nielsen, født i Herslev, aftinget 12 rdl. for 

lejermål han havde begået med Kirsten Jensdatter, født i Erritsø. 

- 27. apr. 1640, Peder Jørgensen i Almind aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Lene Steffensdatter. 

 

ANST 

- 6. juli 1639, Mikkel Gregersen af Hjarup aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Mette Pedersdatter af Erritsø. -- Bilag 1 

"tingsvidne at kvinden er bortrømt". 

- 12. juli 1639, Iver Iversen i Gelballe aftinget 26 rdl. for lejermål, 

som han har begået udi sit ægteskab med Margrethe Iversdatter af 

Skanderup; han betalte efter sin yderste formue. -- Bilag 2 "tingsvidne 

at kvinden er forarmet". 

- 23. dec. 1639, Mette Hansdatter i Egholt aftinget 6 rdl. for lejermål 

hun har begået med Jens Madsen sammesteds. 

- 24. dec 1639, overnævnte Jens Madsen aftinget 30 rdl. for lejermål, som 

han udi sit ægteskab har begået med overnævnte Mette Hansdatter; han 

betalte efter sin yderste formue. 

- 2. jan. 1640, Mette Iversdatter aftinget for lejermål begået med Niels 

Iversen i Hjarup. 

- 14. mar. 1640, Niels Iversen i Hjarup aftinget 12 rdl. for overnævnte 

lejermål. 

- 20. mar. 1640, Morten Iversen i Store Anst aftinget 30 rdl. for 

lejermål, som han udi sit ægteskab havde begået med Kirsten Mikkelsdatter 

sammesteds. 

- Overnævnte Kirsten Mikkelsdatter aftinget 6 rdl. for samme lejermål. 

- 25. mar. 1640, Iver Pedersen i Dollerup og Knud Lassen Buch i Hjarup, 

aftinget 100 rdl., eftersom slægtningen(e?) ikke ville betale, for Espen 

Iversen i Hjarup, som blev slået ihjel på Bønstrup mark, fordi de 

formente at han selv havde været på vej og mordsti efter den, som dræbte 

ham, hvorfor hans lig stod ubegravet over jorden til sandemænd havde 

gjort deres tov derom. 



- (NB: FÆSTE) 22. apr. 1640, Niels Sørensen i Egholt fæstet en toft som 

ligger til Lejrskov kirke; 1 rdl. 

- (NB: FÆSTE) 25. apr. 1640, Hans Lauridsen, som kom fra Ødesø, fæstet et 

hus i Dollerup, som Hans Sørensen tilforn iboede og oplod for ham; 3 rdl. 

 

HOLMANS 

- 9. juli 1639, Birgitte Sørensdatter i Børkop aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Thomas Sørensen i Gauerslund. 

- 10. aug. 1639, Overnævnte Thomas Sørensen aftinget 14 rdl. for samme 

lejermål, som han udi sit ægteskab havde begået med overnævnte Birgitte 

Sørensdatter; han betalte efter sin yderste formue. 

- 2. sept. 1639, Simon Jensen i Follerup aftinget 9 rigsort for lejermål 

han havde begået med et kvindfolk ved navn Kirsten, som han siden tog til 

ægte. 

- 23. apr. 1640, Gjertrud Jepsdatter i Mørlholt aftinget 14 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Søren Smed sammesteds, som var beslægtet 

med Hans Andersen [i Bjert], som tilforn havde beligget hende. Hendes 

forældre betalte hendes bøde af deres yderste formue, efterdi hun ikke 

selv havde nogen formue, "og skulle rømme ladet". 

 

JERLEV 

- 27. apr. 1640, Hans Brun i Bølling aftinget 20 rdl. for lejermål, som 

han for anden gang siden fjenderne var i Jylland havde begået; han 

betalte af sin yderste formue. 

 

ELBO 

- 15. jan. 1640, Hans Nielsen Bunde i Oddersted aftinget 10 rdl. for 

ulovlig skovhugst. 

- 15. apr. 1640, Niels Hansen i Trelde aftinget 24 rdl. på vegne af sin 

broder Peder Hansen for to kvindfolk, som Peder havde beligget, navnlig 

Mette Pedersdatter og Kirsten Jensdatter i Trelde. Han betalte af sin 

yderste formue. 

- 20. apr. 1640, Overnævnte Kirsten Jensdatter aftinget 6 rdl. for samme 

lejermål. 

- (NB: FÆSTE) samme dag fæstede Hans Sørensen i Erritsø det bolshus ved 

kirken, som Terkel Hansen fradøde og hans enke Anne oplod for ham; 2 rdl. 

 

SLAVS 

- 27. juli 1640, Søren Pedersen i Vorbasse aftinget 3 rigsort for en ægt 

han havde siddet overhørig. 

 

SAGFALD AF FORSØMTE YMPE, PILESTAGER OG HUMLEKULER 

- Thomas Simonsen i Børup, aftinget 2 rigsmk. for 2 ymper han ikke har 

sat. 

- Peder Hansen og Peder Simonsen sammen på en gård i Handrup, aftinget 3 

rigsmk. for 3 ymper de ikke har sat. 

- Jens Madsen i Hyby, aftinget 4 rigsmk. for 1 pilestage, 1 ympe og 2 

humlekuler han ikke har sat. 

 

FORBRUDT GODS 

- Føres til indtægt, som Niels Andersen af Børup uforkaldet af riget 

havde udført, og for samme sin forseelse, efter doms formelding, tildømt 

K.M.: en ko. 

 

== 1640/41 == (opsl. 73) 

 



BRUSK 

- 7. sept. 1640, Rasmus Snedker i Højrup aftinget 12 rdl. for lejermål 

som han havde begået med ___ (navn ikke indført), som siden formedelst 

hun tre gange havde ladet sig beligge blev straffet til kaget. 

- samme dag, Maren Rasmusdatter, barnefødt i Dons, aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Jens Sørensen af Gudsø, som er bortrømt. -- 

Bilag 1 "tingsvidne at manden er rømt". 

- 18. nov. 1640, Bodil Ibsdatter, født i Tolstrup, aftinget 6 rdl. for 

lejermål begået med Anders N. 

- Peder Hansen i Herslev aftinget 27 rdl. for lejermål han udi sit 

ægteskab havde begået med Maren Jørgensdatter af Jelling; han betalte 

efter sin yderste formue. 

- 27. apr. 1641, Christen Jensen i Fredsted aftinget 50 rdl. for en 

benægtelse han til tjinge med opragte fingre havde gjort, ved helligånds 

ed, hvilken hans benægtelse til landsting er blevet underkendt. Og at han 

på sine fingre skulle straffes, derfor efter K.M. nådigste bevilling, 

bødet som nævnt. 

 

ANST 

- 3. aug. 1640, Anne Nielsdatter af Skanderup aftinget 12 rdl. for to 

gange hun har ladet sig beligge af Christen Møller og Thomas Stub 

sammesteds. -- Bilag 2 "tingsvidne at den ene er henrettet og at den 

anden har for sagen bødet tilforn". 

- 13. aug. 1640, Hr. Niels Olufsen i Lejrskov aftinget 2 okser på vegne 

af Niels Jørgensen i Holbøl, som havde ladet sin gård forfalde, og tilmed 

siddet overhørig, hvorfor han skulle bøde 20 rdl. til K.M., for hvilke 

penge der nu er annammet som nævnt. 

