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Skjoldenæsholm og Svenstrup birketing 1678-1695 - familierelationer (og 

anden information af relevans for slægtsforskning) uddraget fra 

justitsprotokollen - af Christopher Emil Hagedorn. Skrevet 29. april - 1. 

maj 2021. 

 

Protokollen starter 10. december 1678. 

I de tidlige år dækker protokollen også over Svenstrup, Skullerupholm og 

Lejregård godser. 

Fra og med året 1684 indskrænkes protokollens omfang til primært at 

vedrøre bønder i Skjoldenæsholms birk. 

Der er lidt fugtskade i marginen, især på de første sider, som fortager 

sig længere inde i protokollen. 

 

Birkefogden (og -dommeren) er Jacob Jensen i Atterup. Birkeskriveren er 

Mourids Tygesen (el. Tøgersen/Thøgersen etc.) i Allerslev. Der er ofte 

andre skrivere, f.eks. hans søn Rasmus Mouridsen. 

 

17. dec. 1678  

- Mogens Lauridsen i Skee stævner Jens Olsen i Glim for 5 sldl., som er 

løn hans søn Laurids Mogensen har aftjent i 1676. 

- Der lyses efter Jesper Jensen, som er bortrømt fra sin fæstegård i 

Kirke Hvalsø. 

- Der lyses efter Anders Jensen, som er bortrømt fra sit fæstehus i 

Kisserup. 

- Der skal holdes skifte 20. dec. i Abbetved efter Peder Madsens afdøde 

hustru. 

 

21. jan. 1679 

- Jens Knudsen er bortrømt fra sin fæstegård i Kirke Såby; stævnes for 

gæld, bl.a. påtaget efter formanden Mads Gregersen. Henvisning til dom 

11. jan. 1679 af Voldborg herredsting. (4. februar: han opholder sig der 

i egnen.) 

 

4. feb. 1679 

- Eva, salig borgmester Herman Schröders ("Herman Skrøders") i Roskilde 

stævner en del folk for gæld; deriblandt Anders Lauridsen Klokker 

("Anders Laursen Klocker") i Glim, der stævnes for 7 dlr. 2 mk. 12 sk., 

men hvad han for sin svoger Jens Hansen er i løfte for er ikke 

medberegnet. (Dette ses igen 26. okt. 1680) 

 

18. feb. 1679 

- Vidner om Anders Jespersen værende i Assenløse, hans fødestavn. Hans 

moder Maren Jensdatter vidner at Anders er barnefødt i Øster Syv, i det 

hus som Peder Pedersen nu iboer, hvilket hus nu ligger til Lejregård. 

Kirsten Andersdatter boende i Særløse Kirkehus vidner det samme. 

- Afkald: Christen Rasmussen i Skellebjerg giver Oluf Lauridsen 

sammesteds fuldmagt på egne og Christens afdøde søsters søns Rasmus 

Hansens sammesteds hans vegne, at annamme Rasmus' mødrene arv af 

Skjoldenæsholms forvalter Johan Jensen og give ham afkald og tak for 

fornøjelig betaling. 

 

25. feb. 1679 

- Herskabet ctr. Hans Knudsen, velb. Johannes Finches vornede, for 

landgilde. Hans er stævnet på den gård i Kisserup som Peder Aggerup 

tilforn påboede, og som bemeldte Hans Knudsen forleden høst (mens han 

tjente hr. Jørgen Mule i Ørsted) havde fæstet.  



 

4. mar. 1679 

- Elfar Pedersen, tilforn boende i Lejre, foregav for retten, at som han 

nu sidste tirsdag om natten bortrømte fra sin fæstegård med hustru og 

børn samt gods og formue, og udi Hellestrup ved Holbæk af husbondens 

tjenere igen blev pågrebet og tilbageført, da formedelst husbonden ham 

hans forseelse af medynk for hans hustrus og små børns skyld har 

efterladt, lover han herefter at være lydig etc. og forblive sin livstid 

på Lejregårds stav. 

 

18. mar. 1679 

- Hans Jensen i Valsølille skulle have været kaldsmand, men er blevet så 

syg at han ikke kunne møde; på hans vegne mødte Thomas Jensen i 

Valsølille. 

 

25. mar. 1679 

- Laurids Jensen i Kirke Hvalsø, hans hustru Maren Engelsdatter har nu på 

3. års tid været sengeliggende; kødet er ganske bortrådnet af hendes 

højre ben fra knæet og ned til tæerne, men de har ikke råd til at få det 

savet af. Vogn Jensen og Morten Andersen i Kisserup vidner at dette er 

sandt. 

 

23. apr. 1679 

- Der skal holdes skifte 30. april efter afdøde Christen Christophersen i 

Allerslev. 

 

6. maj 1679 

- Der lyses efter Laurids Nielsen, sidst værende i Oldhuset hos Niels 

Pedersen og anholdt hos Laurids Flint sammesteds, hvorfra han er bortrømt 

sammen med en kvinde. Laurids Nielsen har en ægte hustru i Odsherred. 

 

3. juni 1679 

- Der skal holdes skifte 10. juni efter Lisbeths afdøde mand Søren Møller 

i Store Kornerups Mølle. 

 

11. juni 1679 

- Herskabet har stævnet Peder Rasmussen i Tokkerup, som (ved et uheld?) 

har skudt og dræbt sin broder Ole Rasmussen (el. Oluf Rasmussen), som 

tjente hos ham, hjemme i sit hus. 

- Der skal holdes skifte 13. juni efter afdøde Jens Olsen i Tåstrup 

("Taastrup") 

 

8. juli 1679 

- Vidner om fædrift og kørsel brugt til de gårde som Niels Jensen, Thomas 

Jensen og Anne salig Laurids Christensens iboer. Anders Thielsen i 

Valsølille kan mindes i 60 år. Peder Olsen i Valsølille kan mindes 50 år. 

Jens Thuesen kan mindes 40 år. Jens Olsen kan mindes 20 år. 

 

15. juli 1679 

- Jens Knudsen, som var bortrømt fra Kirke Såby, bor nu i Rye. 

 

22. juli 1679 

- Herskabet har stævnet Jens Teglbrænders datter Mette Jensdatter i 

Brødløsehuset for lejermål begået med Joen Graver. 



- Herskabet har stævnet er en kvinde ved navn Maren, værende hos Peder 

Sørensen i Lejre. Denne Maren er søster til Peder Jydes kone sammesteds. 

Hun stævnes for lejermål begået med Rasmus Bødker sammesteds. 

- Johannes Finke til Skullerupholm på sin søster fru Anna Cathrina 

Müller, salig Casper von Bartholin til Kornerupgård, hendes vegne, var 

mødt til at gøre magister Peder Schade, kannike og rektor i Roskilde, 

rede og rigtighed for hvad arv og arveparter hans hustru Karen 

Bartholinus Albretsdatter kunne være tilfaldet, og salig Casper von 

Bartholin kunne have haft under forvaltning og formynderskab udi levende 

live, eller efter hans død end og bekommet; hvorfor Johannes Finke for 

retten tilstillede mag. Peder Skade et skiftebrev efter hans hustrus 

salig fader M: Albret Bartolinus af 8. juni 1663 med påskrift under fru 

Anna Cathrines hånd og segl, på hvad ham på sin hustrus vegne endnu kunne 

tilkomme, at indfordre hvad han deraf endnu ikke har bekommet, efter 

skiftebrevets og påskriftens videre indhold. Nok blev ham skiftebrev 

tilstillet efter hans hustrus morbroder Cort Bartolumeusen af 12. marts 

1664 med påskrift, desuden skiftebrev efter hans hustrus salig mormoder 

Margrethe Bartolumeus Mikkelsens af 1. april 1667 med påskrift. Endelig 

et skiftebrev efter hendes salig farmoder Anna, salig doktor Casper 

Bartolins, af 3. december 1677. Derefter fremlagde Johannes Finke for 

retten magister Peder Skades afkald "at jeg underskrevne ved guddommelig 

forsyn og anrørendes venners samtykke udi ekteskab kommet er med min 

kæreste hustru Karen Bartholinus Albertsdatter, da har frue Anna Cathrine 

Muller, salig Casper von Bartlins til Kornerupgård, gjort mig rede for de 

formynderskaber hendes salig mand havde rækt hånden for..." (m.v.), samme 

afkald dateret 24. feb. 1679. 

 

29. juli 1679 

- Niels Jensen i Valsølille kaldes nu Niels Smed (jf. 8. juli); ses igen 

5. august. 

- Der skal holdes skifte 1. august efter Claus Carstensens hustru i 

Kisserup. 

 

5. aug. 1679 

- Laurids Jensen i Valsømagle ctr. ridefogden Niels Rasmussen på Ringsted 

Kloster, Niels N. "som tjener på bemeldte Ringsted Kloster og som 

formenes at være ladefogdens broder der sammesteds, og tilforn tjente for 

tærsker og siden for ladefoged eller avlskarl" og Hans Nielsen af 

Haraldsted; for voldeligt overfald. 

 

26. aug. 1679 

- En mand er anholdt på Skullerupholm: Jens Jensen, beretter at være 

barnefødt i Odsherred i Grevinge sogn. Beretter nu at have sit tilhold i 

en by ved Slagelse navnlig Kirkerup hos en mand ved navn Hans 

Christensen. 

 

2. sept. 1679 

- Der skal holdes skifte 17. september efter afdøde Karen Mogensdater i 

Skee-Tåstrup. 

- Og skifte 5. september efter afdøde Laurids Nielsen i Kornerup. 

 

9. sept. 1679 

- 15. september skal holdes skifte efter afdøde Hans Pedersen berider, 

som boede på Højbjerggård. 

 

16. sept. 1679 



- 20. september skal holdes skifte efter afdøde Karen Mogensdatter i 

Skee-Tåstrup. 

 

7. okt. 1679 

- 17. oktober skal holdes skifte efter afdøde Hans Berider, som boede på 

Højbjerggård. 

- Christopher Pedersen og Rasmus Pedersen i Skov Hastrup er brødre. 