- 23. sept. 1640, Hans Mikkelsen, bolsmand i Vester Vamdrup, aftinget 8 

rdl. for lejermål han udi sit ægteskab havde begået med Maren Clauses 

sammesteds; han betalte efter sin yderste formue. -- Bilag 3. 

- 26. okt. 1640, Iver Jepsen i Gejsing aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med en kvinde i Riberhus len ved navn Mette Sørensdattre; 

desuden aftinget 12 rdl. for et lejermål han havde beganget med Maren 

Andersdatter sammesteds [vist i Gejsing], som staks derefter er bortrømt. 

-- Bilag 4. 

- 31. okt. 1640, Anders Jensen i Gesten aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med Maren Hansdatter. 

- 24. febr. 1641, Hans Jacobsen og Hans Gregersen, begge på en gård i 

Seest, aftinget 10 rdl. for hvad uforvist skov de på deres gårds 

skovspart havde hugget. 

- 26. febr. 1641, Steffen Olufsen i Seest aftinget 1 rdl. for en gammel 

egestub han havde hugget uforvist på Tandholt i Seest skov. 

- 15. mar. 1641, Hr. Jacob [hr. Jacob Jensen Buch til Skanderup] i Nagbøl 

og Jens Stub i Skanderup, på vegne af tingskriveren Hans Pedersen, udlagt 

50 rdl. for hans forseelse, at han imod hans ed og forpligt havde skrevet 

i en uforseglet og uunderskrevet tingbog. 

- 16. mar. 1641, Maren Hansdatter i Gesten aftinget 6 rdl. for lejermål 

han havde begået med Anders Jensen sammesteds. 

- 19. mar. 1641, Peder Pallesen, borger i Ribe, på vegne af sin broder 

Hans Pallesen i Glibstrup, udlagt 80 rdl. som han var aftinget, fordi han 

havde ladet sin gård forfalde, hvilken var fradømt ham, samt for ulovlig 

skovhugst. 

- 9. apr. 1641, Sidsel Jepsdatter i Hjarup aftinget 6 rdl. for lejermål 

hun havde begået med Jes Andersen i Kolding. 

- samme dag, Anders Christensen i Asbo aftinget 5 rdl. for bordag og 

slagsmål han havde været udi med Thøger Dinesen sammesteds. 



- Thomas Villadsen, barnefødt i Holsten, aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Karen Lasdatter i Skanderup. -- Bilag 5. 

- Knud Iversen i Hjarup aftinget 3 rdl. for sin fader og farbroders vegne 

for en bøg de uforvist havde hugget på Niels Jensens skovspart i Hjarup. 

- Poul Sørensen i Seest aftinget 8 rdl. for to unge okser han havde købt 

til ulovlig forprang imod K.M. forordning, hvorfor samme okser blev 

fradømt ham. -- Bilag 6 "en dom". 

 

HOLMANS 

- 7. juli 1640, Johanne Sørensdatter i Pjedsted aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Peder Mikkelsen sammesteds. 

- 4. aug. 1640, overnævnte Peder Mikkelsen aftinget 12 rdl. for samme 

lejermål. 

- 15. aug. 1640, Søren Nielsen Smed i Mørkholt aftinget 25 rdl. for 

lejermål, som han udi sit ægteskab havde begået med Gertrud Jepsdatter 

sammesteds; han betalte af sin yderste formue. 

 

JERLEV 

- 30. juli 1640, Thomas Pedersen aftinget 12 rdl. for lejermål han havde 

begået med Anne Jensdatter sammesteds. -- Bilag 7. 

- 31. juli 1640, Jens Christensen i Tudved aftinget 24 rdl. på vegne af 

sin søn Peder Jensen for lejermål, som denne havde begået to gange med 

Kirsten Pedersdatter, født i Jerlev. -- Bilag 8. 

- 7. aug. 1640, Maren Nielsdatter i Egtved aftinget 6 rdl. for lejermål 

hun havde begået med Hans Pedersen sammesteds. 

- 13. aug. 1640, Overnævnte Hans Pedersen Smed aftinget 12 rdl. for samme 

lejermål. 

- samme dag, Mikkel Nielsen i Vorbasse aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med Karen Nielsdatter, som tjener Mette Ambrosius i Kolding. 

- Peder Knudsen i Vork har betalt 100 sldl. for at må gifte sig med sin 

grandkusine Gunder Sørensdatter, halvparten udgivet til Kolding Hospital 

og den anden halvpart til K.M. 

- Maren Nielsdatter i Egtved aftinget 6 rdl. for lejermål han havde 

begået med Hans Mortensen i Bøgvad. -- "Er udi tingsvidne no. 8 bevist at 

disse tvende karle er borte". 

- 26. apr. 1641, Gunder Nielsdatter i Ballesgård aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Søren Pedersen i Venborg. -- Bilag 8, som 

ovenstående. 

 

ELBO 

- 26. maj 1640, Hans Thomassen i Bredstrup aftinget 12 rdl. på vegne af 

hans søn Albert Hansen for lejermål han havde begået med Maren 

Knudsdatter sammesteds. 

- 3. sept. 1640, Overnævnte Maren Knudsdatter aftinget 6 rdl. for samme 

lejermål. 

- 29. mar. 1641, Jens Poulsen, født i Kolding, aftinget for lejermål han 

havde begået med Kirsten Pedersdatter, født i Handrup. 

 

TØRRILD 

- 15. dec. 1640, Peder Madsen [Peder Madsen Lundsmark?] og Niels Madsen 

Lundsmark, borgere i Varde, aftinget 10 rdl. for ulovligt landkøb og 

forprang de har brugt i Jelling. 

- 15. jan. 1641, Morten Havre el. Morten Hauer ("Morten Haffuer") i 

Jelling aftinget 10 rdl. for vold der var påsvoret ham. 

 

FORLOV 



- Niels Ibsen i Jerlev betalt 3 rigsort til forlov, som han udgav for arv 

han tog efter Christen Andersen i Jelling og flyttede til Jerlev. 

 

FORSØMMELSE AF YMPER, PILESTAGER OG HUMLEKULER 

- Hans Sørensen i Oddersted, for 1 pilestage han ikke har sat; 1 rigsmk. 

- Christen Pedersen i Oddersted, for 1 ympe han ikke har sat; 1 rigsmk. 

- Lauge Knudsen i Kongsted Torp, for 1 ympe; 1 rigsmk. 

- Bertel Pedersen i Kongsted, for 1 humlekule han ikke har lagt; 1 

rigsmk. 

- Karen Madskone i Ullerup, for 2 pilestager; 2 rigsmk. 

- Jens Poulsen i Hyby, for 1 ympe; 1 rigsmk. 

 

 

== 1641/42 == (opsl. 53) 

 

BRUSK 

- 3. jan. 1642, Bertel Nielsen i Tiufkær aftinget 12 rdl. for lejermål. 

 

ANST 

- 12. juni 1641, efterskrevne mænd i Seest aftinget for uforvist 

skovhugst, som de på deres skovsparter har hugget: Poul Sørensen 1 rdl, 

Johan Jepsen 2 rdl, Hartvig Nielsen 1 rdl, Hans Gregersen 1 rdl, Steffen 

Olufsen 1 rdl, Peder Nielsen 2 rdl, Søren Jessen 1 rdl, Christen Madsen 6 

rdl, Anders Christensen 4 rdl, Hans Jacobsen 1 rdl, Anders Madsen 2 slmk. 