 

28. okt. 1679 

- Der skal holdes skifte 31. oktober efter afdøde Jens Hansen i Skee-

Tåstrup. 

- Niels Lauridsen er bortrømt fra sin tjeneste hos Thomas Jensen i 

Valsølille. 

 

11. nov. 1679 

- Skifte skal holdes 14. november efter Espen Smeds afdøde hustru i 

Allindemagle. 

- Herskabet ctr. Peder Mortensen i Kallebo angående hans fødested. Peder 

Lauridsen i Allerslev vidner at Peder Mortensen er barnefødt i Tokkerup i 

Allerslev sogn i den gård, som Peder Jørgensen nu påboer, og vidnet stod 

fadder til ham ved dåben. Mads Jensen i Allerslev vidnede det samme, 

undtagen at han ikke stod fadder ved dåben. 

 

2. dec. 1679 

- Christopher Pedersen i Skov Hastrup ctr. Peder Jensen Løber ("Peder 

Jensen Løffuer") tjenende hos sin fader Jens Pedersen i Kirke Hvalsø, for 

gæld. 

 

13. jan. 1680 

- Afkald: Jens Nielsen og Christen Christensen, begge i Kisserup, gav 

Peder Madsen i Abbetved afkald og kvittering for hvad arv, som Peder 

Nielsen og Anne Nielsdatter var tilfaldet efter deres afdøde forældre 

Niels Pedersen og Karen Madsdatter, som begge boede og døde i Abbetved, 

såvelsom efter deres afdøde morfader Mads Pedersen, som boede i Store 

Karleby, og i lige måde efter deres afdøde søster Karen Nielsdatter, som 

boede i Store Karleby, og som Peder Madsen tilforn havde under værgemål, 

hvilket gods Jens Nielsen og Christen Christensen på skiftet efter Peder 

Madsens afdøde hustru Bodil Nielsdatter den 13. december 1678 blev, i 

stedet for Peder Madsen, tilsat at være værger for; nemlig Jens Nielsen 

for den halve part af Peder Nielsens arvelod og Christen Christensen for 

den fulde lod for pigen Anna Nielsdatter. 

- Kbh. Univ. gods ctr. Søren Jensen, som blev stævnet i det hus i Skov 

Hastrup som Mikkel Christensen Hugger nu beboer, i hvilket hus han skal 

være barnefødt, angående hans fødested. Søren Jensens fader Jens Nielsen 

Fynboe, værende i Kirke Såby, vidner at Søren er barnefødt i det nævnte 

hus. 

 

20. jan. 1680 

- Joen Mortensen i Ebberup ctr. Niels Hansen i Særløse for 10 mk., som 

Niels Hansen på skiftet efter hans afdøde hustru vedgik. 

 

3. feb. 1680 

- Eva, salig borgmester Herman Schröders af Roskilde, stævner en del folk 

for gæld. Bl.a. Laurids Hansens efterkommer i Kornerup Rasmus Hansen på 

vegne af salig Hans Jacobsen [rådmand i Roskilde]. 

 



10. feb. 1680 

- Afkald: Peder Hansen i Vester Såby på sin hustru Anne Boesdatters (el. 

Bosdatters) vegne, Laurids Pedersen i Tingerup på sin hustru Maren 

Boesdatters vegne og Niels Lauridsen i Smedstrup på sin hustru Sidsel 

Boesdatters vegne; samtlige gav deres hustruers broder Peder Boesen, 

boende i Smedstrup, afkald og kvittering for de arveparter deres hustruer 

kunne være tilfaldet efter deres salig forældre Boe Albretsen (el. Bo 

Albertsen) og Inger Pedersdatter, som boede og døde i Smedstrup. 

 

17. feb. 1680 

- Der lyses efter Jens Stephansens (el. Jens Steffensens) stedsøn Niels 

Hansen, som for noget tid siden er undviget fra sit fæstehus i Lejre. 

- Der lyses efter Frederik Jacobsen i Nørre Hvalsø, som for noget tid 

siden er bortrømt fra sin gård og hustru. 

 

24. feb. 1680 

- Niels Madsen, som boede i Herslev i afdøde Laurs Nielsens (el. Laurids 

Nielsens) gård, og bekom hans efterladte hustru til ægte, fremstod for 

retten og vedstod restans. 

 

2. mar. 1680 

- Der skal holdes skifte 8. marts efter afdøde Henrik Lauridsen (el. 

Hendrich Lauridsen), som boede og døde i Valsømagle. 

- Og samme dag skifte efter afdøde Anders Ibsen (el. Anders Jepsen), som 

boede og døde i Glim. 

- Og skifte 10. marts efter afdøde Espen Nielsen i Kornerup. 

- Der lyses efter Peder Sørensen, som er bortrømt fra sin fæstegård i 

Stestrup. 

 

16. mar. 1680 

- Afkald: Ole Thomassen (el. Oluf Thomassen, "Olle Tommesen"), boende i 

Jylland i Thyregod ("Thyregaards") sogn i Sejrup by, på sin hustru Anne 

Christensdatters vegne samt hendes brødre Niels Christensen i Sejrup og 

Søren Christensen i Hede i Ejstrup sogn, så og hendes søstre Maren 

Christensdatter boende i Snejbjerg i Hammerum herred og Gjertrud 

Christensdatter værende i Asmindrup i Merløse herred her udi Sjælland, på 

samtlige deres vegne, efter en fuldmagt dateret Sejrup 23. februar 1680, 

gav salig Christen Christensens hustru Barbara Sørensdatter, boende i 

Maglebro Kro, afkald og kvittering for hvad arv fornævnte Ole Thomassens 

hustru og hendes søskende kunne være tilfaldet efter fornævnte deres 

afdøde broder Christen Christensen, som boede og døde i Maglebro Kro. 

Barbara Sørensdatters værge var Jens Pedersen i Borup, birkeskriver til 

Svenstrup. 

 

30. mar. 1680 

- Hr. Niels Andersen af Rorup ctr. Ole Nielsen (el. Oluf Nielsen) og 

Peder Nielsen, begge barnefødte og værende i Glim, angående anneksgårdens 

jord sammesteds som de er tilsagt at antage og bruge, eftersom de er født 

på grunden og stavnen. 

 

14. apr. 1680 

- Jesper Jensen var bortrømt fra sin fæstegård i Kirke Hvalsø, men er nu 

fundet i tjeneste hos hr. Jens, sognepræst til Munke Bjergby. 

 

20. apr. 1680 



- Herskabet ctr. Søren Christensen, som skal være barnefødt i den gård i 

Smedstrup, som Laurids Nielsen nu påboer; og ctr. Niels Jensen, som skal 

være barnefødt i Spurvehuset/Sporehuset; angående deres fødested. 

Fornævnte Laurids Nielsen vidner at Søren Christensen er født i den 

nævnte gård, som han nu påboer; Laurids Nielsens hustru Ellen samt Lucie 

Olsdatter i Smedstrup bekræftede vidnet. Maren Nielsdatter i Kværkeby 

vidnede at hendes søn, fornævnte Niels Jensen er barnefødt i Sporehuset; 

Jens Lauridsen i Kirke Hvalsø bekræftede vidnet. 

- Herskabet ctr. Jørgen Ingvorsens søn Morten Jørgensen, som skal være 

barnefødt udi Aunstrup, angående hans fødested. Faderen Jørgen Ingvorsen, 

nu boende i Mortenstrup, vidnede at hans søn Morten er født i Aunstrup [i 

den gård/det hus] som Anders Finde nu påboer. Jørgen Mortensen i Ebberup, 

ved hans skriftlige attest som forklarer, at han ej for hans svagheds 

skyld selv kan møde, bekræfter vidnet. 

 

18. maj 1680 

- Der skal holdes skifte 24. maj efter afdøde Knud Jensen i Gevninge 

annekspræstegård. 

 

1. juni 1680 

- Jacob Skomagers hustru i Kirke Hvalsø hedder Sidsel 

- Fuldmægtigen Oluf Lauridsen møder ved sin søn Peder Olsen (el. Peder 

Olufsen). 

 

15. juni 1680 

- Der skal holdes skifte 17. juni efter afdøde Anders Jørgensen i 

Jystrup. (29. juni behandles "den store ulykkelige hændelse, som sig 

tildrog den anden lørdag før pinse med afdøde Anders Jørgensen, som boede 

i Jystrup"; han blev ramt af et træ under skovfældning) 

 

29. juni 1680 

- Skjoldenæsholms herskab fører vidner om hvorledes afdøde Hans Berider 

[Hans Pedersen berider], som boede og døde på Højbjerg [Højbjerggård], 

hans børn Henrik Hansen (el. Heinrich Hansen), Jens Hansen, Casper Hansen 

og Sigurd Hansen (el. Sigvort Hansen) er fødte og kommet til verden. Poul 

Hansen, Nelaus Marcussen (el. Nelaus Marquorsen) og Laurids Pedersen i 

Jystrup samt Christen Jensen i Højbjerg vidnede, at afdøde Hans Petersen, 

som var berider på Skjoldenæsholm, boede på Højbjerggård med hans hustru 

Anne Jensdatter, og i deres ægteskab avlede de 4 drengebørn Henrich, 

Jens, Casper og Siguort, og de er således født af ærlige og ægte 

forældre. 

- Ingvor Hansen i Nørre Hvalsø på sin hustru Ide Olufsdatters vegne. 

(ctr. Christen Jensen sammesteds for hug og slag; Christen Jensen er gift 

med en Maren. Et vidne i sagen er Else Olufsdatter. Slagsmålet var sket 

da de drak sjæleøl efter salig Jep Skrædder.) 

 

6. juli 1680 

- Peder Lauridsen i Allerslev vidner, at han har boet der i 40 år. Anders 

Lauridsen i Tokkerup beretter at være omtrent 100 år gammel, og kan 

mindes i 80 år. Mads Andersen kan mindes i 33 år han har boet i Tokkerup. 

- Nogle heste og vogne oplyses; Hans Lauridsen af Nørre Hvalsø møder og 

foregiver at de tilhører hans brødre Søren Lauridsen i Store Karleby og 

Anders Lauridsen i Lille Karleby. 

 

20. juli 1680 



- Herskabet ctr. Hans Jørgensen, som er undviget fra sin fæstegård i 

Glim, angående hans fødestavn. Jens Pedersen Jyde i Lejre vidnede at Hans 

Jørgensen er barnefødt i Lejre by i den gård, som han (Jens) nu iboer, og 

at han stod fadder til ham ved dåben. Peder Lauridsen i Allerslev 

bekræftede vidnet, men stod ikke selv fadder ved dåben. 

 

27. juli 1680 

- Der skal holdes skifte 4. august efter afdøde Jens Laursen (el. Jens 

Lauridsen) i Herslev. 

 

31. aug. 1680 

- Bendt Jørgensen i Kornerup ctr. Espen Sørensen i Kornerup og hans søn 

Anders Espensen (angående skældsord imod Bendts hustru Ingeborg 

Nielsdatter). 

 

28. sep. 1680 

- Herskabet ctr. Morten Lauridsen Skrædder, værende hos Poul Pedersen i 

Højby, for kapital ~16 sldl., som er Jørgen Rasmussens, nu tjenende i 

Lejre, hans tilfaldne arvelod efter hans salig moster Lucie Hansdatter 

("Ludtzie Hansdatter"), som boede og døde i Højby, og som var Morten 

Lauridsens hustru. Morten havde pengene under værgemål efter skiftebrevet 

af 29. okt. 1668. 

- Lisbeth, salig Espen Nielsens i Kornerup, lader lyse efter hendes 

trolovede fæstemand [...] Jensen, som tjente Jacob Nielsen forpagter på 

Kornerupgård, og efter indgivet skudsmål skal være født i Glostrup sogn; 

han blev trolovet til hende sidste 25. juli, og den 8. august er han rømt 

fra hende af gården. 

 

9. nov. 1680 

- Der lyses efter Laurs Ibsen (el. Laurids Jepsen) i Kisserup, som for 14 

dage siden er frarømt sin fæstegård. 

- Der lyses efter Niels Pedersen i Allerslev, som er frarømt fra sit 

fæstehus. 

 

16. nov. 1680 

- Marcus Møller i "de Vender Møller" (el. de Under Møller?) ctr. Rasmus 

Nielsen i Valsølille for 7½ sldl. tjenesteløn, som Rasmus er ham skyldig 

for den tid Rasmus boedei Jystrup Mølle og Marcus tjente hos ham, hvilket 

er på 10de år siden. 

 

7. dec. 1680 

- Anders Hansen i Nørre Hvalsø har mistet sin gård i en ulykkelig 

ildebrand; han har hustru og børn. 

 

11. jan. 1681 

- Niels Pedersen Rytter er bortrømt fra det hus han iboede i Allerslev. 

- Laurs Pedersen, postkusk på Sonnerup, ctr. Peder Rasmussen i Tokkerup 

for 23 sldl. Peder skylder Laurs ifølge skiftebrevet efter Laurs 

Pedersens salig moder; endnu på sin søster Maren Pedersdatters vegne 

fordrer tjenesteløn 8 sldl., som også er indført i samme skifte. 

 

25. jan. 1681 

- Der skal holdes skifte 27. januar efter afdøde Niels Pedersen i Øster 

Syv. 

 

1. feb. 1681 



- Der skal holdes skifte 9. februar efter afdøde Knud Laursen (el. Knud 

Lauridsen) i Buske Kro, tillyst af hans enke Maren. 

- Der skal holdes skifte 7. februar efter hr. Niels Pedersen i Kornerup, 

tillyst af hans enke Kirsten. 

 

15. feb. 1681 

- Der skal holdes skifte 21. februar efter afdøde Sidsel Pedersdatter i 

Søtofte, som opholdt sig hos Niels Christophersen (el. Niels 

Christoffersen). 

 

22. feb. 1681 

- Lauge Poulsen (el. Lave Poulsen) i Ordrup lader lyse efter sin ægte 

hustru Anne Mikkelsdatter, som undveg fra ham ved Kyndelmisse uden nogen 

given årsag. 

 

8. mar. 1681 

- Maren Pedersdatter vidner om en pantning, som skete i overværelse af 

Jep Skrædder i Jystrup, hans hustru og hans stedsøn Morten Pedersen. 

 

29. mar. 1681 

- Dines Nielsen i Undløse ctr. Knud Nielsen i Søtofte for 90 sldl., der 

er Dines' hustrus gods og arvepart, som Knud Nielsen er formynder for. 

(26. april: Knud Nielsen nægter at være formynder for samme arvepart, og 

han frifindes for at skulle betale.) 

 

12. apr. 1681 

- Der lyses efter Anders Bjørnsen i Mabjerghus, som er bortrømt fra samme 

fæstehus. 

- Der skal holdes skifte 15. april efter afdøde Peder Ibsen (el. Peder 

Jepsen) i Herslev. 

 

26. apr. 1681 

- Der skal holdes skifte 28. april efter afdøde Niels Jensen i Kyringe. 

 

10. maj 1681 

- Der lyses efter Bendt Svendsen i Hammerhuset, som sidste søndag nat 

bortrømte fra sit fæstehus med gods og formue samt to køer der var lejet 

af Peder Olsen. 

 

7. juni 1681 

- Peder Hansen boende i Koldinghus amt ved Ravnstrup ctr. Jens Mortensen 

i Mortenstrup, angående en fordring Jens Mortensen til Peders hustrus 

broder Ole Andersen (el. Oluf Andersen) var skyldig på hans løn, hvilken 

person nu er død og Peder Hansen på sin hustrus vegne er rette arving til 

ham. Maren Gregers' og Karen Henriks i Valsømagle vidner at fornævnte Ole 

Andersen bekendte i sit yderste, da præsten havde berettet ham, at Jens 

Mortensen skyldte ham penge m.v. for løn. 

 

14. juni 1681 

- En del folk stævnes for gæld til salig Herman Nielsen, deriblandt 

"Espen Smed og hans søn Benjamin" i Allindemagle. 

- En del folk stævnes for gæld til Gert Eggert, deriblandt Hans Jochumsen 

Tømmermand i Kirke Såby, som skylder ~8 sldl. ifølge et skiftebrev af 24. 

februar 1667. 

 

21. juni 1681 



- Lisbeth Madsdatter (el. Elisabeth Madsdatter, "Lisebet Madtzdaater") i 

Kornerup lader lyse efter sin trolovede fæstemand Peder Jensen, som 

forleden år i kornhøsten rømte fra hende og hans fæstegård, 14 dage efter 

de var trolovede, uden nogen given årsag. 

 

28. juni 1681 

- Der lyses efter Christen Jensen Jyde, som for kort tid siden er 

bortrømt fra sin fæstegård i Kirke Såby. 

 

5. juli 1681 

- Jens Hansen i Nørre Hvalsø ctr. Ide Olsdatter (el. Ide Olufsdatter) 

sammesteds med hendes mand og lavværge Ingvor Hansen, anlangende 

utilbørlige ord. Der nævnes Jørgen Justesens (el. Jørgen Jostensens) 

hustru Inger. 

 

26. juli 1681 

- Herskabet på Skullerupholm ctr. efterskrevne unge karle og bomænd udi 

Kirke Hvalsø sogn, nemlig Peder Olsen i Lerbjerg/Læbjerg, Laurids 

Pedersen i Kirke Hvalsø, Jens Olsen, Rasmus Rasmusen, Ole Knudsen (el. 

Oluf Knudsen), Christen Knudsen, Jørgen Nielsen, Christen Hansen, Peder 

Lauridsen, Peder Jensen, Niels Clemendsen præstens karl, Ole Aagesen (el. 

Oluf Aagesen), Peder Pedersen også tj. præsten, samt Morten Hansen og Jep 

Sørensen, alle af Kirke Hvalsø; samt Laurids Nielsen, Peder Børgesen, 

Niels Væver hos Niels Lauridsen, Peder Madsen, Peder Jydes to karle 

Christen Svendsen og Rasmus, Jens Hansens søn hans Jensen, Peder Olsens 

karl Hans, Peder Pedersens karl Mogens, samt Niels Pedersen alle af Nørre 

Hvalsø. (for at have holdt sommergilde imod K.M. forordning) 

 

2. aug. 1681 

- Thomas Jensen i Valsølille ctr. Hans Jensen i Svalmstrup, angående en 

eng som Hans Jensen har taget slet af, hvilken eng skulle bruges af 

Thomas Jensen. Anders Thielsen i Valsølille vidner, at for 56 år siden 

tjente han gamle Peder Nielsen Degn, som da boede i Valsølille i 

degneboligen (...) Thomas Jensen har nu degnebolets jord i fæste. Peder 

Poulsen Smed i Ringsted vidner at for omtrent 38 år siden kom han i 

fornævnte degnebolig at bo, og boede der derefter i 17 års tid. Hans 

Andersen i Valsølille vidner, at for 18 år siden tjente han Niels Smed i 

Valsølille [Niels Jensen], som da havde fornævnte degnebol i fæste. Hans 

Jensen i Svalmstrup har boet i sin gård i 18 år. 

 

9. aug. 1681 

- En kaldsmand Ditlev Clausen på Lejregård kan ikke møde, såsom han er 

svag og sengeliggende. 

- Herskabet ctr. Jørgen Nielsen i Sværdborg sogn i Hammer hered, angående 

hans fødested. Peder Lauridsen i Allerslev vidner at salig Niels Møller, 

som boede i Dellinge Mølle og døde i Allerslev, avlede en søn, den nævnte 

Jørgen Nielsen, som blev barnefødt i fornævnte mølle. Vidnet stod fadder 

til dåben, og ved yderligere at det er 13-14 år siden at Jørgen Nielsen 

rømte fra Allerslev. 

 

20. sep. 1681 

- Thomas Jensen i Valsølille ctr. Hans Jensen i Svalmstrup, fortsat. 

Jacob Pedersen i Jystrup kan mindes 70 år tilbage; dengang tjente han 

Thyge Jensen i Svalmstrup i 4 år. (Sagen nævnes fortsat ved Ringsted 

herredsting.) 