- 26. juni 1641, Knud Poulsen i Gesten aftinget 3 rdl. for bordag og 

slagsmål han har begået på Søren Sørensen i Glibstrup. Gav til sagfald 

"efter løgn" for to slag. 

- samme dag, Maren Peders i Revsinghoved betalt 3 rigsort i forlov for 

noget gods, som hun har ført fra Anst herred til Malt herred. 

- 12. juli 1641, Hans Andersen i Seest aftinget 1 rdl. for en eg han 

uforvist har hugget til en sparre (et spær) på sin selvejergårds 

skovspart. 

- 30. juli 1641, Hans Madsen i Seest aftinget 2½ rdl. for ulovlig 

skovhugst han uforvist har hugget på hans selvejergårds skovspart. 

Desuden aftinget 2 rdl. for en egegren han havde hugget på Tanholt. 

- 9. aug. 1641, Peder Nielsen Skanderup i Revsinghoved aftinget 9 rigsort 

for et slag han havde slået Anders Jensen i Gesten med en vognkæp, samt 

for et sår han havde gjort dennes hustru. 

- 1. sept. 1641, Peder Terkelsen i Havdrup betalt 3 ort i forlov for 

noget gods, som han førte med sig af kongeriget over i fyrstedømmet 

Holsten. 

- 5. dec. 1641, bekommet for hvad gods, som fandtes efter Mads Gregersen 

i Seest, som drunkede sig selv og omkom, og fornævnte hans gods efter 

dommens indhold er tildømt K.M., som sig beløb efter vurderingsvidnes 

formelding: 38 sldl. 8 sk. 

- 13. dec. 1641, Anders Jensen, bolsmand i Vester Vamdrup, aftinget 12 

rdl. for lejermål han havde begået udi sit ægteskab med Karen 

Terkelsdatter sammesteds; han betalte efter sin yderste formue. 

- 29. dec. 1641, Efterskrevne mænd hver aftinget 3 ort for ulydelse og 

forsømmelse for de ikke har holdt deres gærder ved lige om slottets mark: 

Maren Eskilds, Mads Nielsen, Niels Ibsen, Iver Jensen, Christen Sørensen, 

Iver Nielsen og Anders Sørensen i Lejrskov; Niels Madsen i Agersbøl; 

Anders Stub i Gejsing; Jens Poulsen i Lunderskov; Gjøde Andersen i 

Gelballe; samt Steffen Olufsen og Maren Peders i Seest. 



- 7. jan. 1642, Lauge Hansen i Seest aftinget 6 ort for lejermål han har 

begået med Mette Christensdatter sammesteds, som han havde beligget, og 

derefter tog han hende til ægte. 

- Og for hende: 3 rigsort. 

- 29. jan. 1642, Adser Pedersen og Oluf Steffensen i Bække aftinget 10 

rdl. for slagsmål og bordag de har været i med hverandre. 

 

JERLEV 

- 10. sept. 1641, Karen Nielsdatter aftinget 6 rdl. for lejermål hun 

havde begået med Mikkel Nielsen, barnefødt i Nordbæk. 

- 13. sept. 1641, Efterskrevne mænd i Jerlev by aftinget for uforvist 

skovhugst: Peder Christensen for en eg rodhuggen til en sparre, 3 ort 8 

sk.; Niels Jensen for en eg rodhuggen til en stolpe, 3 ort 8 sk.; 

Christen Poulsen for en eg rodhuggen til en spare; 3 ort 8 sk.; Nis 

Madsen (el. Niels Madsen) for en eg rodhugen til en stolpe; ½ rdl.; 

Steffen Pedersen for et stiuvet læs bøg, 1 ort 8 sk.; Jens Joensen for et 

læs bøgeved, 1 sldl; og Simon Madsen for et læs bøgeved, 1 sldl. 

- 11. jan. 1642, Jep Lassen i Mejsling aftinget 20 rdl. for nogle 

ubekvemsord han havde tilsagt Søren Madsen sammesteds, hvilke ord han 

ikke kunne gøre bevislige. 

- 18. apr. 1642, Jens Pedersen i Ødsted aftinget 13 rdl. for nogle geder 

han holdt imod forbud. 

 

HOLMANS 

- 13. nov. 1641, Jens Thygesen i Follerup aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Bodil Nielsdatter i Herslev. 

- Iver Simonsen i Rans aftinget 12 rdl. i sagfald. [vel for lejermål, jf. 

beløbet] 

 

ELBO 

- 6. sept. 1641, Hans Skytte i Trelde aftinget 3 rigsort for den 

ulydighed at han forsømte at afhjemle et syn. 

- 1. nov. 1641, Mads Hansen i Snoghøj aftinget 1½ rdl. for et slag han 

slog Morten Pedersen i Middelfart. 

- samme dag, Poul Thygesen i Tårup aftinget 1½ rdl. for et slag han slog 

Lauge Madsens hustru sammesteds. 

- 9. mar. 1642, Jens Griis i Kongsted aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med Anne Knudsdatter i Tårup. 

 

SLAVS 

- 28. febr. 1642, Jep Olufsen og Christen Christensen i Nollund aftinget 

3 rigsmk. for ulydighed. 

 

== 1642/43 == (film #2 opsl. 264) 

 

BRUSK 

- 1. aug. 1642, Karen Rasmusdatter aftinget 6 rdl. for lejermål hun havde 

begået med Mads Knudsen. (Uden stednavn) 

- 10 aug. 1642, Peder Nielsen aftinget 12 rdl. for lejermål han havde 

begået med Ingeborg Andersdatter, født i Tiufkær. 

- 11. aug. 1642, overnævnte Ingeborg Andersdatter aftinget for samme 

lejermål. 

- 5. sept. 1642, Anders Pedersen i Stubdrup aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Karen Thygesdatter, som nu er bortrømt. 



- 24. dec. 1642, Peder Iversen i Møsvrå aftinget 2 rdl. for slagsmål hans 

sønner Hans Pedersen og Jørgen Pedersen havde været udi med Peder 

Sørensen sammesteds. 

- 26. jan. 1643, Bertel Hansen i Herslev aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Maren Pedersdatter sammesteds, som er så fattig og 

få armod, at ej nogen bøder hos hende kunne bekommes. 

 

KOLDING 

- 20. marts 1643 har borgmester Christoffer de Hemmer af Ålborg ladet 

fremdrive her for Kolding toldsted 6 okser, som han ej nogen seddel eller 

bevis havde på, hvor han dem havde købt og bekommet, og derfor af 

borgmester og råd i Kolding dømt til pris(?), og er blevne vurderede 

parret for seksten rigsdaler. Og efterdi samme okser de er forbrudte, så 

tilkommer den påtalende halvparten deraf, efter mandadet, og den anden 

halve part K.M. her til føres, som er: 24 rdl. -- Bilag 1 "herpå et 4. 

mænds vurderingssdddel dateret den 21. marts 1643 under forskr. no." 

- To gamle udkørte postheste, som har været brugt for K.M. postvogn på 

Koldinghus, og nu var ganske ubrugelige, hvoraf den ene var blind; begge 

vurderede for: 16 rdl. -- Bilag 2 "vurderingsvidne herpå". 

 

ANST 

- 20. juli 1642, Niels Olufsen i Gesten aftinget 3 ort for et knivslag 

han har slået sin broder Hans Olufsen. 

- 26. aug. 1642, Christen Mortensen i Skanderup aftinget 5 rdl. for 

ulovlig ølkræm han har holt; betalte efter yderste formue. 

- 30. aug. 1642, Hans Andersen i Glibstrup aftinget 5 rdl. for ulovligt 

brændevinssalg, som han har brugt på landsbyerne; betalte efter yderste 

formue. 

- (u. dato), Las Nielsen i Hjarup aftinget 3 rdl. for to huller han har 

slået Jørgen Andersen i Seest Mølle, for hvert sår 3 rigsort; desligeste 

for et slag i hans side, 6 rigsort; er tilsammen som nævnt. 

- 9. jan. 1643, Søren Jessen Kiær i Seest aftinget 9 rigsort for lejermål 

han har begået med Maren Jensdatter sammesteds; hans bøde var ikke større 

eftersom de nu er kommet udi ægteskab. 

- 25. mar. 1643, Peder Pedersen, som tjente Joen Jepsen i Knudsbøl, 

aftinget 12 rdl. for lejermål han har begået med Kirsten Mortensdatter. 

- samme dag, Jep Mortensen i Højrup aftinget 3 rdl. for den ulydighed, at 

han ikke mødte da soldaterne blev udskrevne. 

- 29. mar. 1643, Peder Nielsen i Revsinghoved aftinget 3½ rdl. 1 ort for 

fem sår han havde gjort Jes Nielsen sammesteds, 3 rigsort for hvert sår. 

- 10. apr. 1643, Annammet som K.M. er tilkommen af Søren Påskesen i 

Jordrup, hans bo og gods, som han frarømte formedelst han havde beligget 

en af hans hustrus slægt; 124 sldl. 4 sk. er i rigsmønt: 82½ rdl. 20 sk. 

 

HOLMANS 

- 17. aug. 1643, Niels Hansen Griis i Gammelby Mølle aftinget 12 rdl. for 

lejermål han havde begået med en ved navn Anne N. 

 

ELBO 

- 24. sept. 1642, Inger Nielsdatter i Stoustrup aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun havde begået med Peder Jørgensen sammesteds. 

- 23. mar. 1643, Jacob Madsen i Bollerhoved? ("Bolderhoed") aftinget 10 

rdl. fordi han uforvarende skød en pistol af udi en brudeskare og gjorde 

Jens Nielsen i Lille Ullerup skade i hans arm; aftinget på K.M. nådigste 

behag. 



- 25. mar. 1643, Bendit Nielsen (el. Bent Nielsen) i Egum Mølle aftinget 

3 rigsort for helligbrøde. 

 

FORLOV 

- Søren Jensen i Roved betalt 3 rigsort i forlov fordi han flyttede fra 

det bol der sammesteds, som han påboede. 

- Laurids Pedersen i Hjarup betalt 3 rigsort i forlov af en kiste og 

nogle sengeklæder, som han ville flytte til sin [halv]broder Ebbe 

Gregersen i "Rinkelons" el. "Reickelons" Eng. 

- Sidsel Peders betalt 3 rigsort i forlov for at flytte fra Elkær til 

Klink på kannikegods. 

 

== 1643/44 == (opsl. 11) 

 

BRUSK 

- Hans Pedersen i Møsfrå aftinget 12½ (el. 13½?) rdl. for bordag og 

slagsmål, som de [sic] havde begået på Oluf Poulsen i Almind. 

 

ANST 

- Jens Sørensen, bolsmand i Vester Gesten, aftinget 2 rdl. for en lille 

bøg til 2 læs ved han uforvist havde hugget; betalte derfor til sagfald 

efter ridefoged Peder Nielsens bevis' formelding. 

- Mads Pedersen i Øster Vamdrup aftinget 5 rdl. for slagsmål og bordag, 

som han havde begået med Jens Nielsen sammesteds. 

 

JERLEV 

- Jens Mortensen i Ammitsbøl aftinget 14 rdl. for bordag og slagsmål, som 

han havde været udi med Jep Jensen sammesteds. 

 

ELBO 

- Jep Nielsen i Handrup aftinget 6 rdl. for slagsmål og bordag han havde 

været udi med Jens Poulsen sammesteds. 

 

HOLMANS 

- Thomas Hansen og Iver Jørgensen i Sellerup aftinget 6 rdl. for en bøg 

på 20 læs ved, som de havde hugget. (Uden stednavn) 

- Peder Bundesen i Sellerup aftinget 2 rdl. for en lille bøg han uforvist 

havde hugget. 

- Peder Thomassen i Sellerup, skov- og strandfoged, aftinget 12 rdl. 

fordi han ikke flittigt havde haft opsyn med skove, men både har ladet 

andre hugge i den såvel som selv at have hugget. 

- Peder Lassen i Sellerup aftinget 6 rdl. for en eg han uforvist havde 

rodhugget. 

 

FORBRUDT GODS 

- Annammet af Søren Jensen på Landerupgård for hvad gods, som fandtes 

efter en misdæder ved navn Peder Rusch, som for sit tyveri blev henrettet 

og hængt, og hans halve bo til K.M. forfalden, hvilket blev vurderet, og 

var efter vurderingsvidnes formelding: 10 rdl. -- Bilag "tingsvidne, Lit: 

B" 

 

== 1644/45 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1645/46 == (film #2 opsl. 577) 



 

BRUSK 

- 22. apr. 1645, Hans Olufsen (el. Hans Olesen) i Skovsgård aftinget 12 

rdl. for lejermål han havde begået med Bodil Laursdatter i Sønder 

Vilstrup. 

 

ANST 

- 16. jan. 1646, Maren Lauges i Uhre aftinget 10 rdl. på vegne af hendes 

salig mand Lauge Joensen, som udi næst forrige fjendernes tid blev 

druknet udi Svinpoldbæk imellem Uhre og Vrå, og ikke da for fjendernes 

indfald holdtes lov og ret, så sandemænd kunne gøre deres tov derpå. 

Derfor betalte hun i sagfald fordi hans lig blev begravet i kristen jord. 

- 9. febr. 1647, Espen Sørensen i Højrup aftinget 14 rdl. for en sigtelse 

og bekendelse, som Rasmus Knudsen, der blev hængt, gjorde på ham. 

- samme dag, Hans Nielsen i Hjarup aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med Sidsel Nielsdatter. 

 

FORBRUDT GODS 

- Føres K.M. til indtægt, som fandtes efter Rasmus Knudsen i Højrup, som 

for tyveri blev henrettet; så hans gods og formue blev vurderet efter 

vurderingsvidnes formelding: 8 rdl. 1 ort 8 sk. -- Bilag 3 

"vurderingsvidne". 

 

FORLOV 

- To mænd i Gesten betalt 3 ort i forlov for en kiste, som var arvegods, 

hvilken de førte fra Brusk herred til Anst herred. 

 

== 1646/47 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1647/48 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1648/49 == (opsl. 115) 

 

BRUSK 

- 9. marts 1649, To karle aftinget 9 rdl. for plyndreri de var udi rygte 

for at skulle have begået. (Uden navne el. stednavn) 

 

ANST 

- 13. okt. 1648, Christen Jensen i Gelballe og Hans Thomassen i 

Lunderskov aftingede 2 rdl. for en bøg, de hver uforvist havde hugget på 

deres krongårdes skovsparter. 

- 12. jan. 1649, Niels Iversen i Lejrskov aftinget 1 ort for et træ til 

en stolpe han havde hugget uforvist. 