 



4. okt. 1681 

- Afkald: Poul Hansen i Jystrup, på vegne af studiosus Hans Hansen 

Hvalsøe, efter et skriftligt missiv af 24. juli, gav hr. Jacob Olsen, 

sognepræst til Valsølille og Jystrup sogne, afkald og kvittering for hvad 

arv bemeldte Hans Hansen var tilfaldet efter hans salig fader hr. Hans 

Pedersen, fordum sognepræst til Hvalsø og Særløse sogne, hvilken arv hr. 

Jacob Olsen var tilsynsværge for. 

- Afkald: Poul Hansen i Jystrup, på vegne af vellærde hr. Hans Svendsen 

Hetting, medtjener til Ringsted menighed, efter skriftligt missiv af 14. 

juli, gav hr. Jacob Olsen afkald og kvittering for hvad arv Hans' hustru 

Kirstine Olufsdatter, som er hr. Jacob Olsens søster, arveligt var 

tilfaldet efter hendes salig fader hr. Oluf Madsen, fordum sognepræst til 

Valsølille og Jystrup sogne, så og hendes moder Margrethe Jacobsdatter, 

som hr. Jacob Olsen havde under værgemål. 

- Skullerupholm og Sonnerupgårds herskab ctr. sine bønder og tjenere, 

angående restans; heriblandt ses Mikkel Rytter i Smedstrup, som skylder 9 

sldl. i lejermålsbøder for sin hustru Inger Mikkelsdatter. 

 

18. okt. 1681 

- Herskabet ctr. Thomas Christensen i Nørre Hvalsø, angående restans. 

Thomas vidner at han er en gammel vanfør mand på 62 år med dårligt 

helbred. 

- Hans Nielsen i Jystrup giver til kende hvorledes hans steddatter Anne 

Sørensdatter er behæftet med stor svaghed, i det at kødet ganske er 

bortrådnet af hendes højre ben fra knæet og ned til tæerne, men de har 

ikke råd til at få det savet af. 

 

6. dec. 1681 

- Birgitte Andersdatter i Allindemagle giver til kende hvorledes hendes 

mand Peder Christensen er vanfør i sit ene lår, så han ej selv kan 

fortjene sit brød. 

 

10. jan. 1682 

- Der skal holdes skifte 13. januar efter Christen Dinesens (el. Christen 

Deynesens) afdøde hustru Maren Nielsdatter i Valsølille. 

 

17. jan. 1682 

- Magister Bertel Bartholinius ctr. Niels Christoffersen i Søtofte, 

angående resterende leje af en gård i Sibberup, som Niels havde 

imidlertid han boede i Søndersted. (31. januar: Niels Christophersen, Ole 

Lauridsens svoger, rester for Mosegård for anno 1669) 

 

14. feb. 1682 

- Ole Olsen i Glim ctr. Kirsten, salig Anders Ibsens (el. Anders Jepsens) 

i Glim, for gæld 12 sldl. 

 

21. feb. 1682 

- Eva, salig borgmester Herman Schröders i Roskilde, ctr. nogle folk for 

gæld; deriblandt afdøde Peder Skrædders sønner Laurs Pedersen (el. 

Laurids Pedersen) og Jens Pedersen i Allerslev. 

- Der skal holdes skifte 1. marts efter afdøde Ingeborg Hansdatter i 

Jystrup Mølle. 

 

28. feb. 1682 

- Herskabet ctr. Peder Jensen, boende i Lejre, angående hans fødested. 

Der fremvises K.M. skøde på det bøndergods tilhørende Eva, salig Herman 



Schröders, hvoriblandt findes den gård i Tågerup, som Peder Jensen er 

barnefødt på, og hans afdøde fader Jens Mikkelsen tilforn beboede, men nu 

beboes af hans efterkommer Jens Rasmussen. (21. marts, bemeldte Peder 

Jensen er af salig hr. kansler Peter Ridz fri og løsgiven for hans 

fødested og vornederettighed, at han må bygge og bo hvor det ham lyster, 

af dato København 16. december 1668.) 

 

7. mar. 1682 

- Der lyses efter Laurids Christensen, barnefødt i Herslev sogn og by, 

som ellers lader sig kalde Laurids Tygesen, og forleden 28. februar 

bortrømte fra dem gård i Herslev han var tilsagt, og hvor han havde 

opholdt sig siden Mikkelsdag. 

 

21. mar. 1682 

- Der lyses efter Laurids Jensen, som nu forleden 16. marts bortrømte fra 

Herslev hvor han er barnefødt, og hans faders navn var Jens Andersen. 

 

4. apr. 1682 

- Der skal holdes skifte 11. april efter afdøde Morten Knudsen i Jystrup. 

 

25. apr. 1682 

- Christen Christensen af Kirke Såby ctr. Tue Jensen (el. Thue Jensen) i 

Tingerup, angående de får Christen Christensen sig på Nørre Hvalsø gade 

har vedkendt hos Tue Jensen. Ide Olufsdatter vidner at sidste palmelørdag 

kom der fire hvide får og to lam til den gård, som Laurids Børgesen nu 

iboer, og som fornævnte Christen Christensen forleden år besåede. Kirsten 

Frandsdatter i Nørre Hvalsø, Christen Christensens moder, vidner at disse 

får har hun tillagt imens hun boede i fornævnte gård, som Laurids 

Børgesen nu iboer, og disse får gav hun sin søn Christen Christensen da 

han blev gift. Et omtvistet hornet får fik Christen af hans hustrus fader 

Jens Pedersen Løber i Kirke Hvalsø da han fik hans datter. Pernille 

Christensdatter i Nørre Hvalsø, som er Christen Christensens søster, 

bekræfter at disse får er hendes salig faders tillagte kvæg, som hendes 

salig forældre gav hendes broder da han blev gift, og at det hornede får 

var Jens Pedersen Løbers tillagte kvæg, som han gav hans datter i 

medgift. Ingvor Hansen i Nørre Hvalsø vidner ligesom sin hustru Ide 

Olufsdatter. Ydermere nævnes Tue Jensens broder Jacob Jensen. 

 

16. maj 1682 

- Kornerupgårds herskab ctr. Jens Pedersen den yngre i Kornerup, angående 

en del forskellig gæld; deriblandt ~16 sldl. gods "annammet under 

værgemål, Birgitte og Sidsel, Espen Nielsens døtre (der i møllen?) arv da 

han gården annammede 9. september 1680". Det begæres at Jens Pedersens 

fader Peder Nielsen, boende i Østerbjerg Tved(?) vil cavere for ham. 

 

13. juni 1682 

- Skjoldenæsholms herskab ctr. Ole Pedersen (el. Oluf Pedersen) i Ordrup, 

anlangende hans hustru Ellen Ibsdatters (el. Ellen Jepsdatters) død. Hans 

Nielsen, værende til huse hos Ole Pedersen, vidner at Ellen lå på hendes 

sygeseng i 14 og nogle dage (...) en nat blev hun væk; de ledte efter 

hende hos hendes søster, som er gift med Laurids Hansen i Ordrup. (De 

fandt hende omsider på bunden af brønden.) 

- Der skal holdes skifte efter overnævnte Ellen Jepsdatter den 16. juni. 

- Afkald: Laurids Pedersen i Valsølille på egne vegne, Anders Nielsen i 

Høm på egne og hans to afdøde brødre Hans Nielsen og Niels Nielsen deres 

efterladte børns vegne, Niels Hansen i Høm på egne og søskendes vegne, 



samt Christen Nielsen i Kærup på sin hustrus vegne; samtlige gav Christen 

Dinesen (el. Christen Dynesen) i Valsølille afkald og kvittering for hvad 

arv de forskrevne indførte arveligt kunne være tilfaldet efter Christen 

Dinesens hustru, afdøde Maren Nielsdatter, som var søster til Anders 

Nielsen i Høm og moster til Niels Hansen i Høm, mens Christen Nielsen i 

Kærup havde haft den afdødes broderdatter til ægte. 

 

20. juni 1682 

- Afkald: Peder Pedersen i Valsølille, efter skriftlig fuldmagt, på Hans 

Ibsen (el. Hans Jepsen) i Ordrup og Niels Ibsen (el. Niels Jepsen) 

sammesteds deres vegne, så og på deres salig søstres Kirsten Ibsdatter 

(el. Kirsten Jepsdatter), Mette Ibsdatter (el. Mette Jepsdatter) og 

Margrethe Ibsdatter (el. Margrethe Jepsdatter) deres børn og børnebørns 

vegne, samt Laurids Hansen i Ordrup på hans hustrus Bodil Ibsdatters (el. 

Bodil Jepsdatters) vegne, Laurids Jensen i Skee på hans hustrus Karen 

Ibsdatters (el. Karen Jepsdatters) vegne og endelig Hans Lauridsen i 

Hammershus på hans hustrus Ingeborg Ibsdatters (el. Ingeborg Jepsdatters) 

vegne; samtlige gav Ole Pedersen i Ordrup afkald og kvittering for hvad 

arv de indførte personer kunne være tilfaldet efter Ole Pedersens afdøde 

hustru Ellen Ibsdatter (el. Ellen Jepsdatter), som boede og døde i 

Ordrup. 

- Ole Lauridsen i Hullegård ctr. Karen Mogensdatter, angående lejermål 

begået med Peder Lauridsen, tjenende birkefogden Jacob Jensen i Atterup, 

samt hvor det avlede foster skal være blevet af. Karen Mogensdatter har 

tjente Ole Lauridsen og hans hustru Maren siden sidste Mikkelsdag. 

 

1. aug. 1682 

- Der lyses efter Laurids Jensen Kyndeløse, som boede udi et af Oldhusene 

og nu for nogen tid siden er undviget fra sit fæstehus. 