- samme dag, Christen Sørensen aftinget 1 ort for et spær han uforvist 

havde hugget. 

- (samme dag), Mikkel Eskildsen aftinget ½ rdl. for et stykke til en 

linde(?). 

- (samme dag), Peder Nielsen sammesteds (hvor?) aftinget 1 ort for et læs 

bøgeved. 

- samme dag, Christen Olufsen (el. Christen Olesen) i Knudsbøl aftinget 2 

sldl. for uforvist skovhugst han siden det sidste syn har begået. 



- (u. dato), Søren Poulsen i Gelballe aftinget 1 ort for to læs stiuvet 

ved han har hugget uforvist. 

- 13. apr. 1649, Las Knudsen og Christen Knudsen i Hjarup aftingede 2 

rdl. for slagsmål de har begået med Nis Iversen sammesteds. 

 

ELBO 

- 24. apr. 1649, Inger Hansdatter i Kongsted Torp aftinget 4 sldl. for 

lejermål hun havde begået med Villads Pedersen; betalte efter yderste 

formue. 

- samme dag, overnævnte Villads Pedersen i Kongsted aftinget 12 rdl. for 

samme lejermål. 

 

== 1649/50 == (film #2 opsl. 252) 

 

BRUSK 

- 7. sept. 1649, Godske Madsen, tjenende Niels Jensen i Lilballe, 

aftinget 12 rdl. for lejermål han havde begået med Mette Nielsdatter 

sammesteds. 

- 8. mar. 1650, overnævnte Mette Nielsdatter aftinget 6 rdl. for samme 

lejermål. 

- samme dag, Mikkel Basse, Iver Lykkemand, Hans Pedersen, Svend Nielsen, 

Niels Christensen, Hans Thomassen, Hans Højen, Niels Horsenæs, Hans 

Suder, Jens Nielsen og Jørgen Andersen, alle i Tiufkær, for skovhugst. I 

alt: 11 sldl. 3½ mk. 

- samme dag, Hans Smed i Tiufkær aftinget 3 rigsort for helligbrøde. 

- samme dag, Hans Andersen i Bjert aftinget 2 rdl. for 8 læs skovhugst. 

 

HOLMANS 

- 24. okt. 1649, Niels Sørensen i Brøndsted aftinget 8 rdl. for lejermålk 

han havde begået med Ingeborg Andersdatter; betalte efter yderste formue. 

 

ANST 

- 6. juli 1649, Thomas Iversen og Tulle Pedersen i Ferup aftinget 20 rdl. 

fordi de havde lejer Hans Fynbo i Kolding en hest og en hoppe for hans 

vogn, med andet medhavende flyttelæs, og dermed aget fra Ferup og over et 

ulovligt forbudt vadested, som haldes Holbøl Vad, og til Haderslev. De 

gav for samme deres forseelse hver 10 rdl. 

- 9. juli 1649, Anders Jepsen i Nagbøl aftinget 2 rdl. for et mundslag og 

de stød han havde gjort Jep Jepsen sammesteds. 

- 27. juli 1649, Tulle Pedersen i Ferup aftinget 4 rdl. for sig selv og 

Hans Andersen Smed sammesteds, som han sig selv har tilforpligtet for 

nogen skade han har gjort Hans Andersen Smed. 

- 14. sept. 1649, Sidsel Jørgensdatter i Jordrup aftinget 2 rdl. for 

lejermål, som hun efter egen bekendelse har begået med Hans Tullesen i 

Vrå; betalte efter yderste formue. 

- samme dag, Jens Hansen Stepping i Vester Vamdrup aftinget 6 rdl. for 

lejermål han har begået med et kvindfolk, som er i Holsten og ikke findes 

i Koldinghus len. 

- 21. sept. 1649, Jep Jepsen i Nagbøl ("aftinget" overstreget) 2 rdl. for 

nogle skældsord han har tilsagt Anders Jepsen sammesteds. 

- samme dag, Peder Nissen (evt. Peder Nielsen) i Vester Vamdrup aftinget 

4 mk. mønt for et mundslag han gav hyrdedrengen sammesteds. 

- samme dag, Jens Lassen i Jordrup aftinget 10 rdl. for lejermål han har 

begået med Maren Jensdatter; gav efter hans formue. 

- samme dag, Hans Tullesen i Vrå aftinget 8 rdl. for lejermål han har 

begået med Sidsel Jørgensdatter i Jordrup. 



- 16. nov. 1649, Jens Hansen i Hjarup aftinget 12 rdl. for lejermål han 

har begået med Mette Enevoldsdatter, som nu er i Holsten. 

- samme dag, Jørgen Nielsen, siddende til huse i Jordrup, aftinget 6 rdl. 

for lejermål han udi hans egteskab har begået med en enke ved navn Ellen 

Madskone. 

- 8. mar. 1650, Anders Thomassen i Jordrup aftinget 4 rdl. for en del 

risbøge han uforvist har hugget i Jordrup skov. 

- samme dag, Christen Hansen i Jordrup aftinget 6 rdl. for lejermål han 

havde begået med Maren Jeppesdatter; betalte af yderste formue. 

- samme dag, Peder Pedersen, Niels Jørgensen, Peder Gregersen, Ebbe 

Pedersen og Christen Iversen, alle i Revsinghoved, aftinget 7½ rigsort 

fordi de imod forbud har holdt geder. 

- 27. mar. 1650, Thomas Jensen i Jordrup aftinget 10 rdl. for en ko han 

har taget fra Hans Jensen i Knudsbøl imod hans minde. 

- 5. mar. 1650, Hans Jepsen Buch i Nagbøl aftinget 12 rdl. for lejermål 

han har begået med Lene i Gejsing. 

- 5. apr. 1650, Ebbe Pedersen i Bække aftinget 9 mk. mønt for et slag han 

slog Søren Pedersen sammesteds med en bismer [en slags stangvægt med et 

lod i den ene ende]. 

 

ELBO 

- 21. sept. 1649, Hans Jensen Buhl i Vejlby aftinget 6 rdl. for Jens 

Dons' humlegårds gærde, som han har ophugget. 

- 25. sept. 1649, Peder Kyed i Oddersted aftinget 4½ mk. mønt for den 

ulydighed, at han ikke mødte til gårdsyn. 

- 27. sept. 1649, Maren Mikkelsdatter i Erritsø aftinget 6 rdl. for 

lejermål hun har begået med en karl på Fyn. 

- 24. okt. 1649, Jens Lassen i Bredstrup aftinget 4 rdl. for den trætte 

han havde været udi med Niels Lassen sammesteds om et svin. 

- 1. febr. 1650, Thue Hansen i Taulov Nebel aftinget 4 rdl. for en eg han 

uforvist havde hugget i Taulov Nebel skov. 

- samme dag, Hans Pedersen i Taulov Nebel aftinget 3 rdl. for 

helligbrøde. 

- 4. mar. 1650, Niels Mikkelsen, tjenende i Sønderby [Sønderbygård], 

aftinget 17 sldl. for lejermål han har begået [med Mette, værende hos 

Niels Pedersen i Handrup] ; gav efter hans formue. 

- samme dag, Peder Hansen i Erritsø aftinget 3 rdl. for slagsmål han har 

begået på Niels Andersen sammesteds, samt for en dele. 

- samme dag, Mette, værende hos Niels Pedersen i Handrup, aftinget 6 rdl. 

for lejermål med Niels Mikkelsen i Sønderbygård. 