- Peder Lauridsen Møllegaard i Stestrup ctr. Jep Hansen i Stestrup, 

angående et gærde, som Peder Lauridsen formener at Jep Hansen med rette 

tilkommer at lukke, men som Peder Lauridsen pantes for. Christen Hansen i 

Smedstrup vidner, at i foråret for 6 år siden tjente han Rasmus 

Møllegaard i Stestrup. Jep Hansens formand hed Søren Skrædder. Niels 

Ipsen (el. Niels Jepsen) tjenende Niels Pedersen i Bårup vidner, at for 4 

år siden tjente han Søren Skrædder i Stestrup. Søren Madsen i Stestrup 

kan erindre at nævnte gærde har været lukket til Jep Hansens gård i 

omtrent 32 års tid. Peder Jensen i Stestrup vidner samme, kan dog ikke 

erindre sig det længere end på 20 års tid. 

 

19. sep. 1682 

- Der skal holdes skifte 26. september efter afdøde Abraham Skytte i 

Tadre Mølle. 

 

28. nov. 1682 

- Mads Lauridsen i Kirke Hvalsø gav last og klage over Peder Pedersen i 

Nørre Hvalsø og hans brødre Jens Pedersen og Niels Mortensen, alle i 

Nørre Hvalsø (angående hug og slag på vejen fra Roskilde.) 

 

12. dec. 1682 

- Afkald: Christen Gregersen (el. Christen Greyersen) i Kornerup på egne 

vegne, Poul Nielsen i Allerslev på sin hustru Bodil Gregersdatters (el. 

Boudel Greyersdatters) vegne, og Niels Pedersen af Kirke Såby på hans 

hustru Maren Gregersdatters (el. Maren Greyersdatters) vegne; samtlige 

gav deres stedfader Erik Simonsen i Slorup ("Slaarup") afkald og 

kvittering for hvad arv, som Christen Gregersen og Bodil samt Maren 



Gregersdatter kunne være tilfaldet efter deres salig fader, Gregers 

Christensen (el. Greyers Christensen), som boede og døde i Slorup 

("Slarup"). 

- Der skal holdes skifte 16. december efter Hans Nielsens afdøde hustru 

Lisbeth Hansdatter (el. Elisabeth Hansdatter) i Store Kornerup Mølle. 

 

19. dec. 1682 

- Fuldmægtig Peder Poulsen over Svenstrupgård ctr. Johan Jensen, 

forvalter på Skjoldenæsholm, efter en skriftlig kaldseddel på vegne af 

Elisabeth, salig Jens Ladefogeds, angående hendes søn Søren Jensens død. 

Johan Jensen har salig Søren Jensens fædrene arv indestående, ~120 sldl. 

Søren Jensen er død og begravet for omtrent 6 år siden i sidste fejdetid 

mens han var soldat og gik for Skjoldenæsholms bønder i hans majestæts 

tjeneste. (23. januar 1683: "forbemeldte Søren Jensen Lindebjerg i Skåne 

i afvigte fejdetid da han var soldat for Skjoldenæsholms bønder der 

døde...") 

 

30. jan. 1683 

- Der opmeldes syndmænd til at besigtige brøstfældigheden af Kirstens, 

salig Anders Ibsens (el. Anders Jepsens), gård i Glim.  

 

6. feb. 1683 

- Der skal holdes skifte 13. februar efter afdøde Laurids Nielsen (el. 

Laurs Nelsen) i Smedstrup. 

- Nogle folk stævnes for gæld til herskabet, deriblandt Anders Frandsens 

hustru i Kisserup, som skylder 9 dlr. for lejermål, samt Mikkel 

Rasmussens hustru i Nørre Hvalsø, i lige måde 9 dlr. for lejermål. 

 

13. mar. 1683 

- Oluf Lauridsen i Hullegård har tidligere stævnet en del folk for gæld; 

deriblandt foregiver nu Joen Olsen i Ågerup, at hans hustru Maren 

Jensdatter beretter om et skifte efter hendes salig mands forrige hustru 

Elisabeth Justsdatter 

 

27. mar. 1683 

- Henrik Nielsen i Hesle Møle på egne og Mads Henriksen i Fristrups mølle 

samt Jørgen Poulsen i Sømølle deres vegne ctr. en del folk for gæld til 

arvingerne efter salig Peder Pedersen, som boede og døde i Kvarmløse, som 

de samtlige er formyndere for. (Gæld efter obligationer af 16. apr. 1667, 

21. febr. 1656, 2. febr. 1673.) En af de indstævnede Christen Aagesen 

(el. Christen Arvedsen/Christen Arvensen, "Christen Aufesen" og "Christen 

Aufuensen") i Lindebjerghus undskylder sig med sin høje alderdom, svaghed 

og armod. 

 

10. juli 1683 

- Anders Søbøtker i København, ved sin søn Sr. Hans Jacobsen Søbøtker, 

ctr. Christen Christensen og Niels Christensen, begge tjenende i Skee-

Tåstrup, angående deres fødested. Laurids Lauridsen i Haraldsted vidner 

at begge fornævnte personer, nemlig Christen Christensen nu tjenende Hans 

Hansen i Skee-Tåstrup og hans broder Niels Christensen nu tjenende Jens 

Jensen sammesteds, begge er barnefødte i Haraldsted by, i den gård som 

Hans Lauridsen nu beboer. 

- Johan Svinpol(?) (el. Johan Sumpoll?) i Buske Kro ctr. Hans Mortensen 

Skrædder i Kirke Hvalsø, angående ulovligt krohold. Som vidner er bl.a. 

indkaldet "Knud Frandsens tvende sønner Ole og Jørgen" (Ole Knudsen og 

Jørgen Knudsen) i Kirke Hvalsø. 



 

9. okt. 1683 

- Anders Olsen i Jystrup beboede tidligere Jystrup Mølle (og skylder 

derpå ~63 sldl.) 

 

15. jan. 1684 

- Niels Mortensen i Næs gør last og klage over Hans Lauridsen Skytte på 

Skjoldenæsholm for hug og slag udøvet på Niels' hustru Anne Margrethe 

Rasmusdatter inde i fæhuset. 

 

5. feb. 1684 

- Den 8. februar skal holdes skifte eftr Anders Thielsens afdøde hustru 

Margrethe Madsdatter i Valsølille. 

 

15. juli 1684 

- Herskabet ctr. dets bønder vedr. restans; for Sandvadshus fordres hos 

"Inger, salig Niels Jørgensens" (for 1682-83). 

 

3. mar. 1685 

- Der lyses efter Peder Ibsen (el. Peder Jepsen), som boede i Lindebjerg 

og for omtrent 14 dage siden er bortrømt fra sit fæstehus. 

 

11. aug. 1685 

- Jens Nielsen i Valsølille ctr. Thøger Andersen (el. Tyr Andersen) i 

Valsølille, angående skældsord imod Jens' hustru Birgitte Nielsdatter. 

- Truels Nielsen (el. Truid Nielsen, el Truen Nielsen) i Mortenstrup, 

ctr. Jens Mortensen i Mortenstrup, angående skældsord sagt af Jens' 

hustru Anne Mikkelsdatter imod Truels' hustru Kirsten Hansdatter. 

- Der skal holdes skifte 19. august efter afdøde husmand Laurids Nielsen 

i Valsømagle. 

 

22. sep. 1685 

- Afkald: studiosus Jørgen Madsen, værende i Jystrup præstegård, gav hans 

kære broder hr. Jacob Olufsen, sognepræst til Valsølille og Jystrup 

menigheder, afkald og kvittering for hvad arv han kunne være tilfaldet 

ved skiftet efter hans afdøde forældre, navnlig hr. Mads Jørgensen, 

sognepræst sammesteds, og hustru Margrethe Jacobsdatter, hvilken arv hr. 

Jacob Olsen var tilsat at være formynder og værge for. 

- Laurids Jensen, tilforn boende i et af Oldhusene ved Skjoldenæsholm, 

gav til kende at hans hus, gods, formue, korn, foder etc. af ulykkelig 

ildebrand om natten 15. september blev opbrændt; han har hustru og 4 små 

børn. 

 

12. jan. 1686 

- Morten Andersen i Højbjerghus ctr. Jens Mortensen i Mortenstrup, 

angående tjenesteløn som Jens Mortensen i Mortenstrup skylder Morten 

Andersens søn, som også hedder Jens Mortensen, for tjeneste i året 1685. 

- Sognefoged Laurids Pedersen i Jystrup foregiver, at der er et fattigt 

vanført menneske i Jystrup by, som der i sognet nyder sin føde og ophold, 

navnlig Inger Hansdatter, som er så elendig og sengeliggende, og således 

vanfør i hendes højre ben, at hun hverken kan gå eller stå, "og så 

forgiftig med lugt og stank" at hun ikke kan være iblandt folk. Hun har 

ikke råd til at få benet savet af. 

 

19. jan. 1686 



- Ole Jensen (el. Oluf Jensen) er bortrømt efter få dages tjeneste hos 

Thomas Jensen i Valsølille; han er nu at finde i Herslev Mølle i Merløse 

herred. Den forrige ladefoged Laurids Jensen på Skjoldenæsholm bor nu i 

Valsølille. Den nævnte Ole Jensen havde, før han tjente Thomas Jensen, 

tjent hos Henrik Møller i "Hessele Mølle", hvis broder caverede for ham. 

 

23. mar. 1686 

- Landstingslysning: der skal holdes skifte 8. april efter afdøde Johan 

Jensen, forrige ridefoged og forpagter på Skjoldenæsholm. [Den nye 

ridefoged er mester Henrik Steen (el. Hendrich Stehn, Hinrich Sten, 

etc.), forrige gartner på stedet.] 

 

20. apr. 1686 

- Afkald: Sr. Tønne Poulsen af Skee, på vegne af salig Johan Jensen 

fordum ridefoged hans arvinger, efter fuldmagt af disse, der nævner den 

afdøde som deres "salig broder og svoger", underskrevet "Peter Jensen des 

verstorbene Johan Jensen Leiblichen Bruder", "Christina Hennings, Asmus 

Henningsen in Ehelich Vormundterschaf meinen Frauwen als das verstorben 

Eheliche Schwester", "Margræta Erichsen, Asmus Erichsen in Ehelicher 

Vormundtschaff mainer Frawen als des verstorbener Leiblichen Scuester". 