- samme dag, Søren Andersen aftinget 3 rigsort for den ulydighed, at han 

ikke mødte til kongesyn. 

- samme dag, Jens Nielsen i Lille Ullerup aftinget 12 rdl. for lejermål 

han har begået med Kirsten Madsdatter i Ullerup. 

- 8. mar. 1650, Niels Bøjesen (el. Niels Boyesen) i Snoghøg aftinget 10 

rdl .for nogle skændsord han havd etilsagt to personer. 

- 26. mar. 1650, Peder Pedersen aftinget 2 sldl. for slagsmål han har 

begået med Mads Jensen i Erritsø. 

- 1. febr. 1650, Jes Udsen i Kongsted aftinget 8 sldl. for nogen afslet 

hans tjenestedreng har gjort på Claus Thomassens rug imod hans minde. 

- 5. apr. 1650, Hans Jensen og Niels Timsen i Hyby aftinget 9 mk. mønt 

for to dele, som over dem er forhvervet, fordi de ikke havde fæstet 

kirkens jorder. 

- samme dag, Hans Buhl i Ullerup aftignet 3 rigsort for en forsømt ægt. 

- 26. apr. 1650, Niels Sørensen, på vegne af Kirsten Madsdatter i 

Ullerup, aftinget 3 rdl. for lejermål med Jens Nielsen i Lille Ullerup. 



- Peder Knudsen i Trelde aftinget 3 rigsort for den helligbrøde at han 

harvede på en helligdag. 

 

== 1650/51 == (opsl. 15) 

 

BRUSK 

- 17. maj 1650, Bertel Hansen, Anders Olufsen (el. Anders Olesen) og 

Niels Thygesen, alle i Sønder Vilstrup, aftinget 6 sldl. 3 mk. for tre 

slag de gjorde Peder Basse sammesteds. 

- 25. mar. 1651, Peder Jørgensen i Eltang aftinget 12 rdl. på vegne af 

sin broder Hans Jørgensen i Taulov Nebel for lejermål begået med Maren 

Jensdatter. 

 

ANST 

- 15. maj 1650, Knud Knudsen og Knud Madsen i Øster Gesten aftinget 5 

rdl. for gårdfred de har begået med hverandre, efter deres skriftlige 

forlig. 

- 17. maj 1650, Peder Steffensen i Uhre aftinget 2 rdl. for klammeri han 

havde været udi med Jens Jensen i Nybjerg Mølle og Søren Jensen i Bøgvad. 

- 5. juli 1650, Gjøde Jensen i Lejrskov aftinget 6 rdl. for uform og 

gårdfred, såvel som for skammelige ord, som han har gjort Maren 

Eskildsdatter og hendes børn. 

- samme dag, Iver Jensen i Lejrskov aftinget 2 rdl. på vegne af sin dreng 

Poul Sørensen for uform han har gjort overnævnte Maren Eskildsdatter 

sammesteds. 

- 10. juli 1650, Laurids Jensen i Jordrup aftinget 2 rdl. fordi han havde 

truet og undsagt Hans Jensen i Knudsbøl og i andre måder gjort han uform. 

- 6. sept. 1650, Else Ivers i Dollerup aftinget 10 rdl. på vegne af 

hendes søn Peder Iversen for en hoppe, som han udi Holsten hos Thøger 

Jensen i Vonsild byttede bort for en hest; betalte ikke mere for armods 

skyld. 

- 22. apr. 1651, Espen Lassen i Vrå aftinget 4 rdl. for lejermål han 

havde begået med Anne Pedersdatter; betalte efter yderste formue. 

 

HOLMANS 

- 9. juli 1650, Niels Hansen i Gårslev aftinget 12 rdl. for lejermål han 

havde begået med Anne Mikkelsdatter. 

- samme dag, Poul Sørensen i Gårslev aftinget 4 rdl. for uform imod 

Rasmus Christensen i Mørkholt udi Gårslev kirke. 

 

JERLEV 

- 9. sept. 1650, Bertel Madsen aftinget 12 rdl. for lejermål han havde 

begået med Anne Christensdatter i Revsgård. 

- samme dag, Knud Sørensen i Ågård aftinget 9 mk. for et slag han slog 

Søren Pedersen sammesteds. 

- samme dag, Knud Andersen i Revsgård aftinget 4 mk. for et slag han slog 

Jens Widesen sammesteds. 

- samme dag, Peder Gjødesen i Oustrup aftinget 3 rdl. for to plovjern han 

efter en tyvs bekendelse havde købt hos denne. 

- 17. sept. 1650, Søren Jensen i Rugsted aftinget 20 sldl. for på egne og 

sine to sønners vegne for slagsmål med Jens Jensen i Tudved; betalte for 

begge parter efter hans forpligt. 

- samme dag, Bertel Madsen i Revsgård aftinget 4½ mk. for ulydighed. 

- samme dag, Hans Jensen Smed i Stubdrup aftinget 12 rdl. for lejermål 

han havde begået med Dorthe Jensdatter i Smidstrup. 



- 15. mar. 1651, Mads Sørensen i Ballesgård aftinget 1 rdl. fordi han 

havde sat ild på et træ i Bølling skov. 

 

ELBO 

- 10. aug. 1650, Villads Pedersen og Niels Pedersen i Kongsted aftinget 4 

rdl. 1½ ort for deres broder Hans Pedersen Skrædder i Taulov Nebel for 

lejermål, som Hans havde begået med sin fæstemø. 

- samme dag blev han aftinget 12 rdl. for slagsmål han havde begået med 

Jens Udsen i Taulov Nebel, samt med markvogteren Baltazar Sørensen (el. 

Baltzer Sørensen) sammesteds. 

- samme dag, Villads Pedersen aftinget 6 rdl. for lejermål han havde 

begået med Karen Nielsdatter Skous; gav efter hans formue. 

 

== 1651/52 == (film #2 opsl. 32) 

 

BRUSK 

- Laurids Bøgvad i Møsvrå aftinget 12 rdl. for lejermål han har været udi 

med Mette Jørgensdatter. 

 

JERLEV 

- Jacob Madsen i Egtved aftinget 10 rdl. for lejermål med Sidsel 

Poulsdatter sammesteds; gav efter sin formue. 

 

NØRVANG 

- Hans Pedersen, forrige byskriver i Vejle, aftinget 10 rdl. for sin 

forseelse efter K.M. nådigste bevilling, og givet efter sin yderste 

formue. 

 

== 1652/53 == (opsl. 42) 

 

- Mette Jørgensdatter i Møsvrå aftinget 6 rdl. for lejermål hun har 

begået med Laurids Bøgvad. 

- Maren Madsdatter aftinget 6 rdl. for lejermål hun har begået med Søren 

Poulsen, som er bortrømt. 

- Hans Lauridsen, som havde besovet sin hustru førend deres bryllup, 

aftinget 2 rdl. 2 slmk. 4 sk. efter recessen. 

- Søren Christensen aftinget 6 rdl. for lejermål med Maren Mikkelsdatter, 

som er bortrømt. 

- Laurids Bøgvad i Møsvrå aftinget 100 rdl. formedelst tre hopper hvortil 

han ingen hjemmel havde. 

 

== 1653/54 == (opsl. 356) 

 

- 25. juni 1653, Hans Madsen i Herslev aftinget 20 dlr. for en hest han 

udkørte med til Holsten (mente det havde intet på sig) for en vogn, hvor 

han fortuskede hesten og tog en anden igen, som han hjemførte. 

- 7. aug. 1653, Iver Lauridsen i Ammitsbøl aftinget 3 dlr. for det 

slagsmål han havde med Jep Jensen sammesteds. 

- 24. aug. 1653, Mads Sørensen aftinget 10 dlr. på vegne af hans søn 

Søren Madsen for den uførmelse han gjorde slottet. 

- Hans Terkelsen i Brejning aftinget 4 dlr. for de kuls borttagelse af 

kulmilen. 

- 19. dec. 1653, Claus Hansen i Børup aftinget 6½ dlr. 16 sk. for ægters 

forsømmelse. 

- 28. febr. 1654, Hemming Nielsen i Tiufkær aftinget 3 dlr. for to små 

sår han slog Peder Nielsen. 



- 7. mar. 1654, Jens Joensen Skrædder i Jelling aftinget 6 dlr. for 

lejermål, 2½ dlr. for et slagsmål og 4 ort for et andet slagsmål, alt 

efter "hosliggende tingsvidner", men "hosbemelte trende vidner er ikke 

fremlagt". 

 

== 1654/55 == (opsl. 11) 

 

- 16. maj 1654, Hans Hansen i Stenderup aftinget 40 dlr. for hvad jord og 

ejendom han ulovligt har brugt (udi den gård, hans broder tilforn 

påboede) på den part han derudi kunne være berettiget til. 

- 7. juli 1654, Christen Madsen i Seest aftinget 3 dlr. 1 ort 8 sk. på 

sin søns vegne for slagsmål med Mads Poulsen i Håstrup; gav efter 

synsvidnet. 

- 7. dec. 1654, Hans Jørgensen i Nebel [Vester Nebel el. Taulov Nebel?] 

aftinget 20 dlr. for lejermål. 

- 11. dec. 1654, Laurids Svendsen i Starup aftinget 12 dlr. for lejermål. 

- 21. dec. 1654, Peder Jørgensen i Vinding, som rømte af sognet, aftinget 

6 dlr. for lejermål. 

- 23. febr. 1655, Christen Hansen i Jordrup aftinget 13 dlr. 1 ort 8 sk. 

for slagsmål med Hans Smed sammesteds. 

- Anders Lund i Kolding aftinget 12 dlr. for lejermål. 

 

== 1655/56 == (opsl. 385) 

 

- Peder Hansen i Viuf aftinget 12 dlr. for lejermål. 

- Hans Skytte i Møsvrå aftinget 26½ dlr. 16 sk. fordi han udi drukkenskab 

har taget en degen og gehæng fra en vejfarende karl. 

- Joen Germandsen i Bølling aftinget 12 dlr. for lejermål. 

- Laurids Jensen i Vindelev aftinget 16 dlr. for slagsmål han gjorde med 

Poul Griis i Jelling. 

- Christen Andersen i Uhre [i Lejrskov el. i Brande sogn?] aftinget 5 

dlr. for slagsmål. 

- Hans Tullesen i Vrå aftinget 6½ dlr. 16 sk. for slagsmål med Oluf 

Knudsen i Ferup. 

- Thomas Hansen i Dons aftinget 2 dlr. for skovhugst. 

- Jens Buhl, Anders Rasmussen, Peder Sørensen og Rasmus Sørensen, alle i 

Gauerslund, aftinget 4 dlr. for 16 læs ved de ulovligt havde hugget. 

- Hans Jensen Smed i Tiufkær aftinget 20 dlr. for ulovlig skovhugst. 

- Steffen Steffensen, Hans Steffensen og Peder Sørensen i Bække, som gik 

i løfte for Mathias (el. Matiis) sammesteds, at denne skulle blive til 

stede til hans sags udfald, og han imidlertid er undviget, hvorfor de har 

måtte erlægge: 75 dlr. 

- Peder Mortensen i Jelling aftinget 10 dlr. for slagsmål. 

- Peder Jørgensen i Eltang aftinget 8 dlr. for et kvæg han udtog af 

Bertel Hansens gård uden forlov. 

- Anders Jensen i Kongsted aftinger 8 dlr. for lejermål, og formedelst 

han havde ikke midler til at betale fulde bøder skal han straffes med 

fængslet. 

 

== 1656/57 == (opsl. 575) 

 

- Peder Buch i Skærup aftinget 12 dlr. for lejermål hans søn havde 

begået. 

- Hans Mikkelsen i Strandhuse aftinget 4 dlr. for et hus han har opsat. 

- Hans Henningsen i Strandhuse aftinget 2 dlr. for gærder, der er sat på 

kronens [grund]. 



- Jep Nielsen i Erritsø aftinget 8 dlr. for ___ (ikke indført). 

- Bertel Markorsen i Gudsø Mølle aftinget 40 dlr. fordi han ikke havde 

ydet sit landgilde eller malet K.M. gryn. 

- Bertel Andersen i Herslev aftinget 4 dlr. for noget jord han havde 

lejer fra sin gård. 

- Smeden i Sellerup aftinget 3 dlr. 1 ort 8 sk. fordi han brugte 

overnævnte Bertel Andersens jord. 

- Peder Jørgensen i Fredsted aftinget 2 dlr. for nogle kul han tog af 

kulmilen. 

- Hans Jensen i Ejstrup aftinget 4 dlr. for okser han havde solgt til 

forprang. 

- Peder Mortensen aftinget 6 dlr for sin forseelse. (Uden stednavn) 

- Jørgen Andersen i Horsted aftinget 6½ dlr. 16 sk. for bygfældighed. 

- Jens Høeg (evt. Jens Høgh) i Pjedsted aftinget 1 dlr. 1 ort 8 sk. for 

skovhugst. 

- Poul Pedersen i Bjert og Claus Andersen aftinget 3 dlr. for ægters 

forsømmelse. 

- Thomas Sørensen i Gauerslund aftinget 13 dlr. 1 ort 8 sk. for lejermål. 

- Thomas Hansen i Dons aftinget 1 dlr. for ægters forsømmelse. 

- Anders Smed i Dons aftinget 13 dlr. 1 ort 8 sk. for sin forseelse med 

præsten, og fordi han levede uskikkeligt med sin hustru. 

- Anders Jørgensen og Anders Olufsen i Børup udgivet 10½ dlr. 8 sk. i 

sagfald. 

 

== 1657/58 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1658/59 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1659/60 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1660/61 == (film #2 opsl. 97) 

 

BRUSK 

- Annammet og oppebåret af en skipper af Lübeck ved navn Johan Udhagen 

for noget ved han udskibede ved Dregens(??) imod forbud: 22½ rdl. 

- Thomas Nielsen i Eltang aftinget 4 rdl. i bøder for uforvist skovhugst. 

- Peder, gartner i kongens have, aftinget 4 rdl. for lejermål han har 

begået med Maren Målerkones datter. 

 

INDFÆSTNING OG STEDSMÅL, ALLE HERREDER 

- Hans Lauridsen i Vranderup stedte det øde og ruinerede bolshus 

sammesteds som Laurids Jepsen fradøde; 1 rdl. 

- Hr. Mads Poulsen i Veerst stedte et øde og ruineret gadehus sammesteds, 

som Hans Skrædder fradøde; 1 rdl. 