De underskrevne giver afkald og kvittering efter deres tilfaldne 

arveparter efter deres salig broder og svoger, som herskabet har udbetalt 

dem. 

 

1. juni 1686 

- Herskabet ctr. efterskrevne tjenestekarle i Ortved, nemlig Anders 

Olsens enkes søn Peder Hansen, Anders Schous karl Tue Ibsen (el. Tue 

Jepsen), Peder Boesens karl Laurs Rasmussen (el. Laurids Rasmussen), Jens 

Hansen Møllers karl Ole, Maren salig Hans Pedersens søn Anders, Christen 

Møllers karle Daniel og Jens i Ortved Mølle, Jørgen Rasmussens karl Jens, 

samt Jens Hansen Bundes (el. Jens Hansen Bondes) søn Anders Jensen. 

(Angående skovhugst.) 

- Sidsel Knudsdatter, nu værende i Nørre Hvalsø, ctr. hendes trolovede 

fæstemand Christen Pedersen, som stævnedes i det hus i Jystrup hvor de 

sidst var sammen, angående hans bortrømmelse for omtrent 6 år siden. 

Nilaus Marcussen (el. Nelaus Marquorsen) i Jystrup vidner at de nævnte 

Sidsel Knudsdatter og Christen Pedersen var blevet trolovet søndag før 

pinse for 6 år siden, og omtrent 14 dage efter bortrømte Christen. 

- Søren Jensen Skrædder i Valsølille gav til kende hvorledes hans 

fæstehus sammesteds med gods og formue af ulykkelig ildebrand blev 

fortæret og opbrændt sidste Vor Fruedag før påske om aftenen; "og dersom 

godtfolk, som udenfor huset det først fornam, ikke havde været, som ham 

hans hustru og børn opvækkede, havde de tilligemed blevet indebrændt, og 

fik han intet reddet..."; yderligere nævnes Søren Jensen Skrædders 

"alderdom og svaghed". 

 

21. sep. 1686 

- Der skal holdes skifte 27. september efter afdøde Gert Hansen (el. 

Gjert Hansen) i Glostruphus her ved Skjoldenæsholm. 

 

16. nov. 1686 

- Ole Laursen (el. Ole Lauridsen) i Skee-Tåstrup ctr. Maren Jensdatter, 

som nu opholder sig hos Herschen Trompeter i et hus i Allindemagle, 

hørende under Skjoldenæsholm, angående at hun skal have fæstet sig med 

Ole Lauridsen at skulle tjene ham fra Mikkelsdag 1686 til samme dag 1687. 

(Maren Jensdatter foregiver, at hun ikke kunne klage over deres øl eller 



mad, men at hun forlod sin tjeneste fordi hun ikke ville "være vantro af 

Ole Laursens hustru for hendes mand, som andre piger der har været, så 

ville hun ikke at Ole Laursens hustru skulle strø tjørne imellem hendes 

seng og hans". (30. november æder Maren Jensdatter sine ord igen; Ole 

Lauridsen har aldrig begæret noget usømmeligt af hende.) 

 

25. jan. 1687 

- Morten Pedersen i Høed og Ole Pedersen i Valsømagle på egne vegne, samt 

efter en fuldmagt på deres medarvingers vegne, navnlig Ole Pedersen 

tjenende Jacob Nielsen i Valsømagle, denne Jacob Nielsen på hans hustru 

Johanne Pedersdatters vegne, samt Hans Christensen i Valsømagle på hans 

hustru Kirsten Pedersdatters vegne, gav deres stedfader Anders Nilausen 

(el. Anders Nelausen) i Høed afkald og kvittering for hvad arv de ved 

skifte er tilfaldet efter deres moder og mormoder, afdøde Madelene 

Jensdatter (el. Magdalene Jensdatter/Malene Jensdatter), som boede og 

døde i Høed. 

 

15. feb. 1687 

- Der skal holdes skifte 23. februar efter afdøde Jørgen Hansen i Ordrup. 

(22. februar: hans enke hedder Anna, hendes lavværge var Ole Olsen i 

Ordrup.) 

 

22. mar. 1687 

- Afkald: Hans Nielsen i Haraldsted, på egne og medarvingers vegne, 

navnlig hans broder Anders Nielsen i Haraldsted og hans moster Kirsten 

Hansdatter i Haraldsted, efter fuldmagt, gav Hans Knudsen i Glostruphus 

(el. Glostrups Hus, ved Skjoldenæsholm) afkald og kvittering for hvad arv 

de er tilfaldet ved skifte efter deres salig morbroder Gert Hansen (el. 

Gjert Hansen), som boede og døde i fornævnte Glostrupshus. 

 

28. juni 1687 

- Peder Ibsen (el. Peder Jepsen), som tilforn boede her på 

Skjoldenæsholms gods udi Lindebjerg, og nu tjener Joen Mortensen i 

Strølille i Frederiksborg amt; (kaldsmændene har ikke kaldet hovedmanden 

i sagen.) 

 

6. dec. 1687 

- Thomas Jensen i Valsølille på vegne af Ellen Andersdatter, salig Hans 

Eriksens, af Skjoldenæsholm, ctr. Arved Hansen, ladefoged på 

Skjoldenæsholm (angående skældsord.) 

 

14. feb. 1688 

- Herskabet ctr. Villads Jensen, tjenende Ole Olsen i Ordrup, angående 

lejermål han har begået med Karen Andersdatter, som tjener Christen 

Christensen i Ordrup. Lejermålet begået 10 uger før sidste Mikkelsdag. 

Ole Olsen vidner om Villads Jensen, at han endnu knap er "kommet til 

karls evne", og hidtildags har tjent som en dreng. 

 

28. feb. 1688 

- Kirsten Pedersdatter, som tjener Anders Nilausen i Høed, tjente i 

efterhøsten sidste år hos Gert Hansen i Glostruphus. 

- Herskabet ctr. Enevold Knudsen i Valsølille, angående at have huset en 

løsgænger. Enevold vidner at denne person var en skræddersvend, som er 

barnefødt i Snesere i Vordingborg amt, ved navn Laurs Mortensen (el. 

Laurids Mortensen), som opholdt sig hos ham i tre ugers tid. Han er 

sidste 27. december bortrejst, angivende at ville skaffe skudsmål inden 



en uge, men er ikke kommet igen. Dom: Enevold Knudsen tilfindes at have 

sit husfæste forbrudt. 

- Herskabet ctr. Enevold Knudsens hustru Dorthe Nielsdatter i Valsølille, 

angående vold og overlast hun skal have begået på Thomas Jensens hustru 

Anna Mortensdatter i Valsølille. 

- Laurs Pedersen (el. Laurids Pedersen) i Jystrup ctr. Poul Hansen, 

Nilaus Marquorsen og Anders Jespersen, alle tre af Jystrup. De er stævnet 

for at vidne om Hans Jensen bomand i Jystrup, hans to stedbørn Karen 

Hansdatter og Anna Hansdatter, som er Laurs Pedersens broderbørn, hvilke 

han er værge for. Vidnet anlanger børnenes umyndighed og deres stedfaders 

og moders slette tilstand. Vidnerne forklarer at de to piger Karen og 

Anna er 7 og 5 år gamle ("pa ottende- oc dend anden paa 6te aar"), og 

endnu ikke kan fortjene føde og klæde, og deres moder, som nu er gift 

igen med Hans Jensen, har ikke middel og formue til at forsørge dem, 

eftersom deres arv efter faderen, 53 sldl., er indestående hos deres 

stedfader Hans Jensen samt hos Laurs Pedersen som børnenes farbroder og 

formynder. (Renten af kapitalen er ikke nok at leve af, og derfor ansøges 

om noget af samme kapital kan blive udbetalt årligt til at forsørge 

børnene med.) 

 

27. mar. 1688 

- Der skal holdes skifte 30. marts efter Laurs Jensens (el. Laurids 

Jensens) afdøde hustru Valborg i Valsømagle. 

 

17. juli 1688 

- Christen Christensen i Ordrup ctr. Anders Jensen i Lindebjerghus, 

angående at Anders skal have tilsagt Christens datter Sidsel 

Christensdatter for horeri og tyveri udi hendes egen og faderens 

nærværelse. (Vidner: Birgitte salig Hans Olsens og Sidsel Mikkelsdatter 

tjenende Ole Pedersen, samt Laurs Jensen (el. Laurids Jensen) tj. Marquor 

Sørensen i Ordrup.) 

 

6. nov. 1688 

- Peder Kjeldsen Smeds hustru i Haraldsted hedder Karen Andersdatter. 

- Afkald: Ole Pedersen, barnefødt i Høed i Valsølille sogn, gav 

efterskrevne fire mænd: Christen Laursen (el. Christen Lauridsen) i 

Valsølille, Mads Nielsen i Egtved, samt Oluf Pedersen og Laurs Jensen 

(el. Laurids Jensen) i Valsømagle, afkald og kvittering for hvad arv ham 

var tilfaldet efter hans afdøde fader Peder Tuesen (el. Peder Thuesen) og 

afdøde moder Ane Pedersdatter (el. Anne Pedersdatter), som begge boede og 

døde i Høed, nemlig for hoveddelen af hans arvelodder, som fornævnte fire 

mæn 12. aug. 1687 blev af Sr. Johannes Mogensen tilsat at være værger 

for, nemlig enhver af dem da til sig af hans forrige værge og morbroder, 

Morten Pedersen i Høed, hans bo blev udgjort (~26 sldl.). 

 

20. nov. 1688 

- Niels Lauridsen, boende i Jystrup, på sin søster Johanne Lauridsdatter 

i Jystrup hendes vegne, klageligt gav til kende hvorledes Johanne med 

alderdom og skrøbelighed er beladen, og i mange tider på sin satte seng 

er blevet berettet, og kan ingensteds komme, haver heller intet at hjælpe 

sig med i denne sin store svagelighed og elendighed. Poul Hansen og 

Laurids Pedersen, begge i Jystrup, vidner at fornævnte Johanne 

Lauridsdatter er en fattig enke, og siden hendes mand Niels Sørensen død 

for omtrent 6 år siden har været syg og sengeliggende af høj alderdom og 

anden svaghed, og hun er så elendig at hun ikke kan hjælpe sig selv af 

det sted hun ligger på. 



 

29. jan. 1689 

- Der skal holdes skifte 7. februar efter Søren Svendsen Møllers afdøde 

hustru Maren Pedersdatter i Køls Mølle. 

 

3. juli 1689 

- Afkald: Ærlig og velagte mand Laurids Pedersen af Jystrup, efter 

medgivne missiv og fuldmagt fra studiosus Henrik Madsen Hovlund(?) af 

dato Jystrup 30. maj dette år, gav hr. Jacob Olsen sognepræst til 

Valsølille og Jystrup afkald og kvittering for hvad arv Henrik Madsen 

Heflund(?) var tilfaldet på skifte efter hans salig forældre, salig hr. 

Mads Jørgensen og salig Margrethe Jacobsdatter, som begge døde i Jystrup 

Præstegård. 

 

9. juli 1689 

- Herskabet ctr. Ole Hansen i Skee-Tåstrup og hans hustru Karen 

Sørensdatter, angående et lille drengebarn, som var Ole Hansens eget barn 

og hans hustrus stedbarn, som for kort tid siden ved døden er afgået. Til 

at vidne er indkaldet Jens Jensens hustru Lucie Jensdatter, Jens 

Sørensens hustru Inger Pedersdatter, Jørgen Hansens hustru Lucie 

Laursdatter (el. Lucie Lauridsdatter), Søren Jensens hustru Anne 

Christoffersdatter, Hans Hansen og hans hustru Sidse Andersdatter, samt 

Ole Laursens (el. Ole Lauridsens) hustru Karen Nielsdatter, alle i Skee-

Tåstrup. 

 

23. juli 1689 

- Herskabet ctr. Oluf Frandsen Kedelflikker, sidst tilholdende i Jystrup 

i Niels Jensens gård, angående manddrab han skal have begået sidste Vor 

Fruedag tidligt om morgenen på Søren Eliseasen (Søren Eliasen?) 

Glarmester i Niels Jensens stue i Jystrup, kort efter at Niels Jensens 

hustru havde gjort barsel. Desuden er stævnet benævnte Ole Kedelflikkers 

hustru Kirstine N at vidne om hendes mands livs og levneds forhold, både 

før og siden hun fik ham til ægte. Som vidner i sagen er stævnet 

jordemoderen Maren, Villum Jensens i Jystrup, Niels Jensens hustru Anne 

Pedersdatter, Ellen Hemmingsdatter (el. evt. Ellen Henningsdatter) 

værende til huse hos Niels Jensen og Niels Jensen selv, samt Cornelius 

Jensen, alle i Jystrup. Desuden er stævnet følgende vidner, som skal have 

været til stede da Niels Jensens hustru gjorde barsel, navnlig Cornelius 

Jensens hustru Ellen Laursdatter (el. Ellen Lauridsdatter), Laurs 

Pedersens (el. Laurids Pedersens) hustru Johanne Marquorsdatter (el. 

Johanne Marcusdatter), Jep Nielsens hustru Karen Eriksdatter (el. Karen 

Jerksdatter), Offer Nielsens hustru Sophia Thomasdatter (el. Sophia 

Tommesdatter), Jørgen Pedersens hustru Kirsten Mikkelsdatter, Niels 

Jensen husmands hustru Maren Andersdatter, Jep Skrædders hustru Bodil 

Hansdatter, Hans Jensens hustru Karen Steffensdatter, Nilaus Marquorsens 

(el. Nelaus Marcussens) hustru Karen Knudsdatter, Niels Sørensens hustru 

Kirsten Sørensdatter, Niels Laursens (el. Niels Lauridsens) hustru Karen 

Rasmusdatter, Hans Hansen Smeds hustru Anne Madsdatter og Henrik Mejers 

(el. Henrich Meyers) hustru Helle Jacobsdatter, alle i Jystrup samt 

Anders Laursens (el. Anders Lauridsens) hustru Kirsten Andersdatter i 

Krudthuset. Desuden er stævnet Ursula Peder Jensens ("Arssle Peder 

Jensens"), værende til huse hos Niels Jensen, samt Niels Jensens 

tjenestedreng Peder Pedersen, som begge skal have ophentet den dræbte 

Søren Glarmester fra Christen Christensens og til Niels Jensens gård for 

at spille på violin for de der værende gæster. Ellers fremstillede sig 

også den afdødes moder Johanne Nielsdatter, tilholdende sig i Landerslev, 



Gerlev sogn, Horns herred, for at kere og klage over Ole Frandsen, som 

har dræbt hendes søn Søren Eliseasen Glarmester. 

 

25. feb. 1690 

- Der skal holdes skifte 3. marts efter Jens Nielsen Smeds afdøde hustru 

Birgitte Nielsdatter i Valsølille. 

- Der skal holdes skifte 4. marts efter afdøde Poul Jensen i Mortenstrup. 

 

2. sep. 1690 

- Der skal holdes skifte 12. september efter Rasmus Nielsens afdøde 

hustru Lisbeth Nielsdatter i Valsølille. 

 

16. sep. 1690 

- Herskabet ctr. Mads Olsen i Ordrup, angående en ung bøg fældet i 

Ordrups hestehave. Jørgen Laursen (el. Jørgen Lauridsen) i Ordrup vidner 

at han en dag kom ind til Mads Olsens i Ordrup (...) og Ole Pedersen i 

Ordrup kom også derind og sagde til Mads at en bøg var blevet stjålet, og 

dermed bad Mads Olsen vidnet tilligemed hans svoger Peder Jensen, som er 

i huse hos ham, at de ville følge med til stedet (...). 

 

25. nov. 1690 

- Rasmus Knudsen af Valsømagle foregiver hvorledes hans iboende 

femlængede fæstegård med gods og formue af ulykkelig ildebrand blev 

opbrændt forleden forår. 

- Thomas Jensen i Valsølille ctr. Anders Jensen i Oldhus, angående talte 

ord. Anders Jensen nævner på et tidspunkt en mand, der var på besøg hos 

ham, og ham tilspørges hvad det er for en mand: det var en husmand ved 

navn Rasmus fra Pedersborg ved Sorø, og hans ærinde var at hilse Anders 

Jendens hustru fra hendes søsterdatter ved navn Gjertrud, som er gift med 

en bomand i Pedersborg, hvis navn er Laurids Ibsen (el. Laurids Jepsen). 

 

9. dec. 1690 

- Der lyses efter to personer: Hans Laursen (el. Hans Lauridsen), 

ungkarl, barnefødt i Peder Jørgensens nu iboende gård i Valsømagle; og 

Hans Pedersen, ungkarl, barnefødt i Ole Pedersens nu iboende gård i 

Valsømagle. Begge er bortrømt fra deres fødestavn. 

- Der skal holdes skifte 17. december efter Poul Hansens afdøde hustru 

Malene Lauridsdatter (el. Malena Lauritzdatter) i Jystrup. 

 

13. jan. 1691 

- Der lyses efter Anders Jensen af Oldhusene, som natten mellem fredag og 

lørdag næst efter nytårsdag er bortrømt fra hans fæstehus med gods og 

formue. (Han var mistænkt for tyveri af Thomas Jensens hoppe i 

Valsølille.) 

- Der skal holdes skifte den 22. januar efter afdøde husmand Hans Jensen 

i Valsølille. 

 

24. mar. 1691 

- Herskabet ctr. Anne Pedersdatter, værende til hus hos Mads Mikkelsen i 

Valsølille, som i løsagtighed er beligget og har født en dreng. Til 

barnefader udlagte hun husmanden Anders Væver i Valsølille, en gift mand, 

og barnet var avlet i hans eget hus. Hun har ellers tilforn udlagt en 

rytter. (31. marts: Rasmus Nielsen i Valsølille vidner at Anne 

Pedersdatter for nogle år siden var til huse i en lille stue i hans gård, 

omtrent på 5. år, imidlertid fødte hun der to drenge, begge uægte; den 

ene, navnlig Anders, som hun var gravid med da hun kom, er siden død. Den 



anden, Frederik, blev avlet i Valsølille og er nu 4 år gammel. Hun har nu 

avlet endnu en dreng, Anders, omtrent 9 uger gammel. Anders Væver møder 

og tilstår at være fader til den 9 uger gamle Anders.) 

- Morten Pedersen i Oldhus foregiver at hans ægte hustru Elisabeth 

Andersdatter uden nogen given årsag forleden søndag for 14 dage siden, 

under prædiken, i hans fraværelse undviget. 

 

28. apr. 1691 

- Herskabet ctr. Mette Madsdatter, tjenende Laurs Pedersen (el. Laurids 

Pedersen) i Jystrup, angående lejermålsbøder for lejermål begået med 

skytten Johan Steffan (el. Johan Stephan). 

- Herskabet ctr. Kirsten Pedersdatter, værende til huse hos Hans Knudsen 

i Glostruphus, for lejermål også begået med skytten Johan Stephan. 

 

15. sep. 1691 

- Morten Pedersen i Oldhusene ctr. sin bortrømte hustru Lisbeth 

Andersdatter (el. Elisabeth Andersdatter). Som vidner er bl.a. indkaldet 

Lisbeth/Elisabeths broder Jens Andersen i Jystrup. Jep Larsen i Jystrup 

vidner også; han er Morten Pedersens stedfader. (Nogen mener at Elisabeth 

Andersdatter er gået bort med en skånsk kurvemager Christen Johansen, der 

nogle uger tilforn var kommet gennem byen med hans gamle moder.) 

 

3. feb. 1692 

- Der nævnes Helle, Henrich Meyers i Jystrup, hendes søn på omtrent 8 år. 

Dog ikke af navn. 

 

23. feb. 1692 

- Åstrups herskab ctr. Niels Jensen i Jystrup, angående hans fødested. 