- Søren Jepsen i Knudsbøl stedte det øde og ruinerede bolshus sammesteds, 

som Jens Jepsen fradøde; 1 rdl. 

- Joen Jacobsen i Noes stedte den gårds byggested i Bønstrup, som Iver 

Jacobsen påboede og fradøde. Husene er ganske i bund og grund afbrændt af 

polakkerne, hvorfor han kun skal give; 3 rdl. 



- Laurids Hansen i Gamst stedte den halve øde og ruinerede gård 

sammesteds, som Laurids Sørensen fradøde; 3 rdl. 

- Oluf Mortensen i Torsted stedte det øde og ruinerede bolshus i Veerst, 

som Thomas Skrædder fradøde; 1 rdl. 

- Rasmus Nielsen af Frederiksodde (Fredericia) stedte den ødegård i 

Ødsted som Anders Albertsen er fradød; 8 rdl. 

- Niels Smed af Vejle stedte den ødegård i Ødsted som Mads Iversen 

fradøde; 7 rdl. 

- Bertel Nielsen i Limskov stedte den øde og ruinerede gård i Vork, som 

Søren Hansen fradøde; 4 rdl. 

- Søren Sørensen i Nørre Vilstrup stedte den øde og ruinerede gård i 

Høllund, som Jep Lassen fradøde; 9 rdl. 

- Hans Nielsen Skounborg? Hans Nielsen Skuffenborg? ("Skoffenborig") 

stedte en øde og ruineret gård i Gårslev, som hans broder Søren Nielsen 

tilforn iboede; 2 rdl. 

- Oluf Jensen fæstede den afbrændre gård, som Søren Hansen i Gårslev 

tilforn iboede; 2 rdl. 

- Niels Skomager stedte et hus i Gårslev, som Niels Skrædder iboede; ½ 

rdl. 

- Jep Nielsen stedte den gård i Mørlholt, som Peder Jensen tilforn 

iboede; 4 rdl. 

- Christen Rasmussen fæstede den ruinerede gård i Mørkholt, som hans 

fader Rasmus Christensen iboede; 2 rdl. 

- Steffen Mortensen stedte den ødegård i Mørkholt, som Niels Smed iboede; 

1 rdl. 2 mk. 

- Søren Hansen stedte Søren Olufsens gård i Mørkholt; 1 rdl. 2 mk. 

- Poul Knudsen Smed stedte den øde og ruinerede gård i Brøndsted, som 

Niels Sørensen iboede; 2½ rdl. 1 mk. 

- Christen Nielsen stedte det hus i Brøndsted, som Anders Thomassen 

iboede; 4 rdl. 

- Hans Pedersen stedte det bol i Børkop, som Peder Hansen iboede; 2 rdl. 

- Hans Joensen stedte det bol i Børkop, som Jørgen Lauridsen iboede; 2 

rdl. 

- Peder Olufsen stedte den afbrændte Børkop Mølle; 2 rdl. 

- Hr. Niels Lauridsen fæstede den ødegård i Smidstrup, som Hans Kring 

iboede; 2 rdl. 

- Søren Nielsen stedte den øde og afbrændte gård i Velling, som Oluf 

Simonsen iboede; 2 rdl. 

- Anders Nielsen fæstede sin faders Niels Jørgensens gård i Velling; 2 

rdl. 

- Jørgen Stålsen [borgmester Jørgen Staalsen] fæstede den ødegård i 

Svinholt, som Jens Andersen iboede; 2 rdl. 

- Bertel Frandsen stedte det hus i Andkær som Hans Andersen iboede; 2 

rdl. 

- Iver Hansen stedte sin faders gård i Andkær; 2 rdl. 

- Jens Høeg (evt. Jens Høgh) fæstede den ødegård i Follerup, som Niels 

Nielsen iboede; 2 rdl. 

- Peder Madsen og Peder Tygesen (evt. Peder Thygesen, se nedenstående) 

stedte den ødegård i Follerup, som Karen Nielskone iboede; 4 rdl. 

- Thyge Pedersen stedte den ødegård i Follerup, som hans fader 

[ovenstående?] Peder Thygesen iboede; 2 rdl. 

- Morten Poulsen fæstede det bol i Sellerup som Niels Hansen iboede; 1 

rdl. 

- Niels Hansen [af Sellerup?] stedte Peder Hansens gård i Brejning; 1 

rdl. 2 mk. 

- Mads Nielsen fæstede Christen Nielsens gård i Brejning; 2 rdl. 



- Thomas Ebbesen fæstede Anders Mortensens gård i Hvilsbjerg; 1 rdl. 2 

mk. 

- Jens Jensen fæstede et hus i Børkop; 1 rdl. 

- Jørgen Nielsen fæstede en afbrændt gård i Rans; 2 rdl. 

- Steffen Jensen fæstede en halv ødegård i Jelling; 2 rdl. 

- Peder Christensen fæstede en halvgård i Jelling; 2 rdl. 

- Ejler Knudsen (el. Eyler Knudsen, Eiler Knudsen) stedte en halvgård i 

Jelling; 2 rdl. 

- Hans Thomassen i Herslev stedte den gård, som Svend Nielsen fradøde 

sammesteds; 6 rdl. 

- Christen Iversen i Viuf stedte et bolshus sammesteds, som Niels Ibsen 

påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Peder Poulsen i Bjert fæstede et bolshus i Tiufkær, som Jens Olsen 

(evt. Jens Olufsen) tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Christen Iversen stedte en gård i Viuf, som Iver Smed tilforn påboede 

og fradøde; 3 rdl. 

- Jens Jepsen stedte et bolshus i Håstrup, som Thomas Madsen tilforn 

iboede og fradøde; 1 rdl. 

- Peder Nielsen i Håstrup stedte den gård, som Poul Madsen sammesteds 

tilforn iboede og fradøde; 8 rdl. 

- Jens Mortensen stedte et bolshus i Starup, som Hans Jensen tilforn 

påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Hans Kieldbeck i Kolding stedte den gård, som Mads Iversen i Herslev 

tilforn påboede; 4 rdl. 

- Hans Sørensen stedte den øde krongård i Håstrup, som Jens Ibsen tilforn 

påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Joen Jacobsen, herredsfoged, fæstede den halve part af Anst sogns 

tiende; 30 sldl. 

- Mads Madsen stedte den gård i Gårslev, som Peder Sørensen tilforn 

iboede; 4 rdl. 

- Jep Nielsen stedte et bol i Strandhuse; 10 sldl. 

- Hans Pedersen stedte det hus og bol i Erritsø, som Hans Sørensen 

fradøde; 2 sldl. 

- Laurids Hansen stedte et hus, som Hans Clausen oplod; 2 sldl. (Uden 

stednavn) 

- Hans Henriksen stedte det smedebol i Vilstrup [Sønder el. Nørre?], som 

Niels Thomassen fradøde; 8 sldl. 

- Søren Nielsen stedte den gård i Damkær, som hans fader fradøde; 16 

sldl. 

- Christen Madsen stedte det hus i Sest, som Laurids Christensen fradøde; 

2 sldl. 

- Søren Andersen stedte den gård i Gauerslund, som Mads Andersen iboede; 

6 sldl. 

- Velb. Axel Sehested stedte Hvejsel, Vindelev, Limskov og Nykirke sognes 

tiender; 54½ rdl. 

- M: Anker [mag. Anker Sørensen], sognepræst i Kolding, fæstede Egtved 

sogns tiende; 45 sldl. 