Niels Hansen i vidner, at Niels Jensen, som bor i Jystrup, hvis fader 

kaldtes af navn Jens Knøgel, er barnefødt i Ebberup i Soderup sogn i et 

hus, som nu ligger øde, og hører under Åstrup gods; vidnet har ikke set 

Niels Jensen siden Niels var 4-5 år gammel. Ole Sørensen af Bukkerup 

vidner at fornævnte Jens Knøgel boede i Ebberup før og under belejringens 

tid, og han havde to sønner, den ældste Niels og den yngste Mads. Hans 

Olsen af Tingerup samt sidste vidne Ole Sørensen af Bukkerup vidner, at 

Jens Knøgels rette fædrene navn var Jens Nielsen. Anders Andersen 

fremstillede et udtog af Soderups kirkebog, skrevet dagen før, om at dom. 

6 p. trin. 1655 blev døbt Jens Nielsens søn Niels af Ebberup i Soderup 

kirke, båret til dåben af Else Niels Jacobsens, faddere Jacob Hugger, 

Niels Slagter og Karen Hans Madsens af Tingerup. (15. marts: Gamle Jams 

Pæsem af Vester Såby vidner at Niels Jensen, som nu bor i Jystrup, er 

barnefødt i Ebberup i Soderup sogn i Merløse herred i et hus, som nu er 

øde, og pladsen af samme hus ligger til Åstrup, og han er 37-38 år 

gammel. Ridefogden tilspurgte vidnet at efterdi han vidner, at Niels 

Jensen, som nu boer udi Jystrup, er barnefødt i Ebberup, og at der i 

Jystrup bor to mænd af det navn Niels Jensen, den ene boende i en gård 

liggende sydøst i byen og den anden boende vester i byen, at vidnet ville 

forklare hvilken af disse Niels Jensener er den han vidner om? Vidnet 

svarede at han ikke ved hvilken Niels Jensen det er af de to, for det er 

over 20 år siden han har set ham. Vidnet var ikke selv fadder ved Niels 

Jensens dåb men kender to af dem, Jacob Hugger og Niels Slagter, den tid 

da boende i Ebberup. Vidnet tjente i Bukkerup i Soderup sogn da Niels 

Jensen blev født. Niels har eller havde en broder Mads. Vidnet har boet i 

Soderup i 12 år og tjent i sognet i 18 år, og boende sidst som han endnu 

boer i 20 år. Endvidere nævnes at den kvinde der var fadder til Niels 

Jensen, navnlig Else Niels Jacobsens, nu bor i Agerup i Soderup sogn. 



(Fortsat 19. april, bæremoderen ved Niels Jensens dåb er stævnet som 

Else, Niels Laursens. Hun vidner at hun IKKE bar Jens Nielsens søn Niels 

af Ebberup til dåben i Soderup kirke, som kirkebogen ellers formener, men 

for omtrent 37 år siden boede hun i Ebberup og var gift med hendes første 

mand Niels Jacobsen, da bar hun ved de tider til dåben et drengebarn for 

bemeldte Jens Nielsen, som da boede i et hus der i byen, navnlig Henrik, 

som er død, og hun har ikke båret andre af Jens Nielsens børn end den 

nævnte Henrik. Hun vidner yderligere at Niels Jensen ikke var hjemme ved 

sine forældre da hun blev gift med sin første mand og kom til byen, ej 

heller i de fire år hun boede i byen derefter. Da vidnet kom til Ebberup 

var Niels Jensen derimod i Tingerup hos hans morbroder Hans Madsen [Niels 

Jensens moder er Gyde Madsdatter, jf. Skjoldenæsholm skifteprotokol 28. 

marts 1685, som også nævner broderen Mads. Den nævnte morbroder Hans 

Madsen ses da også; han døde i Jystrup] og Niels Jensen var da en lille 

dreng som nys havde fået bukser. Mads Mikkelsen af Valsølille vidner at 

for omtrent 48 år siden boede han i Tingerup, og var derefter bosiddende 

i samme by i 20 år, og mens han boede i Tingerup kom fornævnte Niels 

Jensens forældre Jens Nielsen og hans moder til Ebberup at bo. Men før de 

kom til Tingerup at bo var de 3-4 år hos vidnets næste nabo Hans Madsen i 

Tingerup, som var denne Niels Jensens morbroder, og forældrene førte ham 

med sig samme tid udensogns fra til Tingerup, og Niels Jensen blev så hos 

sin morbroder Hans Madsen da hans fader Jens Nielsen flyttede derfra til 

Ebberup, og han var omtrent 6-7 år gammel da han først kom til Tingerup, 

hvor han blev i 7-8 års tid. - Det bemærkes at Soderups kirkebog har fire 

blade der er skrevet med en anden pen og andet blæk, og det er på det 

sted hvor Niels Jensens navn findes indført. Der sås tvivl om kirkebogens 

rigtighed. Niels Jensen ender med at blive frifundet fra den søgte 

vornederettighed til Åstrups gods.) [NB: Niels Jensen, gårdmand i Jystrup 

Hovgård, begraves maj 1692 som 46-årig, altså født ca. 1646. Det stemmer 

vel overens med vidnet Elses udsagn om, at han var 6-7 år gammel da hans 

forældre kom til Tingerup. Det synes virkelig at være en fejl i Soderups 

kirkebog, at Jens Nielsens søn Niels døbes dom. 6 p. tr. 1655, idet der 

er indført et kors over dåbshandlingen, hvilket stemmer overens med 

vidnet Elses udsagn om, at det barn hun bar i 1655 var Jens Nielsens søn 

Henrik, som døde. Soderups kirkebog mangler begravede 1654-60, men 5. 

august 1662 begraves "Jens Nielssøns dreng aff Ebberup".] 

- Hans Vendel Pottemager, tilforn boende i Sandvadshus, gav til kende 

hvorledes fornævnte hus, som var hans fæstehus, desværre af en ulykkelig 

ildebrand med det meste af hans formue er opbrændt ved middagstid om 

torsdagen tre uger før påske. Han har hustru og et barn. 

 

31. maj 1692 

- Der skal holdes skifte 8. juni efter afdøde Niels Jensen i Hovgården i 

Jystrup. 

 

21. juni 1692 

- Der skal holdes skifte 27. juni efter afdøde Thomas Olsen i Høed. 

 

27. sep. 1692 

- Der lyses efter Peder Jensen, som boede i de Nye Skovhuse ved 

Valsølille, som forleden torsdag før morgengry undveg fra hans fæstehus. 

 

1. nov. 1692 

- Herskabet ctr. Mette Madsdatter, tjenende Jep Nielsen i Jystrup, som i 

løsagtighed er befundet og blevet frugtsommelig, om hun vil udsige sin 

rette barnefader. Hun udlagte Poul Madsen i Jystrup. 



 

15. nov. 1692 

- Der skal holdes skifte 28. november efter afdøde Christen Jensen i 

Atterup. 

 

10. jan. 1693 

- Der skal holdes skifte 18. januar efter Jep Nielsens afdøde hustru 

Karen Nielsdatter i Høed. 

- Niels Pedersens hustru i Valsølille hedder Maren Sørensdatter. De var i 

Lolland 14 dage efter Sankt Hans i en by Tuderød i Tårs sogn, hvor de 

havde noget at forrette. Der så de Morten Pedersen i Oldhusene hans 

bortrømte hustru Lisbeth Andersdatter (el. Elisabeth Andersdatter). Hun 

havde et barn på ca. et halvt år, som hun sagde var avlet med Christen 

Kurvemager, som hun var gået bort fra hendes mand sammen med, og siden 

fulgt med ham. (De havde været vidt omkring: Jylland, Fyn, Holsten, 

Tyskland, Langeland og nu Lolland. Hun bad Niels Pedersen og hans hustru 

sige til Morten Pedersen, at han godt måtte gifte sig igen, for hun ville 

aldrig mere komme til ham. Hun og Christen Kurvemager havde nu fået et 

ægte skudsmål og ansås som ægtefolk. Christen Kurvemager ville gå til 

Sakskøbing og købe Elisabeth et par sko, såsom hun var barfodet. "Denne 

kone går barfodet for mig" sagde han. Et andet vidne Ellen Sørensdatter i 

Valsølille var en måned efter Sankt Hans i Ragsted på Lolland, og der 

havde hun mødt Christen Kurvemagers moder, en gammel skånsk kvinde.) 

 

24. jan. 1693 

- Der skal holdes skifte 30. januar efter afdøde Hans Knudsen i Glostrups 

Hus (el. Glostruphus). 

 

21. feb. 1693 

- Henrik Mejer (el. Henrich Meyer), tidligere møller i Jystrup mølle, er 

flyttet til Jystrup; han giver ved sin hustru Helle (el. Hille) til 

kende, at han af alderdom og svær tilslagen svaghed har været syg og 

sengeliggende siden sidste Mikkelsdag. Han har 4 små umyndige børn. 

 

21. mar. 1693 

- Peder Pedersen, forpagter på Skjoldenæsholm, møder ved sin søn Nicolaj 

Pedersen. 

 

10. okt. 1693 

- Herskabet ctr. Anders Jacobsen Væver i Valsølille. Peder Pedersen i 

Valsølille vidner, at Anders Væver nu anden gang har forset sig med 

lejermål i hans ægteskab og derfor udstået kirkens disciplin; kvindens 

navn er Anna Pedersdatter, et "løsagtigt kvindfolk". Anders Jacobsen 

Vævers hustru hedder Karen Christensdatter. 

 

13. feb. 1694 

- Herskabet ctr. Mads Olsen i Ordrup, hans hustru Inger Hansdatter og 

hans datter Sidsel Madsdatter, angående nogle tagsten som skal være taget 

af Tåstrup Kirkegårds mure og brugt i Mads Olsens stue til en kakkelovn. 

Et af vidnerne er Hans Smeds hustru i Ordrup ved navn Sidsel 

Andersdatter. 

 

6. mar. 1694 

- Der skal holdes skifte 14. marts efter Hans Andersens afdøde hustru 

Anne Sørensdatter i Valsølille. 

 



1. maj 1694 

- Der skal holdes skifte 5. maj efter afdøde Poul Hansen i Jystrup. 

 

Intet værd at notere for 1695. 


